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Sammanfattning 
 

Titel: 
 

Samhällsekonomiska vinster med regionala fjärrvärmenät 

Författare: 
 

Carl-Magnus Eriksson 

Handledare: 
 
 
 

Karin Ericsson – Teknologie doktor, Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds 
Tekniska Högskola 
Charlotte Tengborg – Strategichef på E.ON Värme AB 

Syfte: Syftet var att undersöka vilka samhällsekonomiska vinster som kan fås utav 
regionala nät ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Projektet 
syftade också till att utreda var det finns förutsättningar för regionala nät och 
utnyttjande av spillvärme samt vilka hinder som finns. För att utreda vilka vinster 
som kan uppnås skapades två olika modeller som sedan jämfördes.  
 
Målsättning var att projektet skulle resultera i en metodik som kan användas för 
att beskriva de förmodade samhällsekonomiska vinsterna med regionala nät. 
Metodiken skulle vara av sådan karaktär att den kan tillämpas på fler regionala 
nät än det för studien undersökta området.  
 

Frågeställningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Första delen av syftet besvarades genom att skapa två modeller som beskriver 
ett område med ett regionalt fjärrvärmenät och samma område utan regionala 
nät. För att skapa modellerna besvarades följande frågeställningar:  
 
Vilka faktorer påverkar utformningen av nätet? Vilka egenskaper måste en tätort 
inneha för att vara lämplig att ansluta till nätet, t.ex. typ av 
produktionsanläggning, värmeunderlag och geografiska placering? Hur stor 
kapacitet behövs det i det regionala systemet och krävs det nya anläggningar för 
att säkerställa energiförsörjningen? 
 
Andra delen av syftet var att utreda förutsättningarna för regionala nät och 
möjligheten till att utnyttja spillvärme. För att besvara syftet utreddes följande 
frågeställningar: 
  
Vilka grundläggande faktorer behövs för att det ska vara möjligt att bygga ett 
regionalt nät, vilka hinder finns, vad krävs för att utnyttja spillvärme i större 
utsträckning, vilka hinder finns? 
 

Metod: 
 

Den första delen av syftet som handlar om att undersöka samhällsekonomiska 
vinster med regionala nät har besvarats genom att skapa och testa två olika 
modeller. De analytiska modellerna, byggda på kvantitativa data är applicerade 
på verkliga fall. Informationen som har använts i modellerna har både varit av 
kvalitativ och kvantitativ karaktär och är insamlad genom intervjuer och från 
statistik. 
 
Den andra delen av syftet som handlar om att utreda var det finns 
förutsättningar för regionala nät och utnyttjande av spillvärme, bygger till viss del 
på resultatet från modellen men också på en litteraturstudie. Informationen som 
har använts är av kvalitativ karaktär. För att besvara båda delarna av syftet har 
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en fallstudieansats använts.  
 

Slutsats: 
 

Ett regionalt fjärrvärmenät ger möjligheter till att effektivare utnyttja kraftvärme 
och spillvärme genom att ett större värmeunderlag skapas. Nätet ger också en 
större flexibilitet i produktionen vilket ger förutsättningar för att bättre möta 
variationer i värmebehov. Genom att optimera driften i systemet kan 
ekonomiska och miljömässiga vinster fås.     
 
Förutsättningar för regionala fjärrvärmenät beror på faktorer som antalet 
storskaliga produktionsanläggningar i området, överkapacitet i produktion, 
värmebehovet i regionen, kostnaderna för att producera fjärrvärme i respektive 
lokala nät och avstånden mellan fjärrvärmenäten. Genom att tillämpa metodiken 
i arbetet går det att utreda fördelarna med regionala nät i andra regioner. 
Potentialen för regionala nät beräknas vara störst i regionerna västra Skåne, 
Göteborg och Storstockholm. 
 
Resultatet av fallstudien på västra Skåne visar att ett regionalt nät i området 
både är ekonomisk lönsamt och ger fördelar för miljön i jämförelse med om det 
inte finns ett regionalt nät. Besparingen skulle uppgå till 201 miljoner kronor och 
utsläppen av koldioxid skulle minska med 368 000 ton årligen. 
Kostnadsbesparingen beror på den ökade användningen av kraftvärme i 
systemet och elproduktionen från dessa anläggningar är avgörande för hur 
mycket koldioxidutsläppen kan minskas.  
 
Den totala samhällsnyttan innebär förutom ekonomiska och miljömässiga vinster 
också på sociala fördelar. Sociala vinster i regionala nät kan vara en ökad 
leveranstrygghet av fjärrvärme, bättre boendemiljö och klimat, möjligheten att 
välja leverantör och att fjärrvärme får ökade konkurrensfördelar mot andra 
uppvärmningsalternativ vilket på sikt kan leda till förhållandevis mindre 
prisstegringar för fjärrvärme. Regionala nät verkar därför till att höja 
samhällsnyttan i en region och i ett större perspektiv även på nationell nivå. 
 

Språk 
 

Rapporten är skriven på svenska med en sammanfattning på engelska 

Nyckelord: Fjärrvärme, regionala fjärrvärmenät, regionala nät, samhällsekonomiska vinster, 
spillvärme, tredjepartstillträde. 
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Abstract 
 

Title: 
 

Socio-economic benefits of regional district heating systems 

Author: 
 

Carl-Magnus Eriksson 

Tutors: 
 
 
 

Karin Ericsson – PhD, Institution of Technology and Society, Lund’s  University 
Charlotte Tengborg – Strategy manager E.ON Värme AB 

Purpose: 
 
 

The aim was to explore what socio-economic benefits could be made out of 
regional networks in an economic, environmental and social perspective. The 
project also aimed to investigate where there is potential for regional networks 
and utilization of waste heat, and what barriers exist. In order to investigate the 
gains that can be achieved two different models was created and then 
compared. 
 
The goal of the project was that the work would result in a methodology that can 
be used to describe the supposed socio-economic benefits of regional networks. 
The methodology would be of such nature that it can be applied to other 
regional networks than that for the study investigated area. 
 

Aims: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The first part of the purpose was answered by creating two models describing an 
area of a regional district heating network and the same area without a regional 
network. To create the models, following questions was answered: 
 
What factors influence the design of the system? What characteristics must a city 
hold in order to be suitable for connection to the network, such as type of 
production facility, heat demand and geographical location? How much capacity 
is needed in the system and requires new plants to ensure the energy supply? 
 
The second part of the purpose was to investigate the potential for regional 
networks and the possibility of utilizing waste heat. To answer the purpose the 
following questions  where solved: 
  
What basic factors are needed to build a regional network, what are the 
complications, what is required to use waste heat to a greater extent, what 
barriers exist? 
 

Methods: 
 

The first part of the purpose which was to look at the socio-economic benefits of 
regional networks has been answered by the creation and testing of two 
different models. The analytical models, built on quantitative data, are applied to 
real cases. The information that has been used in the models has both been of 
qualitative and quantitative nature and is gathered through interviews and from 
statistics. 
 
The second part of the purpose which was about to find out where there is 
potential for regional networks and utilization of waste heat is based partly on 
the results from the model but also on a literature review. The information used 
is qualitative in nature. 
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To answer both parts of the purpose a case study approach is used. 
 

Conclusion: 
 

A regional system of district heating network provides opportunities for more 
efficient use of combined heat and power and waste heat by creating a greater 
demand for heat. The network also provides a greater flexibility in production, 
which ensures that the variations in heat demand, is better controlled. By 
optimizing the operation of the system, economic and environmental benefits 
are obtained. 
 
Preconditions for regional heating network depends on factors such as the 
number of large-scale production facilities in the area, over-capacity in 
production, demand of heat in the region, the cost of producing heat in local 
networks and the distances between the local networks. By applying the 
methodology, described in the thesis, it is possible to investigate the benefits of 
regional networks in other regions. The potential for regional networks is 
expected to be greatest in the regions of western Scania, Gothenburg and the 
greater Stockholm area. 
 
The outcome of the case study on western Scania shows that a regional network 
in the area is both economically viable and provides benefits to the environment, 
in comparison with not having a regional network. The savings amounts to 201 
million SEK and carbon emissions falls by 368 000 tons annually. The cost savings 
is due to the increased use of combined heat and power plants in the system and 
the electricity generation from these facilities is crucial to how much carbon 
dioxide emissions can be reduced. 
 
The total benefits to society are not only economic and environmental benefits it 
is also social benefits. Social benefits of a regional network can be an increased 
security of supply of district heating, better living environment and climate, the 
ability for people to choose their supplier and that district heating may increase 
its competitive advantage over other heating alternatives which may eventually 
lead to relatively lower price increases for district heating than of other 
alternatives. Regional networks improve the socio-economic benefits at a 
regional level and in a wider perspective also at a national level. 
 

Language 
 

The report is written in Swedish 

Keywords: District heating, regional district heating networks, socio-economic benefits, 
third-party access.  
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Förord 
Examensarbetet är skrivet för Lunds Tekniska Högskola under hösten 2010 och innehåller en 

undersökning av vilka samhällsekonomiska vinster som kan fås genom att bygga samman ett antal 

lokala fjärrvärmenät till ett regionalt nät. Arbetet är djupgående och presenterar specifika resultat 

från en fallstudie över ett regionalt nät i västra Skåne. Författaren har inte kännedom om att det 

finns någon annan rapport av denna typ vilket gör rapporten unik i sitt slag.  

Målen med arbetet har varit: 

 Att ta fram en metodik för att kunna undersöka samhällsekonomiska vinster med regionala 

nät. 

 Undersöka vilka samhällsekonomiska fördelar som kan uppnås i ett regionalt nät. 

 Undersöka förutsättningarna för regionala nät och möjligheten till att utnyttja spillvärme mer 

effektivt i ett sådant system. 

Arbetet har utförts egenhändigt av undertecknad men skulle inte ha varit möjligt att genomföra utan 

hjälp av personalen på E.ON Värme. Ni har varit ett stort stöd under hela processen och utan 

möjlighet att få skriva mitt examensarbete hos er hade det förmodligen inte blivit så innehållsrikt 

som det är nu. Jag vill rikta ett speciellt stort tack till Mats Renntum som har bidragit med mycket 

kunskap, visat intresse för mina frågor och väglett mig genom arbetet. Jag vill även tacka mina två 

handledare Charlotte Tengborg på E.ON Värme och Karin Ericsson på Lunds universitet som har 

kommit med många värdefulla idéer och synpunkter. 

Lund 2010-11-25 

Carl-Magnus Eriksson    
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1 Inledning 

Kapitlet ger en kort introduktion till varför regionala fjärrvärmenät diskuteras och bakgrunden till 
dagens fjärrvärmemarknad. Syftet med rapporten, problemformuleringen och vilka avgränsningar 
som är gjorda redovisas. Slutligen beskrivs rapportens disposition.  

El- och fjärrvärmemarknaden avreglerades år 1996. Konsekvenserna av avregleringen blev inte den 
samma för elmarknaden som för fjärrvärmemarknaden som även efter avregleringen fortsatte 
karakteriseras av naturliga monopol. Det var uppenbart att en avreglering av marknaden inte skulle 
vara tillräckligt för att stärka konkurrensen och därför har alternativa sätt för att uppnå en marknad 
med friare konkurrens diskuterats. På uppdrag av regeringen tillsattes år 2005 en utredning som 
skulle undersöka möjligheterna till att införa ett tredjepartstillträde på marknaden. Utredning kom 
fram till att nämnda tredjepartstillträde inte skulle gynna kunderna. År 2010 startades återigen en ny 
utredning med samma syfte som den förra. Då det tidigare resultatet visade att ett fullständigt 
tredjepartstillträde inte var gynnsamt har diskussionen om regionala fjärrvärmenät väckts. Regionala 
nät kan vara ett sätt att öka konkurrensen på fjärrvärmemarknaden.  En stärkt konkurrens behöver 
dock inte betyda att kunderna och samhället i helhet erhåller några fördelar och rapporten syftar 
därför till att utreda om regionala nät kan medföra samhällsekonomiska vinster. 

1.1 Bakgrund 

Fjärrvärme är ett system för att leverera värme och varmvatten till fastigheter. Systemet består av en 
centralanläggning där vattnet värms upp för att sedan transporteras ut via ledningsnät till anslutna 
enheter. Genom att använda en stor central förbränningsanläggning, istället för många små pannor, 
blir systemet mer energieffektivt, vilket medför en mindre påverkan på miljön och klimatet. 
Fjärrvärmen utnyttjar ofta lokalt tillgängliga energiresurser och binder samman energikällor som 
finns i närområdet till kunder som behöver värmen. Det finns förbränningsanläggningar som förutom 
värme också kan producera elektricitet och de kallas för kraftvärmeanläggningar. Kraftvärmeverk 
använder vanligtvis bränslen som olika typer av biobränslen och avfall.  

Fjärrvärme har brukats så tidigt som 1880–talet i New York, USA och i Sverige började fjärrvärme att 
användas under 1950-talet. Till en början var det de större städerna som såg nyttan med ett 
kollektivt uppvärmningssystem men systemen spreds sig snabbt till mindre orter och idag har 270 av 
290 kommuner fjärrvärme (Svensk Fjärrvärme (SFV) 2009a). Förbränningsanläggningarna drevs länge 
på fossila bränslen som kol och olja men i samband med oljekrisen år 1973 blev fjärrvärme en 
nationell angelägenhet och statsmakterna beslutade om att minska beroendet av olja och istället 
förespråka användningen av biobränslen. Resultatet blev att användningen av olja sjönk från 90 % i 
början av 1980-talet till 14 % redan år 1988 (SFV 2009a). Utvecklingen har sedan gått mot att 
använda allt mer restprodukter från skogsindustrierna, spillvärme och avfall.   

Från början drev kommunerna fjärrvärmeanläggningarna vilket kom naturligt då de redan hade 
ansvaret för andra kommunala tjänster som vatten, avlopp och avfall. Stora förändringar har sedan 
genomförts och många av fjärrvärmeanläggningarna har blivit omvandlade till kommunala 
energibolag. På senare år har dessutom flera av dessa företag sålts till nationella och internationella 
energiföretag (Ericsson & Svenningsson 2009). 

Fjärrvärmebranschen kännetecknas av naturliga monopol vilket till stor del beror på höga 
investeringskostnader vid utbyggnaden av nät. Detta medför att flera fjärrvärmeföretag inte kan 
konkurrera om samma kunder med parallella ledningar. Det finns därför bara en 
fjärrvärmeleverantör på nätet och företaget får då ett överläge mot kunderna som efter anslutning 
till nätet inte har någon möjlighet att påverka prisläget. Det råder dock inte ett fullständigt monopol 
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då kunden alltid har möjligheten att välja ett annat uppvärmningsalternativ (Ericsson & Svenningsson 
2009). 

Elmarknaden i Sverige kännetecknades även tidigare av naturliga monopol, där varje kommun ägde 
näten och sålde elektriciteten. De kommunala energibolagens verksamhet inom elektricitet och 
fjärrvärme reglerades genom tre principer som sade att: (SFS 1991:900) 

 alla invånare ska behandlas lika, 

 kommunen får inte ha verksamhet i andra kommuner och 

 kommunens verksamhet får inte gå med vinst utan ska bara bära sin egen kostnad 
(kostnadsbaserad prissättning)( Ericsson & Svenningsson 2009). 

När elmarknaden avreglerades år 1996 behövde inte de kommunala energibolagen längre följa 
principerna och kunde därför agera fritt på en konkurrensutsatt marknad. Eftersom principerna 
gällde för både elektricitet och värme genomgick även fjärrvärmemarknaden en reformation vilket 
medförde att fjärrvärmeföretagen, trots sin naturliga monopolstatus, kunde agera som ett vanligt 
företag på en fri och konkurrensutsatt marknad. Priserna på fjärrvärme varierar stort mellan 
fjärrvärmenäten och diskussioner har förts om hur prisnivåerna kan jämnas ut. 

År 2005 gjordes på uppdrag av regeringen en utredning (SOU 2005:33) om möjligheterna till att 
införa tredjepartstillträde på fjärrvärmenäten. Utredningen visade på att det tekniskt var möjligt men 
att ett införande skulle innebära både juridiska och tekniska komplikationer och systemet skulle inte 
vara till fördel för kunderna. År 2008 infördes en ny fjärrvärmelag (SFS 2008:263) som syftade till att 
förbättra villkoren för kunderna och skapa tydligare spelregler på marknaden. På senare tid har 
insikten om att samhället måste verka för att bli mer klimatneutralt och regionala nät ger genom 
möjligheten till att utnyttja mer spill- och kraftvärme fördelar för klimatet. Ett regionalnät skulle 
koppla samman befintliga nät, ansluta tätorter som idag inte har fjärrvärme och koppla in 
spillvärmeleverantörer på nätet. Detta kan medföra flera fördelar, bl.a. att produktions- och 
reservanläggningar kan samordnas effektivt och att mer spillvärme kan tas tillvara på. Enligt en studie 
i forskningsprogrammet Fjärrsyn finns det potential att ta tillvara på upp till 7,9 TWh spillvärme 
(Cronholm, Grönkvist & Saxe 2009). Andra fördelar kan vara:  

 Resurseffektivare system med lägre energiförluster och mindre miljö- och klimatpåverkan 

 Flexiblare lokalisering av produktionsanläggningar 

 Ökat värmeunderlag för elproduktion 

Potentialen för regionala nät antas vara störst i storstadsregioner som västra Skåne, Göteborg och 
Stockholm till följd av att lönsamheten i regionala fjärrvärmenät beror av storleken på värmebehovet 
och längden på ledningarna som förbinder fjärrvärmenätet. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet har varit att undersöka vilka samhällsekonomiska vinster som kan fås utav regionala nät ur ett 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Projektet har också syftat till att utreda vilka 
förutsättningarna för regionala nät och utnyttjande av spillvärme samt vilka hinder som finns. För att 
utreda vilka vinster som kan uppnås har två olika modeller skapas och sedan jämförts. 

En målsättning var att projektet skulle resultera i en metodik som kan användas för att beskriva de 
förmodade samhällsekonomiska vinsterna med regionala nät. Metodiken skulle vara av sådan 
karaktär att den kan tillämpas på fler regionala nät än det för studien undersökta området. 
Resultatet av projektet är presenterat i rapportform.  
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1.3 Problemformulering 

Första delen av syftet var att skapa en modell som beskriver ett system med ett regionalt 
fjärrvärmenät och sedan jämföra den med en modell som beskriver motsvarande område med lokala 
enskilda nät. Eftersom ett regionalt nät tar flera år bygga har modellerna inkluderat 
produktionsanläggningar som byggs och planeras att driftsättas. Värmebehovet har också anpassats 
efter befolkningstillväxtsprognoser för att bättre återspegla situationen då ett regionalt nät skulle ha 
byggts ut. Det regionala nätet kopplar samman befintliga nät och ger möjligheter för 
spillvärmeleverantörer att ansluta sig till nätet. För att skapa en modell över ett regionalt 
fjärrvärmenät besvarades följande frågeställningar: Vilka faktorer påverkar utformningen av näten? 
Vilka egenskaper måste en tätort besitta för att vara lämplig att ansluta till nätet, t.ex. typ av 
produktionsanläggning, värmeunderlag och geografiska placering? Hur stor kapacitet behövs det i 
det regionala systemet och krävs det nya anläggningar för att säkerställa energiförsörjningen? 
Modellen för enskilda nät har i största mån efterliknat dagens system men med utrymme för 
planerade produktionsanläggningar och förändrade värmebehov. För att utreda vilka 
samhällsekonomiska vinster som har varit möjliga att uppnå med regionala nät har modellerna 
innehållit ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer av olika slag. 

 Andra delen av syftet var att utreda förutsättningarna för regionala nät och möjligheten till att 
utnyttja spillvärme. För att besvara detta har följande frågeställningar utretts: Vilka grundläggande 
förutsättningar behövs för att det ska vara möjligt att bygga ett regionalt nät, vilka hinder finns, vad 
krävs för att utnyttja spillvärme i högre utsträckning, vilka hinder finns?  

Sammanfattningsvis har den övergripande problemformuleringen varit att undersöka hur en modell 
med ett regionalt fjärrvärmenät har kunnat skapas och vilka samhällsekonomiska vinster ett regionalt 
nät kan medföra. Vidare har också förutsättningarna för regionala fjärrvärmenät och möjligheten till 
att utnyttja spillvärme effektivare utretts. 

1.4 Avgränsningar 

Av alla kostnader som kan relateras till en produktionsanläggning har det i modellerna enbart räknats 
på rörliga produktionskostnader dvs. rörliga kostnader för att producera värme och kraftvärme. 
Anledningen till ett sådant antagande är att studien har syftat till att jämföra olika alternativa 
systemuppbyggnader och inte framställa några absoluta priser på produktionen av fjärrvärme. Av 
priset på fjärrvärme kan 80 % tillföras produktionen och 20 % distributionen av värmen (Andersen, 
Bernhardsen, Johansson & Peltomäki 2000). Produktionskostnader är uppdelade på fasta och rörliga 
kostnader och vid jämförelsen av modellerna är det främst rörliga kostnader som förändras. Att 
enbart undersöka rörliga produktionskostnader ger därför bra bild av vilka effekter ett regionalt nät 
kan innebära. Men det innebär också att det ekonomiska resultatet av rapporten inte visar en 
heltäckande bild över vad ett regionalt nät kan innebära men att resultatet kan ge bra indikationer på 
vilka möjligheter som finns.    

I den regionala modellen beräknas alla omställningar ske på en gång. Detta innebär att det bortses 
från tidsutnyttjandet för att bygga ett regionalt nät och befintliga anläggningars 
investeringshorisonter. Någon studie görs alltså inte på möjligheten till att direktavskriva 
anläggningar som inte beräknas användas i den regionala modellen. 

Resultatet grundar sig på att alla bränslen som används i modellerna antas finnas i rätta mängder och 
till ett bestämt pris. Modellernas känslighet för förändringar i olika produktionskostnader behandlas i 
kapitel 6.5.1  

Alla rörliga kostnader för produktion av fjärrvärme bygger på kostnadsschabloner. Schablonerna är 
genomsnittliga kostnader och i verkligheten skiljer sig produktionskostnaderna mellan 
fjärrvärmesystem, som har samma typ av anläggning, åt. Anledningen till detta beror av ett flertal 
faktorer som andel rökgaskondensering, elcertifikat, rökgasfilter m.m. Men detta bortses ifrån då 
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studien inte har som syfte att beräkna exakta kostnadsdata utan syftet är att jämföra två olika 
modeller. Samma resonemang gäller för koldioxidemissioner som också bygger genomsnittliga 
schabloner.   

Någon omfattande utredning om hur värmebehovet i västra Skånes fjärrvärmenät kommer förändras 
i framtiden tas inte upp i analysen. Värmebehovet antas förbli på samma nivå som idag och detta 
grundas på att utbyggnader av fjärrvärmenäten sker i samma takt som energieffektiviseringarna i 
hushållen görs. Enligt en studie av Svensk Fjärrvärme kommer de genomsnittliga 
fjärrvärmeleveranserna i Sverige öka med 8 % fram till år 2015 men sedan minska fram till år 2025 
jämfört med dagens nivå(SFV 2009b). Då studien syftar till att återspegla situationen år 2020 antas 
värmebehovet därför inte att öka.   

1.5 Disposition 

Kapitel 1-8 börjar med en kort sammanfattning av innehållet. Samma information visas i detta kapitel 
för att ge en överblick över rapporten.  

Kapitel 1 Kapitlet ger en kort introduktion till varför regionala fjärrvärmenät diskuteras och 
bakgrunden till dagens fjärrvärmemarknad. Syftet med rapporten, 
problemformuleringen och vilka avgränsningar som är gjorda redovisas. Slutligen 
beskrivs rapportens disposition. 

Kapitel 2 Kapitlet beskriver arbetsprocessen i projektet och ger förklarande definitioner till 
metodologiska termer samt vilka som har använts i arbetet. En redogörelse för 
trovärdigheten i rapporten beskrivs också. 

Kapitel 3 I kapitlet definieras vad samhällsekonomiska vinster är och hur olika vinster är 
kopplade till varandra. 

Kapitel 4 Kapitel 4 beskriver den grundläggande teorin som används i analysen och hur den kan 
användas för att skapa olika modeller. I sista delen av kapitlet definieras några av de 
vanligaste förekommande facktermerna i rapporten. Mindre vanliga termer som 
förekommer i rapporten förklaras löpande i texten. 

Kapitel 5 Kapitlet syftar till att på ett generellt sätt beskriva hur en modell beskrivande ett 
område med enskilda fjärrvärmenät och samma område med ett regionalt nät kan 
utformas. I första delen redogörs för modellen som beskriver de enskilda 
fjärrvärmenäten, med antagna förändringar, och andra delen tar upp modellen som 
beskriver ett regionalt fjärrvärmenät. I delen om den regionala modellen utreds vilka 
tekniska förutsättningar som behövs och hur produktionen i modellen kan optimeras 
samt vilken inverkan kulvertkostnader och distributionsrelaterade förutsättningar har 
på modellen.  

Kapitel 6 Kapitlet beskriver en modell baserad på västra Skånes enskilda fjärrvärmenät och en 
modell över samma område med ett regionalt nät. Modellerna jämförs med varandra 
utifrån ekonomiska och miljömässiga parametrar vilka bildar resultatet av analysen. 
För att avgöra modellernas känslighet för olika påverkansfaktorer görs en 
känslighetsanalys. Till sist sammanfattas resultaten av analysen. 

Kapitel 7 Förutom diskussion av resultatet syftar detta kapitel till att redogöra för andra 
resultatet av projektet vilka, till skillnad från resultaten av analysen, bygger mer på 
resonemang och antaganden. Kapitlet inleds med presentation och diskussion om vilka 
sociala vinster som kan uppnås med regionala fjärrvärmenät. Sen diskuteras 
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förutsättningarna för regionala nät i Sverige, vilka hinder som finns och vilka åtgärder 
som kan göras för att motverka hindren. Regionala nät kan också innebära att 
spillvärme kan utnyttjas mer effektiv och kapitlet redogör och diskuterar hinder och 
möjligheter för mer spillvärme i systemen. En jämförelse av den regionala modellen 
görs med det regionala nätet i Köpenhamnsregionen. Syftet med jämförelsen är att 
eventuellt kunna dra några lärdomar eller slutsatser om vilka effekter ett regionalt nät 
i västra Skåne kan medföra. Till sist diskuteras resultatet av projektet och en övrig 
diskussions förs om värmepotentialen i tätorter utan fjärrvärme. 

Kapitel 8 Kapitlet presenterar slutsatserna av analysen av samhällsekonomiska vinster med 
regionala fjärrvärmenät. 

Kapitel 9 Litteraturförteckning 
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2 Metodik 

Kapitlet beskriver arbetsprocessen i projektet och ger förklarande definitioner till metodologiska 
termer samt vilka som har använts i arbetet. En redogörelse för trovärdigheten i rapporten beskrivs 
också.  

2.1 Arbetsprocess 

I ett större projekt är det viktigt att innan projektet startar planera arbetsprocessen och de delsteg 
som kan tänkas ingå arbetet, detta för att förstå hur delarna hänger ihop till en helhet. I figur 1 
presenteras den arbetsprocess som har följts i form av en U-formad pil där delmomenten och 
hållpunkterna i arbetet är beskrivna. Anledningen till U-formen är för att visa hur hållpunkterna 
hänger samman. Förklaring till några av delmomenten följer i texten.  

 

Figur 1 Hållpunkter och delmoment i arbetsprocessen.
1
 

                                                           

1
 Ide och design är hämtat från Lekvall, P & Wahlbin, C, Information för marknadsföringsbeslut, 2001, s. 183 
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Analys av situationen 

I första momenten presenterades problemet i sin grundläggande utformning. För att bättre förstå 
problemet och syftet med projektet gjordes en bakgrundanalys av fjärrvärmemarknaden i Sverige 
och de drivkrafter som har utformat dagens fjärrvärmesystem. Syftet bestod av två delar som dels 
handlade om att undersöka om det fanns några samhällsekonomiska vinster med regionala nät och 
förutsättningarna för regionala nät i Sverige samt möjligheten till att utnyttja spillvärme mer 
effektivt. En första version på en projektplan skrevs ned vilken innehöll bakgrundsbeskrivningen, 
syftet, problemformuleringen och tidsplanen för arbetet. 

Precisering av problemet 

Med hjälp av båda handledarna preciserades problemet som från början var väldigt brett. Det fanns 
flera förslag på hur arbete skulle gå tillväga där några förslag gick ut på att översiktligt undersöka 
flera potentiella platser i Sverige för regionala nät. En annan idé handlade om att jämföra två 
modeller, en som beskrev ett verkligt område med enskilda fjärrvärmenät och en modell över samma 
område men med ett regionalt nät. Det sistnämnda förslaget blev det vinnande och detta berodde 
till stor del på att författaren ansåg det mer trovärdigt att undersöka ett område noggrant och utifrån 
resultaten dra mer generella slutsatser än att istället översiktligt behandla flera olika geografiska 
områden. Det första alternativet innebar att problemet i stor utsträckning skulle lösas genom att 
beskriva fakta, sakförhållanden och reda ut samband. Det andra alternativet hade en mer explorativ 
karaktär då det inte finns så mycket relevant forskning gjord på området. Tidsåtgången var också en 
avgörande faktor för valet av det andra alternativet. 

 Val av ansats, metod och teknik 

Den grundläggande tekniska teorin för projektet låg till grund av valet av lämplig ansats och metod, 
se kapitel 2.2 och 2.3. I detta steg bestämdes en tidsplan för arbetet vilket var viktigt för att realisera 
tidsåtgången för respektive delmoment och säkerställa att rapporten skulle bli klar i tid. Den 
grundläggande teorin beskrivs i kapitel 4 

Sammanställande av data och genomförande av analys 

Sammanställningen av data gjordes enligt valda metoder som beskrivs i kapitel 2.3.1. Informationen 
som användes i analysen byggde främst på primära källor medan litteraturanalysen i större 
utsträckning använda sekundära källor. Data i analysen var kvantitativ medan data till 
litteraturstudien var av kvalitativ karaktär. Genomförandet av analysen delades upp i två delar. 

 Skapande av modeller 

 Utveckling av verktyg för att analysera data, i modellerna 

Första steget var att skapa modellerna som analysen sedan skulle bygga på. I modellerna var det 
viktigt att rätt information fanns med för att säkerställa att de parametrarna som beskrevs i den 
preciserade problembeskrivningen skulle gå att besvara. Modellerna skapades i programmet 
Microsoft Excel och baserades till viss del på ett annat program i Excel som teknikavdelning på E.ON 
Värme bidrog med (Norström U). I andra steget skapades relevanta verktyg för att kunna analysera 
data i modellerna, detta gjordes också i Excel. I kapitel 5 och 6 beskrivs utformningen av modellerna 
och analysen.  

Fortsatt analys 

Detta delmoment var en fortsättning på genomförandet av analysen. Verktygen som utvecklades för 
att analysera beräknad data användes för att förfina resultaten till sin slutgiltiga form. Här gjordes 
även några justeringar i modellerna i samråd med handledarna vilket tillfälligt tog delar av arbetet 
tillbaka till steget för genomförandet av analysen.  
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Tolkning av resultat 

Det är viktigt att skilja på värderingar och tolkningar som bygger på arbetets valda teorier och egna 
åsikter om resultatet. I ett examensarbete ges inga stora utrymmen för författarens egna tolkningar. 
(Berge & Hult 1999). Resultatet ska vara helt objektivt vilket innebär att en utomstående person ska 
kunna komma fram till samma resultat genom att göra om samma arbetsprocess. I slutsatserna 
tolkar dock författaren resultatet av analysen och detta ger utrymme för egna åsikter och 
värderingar. Tolkningen av resultatet eller slutsatserna presenteras i kapitel 9. 

Eventuellt utarbetande av beslutsunderlag  

Examensarbetet är en förstudie vilken kan användas som grundmaterial i ett fortsatt arbete. Målet 
med studien är därför inte att presentera något beslutsunderlag för ett fortsatt arbete. 

2.2 Ansats 

Valet av ansats beror av sambandet mellan teori och empiri i projektet. Ansatsen beskrivs vanligen 
som antingen induktiv eller hypotetiskt deduktiv. En hypotetisk deduktiv metod försöker förklara hur 
empiriska vetenskaper fungerar. Teoretiska hypoteser appliceras på verkliga fall och utifrån 
resultatet dras slutsatser. Metoden kan sammanfattas i tre steg: 

 Ställ upp hypotesen 

 Härled empiriskt testbara påståenden ur hypotesen och eventuella hjälphypoteser 

 Avgör sanningshalten av de empiriskt testbara påståendena med experiment och iakttagelser 

Beroende på resultatet kan hypotesen sägas vara sann eller falsk (Johansson 1999, ss.49-54).  

Induktion bygger till skillnad från deduktion på att härleda slutsatser från tidigare empiriska 
erfarenheter. Metoden innebär att utifrån ett antal inträffade händelser dra slutsatser om 
kommande händelser. Det finns alltså ett visst osäkerhetsmått i slutsatserna som inte behöver vara 
sanna. Grundläggande för induktion är att materialet som används i studien är insamlat villkorslöst 
men eftersom studien måste bygga på en bakomliggande teori blir insamlandet av material inte 
längre villkorslöst. En studie som är helt baserad på induktiv metod kan därav bli kritiserad. Induktiv 
metod kan med fördel kombineras med deduktiv metod och falsifikation2 (Johansson 1999, ss.215-
218). 

2.2.1 Projektets ansats 

I studien av samhällsekonomiska vinster med regionala fjärrvärmenät passar en deduktiv metod bäst. 
Detta beror på att målet med studien är att använda en existerande teori och sedan applicera den på 
verkliga fall för att dra slutsatser. Teorin, som beskrivs mer utförligt i kapitel 4, innebär kortfattat att 
ett regionalt nät skapar större värmeunderlag vilket kan medföra att kraft- och spillvärme kan 
utnyttjas i större grad och på sätt bidra till en ökad samhällsnytta. 

2.3 Metod 

Metoden kan beskrivas som en undersöknings grundläggande tekniska utformning. Det är viktigt att 
skilja metoden från arbetets inriktning. Inriktning bestämmer typen av slutsatser som ska kunna dras 
från arbetet t.ex. explorativa, beskrivande eller förklarande slutsatser. Metoden handlar om hur 
arbetsprocessen tekniskt ska gå tillväga för att kunna dra slutsatserna. Olika typer av metodansatser 
passar olika bra beroende på vilka resultat som ska fås fram (Lekvall, P. & Wahlbin, C. (2001), ss.209-
213).  

                                                           
2
 Falsifikation innebär att visa att en hypotes eller utsaga är falsk. 
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Valet av metod kan delas upp i två huvuddimensioner som dels handlar om på vilken nivå analysen 
görs och vilken information den baserar sig på. 

 Analysen kan gå på djupet och studera en eller ett fåtal fall eller gå på bredden och studera 
och jämföra en större mängd fall.  

 Informationen och analysmetoderna kan vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. 
Kvalitativ information är sådan som inte kan utryckas kvantitativt på ett meningsfullt sätt, 
dvs. utryckas i sifferform. Kvantitativ information kan utryckas i sifferform och analyseras 
med t.ex. matematiska beräkningsmetoder (Lekvall, P. & Wahlbin, C. (2001), ss.209-213). 

Beroende på hur innehållet i de två huvuddimensionerna kombineras kan metodansatserna delas 
upp i två grupper, fallanalys och tvärsnittsanalys. I en fallanalys studeras en eller ett fåtal objekt på 
djupet och det kan vara både kvalitativ och kvantitativ information. I en tvärsnittsanalys studeras ett 
större antal objekt eller grupper och analysen görs mer på bredden. Tvärsnittsanalysen delas upp i 
två delar surveyansats och experimentell ansats. I en surveyansats så observeras en händelse passivt 
utan några störningsmoment från undersökaren medan en experimentell ansats istället syftar till att 
ingripa och styra processer för att bättre kunna analysera speciella delar av en händelse (Lekvall, P. & 
Wahlbin, C. (2001), ss.216-217).   

Det finns en tredje dimension som kan vägas in i valet av ansats och det är typen av information, 
primär eller sekundär information. Primärdata är av sådana data som är insamlat på egen hand för 
undersökningsändamålet medan sekundärdata är data från t.ex. böcker eller tidigare gjorda 
undersökningar (Lekvall, P. & Wahlbin, C. (2001), ss.211-212).  

 2.3.1 Projektets metod 

Syftet med studien är uppdelat i två delar som dels handlar om att undersöka möjliga 
samhällsekonomiska vinster med regionala nät genom att studera modeller och en litteraturstudie 
som undersöker förutsättningarna för regionala nät och möjligheten till att utnyttja spillvärme i 
högre utsträckning. I analysen har nivån på den inhämtade informationen till viss del varit 
djupgående och till viss del handlat om att jämföra flera fall på ett likartat sätt. Varje fjärrvärmenät 
har granskats på en nivå som är tillräckligt djup för att ge ett bra resultat. Eftersom syftet är tvådelat 
krävs två olika metoder för att lösa problemen på bästa sätt.  

Problemet med att modellera samhällsekonomiska vinster med regionala nät handlar om att 
applicera en analytisk modell, byggd på kvantitativa data, till verkliga fall. För detta ändamål kan en 
speciell metod användas. Metoden heter på engelska ”Operation Research Modeling” och har ingen 
motsvarande titel på svenska (Hillier & Lieberman 2005). Metoden kan grovt delas in i sex steg: 

1. Definiera problemet och samla inte relevant data 
2. Formulera en matematisk modell som representerar problemet 
3. Utveckla en databaserad procedur för att härleda lösningarna till problemet från modellen 
4. Utveckla och förfina modellen vid behov 
5. Utöka funktionerna i modellen efter behov från ledningen 
6. Implementera modellen 

Det andra steget i metoden, att formulera en matematisk modell som representerar problemet, görs 
inte i arbetet då det redan är gjort och istället används den färdiga tekniken (Norström U.). Steg 5 
och 6 görs inte heller då examensarbetet endast är en förstudie.  

Den andra delen av syftet bygger till viss del på resultatet från modellen men också på en 
litteraturstudie. Informationen som behövs är av kvalitativ karaktär och då analysen studerar ett 
mindre antal fall passar en fallstudie bäst. En fallstudieansats används även för modelleringen.    
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2.4 Källor använda i arbete 

Kapitlet syftar kort till att förklara vilken typ av källor som har använts, hur datainsamlingen är gjord 
och att beskriva författarens källkritiska förhållningssätt.  

2.4.1 Datainsamling 

Under projektets gång har många olika källor använts. Källorna kan delas upp i primära och 
sekundära källor och vad dessa innebar beskrev i kapitel 2.3. Alla primära källorna i projektet har 
varit intervjuer. Intervjuerna har varit av en öppen3 karaktär och genomförts med personer som har 
kunskap om de olika fjärrvärmenäten i västra Skåne, informationen har till största del varit 
produktionsrelaterad. Övriga intervjuer har gjorts med personer inom E.ON Värme och har syftat till 
att ge författaren fördjupade kunskaper inom produktions- och distributionsrelaterade områden.  
Sekundär information är hämtat från rapporter, böcker, artiklar, lagar och utredningar och 
informationen har använts i analysen och för litteraturstudien.  

Intervjuerna med personerna från västra Skånes fjärrvärmebolag har alla gjorts via telefon. 
Personerna som har intervjuats har företrädesvis varit produktionsansvariga eller arbetat med 
produktionen av fjärrvärme men även personer inom försäljning har intervjuats. Intervjuerna har i 
genomsnitt varit cirka 10 minuter långa och frågorna har uteslutande handlat om 
anläggningstekniska specifikationer. Till följd av längderna på intervjuerna och distansen till 
intervjuobjekten har det inte känts relevant att genomföra personliga intervjuer. Information från 
intervjuerna bedöms vara högst tillförlitlig, dels för att personer med nyckelkompetens har 
intervjuats men också för att intervjuerna inte har gett utrymme för personliga värderingar av något 
slag som annars kan förvränga resultatet.  Den insamlade informationen har använts för att uppföra 
de mindre fjärrvärmesystemen i modellerna. 

Övriga intervjuer har genomförts personligt med personal inom E.ON Värme. Varje intervju har varit 
unik och intervjuobjekten har valts ut beroende av deras kompetens. Längden av intervjuerna har 
varierat från allt mellan någon minut till flera timmar. Eftersom arbetet med examensarbetet har 
varit förlagt till E.ON Värmes kontor har möjligheterna till att få svar på frågor fortlöpande lett till att 
intervjuerna skett ostrukturerat. Ett problem med informationen har dock varit att den ibland har 
varit intern och detta har inneburit en del svårigheter eftersom den inte direkt kan användas i 
uppsatsen. Det bör även påpekas att personalen inom E.ON Värme har varit en outtömlig källa på 
information och utan dem hade inte examensarbetet kunnat genomföras på den nivå det är gjort nu.   

2.4.2 Källkritik 

Alla primära källor har varit personer med nyckelkunskaper inom ämnesområdet för intervjun och de 
ställda frågorna har varit av sådan karaktär att det inte har givits något möjlighet till personliga 
värderingar. Litteraturen som har använts i arbetet har i de flesta fall varit publicerade artiklar, 
utredningar från myndigheter, lagar eller böcker och källorna bedöms som tillförlitliga. Information 
har också hämtats från Internet och de källor som har använts har fjärrvärmeföretag eller 
branschorganisationer. Författaren anser sig ha kunskapen för att avgöra trovärdigheten och 
relevansen i informationen och i de fall en källa har kunnat tolkas tvivelaktigt har den inte använts.  

  

                                                           
3
 Intervjuaren följer en på förhand utarbetad mall men frågorna kan komma i olika ordning mellan intervjuerna. 
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2.5 Trovärdigheten i examensarbetet 

Examensarbetets trovärdighet är analyserat utifrån tre olika perspektiv: validitet, reliabilitet och 
objektivitet.  

2.5.1 Validitet 

Validiteten beskriver hur väl en mätmetod verkligen mäter de egenskaper som är tänkta att mätas. 
Svårigheten i att mäta validitet är att det i princip är omöjligt att verkligen veta om en mätmetod är 
valid eller inte. För att vara säker på att en mätmetod är valid måste metoden ge det ”sanna” 
mätresultatet, och i så fall hade metoden kunnat användas direkt. Validitet brukar istället försöka 
mätas på subjektiva grunder och detta kan göras utifrån flera olika perspektiv t.ex. direkt upplevd 
validitet, begreppsvaliditet eller prediktiv validitet (Lekvall, P. & Wahlbin, C. (2001), ss.303-306). 

Projektets validitet är kopplat till modellerna i analysen. För att avgöra om modellerna är valida har 
arbetet bedömts ur ett helhetsperspektiv där personer som inte har varit med och utformat 
modellerna men som är insatta i teorin har granskat resultatet. Rimligheten i resultaten är bedömda 
och stickprov har gjorts för att kontrollera att räkneprocesserna är korrekta. Även nyckeltal och 
andra faktorer som används i modellerna är granskade.  

Genom att variera indata i modellerna har det också gått att kontrollera att utdata överrensstämmer 
med vad de förväntade resultaten av en given förändring borde vara. Detta säkerställer att möjliga 
fel i uppbyggnaden av modellen är borttagna. I den enskilda modellen som återspeglar de verkliga 
fjärrvärmenäten i västra Skåne har utgångsdata jämförts med statistik för att säkerställa en hög 
noggrannhet och validitet i analysen.  

Kvalitén på inputdata i modellerna är generellt sett hög och i de fallen då det föreligger ett 
osäkerhetsmått i data är detta nämnt i texten och osäkerhetsmåttets inverkan på resultatet bedömt.  

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet har att göra med mätmetodens förmåga att motstå inflytande av olika slags faktorer. En 
hög reliabilitet innebär att en viss mätmetod som används för att mäta ett resultat flera gånger ger 
likartade resultat i samtliga fall. En låg reliabilitet innebär att det kan förekomma stora skillnader i 
det uppmätta resultatet. Reliabiliteten är enklare att testa än validiteten och den finns olika metoder 
för att testa den. (Lekvall, P. & Wahlbin, C. (2001), ss.306-307). 

För att säkerställa en hög reliabilitet i projektet har all datainsamling skett med stor noggrannhet 
informationen är i flera fall verifierad av handledare och andra personer med kunskap inom området. 
Alla antaganden som har gjorts i projektet är dokumenterade så utomstående personer kan granska 
resultatet genom att utgå ifrån samma information.  

2.5.3 Objektivitet 

Objektiviteten i rapporten är ett mått på i vilken grad resultatet påverkar författaren. För att 
säkerställa att resultatet är helt objektivt är alla antaganden och val genomförda på ett faktamässigt 
underlag. Det bör påpekas att E.ON Värme redan från starten av arbetet gjorde klart sina åsikter om 
regionala nät. Med det som utgångspunkt kan det därför tyckas att informationen som kommer från 
företaget skulle kunnat ha varit snedvriden i vissa fall. All informationen som har använts i arbetet 
har därför i största möjliga mån kritiskt granskats och då det har varit möjligt också verifierats från 
externa källor.  
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3 Samhällsekonomiska vinster 

I kapitlet definieras vad samhällsekonomiska vinster är och hur olika vinster är kopplade till varandra. 

Arbetstiteln är samhällsekonomiska vinster med regionala fjärrvärmenät, en titel som kan tolkas på 
olika sätt. Det känns därför relevant att skapa en tydlig definition av vad som menas med 
samhällsekonomiska vinster och det bör poängteras att detta är författarens egen definition. 
Samhällsekonomiska vinster kan delas in i tre delar: miljömässiga, ekonomiska, och social vinster. 
Miljömässiga vinster kan innebära fördelar för klimatet, naturmiljön, samhällsmiljön m.m. Sociala 
vinster kan vara tryggare energiförsörjning och möjlighet att välja värmeleverantör. Ekonomiska 
fördelar kan vara resurseffektivare system, lägre rörliga produktionskostnader och lägre 
fjärrvärmepriser till kund till följd av ett konkurrensutsatt system. Tillsammans bildar dessa tre delar 
en hållbar lösning.  

 

Figur 2 Definition av samhällsekonomiska vinster 

Ett regionalt system av fjärrvärmenät bygger på att det är ekonomiskt försvarbart att genomföra men 
utan miljömässiga och sociala vinster skapas inte en hållbar lösning. Detta innebär att ekonomiska 
kostnader måste vägas mot ekonomiska och miljömässiga vinster i den mån de miljömässiga 
vinsterna kan mätas i monetära termer. Sociala vinster kan inte mätas i monetära termer och 
jämföras med ekonomiska och miljömässiga vinster. Vinsterna kan istället ses som ett krav för att en 
affärsidé ska fungera, det krävs alltså en social acceptans. Om två tätorter ska sammanlänkas, där 
ena tätorter saknar fjärrvärme, och resultatet visar sig bidra med både ekonomiska och miljömässiga 
vinster så kan idén fortfarande falla på de sociala faktorerna t.ex. att människorna i tätorten utan 
fjärrvärme upplever uppvärmningsalternativet som något onödigt och negativt. De tre delarna är inte 
oberoende av varandra och sociala vinster kan följa av miljömässiga eller ekonomiska fördelar. Det 
finns ingen bestämd uppdelning mellan de tre delarna i fråga om hur stor inverkan de har för att det 
ska vara en hållbar lösning utan det får framgå av situation. 

I analysen av rapporten behandlas ekonomiska och miljömässiga parametrar. Sociala fördelar 
redogörs för i diskussionsdelen av rapporten och bygger på resultatet av analysen.     
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4. Grundläggande teori 

Kapitel 4 beskriver den grundläggande teorin som används i analysen och hur den kan användas för 
att skapa olika modeller. I sista delen av kapitlet definieras några av de vanligaste förekommande 
facktermerna i rapporten. Mindre vanliga termer som förekommer i rapporten förklaras löpande i 
texten. 

Den grundläggande tanken för varför ett regionalt nät skulle vara mer lönsamt än motsvarande 
enskilda nät beror av det ökade värmeunderlaget som skapas dvs. en större efterfrågan på värme. 
Genom att värmeunderlaget ökas så ökar även effektbehovet för fjärrvärmesystemet och detta 
innebär att olika typer av produktionsanläggningar kan få en ökad driftstid. Detta innebär att 
anläggningar som används för basproduktion kan köras på maximal effekt under en större del av året 
än vad de tidigare kunnat. Anläggningar som används för basbehovet drar fördelar av sin 
storskalighet vilket ger en lägre investeringskostnad per installerad panneffekt under de kallare 
perioderna jämfört med anläggningar för spetslastproduktion. I figur 3 illustreras ett 
varaktighetsdiagram och resultatet av ett utökat värmeunderlag. Varaktighetsdiagrammet visar 
effektbehovet i ett fjärrvärmesystem under ett år sorterat i fallande ordning med störst behov till 
vänster, dvs. då temperaturen är som lägst. De färgade ytorna representerar olika 
produktionsanläggningar och arean av ytan motsvarar den totala produktionen under ett år för en 
anläggning. Den totala produktionskostnaden i systemet under en vald dag är summan av respektive 
anläggnings kostnad för den dagen  

 

Figur 3 Exempel på ett varaktighetsdiagram och resultatet av ett utökat värmeunderlag 

Den anläggning i fjärrvärmesystemet som har lägst rörlig produktionskostnad är den anläggning som 
används för basproduktion under största del av året, anläggningen ligger i botten på 
varaktighetsdiagrammet. Värmeproduktion från t.ex. spillvärme och avfall har en låg rörlig 
produktionskostnad och är därför vanliga bränslen för baslastproduktion i större fjärrvärmesystem. 
Dyrare bränslen som pellets, naturgas och olja används för del- och spetslast. Olja är speciellt vanligt 
att använda för spetslast då den snabbt kan tas i bruk, är billig att lagra och inte försämras över tiden. 
Anläggningar som kör baslast kan inte regleras lika snabbt som anläggningar som kör spetslast 
eftersom bränslen som avfall och biobränslen ställer högre krav på förbränningen. Anläggningar som 
drivs på avfall och biobränslen har en hög minimilast vilket innebär att en panna inte kan användas 
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under en viss procentuell nivå av sin maxeffekt. Under varma sommardagar kan följderna därför bli 
att anläggningar för basproduktion står overksamma och spetslastanläggningar som har lägre 
minimilast används istället. I ett regionalt system kan problemet med höga minimilaster undvikas i 
större utsträckning eftersom värmeunderlaget kan vara 5-10 gånger högre än i ett enskilt system och 
anläggningar för basproduktion kan då samköras under de varma sommarmånaderna.  

Ett regionalt nät tar bättre tillvara resurserna i systemet och sänker den genomsnittligt rörliga 
produktionskostnaden. Detta kan ske genom att en kraftvärmeanläggning som drivs på avfall kan 
leverera el och värme till andra nät än det egna nätet. De anslutna näten drar då fördelar av att 
under kallare perioder av året kunna sänka sina rörliga produktionskostnader genom att köpa in 
billigare energi. I mindre nät som är baserat på en fossil fjärrvärmeproduktion kan förmodligen 
värme köpas in billigare under hela året. Slutligen ger ett ökat värmeunderlag också ökad 
elproduktion från kraftvärmeanläggningar som i ett enskilt nät inte kan användas med lika hög effekt 
och drifttid. I figur 4-6 illustreras hur elproduktionen varierar med värmeunderlaget. Elproduktionen 
är de tunna färgade linjerna.   

4.1 Varaktighetsdiagram för att analysera modeller 

I studien skapas varaktighetsdiagram för varje enskilt fjärrvärmesystem i det studerade området och 
ett diagram då alla produktionsanläggningar kombinerade i en regional modell, se bilaga B respektive 
figur 35. Varje diagram är en modell som beskriver ett rådande fjärrvärmesystem med ett antal 
ingående parametrar. Genom att summera upp all produktion i en modell och jämföra med de 
enskilda modellerna är det möjligt att analyser skillnaderna i resurseffektivitet, produktionsmix, 
genomsnittlig produktionskostnad, klimateffektivitet, resurshållbarhets och förnybarhetsgrad. Den 
regionala modellen kan sedan optimeras efter olika krav och skapa en hållbarare energilösning för en 
given region. 

4.2 Definitioner och begrepp 

Alfavärde 

Det arbetsrelaterade alfavärdet för en kraftvärmeanläggning definieras som nettoproduktionen av el 
dividerat med nettoproduktionen av värme under samma rapporteringsperiod. Alfavärdet varierar 
för olika typer av anläggningar: 

 Förbränningsmotor 0,2-0,3 

 Mottrycksturbin med ångtappning eller 
avtappningskondenssturbin 

0,4-0,6 

 Gasturbin med avtappningskondenssturbin 0,4-0,7 

 Kraftvärmepannor 0,5-0,9 

 Gaskombikraftverk 0,7-1,2 

(Europeiska unionens officiella tidning 2004) 

Bas-, mellan-, och spetslastproduktion 

Värme- och effektbehovet varierar under året främst beroende av utomhustemperaturen. Ett 
fjärrvärmesystem måste därför ha en stor flexibilitet i produktionssystemet för att klara av 
skillnaderna i effektbehov (Renntum M.). 

Basproduktionen är den produktion som körs största delen av året, alltså den produktion som ligger 
som bas i systemet. Basproduktion kännetecknas av låga rörliga produktionskostnader och höga fasta 
kostnader med undantag för spillvärme som inte kräver någon produktionsanläggning. Avfall och 
förnybara bränslen används ofta för basproduktion i värme- och kraftvärmeanläggningar. 
Flexibiliteten i produktionen är inte så stor och därför kan inte anläggningarna användas för att täcka 
in hela effektbehovet en kall vinterdag eller de dagar under sommaren med extremt lågt behov. Det 
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behövs därför en anläggning som kan komplettera basproduktionen och det görs med en anläggning 
för spetslastproduktion. En sådan anläggning kännetecknas av höga rörliga kostnader och små fasta 
kostnader. Spetlastproduktion används under årets kallaste dagar samt ibland under årets varmaste 
dagar i större fjärrvärmesystem. Vanliga bränslen för spetslastproduktion är olja. Olja är speciellt bra 
eftersom den kan lagras under lång tid på en relativt liten yta. Förutom bas- och spetslastproduktion 
kan även mellanproduktion användas. Mellanproduktion är ett mellanting mellan spets- och 
basproduktion och används under en den tid av året då inte basproduktionen räcker till men då det 
skulle kosta allt för mycket att använda spetslast. Mellanproduktionsanläggningar kan vara av typen 
kraftvärme, gasmotor, värmepump, med flera (Renntum M.).    

Effektbehov 

Direkt knutet till värmebehovet i ett fjärrvärmesystem. Effektbehovet beskriver den effekt som 
behövs i ett fjärrvärmesystem vid en given tidpunkt. 

Fjärrvärmesystem 

Består av en eller flera produktionsanläggningar och ett nät för distribution. Oftast sträcker sig 
fjärrvärmesystemen bara inom stadsgränsen och är då ett lokalt fjärrvärmesystem. Om två eller flera 
fjärrvärmesystem är sammankopplade är det ett regionalt fjärrvärmesystem. 

Kraftvärmeverk – CHP (combined heat and power) 

Ett kraftvärmeverk producerar både värme och el och vanligtvis används verket för värmeproduktion 
i första hand och el i andra hand. Detta innebär elproduktionen i första hand styrs av värmebehovet 
och i andra hand av efterfrågan på el från marknaden. Verkningsgraderna i ett kraftvärmeverk är 
högre än i vanliga kraftverk eftersom överskottsvärmen som bildas kan tillföras ett fjärrvärmenät. 
Den totala verkningsgraden för ett kraftvärmeverk ligger normalt på mellan 70-90 % beroende på 
tekniklösning och motsvarande verkningsgrad är 30-40 % för ett kraftverk. (ÅF Energi & Miljö AB) 

Den mest vedertagna tekniken för kraftvärmeverk är idag med en så kallad ångcykel. Tekniken går ut 
på att vatten förångas i en panna och ångan leds sedan genom en mottrycksturbin som i sin tur 
driver en generator. Värmeenergin i ångan omvandlas till rörelseenergi i ångturbinen och den energi 
som inte kan tas till vara på i turbinen kondenseras till vatten och värmen förs ut på fjärrvärmenätet. 
I ett kraftvärmeverk kan flera olika bränslen användas t.ex. biobränslen och avfall. En annan teknik 
för värmekraftproduktion är kombikraft eller gaskombikraft där en gasturbin, ångcykel och en 
avgaspanna kombineras. Den totala verkningsgraden är uppåt 90 % och elverkningsgraden kan i 
gynnsamma fall vara 55 %. Naturgas är ett vanligt bränsle för denna typ av anläggning. (ÅF Energi & 
Miljö AB 2005)  

Värmekraftanläggningar är en huvudgrupp för anläggningar som både producerar värme och 
elektricitet. I gruppen värmekraftanläggningar finns två undergrupper; kraftvärmeanläggningar och 
kombianläggningar. Kombianläggningar skiljer sig principiellt åt från kraftvärmeanläggningar då 
produktionen av el styrs av efterfrågan på marknaden och inte värmebehovet i ett närliggande 
fjärrvärmenät (Alvarez, H. 1990, ss.798-810). I arbetet behandlas därför kraftvärmeanläggningar och 
kombianläggningar olika då studien fokuserar på värmeproduktion.  

Linjetäthet 

Definieras som såld värme i MWh/år och kulvertlängd i meter. Måttet används för att bedöma 
lönsamheten i en fjärrvärmeanslutning. Ju högre linjetäthet desto bättre lönsamhet. 

Minimi-, del- och maxlast 

En förbränningspanna kan köras på olika effekt beroende på effektbehovet vid tidpunkten. Pannor 
har en maximal effekt och en minsta effekt som anges i procent av den maximala effekten. 
Minimilasten anger den effektnivå som pannan lägst kan köras på. Pannor som förbränner avfall och 
biobränslen har en relativt hög minimilast på cirka 25-30 % medan naturgas- och oljepannor har en 
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väldigt låg minimilast. Detta beror på att temperaturen i pannan måste vara inom ett visst intervall 
för att undvika att NOX och SO2 bildas i för stor grad. Temperaturintervallet är mindre för avfall än för 
biobränslen eftersom avfallsförbränning vid en låg panntemperatur kan medföra att dioxiner 
produceras. För produktionsanläggningar med låga rörliga kostnader eftersträvas alltid att pannan 
ska köras på maximal effekt. Under varma sommardagar då minimilasten nås i pannorna som 
används för basproduktion får pannor som används för spetslast brukas istället (Renntum M.).  

Rökgaskondensering  

En teknik för att utvinna ytterligare värmeenergi från rökgaserna från förbränning. Beroende av 
bränslesort och fukthalt innehåller rökgaserna olika halt av vattenånga. Genom att kondensera ut 
ångan i rökgaserna till vatten kan fasomvandlingsenergin tillföras fjärrvärmenätet. Det finns flera sätt 
att kondensera ut fukten ur rökgaserna såsom värmeväxlare, skrubber eller värmepump. Tekniken är 
vanlig att använda vid förbränning av fuktiga biobränslen till följd av den höga fukthalten, 40-60 %, i 
dessa bränslen (Rosén P.).  

Värmeunderlag 

Den mängd värme som behövs produceras för att täcka värmebehovet hos slutkund och för 
överföringsförluster i fjärrvärmenätet. 

Värmeverk – HOB (heat-only boiler) 

I ett värmeverk produceras värme genom att vatten hettas upp i en panna. Vanliga bränslen är 
biobränslen och naturgas. Verkningsgraden varierar mellan 80 % till 90 % beroende på om det är en 
modern biobränslepanna eller inte. Med rökgaskondensering (gäller endast för fuktiga bränslen) kan 
verkningsgraden ökas med upp till 15 procentenheter (Renntum M.).   

Årlig besparing 
Termen årlig besparing definieras som skillnaden mellan rörlig produktionskostnad för ett lokalt 
fjärrvärmenät och det regionala nätet multiplicerat med det lokala nätets värmebehov minus 
kostnaden för överföringsförlusterna.  
 
(lokal rörlig produktionskostnad – regional rörlig produktionskostnad)*lokalt värmebehov - 
överföringsförluster  
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5. Utformning av modeller 

Kapitlet syftar till att på ett generellt sätt beskriva hur en modell beskrivande ett område med 
enskilda fjärrvärmenät och samma område med ett regionalt nät kan utformas. I första delen 
redogörs för modellen som beskriver de enskilda fjärrvärmenäten, med antagna förändringar, och 
andra delen tar upp modellen som beskriver ett regionalt fjärrvärmenät. I delen om den regionala 
modellen utreds vilka tekniska förutsättningar som behövs och hur produktionen i modellen kan 
optimeras samt vilken inverkan kulvertkostnader och distributionsrelaterade förutsättningar har på 
modellen. 

En modell är en abstraktion av ett fenomen där de viktigaste aspekterna är medtagna utifrån det 
perspektiv som ska modelleras. En modell innebär alltid en förenkling av fenomenet och detta är 
också poängen med att modellera. För att avgöra trovärdigheten i modellen måste den valideras mot 
det verkliga fenomenet och resultaten ska verifieras. Vid val av modelldesign måste beslut inom tre 
områden fattas som alla är relaterade till syftet (Höst, Regnell & Runeson 2006, s.106).  

 Avgränsning: Det är viktigt att modellens omfång begränsas för att den ska vara av hanterbar 
storlek och komplexitet.  

 Indata och utdata: Utgångspunkten är att först välja den data som har störst inverkan på det 
modellerade fenomenet. Indata motsvarar de parametrar som ska kunna varieras och utdata 
är de parametrar som ska simuleras i modellen. 

 Abstraktionsnivå: Modellens detaljnivå måste balanseras. En hög detaljnivå medför att fler 
aspekter av fenomenet kan studeras men samtidigt riskerar modellen att bli så komplex att 
helheten inte går att överblicka.   

(Höst, Regnell & Runeson 2006, ss.107-108).  

Utformningen av modellerna i projektet har sin utgångspunkt i ovanstående text. Modellerna ska 
vara av sådan karaktär att de är applicerbara på olika regionala nät och resultaten ska gälla generellt. 
Till följd av projektets omfattning är det inte möjligt att skapa modeller för alla potentiella regionala 
nät i Sverige utan ett nät får identifieras och de resulterande metoderna för att mäta möjliga vinster 
får verifieras mot data in andra nät. Området som är utvalt för studien är västra Skåne och den 
främsta anledningen till valet är möjligheten till att hitta data.  

För att på bästa sätt återspegla situationen då ett regionalt nät skulle existera byggs alla modellerna 
utifrån framtida prognoser om befolkningstillväxt och värmeunderlag. Den totala 
fjärrvärmeproduktionen i Sverige prognostiseras till att öka med ca 3 TWh fram till år 2015 och detta 
trots att många fjärrvärmeproducenter redan idag utnyttjar hela sin marknadspotential. På längre 
sikt beräknas dock mängden värmeleveranser minska till följd av energieffektiviseringar i samhället 
(SFV 2009a). I modellerna görs därför antagandet att det framtida värmeunderlaget för 
fjärrvärmeproduktion kommer se likadant ut som idag.   

5.1 Modell över nuvarande lokala nät 

Modellen över nuvarande befintliga nät ska återspegla situation år 2020 och bygger på dagens 
värmebehov och nuvarande produktionsanläggningar samt nya anläggningar som planeras att tas i 
drift inom aktuell period. De tätorter som har fjärrvärme idag beräknas ha det om 10 år med, och 
värmebehovet motsvarar då dagens behov. De tätorter som idag saknar fjärrvärme beräknas inte få 
någon i framtiden heller. Detta antagande grundar sig på att tätorternas totala värmebehov i relation 



26 november 2010  Samhällsvinster med regionala fjärrvärmenät 

20 

 

till investeringskostnaden för en produktionsanläggning och fjärrvärmenät är så pass stora att ett 
fjärrvärmesystem blir allt för kostsamt att bygga. Modellen innefattar vidare inte närvärmenät4.  

I modellen har data om produktionsanläggningarna och fjärrvärmesystemen i respektive tätort 
använts. Detta innefattar data om typ av produktionsanläggning, panneffekter, bränsletyper, mängd 
producerad energi, andel elproduktion, verkningsgrad, emissioner, kostnader relaterade till 
produktionen, värmebehov och utbyggnadsplaner.   

5.2 Modell över regionalt nät 

Den regionala modellen bygger på samma data som modellen för nuvarande befintliga anläggningar. 
Utöver data för respektive system tillkommer data som, typ av stamledning som förbinder specifika 
tätorter, kulvertkostnader, överföringsförluster och geografisk placering av produktionsanläggningar 
samt nät. En regional modell är på många sätt mer komplex än motsvarande modell för enskilda nät. 
Detta beror på svårigheter att optimera modellen för att uppnå en hållbar lösning enligt vad som har 
beskrivits i kapitel 3. Det finns inte någon entydig lösning till hur ett regionalt nät kan utformas 
optimalt.    

5.2.1 Tekniska förutsättningar och optimering av produktionen 

Många av dagen fjärrvärmenät härstammar från 1960- och 1970-talet då fjärrvärmen byggdes ut 
kraftigt i Sverige. Efterhand då värmebehovet i städerna ökade byggdes näten ut och nya 
anläggningar byggdes. Dagens fjärrvärmesystem är därför anpassade efter lokala förutsättningar vad 
gäller ledningsdimensioner och produktionsanläggningar. Större fjärrvärmesystem innehåller flera 
anläggningar för basproduktion. Från varje anläggning går det matarledningar ut på näten som 
efterhand avtar och förgrenar sig i mindre rördimensioner. Strukturen på näten gör det därför svårt 
att mata värme från ett annat nät utan att lägga förbindelseledningar mellan systemens rötter i 
anslutning till produktionsanläggningarna. Tillförsel av värme till näten begränsas inte bara av 
strukturen och dimensionerna på näten utan flöden och temperaturer utgör också begränsningar 
eftersom systemet är optimerat efter lokala förhållanden och anläggningar. Det kan därför krävas 
större flexibilitet i systemen med avseende på prestanda om näten ska byggas samman. (ÅF Energi & 
Miljö AB 2005) 

I ett mindre lokalt nät är driftoptimering relativt lätt att göra. Det sker inga större förändringar i 
driftsordningen bland anläggningarna under året. När klimatet blir kallare ökar baslastproduktionen 
och vid en viss temperatur kopplas spetslastproduktionen in, ingen annan anläggning behöver tas ur 
drift till följd av att spetslastanläggningarna tas i drift. I ett regionalt nät är driftoptimering mer 
komplex. Ett grundläggande tankesätt är att den anläggning med lägst rörlig produktionskostnad körs 
som störst baslast. Detta innebär att spillvärme och avfall som har negativ rörlig produktionskostnad 
ska användas för mest baslast men även bioeldade kraftvärmeanläggningar som har låga rörliga 
kostnader kan köras till stor del som baslast. Driftordningen kan dock förändras och det kan hända 
att kraftvärme kan konkurrera ut både spillvärme och avfall. Ur ett strikt ekonomiskt perspektiv kan 
detta inträffa om elpriset är högt och en kraftvärmeleverantör vill ha ersättning för värmen som 
produceras i den samtidiga el- och värmeproduktionen. I motsatt fall där elpriset är lågt kan en 
fjärrvärmeproducent vilja köra värmepumpar kopplade till spillvärme i högre grad. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att spillvärme ska tas tillvara på i största 
möjliga mån. Vidare kan också mottagningsavgifterna på avfall förändras under längre sikt. I 
dagsläget är mottagningsavgifterna för avfall negativa men i framtiden kan en minskad tillgång på 
avfall leda till positiva mottagningsavgifter. När driftordningen förändras för anläggningarna i ett 
system förändras fördelning av driftstimmar och detta kan leda till problem. Exempelvis har en 
anläggning som använder avfall och biobränslen en minimilast på cirka 30 %. Om anläggningen inte 

                                                           

4 Ett nätvärmenät består av 2-20 hushåll som tillsammans utnyttjar t.ex. en mindre flis- eller pelletspanna.  
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används för basproduktion riskerar den att står overksam under en stor del av årets timmar om 
värmeunderlaget minskar (Renntum, M.).  

5.2.2 Exempel på driftoptimering av två sammankopplade fjärrvärmesystem 

Detta delkapitel syftar till att beskriva effekterna av att koppla samman och driftoptimera två fiktiva 
fjärrvärmenät. Driftoptimeringen i ett regionalt nät kan illustreras i detta exempel där det dels finns 
två enskilda nät A och B och ett system C där näten A och B är sammankopplade. I system A används 
spillvärme från en industri och en avfallspanna samt en anläggning för spetslast. I system B används 
istället en bioeldad värmepanna för baslast och en gaskombianläggning för del- och spetslast. Notera 
att de tre exemplen inte syftar till att vara verklighetstrogna.  

I figur 4 som illustrerar system A syns det att nyttjandegraden av spillvärme är 100 % under 281 av 
årets dagar. Kraftvärmeanläggningen för avfall används 190 av årets dagar och under resten av året 
är effektbehovet för litet för att anläggningen ska kunna köras och driftsätts istället oljepannan. Det 
totala värmebehovet är 750 GWh/år. Kraftvärmeanläggningen genererar också en mindre mängd 
elektricitet vilket åskådliggörs av den gröna linjen. Vid maximal effekt kan anläggningen generera 
cirka 10 MW el och när värmebehovet i System A sjunker minskar också elproduktionen.  

 

Figur 4 Varaktighetsdiagram System A 

I figur 5 som illustrerar system B används en kraftvärmeanläggning för biobränsle som, till 
värmebehovet sett, är för stor för systemet. Anläggningen har ganska hög flexibilitet i produktionen 
och kan användas under 309 av årets dagar för basproduktionen. Gaskombianläggningen används 
under sommar och för topplasten under vintermånaderna. Det totala värmebehovet är 750 GWh/år. 
Vid de tillfällen som gaskombianläggningen används genereras en mindre mängd elektricitet. Notera 
att eleffekten vid dessa tillfällen är dubbelt så hög som för kraftvärmeanläggningen i System A. Detta 
beror på att alfavärdet är högre för gaskombianläggningen än för kraftvärmeanläggningen. 
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Figur 5 Varaktighetsdiagram System B 

I system C har system A och B kopplats samman, resultatet är illustrerat i figur 6. Spillvärme är det 
billigaste alternativet och används för baslasten. Notera att spillvärmen kan användas på maximal 
nivå under ett större antal dagar än i system A. Avfallsanläggningen är den stora vinnaren av 
sammanslagningen och kan producera nästan dubbelt så mycket energi som innan i system A. Detta 
beror på att anläggningen hade överkapacitet vilken kunde utnyttjas nät effektbehovet dubblerades. 
Kraftvärmeanläggningen för biomassa har en högre rörlig produktionskostnad och får producera 
cirka 200 GWh mindre värme i system C till förmån för avfallspannan. I verkligheten dimensioneras 
produktionsanläggningar för avfall och biomassa för att kunna köras över i princip hela året då långa 
driftstop medför stora förluster eftersom kraftvärmeanläggningar har höga fasta kostnader. 
Exemplet är inte realistiskt men förklarar på ett enkelt sätt teorin varför ett större nät har lägre rörlig 
produktionskostnad. Notera också att det produceras 50 GWh mer el i system C än i system A och B 
tillsammans. För att ett regionalt system ska vara samhällsekonomiskt optimalt måste strategin vara 
att se till helheten och driftoptimeringen måste syfta till att ge maximal samhällsnytta. 

 

Figur 6 Varaktighetsdiagram System C 
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5.2.3 Utformning av regionala nät 

En rimlig utgångspunkt i en regional modell är att försöka utnyttja storskalig baslastproduktion i så 
stor grad som möjligt. I dagens system med enskilda nät har varje nät en eller flera anläggningar för 
baslastproduktion och övriga anläggningar används för del- och spetslast. Fjärrvärmeleverantören till 
nätet försöker begränsa driften av dessa anläggningar eftersom dessa i regel har högre rörliga 
produktionskostnader. I ett regionalt nät gäller samma resonemang som för lokala nät och för att 
optimera den totala produktionen i systemet bör storskaliga baslastanläggningar användas i så stor 
grad som möjligt för att minska användandet av anläggningar med stora rörliga kostnader. Detta 
innebär att spillvärme och kraftvärmeanläggningar som kör t.ex. avfall och biobränslen ska utnyttjas i 
så stor grad som möjligt och användandet av anläggningar som kör fossila bränslen ska minskas ned. 
Detta medför att ett regionalt system blir mer resurseffektivt än motsvarande enskilda nät vilket ger 
lägre produktionskostnader, minskad påverkan på miljön och klimat samt möjligt även lägre priser till 
kund. En regional fjärrvärmemodell bör därför syfta till att bygga samman de största näten och dess 
produktionsanläggningar för att skapa ett regionalt basnät som andra tätorter sedan kan ansluta sig 
till.  

En regional modell ger möjligheter för mindre fjärrvärmenät och orter utan nät att koppla in sig på 
transitledningarna. Det bygger på att tätorterna är lokaliserade på en plats där ledningarna ska 
läggas. Ett mindre fjärrvärmenäts produktionsanläggning kan då ersättas med fjärrvärme från 
förbindelseledningen, om tätortens genomsnittliga produktionskostnad är högre än det regionala 
nätets kostnad, och detta förstärker de positiva effekterna, nämnda ovan, genom att skapa ett större 
värmeunderlag för de storskaliga anläggningarna. Orter utan fjärrvärme som i dagsläget är 
intresserade av fjärrvärme men som av kostnadsskäl inte har råd att investera kan få fjärrvärme utan 
att behöva investera i någon produktionsanläggning.  

För att avgöra vilka orter som är lämpade för att anslutas måste kostnaden för kulverten sättas i 
relation till värmebehovet och kostnadsbesparingen för den tätort som ska anslutas. För att analysen 
ska vara hållbar måste även miljömässiga och sociala faktorer vägas in. Ett investeringsbeslut om att 
sammanlänka en ort måste grunda sig på att det är lönsamt för tätorten att ansluta sig till det 
regionala nätet.  

Det går att avgöra om en tätort är lämplig att ansluta till ett regionalt nät genom att göra enkla 
beräkningar. Beräkningarna är strikt ekonomiska och syftar enbart till att utreda de ekonomiska 
förhållandena. En sammanslagning av två nät innebär att det större systemet kan optimeras på ett 
bättre sätt än vad de enskilda systemen kunde göras. Beroende på hur driftoptimeringen görs 
kommer olika stor mängd energi att behöva transiteras mellan tätorter. Kostnadsbesparingen som 
skapas kan användas för att betala transitledningen. För att avgöra om besparingen räcker för att 
betala ledningen måste den beräknade vinsten jämföras med den verkliga kostnaden för att bygga en 
ledning med rätt effekt. I följande exempel beskrivs ett enkelt fall då två tätorter ska 
sammankopplas. Alla siffrorna är fiktiva och syftet med exemplet är att förklara tankegången som 
sedan används i analysen, kapitel 6, för avgöra om det är lönsamt att ansluta en tätort till det 
regionala fjärrvärmenätet.  
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I exemplet ovan berodde storleken på transitledningen av hur stor del av B:s egen produktion som 
skulle ersättas av A:s. Det totala värmebehovet var 70 GWh och för att täcka effektbehovet även den 
kallaste vinterdagen krävdes det att ledningen hade en effekt på 21 MW. Istället för att täcka hela 
effektbehovet kan det också tänkas att ledningen bara ska ersätta bas- och dellasteffekten i B:s 
system och då räcker det att ledningen klarar 15 MW. B skulle då stå för egen spetslastproduktion. 

Genom att studera värmebehov för verkliga tätorter visar det sig att spetslasten motsvarar cirka 7 % 
av den totala produktionen och kräver cirka 30 % av det totala effektbehovet. En kulvert som ska 
ersätta en tätorts bas- och dellast men inte spetslast blir därför billigare men medför att tätorten får 
driva spetslastproduktionen i egen regi. Detta innebär att tätortens genomsnittliga 
produktionskostnad ökar. Däremot finns inga tydliga belägg för att koldioxidemissionerna skulle öka. 
Vilket grundar sig på att spetslastproduktionen är av samma slag i det regionala systemet som i det 
lokala.  

I exemplet ovan är det visat att ett regionalt fjärrvärmenäts utbredning beror på kostnaden för att 
dra ledningen i relation till den besparing som är möjlig att göra. Det finns ingen övre gräns i hur lång 
en ledning kan vara om besparingsmöjligheterna är rätt. En längre ledning ställer däremot högre 
tekniska krav än en kort ledning och detta beskrivs mer utförligt i kapitel 5.2.4. 

  

Genom att sammanlänka tätorterna A och B 
skapas en kostnadsbesparing på 150kr/MWh 
eftersom tätort B kan köpa in energi billigare 
från tätort A. B har ett totalt värmebehov på 
70 GWh/år. 

Tätort A har produktionsanläggningen 
med lägst rörlig produktionskostnad och 
därför ska A producera energi åt B. Tätort 
B väljer att köpa in hela sitt värmebehov 
från A:s produktionsanläggning som då ska 
täcka upp för hela B:s effektbehov. För att 
klara hela effektbehovet behöver 
ledningen klara 21MW.  Längden på transitledningen är 20km 
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Om anslutningen ska vara lönsam får transitledningen inte kosta mer än 5250 kr/m. Den 
verkliga kostnaden för att bygga transitledningen (som klarar B:s effektbehov) till tätort B 
är 5200 kr/m vilket innebär att tätorterna A och B gör en besparing på 50 kr/m och totalt   
1 miljon kronor under en 10 års period genom att sammanlänka sina fjärrvärmenät. 

I exemplet finns två tätorter A och B. A:s fjärrvärmesystem har en rörlig produktionskostnad 
på 100 kr/MWh. B:s fjärrvärmesystem producerar värme med en rörlig kostnad om 250 
kr/MWh. A tillhör dessutom ett regionalt nät. 
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5.2.4 Kulvertkostnader och distributionsrelaterade förutsättningar   

Fjärrvärmenätens kulvertdimensioner utformas olika beroende på faktorer som linjetäthet, 
flödeshastighet och höjdskillnad i nätet. Detta innebär att de tekniska specifikationerna varierar 
mellan olika nät och för att koppla samman två nät måste skillnaderna jämnas ut. Det enklaste sättet 
att lösa problemet på är att låta förbindelseledningarna vara ett slutet system och använda 
värmeväxlare vid ihopkopplingen till tätorternas nät. På så sätt undviks onödig påfrestning på 
ledningar men det uppstår energiförluster i överföringen av värme mellan näten.  

Ihopkopplingen av fjärrvärmenäten sker med transitledningar som ansluts till respektive näts 
stamledningar. Storleken på kulverten bestäms av vilken effekt som ska överföras. Vid dragnig av 
längre transitledningar behövs också pumphus för att motverka tryckfall. Pumphus och värmeväxlare 
är kostnadsdrivare som påverkar anslutningsmöjligheterna för tätorter med mindre värmeunderlag 
och som ligger långt från basnätet. För längre ledningar krävs pumphus för varje påbörjad femte 
kilometer av ledning.  

 Transitledningarna kostar 2 000 - 40 000 kr per meter och kulvertkostnaden är högst i tätbebyggt 
område och lägst i områden i samband med nyetablering av bostäder. Kostnaden för att bygga 
kulvertar för distribution av fjärrvärme kan delas upp i 5 olika kategorier: 

 Projektering 

 Byggnadstekniska arbeten 

 Rörarbeten 

 Rörmaterial 

 Rör-/mantelskarvning 

Det är främst kostnaderna för byggnadstekniska arbeten som beräknas vara mycket lägre i mindre 
tätbebyggda områden eftersom det inte finns någon marktäckning som måste tas bort och sedan 
återställa, t.ex. asfaltering (Nordenswan 2007). Kulvertkostnaden minskar med längden på ledningen 
till följd av att kostnaderna för rörarbeten och byggnadstekniska arbeten kan utnyttjas mer effektivt. 
Detta innebär att längre transitledningar är billigare än motsvarande ledningar i t.ex. parkmiljö i en 
tätort (Andersson, H.).  Ledningsbyggandet bör ske på ett sådant sätt att tätbebyggda områden, i så 
stor utsträckning som möjligt, undviks. Andra fördyrande faktorer vid dragning av transitledningar är:  

 Korsning av järnvägar, vattendrag, motorvägar m.m. 

 Arkeologiska och geotekniska undersökningar 

 Intrångsersättning, servitut, skördeskadeersättning 

 Flyttning av befintliga VA-anordningar och kablar 

 Schaktningsarbeten, sprängning och deponiavgifter 

Det är smidigast att dra ledningar längs med befintlig infrastruktur till följd av svårigheter att hitta 
lämpliga ledningskorridorer vilket innebär att ledningarna t.ex. kan dras längs med större vägar 
(Nordenswan 2007). I figur 7 illustreras kulvertkostnaden i tätbebyggt område och landsbygd i 
relationen till effektuttag.  

Värmeförluster i transitledningarna är en annan kostnadsdrivare. Värmeförlusterna beror på typen 
och åldern av isolering.  Det går att isolera en ledning till den grad att värmeförlusterna i princip 
uteblir men detta är inte kostnadsoptimalt då det är dyrt att isolera rören (AB Svensk byggtjänst 
1986, ss.62-78). Rörens isolerande förmåga beror även på om det är enkelrör eller tvillingrör. De 
sistnämnda har bättre isolerande förmåga men konstruktionen används bara upp till storleken DN 
225 eftersom det inte är kostnadsoptimalt att använda för större dimensioner (Andersson, H.).   
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Mindre rörstorlekar isoleras med en tjockare isolering och större ledningar med en tunnare enligt 
vad som är kostnadsoptimalt (Andersson, H.). Värmeförlusterna i ledningarna ökar med tiden på 
grund av att isoleringens värmekonduktivitet försämras. Under en drifttid om 50 år kan försämringen 
uppgå till mellan 35-50 % och generellt sett är minskningen i värmekonduktivitet störst för mindre 
rördimensioner (Nordenswan 2007). I figur 7 redogörs för sambandet mellan värmeförlust och 
effektuttag och i bilaga A presenteras olika kulvertdata som figur 7 är baserad på. Anledningen till att 
linjerna i diagrammet ser oregelbundna ut beror på att värdena på y-axlarna gäller inom intervall av 
effektuttaget.    

 

Figur 7 Kulvertkostnad för landsbygd och tätbebyggt område på primäraxeln och årliga energiförluster på sekundäraxeln.  

Utformningen av ett regionalt fjärrvärmenät måste också säkerställa att ett antal lokala nät inte gör 
sig helt beroende av annat nät. Detta problem illustreras i figur 8 där den vänstra figuren visar på en 
felaktig utformning av ett regionalt nät och den högra figuren på en godkänd utformning.  

 

 

 

 

 

 

 

Om produktionen i den större staden, i vänstra figuren, drabbas av ett avbrott risker de tre mindre 
orterna att också drabbas av avbrott. I högra figuren riskerar endast en av orterna att drabbas av 
avbrottet i den större staden. De andra två orterna kan vid ett sådant tillfälle fortfarande försörjas 
med värme från en annan större stad. Utformningen av ett regionalt nät bör alltså göras på ett 
sådant sätt att inget enskilt nät kan göra flera andra nät helt beroende. Detta går delvis emot tanken 
om att transitledningar ska läggas utmed större infrastruktur och att ledningar inte ska läggas i 
fördyrande områden. Riskerna får alltså vägas mot kostnaderna.   
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6 Analys och resultat 

Kapitlet beskriver en modell baserad västra Skånes enskilda fjärrvärmenät och en modell över samma 
område med ett regionalt nät. Modellerna jämförs med varandra utifrån ekonomiska och 
miljömässiga parametrar vilka bildar resultatet av analysen. För att avgöra modellernas känslighet 
för olika påverkansfaktorer görs en känslighetsanalys. Till sist sammanfattas resultaten av analysen.  

6.1 Modell beskrivande västra Skånes enskilda fjärrvärmenät 

Modellen beskrivande västra Skånes enskilda fjärrvärmenät för år 2020 kommer i fortsättningen att 
kallas för den enskilda modellen. En avgränsning görs om att städer med ett värmebehov som är 
mindre än 8 GWh inte innefattas i modellen. Detta motiveras med att nät med mindre än 8 GWh i 
värmebehov har en liten påverkan på resultatet av analysen men medför lika mycket arbete att 
analysera som en stad med 1000 GWh i värmebehov. Genom att sätta gränsen vid 8 GWh täcks 
dessutom cirka 98 % av områdets totala värmebehov in i analysen (SFV 2008). Till grund för modellen 
har systemspecifika data för varje fjärrvärmenät använts. I bilaga B beskrivs varaktighetsdiagram för 
vart och ett av de ingående fjärrvärmenäten i studien. 

Västra Skåne innehåller ett antal större tätorter som Malmö, Lund, Helsingborg och Landskrona där 
fjärrvärmen idag är ordentligt utbyggd. Det finns flera storskaliga produktionsanläggningar som Sysav 
och Öresundsverket i Malmö och Västhamnsverket i Helsingborg. Anläggningarna är moderna, har 
stor kapacitet och ligger bra lokaliserade. Det planeras och byggs även nya produktionsanläggningar 
som Filbornaverket i Helsingborg och Eslöv Lunds kraftvärmeverk (ELKV) utanför Lund. Vidare finns 
flera stora industrier som förser dagens nät med spillvärme och inom några år kommer ESS5 
anläggning som byggs utanför Lund att producera spillvärme motsvarande årsbehovet för 12 000 
villor (Bernstad 2009). Tätorterna i området ligger lokaliserade nära varandra och det finns en stor 
värmepotential i de tätorter som ännu inte har fjärrvärme. Vid en total utbyggnad av fjärrvärmen i 
dessa orter skulle värmeleveranserna uppgå till 700 GWh (Bernstad 2009). Den totala produktionen 
av fjärrvärme i västra Skåne var år 2008 5400 GWh (SFV 2008). De vanligaste bränslesorterna för 
produktion av fjärrvärme är avfall, spillvärme, naturgas och biobränslen. I figur 9 redovisas den 
antagna mängden producerad värme i västra Skåne uppdelat på typ av bränsle och anläggning. 

 

Figur 9 Mängd producerad värme, uppdelat på bränsle och typ av anläggning i västra Skåne år 2020 
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Flera av produktionsanläggningarna i systemet är kraftvärmeanläggningar som producerar både el 
och värme, det finns också en kombikraftanläggning. I figur 10 redovisas den antagna mängden 
producerad el i västra Skåne uppdelat på typ bränsle och av anläggning. 

 

Figur 10 Mängd producerad el, uppdelat på typ av bränsle och anläggning i västra Skåne år 2020  

Den rörliga produktionskostnaden för fjärrvärme inklusive kraftvärme varierar mellan de olika näten. 
Detta beror främst på valet av bränsle i systemet men också vilken typ av anläggning som körs. För 
att beräkna de enskilda systemens rörliga produktionskostnad har schablonmässiga 
produktionskostnader använts. Utöver priset på bränsle påverkas produktionskostnaderna av 
anläggningsspecifika faktorer som verkningsgrad, reglerbar minimilast, andel elproduktion och om 
rökgaskondensering används. Avfall antas ha en negativ rörlig produktionskostnad vilket innebär att 
städer med avfallsbaserad fjärrvärme som Helsingborg, Landskrona och Malmö har en väldigt låg 
genomsnittlig produktionskostnad, se bilaga C för bränslepriser och anläggningsdata. I figur 11 
presenteras rörlig genomsnittlig produktionskostnad för fjärrvärme inklusive kraftvärme per nät. 

 

Figur 11 Produktionskostnad för fjärrvärme per nät 

 Produktionen av fjärrvärme är i regel miljömässigt attraktivt till följd av användningen av spillvärme, 
avfall och förnyelsebara bränslen som ger låga koldioxidutsläpp. Utsläppen av koldioxid varierar 
mellan de olika näten på grund av bränslemixen i systemen. För att beräkna utsläppen av koldioxid 
har schablonmässiga värden använts där förnyelsebara bränslen och spillvärme inte beräknas ge 
några nettoutsläpp, se bilaga D för information om emissioner. I figur 12 presenteras genomsnittliga 
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koldioxidutsläpp per fjärrvärmenät, inklusive kraftvärme, och det bör noteras att diagrammet inte 
återspeglar de absoluta mängderna utsläpp per nät.  

 

Figur 12 Genomsnittliga koldioxidutsläpp per fjärrvärmenät 

I figur 13 illustreras den enskilda modellen i en karta över västra Skåne. De tätorter som har ett 
fjärrvärmenät, som överstiger 8 GWh, är inringade med en röd färg. Tätorter utan fjärrvärme är 
inringade med blå färg.   
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Figur 13 Den enskilda modellen illustrerad i en karta över västra Skåne. Det finns inte något samband mellan storleken 
på ”ringarna” och storleken på fjärrvärmenäten. På de ställen som det finns en befintlig transitledning mellan två 
fjärrvärmenät är ledningen utritad på kartan med röd färg. Det finns inget samband mellan hur ledningen är utritad och 
hur den verkliga dragningen är gjord.  
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6.2 Modell beskrivande ett regionalt fjärrvärmenät i västra Skåne 

Den regionala modellen ska återspegla fjärrvärmesituationen år 2020. Värmebehovet i västra Skåne 
beräknas inte förändras fram till dess, enligt vad som beskrevs i kapitlet om avgränsningar, och 
modellen baseras därför på rådande värmebehov. Vid tidpunkten beräknas 
produktionsanläggningarna Eslöv Lunds kraftvärmeverk och Filbornaverket vara driftsatta. ESS 
anläggningen beräknas också vara i drift och producera spillvärme till det regionala nätet. Detta 
innebär att ett regionalt nät i västra Skåne till stor del kommer försörjas genom avfall och spillvärme.  

Enligt resonemanget i kapitel 5.2.3 skulle en regional fjärrvärmemodell för västra Skåne baseras på 
att städerna Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg sammanlänkas till ett basnät. Lund är i 
dagsläget redan sammanlänkat med Lomma och Eslöv vilket innebär att de automatiskt också ingår i 
systemet. Dragningen av transitledningarna skulle förläggas längs med Europaväg 6 och börja i 
Malmö och sluta i Helsingborg. Mellan Landskrona och Helsingborg, Lomma och Lund samt Lund och 
Eslöv finns idag förbindelseledningar. En eller flera av dessa ledningar kan behöva förstärkas för att 
klara ställda effektbehov. Det finns två städer med egna fjärrvärmenät som ligger utefter 
transitledningarna, Bjärred och Häljarp, och de kan anslutas direkt. Men eftersom analysen endast 
innefattar tätorter i västra Skåne med egna fjärrvärmenät och ett värmeunderlag på minst 8 GWh 
faller Häljarp bort. De tätorter som ingår i analysen är:  

 Basnät Malmö, Lund (Lomma och Eslöv), Landskrona och Helsingborg 

 Tätorter med 
fjärrvärmenät utanför 
basnätet 

Bara, Bjuv, Bjärred, Höganäs, Klippan, Ljungbyhed, Staffanstorp, 
Svalöv, Trelleborg, Vejbystrand, Åstorp och Ängelholm. 

För tätorter utan egna fjärrvärmenät skapas möjligheter för dem att investera i fjärrvärme utan att 
behöva bygga egna produktionsanläggningar genom att ansluta till angränsande regionala nät. De 
tätorter som saknar fjärrvärme men som ligger utmed potentiella regionala transitledningar är: 
Vellinge, Hököpinge, Tygelsjö, Löddeköpinge, Hofterup, Rydebäck och Ödåkra. Den förmodade 
samhällsnyttan som kan skapas av dessa anslutningar analyseras inte i projektet med diskuteras i 
kapitel 7.6. I figur 15 beskrivs den regionala modellen i en karta över västra Skåne efter att den 
regionala modellen har optimerats efter största samhällsnytta. 

6.2.1 Prioriterad driftordning för en maximal samhällsnytta 

Den regionala modellen är driftoptimerad efter billigast produktion med minsta möjliga 
miljöbelastning. Miljöbelastningen är beroende av vilka systemgränser som sätts och i den här 
studien väljs produktionsanläggningen som systemgräns. Detta innebär att miljöbelastningen inte 
analyseras med en kommunal, nationell eller global systemgräns. Det görs heller ingen 
livscykelanalys av den totala miljöbelastningen utan de parametrar som analyseras är 
klimateffektiviteten, resurshållbarheten, och förnybarhetsgraden. Parametrarna beskrivs utförligt i 
kapitel 6.3. 

För att uppnå en optimal driftordning skall spillvärme, avfall och förnybara bränslen i första hand 
prioriteras. Spillvärme som produceras från olika industrier antas ge leveranser av värme jämt 
fördelade över året. Det samma gäller för leveranser av spillvärme från kylanläggning som används 
för att kyla större fastigheter. Effektbehovet av fjärrkyla antas följa effektbehovet för fjärrvärme trots 
att de i verkligheten skiljer sig något åt. Anledningen till antagandet beror på svårigheter att hitta 
tillförlitlig data över fjärrkylabehovet. Värmen från fjärrkyla kan ses som en felkälla i arbetet men då 
den utgör en liten del av de totala värmeleveranserna blir felmarginalen i analysen försvinnande 
liten. Avfall beräknas vara förnyelsebart bränsle till 85 % och bidrar därför till en mindre mängd 
koldioxidutsläpp (Elgstrand 2007). I driftoptimeringen prioriteras avfall före förnyelsebara bränslen 
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och detta är fel ur ett klimat- och miljömässigt perspektiv men rätt ur ett ekonomiskt perspektiv 
eftersom avfall är billigare. Detta beror givetvis på hur avfallet skulle ha behandlats om det inte 
förbrändes. En avvägning mellan produktionskostnad och koldioxidutsläpp placerar avfall före 
förnybara bränslen i driftordningen. I figur 14 redovisas den prioriterade driftsordningen för typ av 
anläggning och bränsle i den regionala modellen, notera pilen i figuren som indikerar 
prioriteringsordningen. Schablonvärdena som har varit till grund för att beräkna 
produktionskostnader och emissioner återfinns i bilaga C och D.  

 

Figur 14 Genomsnittlig rörlig produktionskostnad på y-axeln och koldioxidutsläpp på x-axeln. Till höger är visas 
prioriteringsordning för bränslen och anläggningar vid driftoptimeringen av fjärrvärmeproduktionen i västra Skånes 
regionalnät. Alla värden gäller för både värme och kraftvärme vilket inkluderar elproduktion. 

6.2.2 Lönsamhetsbedömning som grund för utformningen av nätet 

Utformningen av det regionala nätet beror av dess lönsamhet. Om det inte finns något ekonomiskt 
incitament till att investera i ett regionalt nät kommer investeringen att utebli. Det krävs därför en 
investeringsbedömning för att avgöra hur nätet ska utformas. I kalkylen görs antagandena att den 
nominella kalkylräntan är 7 % före skatt och den ekonomiska livslängden av investeringarna är 25 år. 
Storleken på kalkylräntan är satt enligt en normalt gällande nivå för svenska företag och den 
ekonomiska livslängden motsvarar den hos andra investeringar i fjärrvärmeledningar. Den verkliga 
livslängden på fjärrvärmeledningar kan dock vara upp mot 45 år (Andersson, H.). 
Lönsamhetsbedömningen är gjord genom att nuvärdesberäkna de årliga besparingarna och dra av 
grundinvesteringskostnaderna, i bilaga E återges formlerna som ligger till grund för beräkningarna.   

Sammanlänkningen av städerna; Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg är basen i det regionala 
systemet. Utgångspunkten för att bestämma storleken på transitledningarna är att en stads minimi- 
och dellast ska kunna ersättas med en transitledning. För städerna i basnätet innebär detta att 
följande effektuttag kan förväntas av transitledningarna: 

 Helsingborg 200 MW 

 Landskrona 50 MW 

 Lund 200 MW 

 Malmö 400 MW 
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Om produktionen av fjärrvärme tillfälligt ligger nere i Helsingborg behövs alltså en effekt på 200 MW 
för att säkerställa leveranserna av värme i staden. Produktionsanläggningar i de tre städerna 
Landskrona, Lund och Malmö kan då behövas användas och ledningen till Landskrona, från både 
norr- och södergående riktning, behöver då klara ett effektuttag på 200 MW. Det krävs även en stor 
flexibilitet i systemet för att långsiktigt möta skiftande effektbehov till följd av att 
produktionsanläggningar läggs ned eller byggs upp. Vilket innebär att storleken på transitledningarna 
beräknas vara maximal vilket motsvarar ett effektuttag på cirka 350 MW (Nordenswan 2007). Det 
kan noteras att en ledning kan byggas hur stor som helst och att det då rör sig om 
specialbeställningar och några generella uppgifter om rörstorlekar över 350 MW är svåra att hitta 
vilket har inneburit att för studien antas ett effektuttag på 350 MW vara den maximala nivån. 
350MW effekt är förövrigt tillräckligt för att förse någon av städerna Lund, Landskrona eller 
Helsingborgs hela effektbehov, men inte Malmös.  

I de två fallen där det redan finns transitledningar, Lomma - Lund och Landkrona – Helsingborg 
förstärks ledningarna så att den totala effekten ungefär motsvara 350 MW. Detta innebär att 
ledningen Lomma - Lund förstärks med en DN 800 ledning och Landskrona – Helsingborg förstärks 
med en DN 700 ledning. Ledningen mellan Eslöv och Lund beräknas inte behöva förstärkas men 
däremot kommer det krävas en DN 500 ledning från Lund till Örtofta för att klara värmeleveranser 
från det nya Eslövs Lund kraftvärmeverk. Kostnaderna för att dra ledningarna är baserade på priser 
från kulvertkostnadskatalogen och från befintliga ledningar (Nordenswan 2007)(Andersson, H.). 
Ledningssträckorna är ungefärligt uppmätta och indelade i två kostnadskategorier för tätortsområde 
och landsbygd, ingen hänsyn är tagen till typ av mark, fornlämningar, vattentäkter, infrastruktur, 
flyttning av befintlig VA och kablar m.m. Vidare beräknas kostnader för värmepumpar och 
värmeväxlare ingå i kalkylerna. Varje ledning ger upphov till värmeförluster som måste täckas upp av 
extra produktion. I analysen används isoleringstjocklekar enligt rekommendationer från 
Värmekulvert Handboken (AB Svensk byggtjänst 1986, ss.62-78). Resultatet av ovanstående 
resonemang presenteras i tabell 1 och 2.  

Tabell 1 Kulvertdata regionalt nät 

Sträcka Sträcka 
landsbygd                       

Sträcka 
tätort 

Totalt 
effektbehov 

Typ av 
ledning 

Uppskattad 
befintlig 
ledning 

Enhet [km] [km] [MW]   
Burlöv – Landskrona 27 4 Maximalt DN 800   
Landskrona – Helsingborg 19 0 Maximalt DN 700 DN 400 
Lomma – Lund 6 1 Maximalt DN 800 DN 200 
Örtofta – Eslöv 16 1 27   DN 250 
Lund – Örtofta 8 0,5 100 DN 500 DN 250 

 

Tabell 2 Fortsättning tabell 1 

Sträcka Kostnad Förlustfaktor 

Enhet [tkr] [MWh/år] 
Burlöv – Landskrona 506 600 34 627 
Landskrona – Helsingborg 285 000 8 873 
Lomma – Lund 128 600 2 905 
Örtofta – Eslöv 0 6 902 
Lund – Örtofta 78 900 8 628 
Totalt 999 100 61 935 
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Efter att basnätet är driftoptimerat efter ingående bränsle- och anläggningstyper i systemet är den 
resulterande genomsnittliga rörliga produktionskostnaden -0,3 kr/MWh vilket är mindre än någon av 
de enskilda fjärrvärmesystemens genomsnittliga produktionskostnad. Anledningen till att 
produktionskostnaden är lägre och negativ är främst möjligheten till att utnyttja avfall och spillvärme 
i högre grad än i de enskilda systemen. För att avgöra om det regionala nätet i sitt basutförande är 
lönsamt presenteras nedan en investeringskalkyl. Data om årlig besparing och grundinvestering är 
beräknat i den regionala modellen.   

 

En utbyggnad av ett regionalt nät mellan Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg är alltså en 
lönsam investering. 

Anslutningen av andra fjärrvärmenät till basnätet kan göras enligt samma investeringskalkyl som för 
basnätet och besparingen som varje tätort kan göra ska vara tillräckligt stor för att bekosta kulverten. 
För varje fjärrvärmenät som ansluts förändras produktionskostnaden av olika skäl. Om en tätort 
ansluts och försörjningen helt ska ske via det regionala nätet ökar det regionala nätets marginella 
produktionskostnad. Om tätorten har mycket spillvärme eller annan billig produktion kan kostnaden 
minska. Det är därför svårt att på ett rättvist sätt avgöra vilka tätorter som är lämpliga att ansluta till 
nätet ur ett lönsamhetsperspektiv eftersom den genomsnittliga kostnaden förändras för varje 
ansluten ort. För att lösa problemet med vilken produktionskostnad som ska ligga till grund för 
investeringskalkylerna för respektive ort används den produktionskostnad som fås då alla 16 orter är 
sammanlänkade och systemets produktionsanläggningar är driftoptimerade efter störst 
samhällsnytta. Den genomsnittliga kostnaden för hela det regionala systemet beräknas vara 9,5 
kr/MWh.   

Lönsamheten av en specifik anslutning beräknas enligt exemplet i kapitel 5.2.3 och i bilaga E 
presenteras underlaget till investeringsbedömning för anslutning av respektive tätort. I tabell 3 
redovisas resultatet av investeringsbedömningen för att ansluta tätorterna till det regionala nätet. 
Notera att för att ansluta tätorterna Vejbystrand, Bjuv, Klippan och Ljungbyhed måste ledningarna till 
Ängelholm respektive Åstorp dimensioneras större. I kalkylen är det ekonomiskt genomförbart att 
ansluta dessa orter och därför har ledningen till Ängelholm och Åstorp dimensionerats därefter. 
Kalkylränta och ekonomiskt livslängd är satt till 7 % respektive 25 år. 

  

Nominell kalkylränta före 
skatt 7 % 

Ekonomisk livslängd 25 år 

Total årlig besparing efter att värmeförluster räknats bort: 
113 281 tkr 

Grundinvestering: 999 100 tkr 

Restvärde: 0 

Återbetalningstid (utan hänsyn till ränta): 8,8 år 

 Återbetalningstid (med hänsyn till ränta): 14,2 år 

Kapitalvärde (nuvärde): 321 miljoner kronor. 
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Tabell 3 Lönsamhetsbedömning för anslutning av mindre tätorter med eget fjärrvärmenät i västra Skåne 

Sträcka Kapitalvärde hela effektbehovet  Ekonomiskt genomförbart? 

Helsingborg – Ängelholm 396 191 JA 
Malmö – Trelleborg 94 504 JA 
Transit – Staffanstorp 41 981 JA 
Malmö – Bara 27 619 JA 
Landskrona – Svalöv -12 955 NEJ 
Transit – Bjärred 91 764 JA 
Transit – Åstorp 7 747 JA 
Helsingborg – Höganäs - 43 422 NEJ 
Ängelholm – Vejbystrand 15 047 JA 
Åstorp – Bjuv 13 755 JA 
Åstorp – Klippan 154 257 JA 
Klippan – Ljungbyhed 7 979 JA 

Det finns flera möjliga sätt att utforma funktionen av det regionala nätet med avseende på 
anslutning av tätorter till basnätet.  

 Fall 1: Det regionala basnätet försörjer alla mindre nät till 100 %. Detta skulle innebära att de 
mindre tätorternas egna produktionsanläggningar skulle stå overksamma. Spillvärme skulle 
dock fortfarande utnyttjas i största möjliga mån.  

 Fall 2: Det regionala basnätet ersätter all fossilbaserad produktion i de mindre tätorterna 
men biobränslebaserade produktionsanläggningar används även efter en anslutning till 
basnätet. I den slutgiltiga optimeringen kan vissa biobränslebaserade anläggningar också 
falla bort. 

Genom att testa antagandena i den regionala modellen visar det sig att ”Fall 1” är det mest 
lönsamma alternativet. Det ekonomiska utfallet av en investering i ”Fall” 1 och ”Fall 2” presenteras i 
tabell 4.   

Tabell 4 Tre möjliga utformningar av den regionala modellen 

Alternativ Enhet Investeringskostnad Årlig besparing Kapitalvärde 

Basnät [tkr] 999 100 113 281 321 032 
Fall 1 [tkr] 1 604 750  200 973 737 302 
Fall 2 [tkr] 1 604 750 167 702 357 385 

Beroende på vilket alternativ som väljs kommer transitledningarna behöva dimensioneras olika. 
Bibehålls en del av den ursprungliga produktionen i den anslutna tätorten finns det ingen anledning 
att dimensionera kulverten till att täcka hela tätortens värmebehov. Mängden egenproducerad 
värme som ersätts kan delas upp i två fall där hela värmebehovet täcks in i ena fallet och bara bas- 
och mellanproduktion i andra fallet. Skillnaden i effektbehov mellan fallen är ungefär 30 % medan 
skillnaden i total värmeleverans endast är 7 %. Om tätorter väljer att driva spetslastproduktionen i 
egen regi minskar kostnaden för utbyggnaden av en kulvert samtidigt som besparingen för tätorten 
minskar. Möjligheten att minska kulvertdimensionen är inte aktuell för ”Fall 1” men för ”Fall 2”. 
Minskas kulvertdimensionerna för att motsvara en minskning av effektuttaget med 30 % visar det sig 
att den totala investeringskostnaden minskar marginellt i jämförelse med ”Fall 1”. Den årliga 
besparingen sjunker däremot totalt med cirka 12 000 tkr. Resultaten av det ekonomiska utfallet av 
alternativen presenteras i tabell 5  
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Tabell 5 ”Fall 2” med två olika kulvertdimensioner 

Alternativ Enhet Investeringskostnad Årlig besparing Kapitalvärde 

100 % effektuttag [tkr] 1 604 750 167 702 357 385 
70 % effektuttag [tkr] 1 602 702 155 073 204 254  

Slutsatsen av undersökningen är att det mest kostnadsoptimala alternativet för utformningen av den 
regionala modellen är då basnätet försörjer alla inkopplade tätorter till 100 %. Reservproduktion av 
fjärrvärme omfattas inte av analysen eftersom den normalt inte används. Varje tätort bör även efter 
utbyggnad av ett regionalt nät sörja för egen reservproduktion för att t.ex. säkerställa 
värmeleveranser vid brott på transitledningen.  

I resterande del av analysen grundar sig all data på ”Fall 1” och den slutgiltiga regionala modellen 
innehåller fjärrvärmesystem: 

 Basnät Malmö, Lund (Lomma och Eslöv), Landskrona och Helsingborg 

 Tätorter med 
fjärrvärmenät utanför 
basnätet 

Bara, Bjuv, Bjärred, Klippan, Ljungbyhed, Staffanstorp, Trelleborg, 
Vejbystrand, Åstorp och Ängelholm. 

Totalt ingår 14 av de 16 ursprungliga fjärrvärmesystem i den slutgiltiga optimeringen. Från tabell 3 
framgår att tätorterna Svalöv och Höganäs inte är lönsamma att kopplas ihop med det regionala 
nätet. I figur 15 illustreras den slutgiltiga regionala modellen i en karta över västra Skåne. Notera att 
det inte finns något samband mellan storleken på ”ringarna” och storleken på fjärrvärmenäten. Den 
geografiska placeringen av transitledningarna på kartan är endast för illustrativt syfte och i 
verkligheten kan ledningsdragandet se annorlunda ut. 

Med nyckeltalen från ”Fall 1” beräknas återbetalningstiden för investeringen i ett regionalt nät med 
enkel återbetalning och återbetalning med hänsyn till ränta. Den enkla återbetalningstiden är 7,9 år 
och återbetalningstiden med hänsyn till ränta är 12,1 år. Den ekonomsiska livslängden av systemet 
beräknas vara 25 år. 
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Figur 15 Den regionala modellen illustrerad i en karta över västra Skåne 
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6.3 Bränslen och miljöbelastning  

I figur 16 Jämförs mängd producerad energi uppdelad på bränsleslag och anläggning i västra Skånes 
enskilda fjärrvärmenät och regionala nät. Jämförelsen är gjord mellan tätorterna i den regionala 
modellen och motsvarande i den enskilda modellen. Tack vare sammallänkningen av städerna skapas 
ett större värmeunderlag som möjliggör högre användning av främst avfall och biobaserade bränslen. 
Användningen av spillvärme ökar marginellt i den regionala modellen på grund av att resursen 
utnyttjas effektivt i redan i den enskilda modellen. Användningen av naturgas minskar kraftigt vilket 
är en naturlig följd av bränslets produktionskostnad och miljöbelastning. Totalt sett produceras 5500 
GWh fjärrvärme i den regionala modellen vilket är 110 GWh mer än i den enskilda till följd av de den 
extraproduktion som måste göras för att täcka upp för värmeförlusterna i transitledningarna. 

 

Figur 16 Jämförelse av mängd producerad värme uppdelad på bränsleslag och anläggning i västra Skånes enskilda 
fjärrvärmenät och i ett regionalt nät 

Större värmeunderlag ger också utrymme för mer elproduktion från kraftvärmeanläggningarna. 
Störst ökning av mängd producerad el, från kraftvärme, står avfallsbaserad produktion för men även 
biobränslebaserad elproduktion ökar. Värmeproduktionen från gaskombi minskar i den regionala 
modellen och hade gaskombi räknats som kraftvärme hade detta inneburit att även en mindre andel 
el hade producerats. Men eftersom en kombianläggnings elproduktion styrs av efterfrågan på 
marknaden, och inte värmebehovet, inträffar inte detta i verkligheten. Totalt sett produceras 1670 
GWh el i den regionala modellen och det är 260 GWh mindre än i den enskilda modellen och detta 
beror främst på den minskade användningen av naturgasbaserad produktion. Det produceras dock 
327 GWh mer el från kraftvärme i den regionala modellen. I figur 17 presenteras mängd producerad 
elektricitet i den enskilda och regionala modellen uppdelat på typ av bränsle och anläggning.  
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Figur 17 Jämförelse av mängd producerad el uppdelad på bränsleslag och anläggning i västra Skånes enskilda 
fjärrvärmenät och i ett regionalt nät 

För att jämföra miljöbelastningen mellan den regionala och enskilda modellen analyseras 
miljöbelastningen ur perspektiven resurshushållning, klimateffektivitet och förnybarhetsgrad. 
Begreppen motsvarar branschstandard med ett undantag. Avfall behandlas enligt branschstandarden 
som spillvärme eftersom avfallet, om det inte förbrändes, inte skulle kommit till användning 
(Ericsson, Callenberg, Ericsson, Holmquist, Lindroth, Renntum, & Nordenbro (2010). Författaren 
håller inte med om detta och väljer istället att behandla avfall som ett bränsle vilket används inom 
systemgränsen.  

Resurshushållning Definieras som mängd primärenergi i förhållande till nyttiggjord energi. Alla 
bränslen som används för energiproduktion inom systemgränsen räknas som 
primärenergi. Spillvärme är därför inte primärenergi eftersom energin inte 
producerats på plats. Mängden energi producerad utanför systemgränsen och 
verkningsgraderna på produktionsanläggningarna i systemet är de avgörande 
faktorerna för hur bra resurshushållningen är, ju högre andel desto bättre. För 
att uppskatta mängden primärenergi i modellerna används data om 
verkningsgrader i bilaga C. 

Klimateffektivitet Definieras som total mängd koldioxidutsläpp i förhållande till nyttiggjord energi. 
Klimateffektiviteten behandlar utsläpp av koldioxid från produktionsanläggning 
av fjärrvärme men inte utsläpp som en spillvärmeleverantör gör då dessa 
utsläpp inte sker inom systemgränsen. I de fallen då spillenergin måste värmas 
upp till rätt nivå genom t.ex. användningen av en värmepump på anläggningen 
räknas emissionerna från elförbrukningen inte in eftersom elen antas vara 
producerad utanför systemgränsen. I definitionen av klimateffektivitet 
inkluderas inte de positiva effekterna som fås av att en större mängd 
kraftvärmeel ersätter importerad marginalel.  

Förnybarhetsgrad Definieras som andelen förnybar energi i förhållande till totalt nyttiggjord 
primärenergi. Förnybara bränslen omfattar bränslen som ingår i ett naturligt 
och hållbart kretslopp t.ex. trädbränsle, grödor och halmbränslen. Avfall är till 
stor del ett förnybart bränsle och spillvärme, som inte behöver vara förnybart, 
medför nollutsläpp eftersom energin är producerad utanför systemgränsen. Om 
energin från avfall inte behandlas som primärenergi skulle bränslet också ge 
nollutsläpp. 
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Resultaten av analysen visar att mängden utsläpp från avfallsförbränningsanläggningar ökar i den 
regionala modellen till följd av en högre användning av bränslet medan utsläpp från 
naturgasbaserade anläggningar minskar. Koldioxidutsläpp från värmepump och hetvattenpannor 
(naturgas och olja) upphör helt. Trots att koldioxidutsläppen ökar för avfallsförbränning så minskar 
de totala nettoutsläppen från fjärrvärmeproduktion med 84 000 ton årligen i den regionala modellen 
jämfört med den enskilda modellen. Koldioxidutsläppen från elproduktion ökar dock i den regionala 
modellen jämfört med den enskilda till följd av en större mängd elproduktion, främst från avfall. 
Gaskombikraftverk räknas inte med i kalkylen eftersom elproduktionen inte beror av värmebehovet. 
Totalt ökar utsläppen från elproduktionen i den regionala modellen med 15 000 ton årligen.  

Den extra mängd elektricitet som produceras i kraftvärmeanläggningarna i den regionala modellen 
tränger undan importerad marginalel. För att beräkna de positiva klimateffekterna av en minskad 
import av marginalel får först några antaganden göras. 

 78 % av elproduktionen från kraftvärme sker under de 135 kallaste dagarna av året. Detta 
innebär att en mindre mängd fossilbaserad elproduktion behöver köpas in, se figur 36 för ett 
varaktighetsdiagram över elproduktionen. Den inköpta elen till Nord Pool6 antas därför ha en 
vinterprofil. Notera att el även köps in under sommarhalvåret men i mindre mängd.  

 Marginalelen är till största del producerad med kolkondens och en mindre andel från 
naturgasanläggningar.  

 Utsläppen från kolkondens antas vara 725 kg CO2/MWh och från naturgasbaserad 
produktion 600 kg CO2/MWh (Ericsson et al 2010) 

 Ur ett längre perspektiv kommer marginalel från kolkondens att ersättas med mer 
naturgasbaserad produktion och därför antas att de genomsnittliga utsläppen från 
marginalel vara 700 kg CO2/MWh. 

För att beräkna den positiva klimateffekten av en minskad mängd marginalel får mängden utsläpp 
från marginalelen subtraheras med det positiva koldioxidtillskott den svenska kraftvärmelen medför. 
Med givna antaganden fås resultatet att den extra mängden kraftvärmeproducerad el i den regionala 
modellen medför minskade koldioxidutsläpp med 214 000 ton koldioxid årligen, gaskombi inte 
medräknat.   

Gaskombianläggningar har hittills inte räknats med i beräkningarna av utsläpp från elproduktion men 
genom att värmebehovet för gaskombi minskar i den regionala modellen ger detta positiva 
klimateffekter. För varje del värme som inte produceras i anläggningen kan en femtedel extra 
elektricitet produceras. I den regionala modellen produceras 590 GWh mindre värme vilket innebär 
att cirka 118 GWh mer el kan produceras. Elen tränger undan marginalel och samma tankesätt som 
ovan för att beräkna den positiva klimateffekten kan tillämpas. Resultat visar att 56 000 ton koldioxid 
sparas årligen. 

Sammanfattningsvis så minskar koldioxidutsläppen i den regionala modellen med 368 000 ton årligen 
jämfört med den enskilda modellen och detta motsvara nästan en halvering av utsläppsmängden. 
Utsläppsminskningen motsvarar en halv miljon bilfärder7 mellan Stockholm – Göteborg eller 
motsvarande vad 46 000 kor släpper ut per år i metangas8. Klimateffektiviteten förbättras med 8 
kg/MWh men då är inte minskningen av koldioxid från en ökad elproduktion i 

                                                           

6 
Nord Pool är den nordiska elbörs som startades 1996 av Sverige och Norge. Medlemsländer är efter år 2005 

även Danmark, Finland och Norra Tyskland. 

7
 En normalstor bil antas dra 0,7 liter per mil och koldioxidutsläppen antas vara 2.68 kg/l (Naturvårdsverket). 

8
 Metangas motsvarar 21 koldioxidekvivalenter 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Elb%C3%B6rs
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norge
http://sv.wikipedia.org/wiki/Danmark
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland
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kraftvärmeanläggningarna inräknad. Elproduktionen i den regionala modellen står för den största 
minskningen av koldioxid. Koldioxidbesparingarna i den regionala modellen uppgår till 84 000 ton 
från fjärrvärmeproduktionen och 285 000 ton från elproduktionen. Storleken på koldioxidutsläppen i 
västra Skånes regionala nät är alltså i högsta grad beroende av mängden kraftvärme i systemet.  

Andelen förnybara bränslen ökar i den regionala modellen vilket förbättrar förnybarhetsgraden. Och 
resurshållbarhetsgraden ökar. En jämförelse mellan miljöbelastningen från den enskilda modellen 
och den regionala modellen presenteras i figur 18. Notera att ett mindre värde för stapeln 
klimateffektivitet är positivt medan det omvända gäller för förnybarhetsgrad och 
resurshållbarhetsgrad. En jämförelse mellan den totala mängden koldioxidutsläpp från värme och 
elproduktion, uppdelat på bränsle, visas i figur 19. I figur 20 åskådliggörs den minskade mängden 
utsläpp av koldioxid till följd av en ökad mängd producerad kraftvärmeel i den regionala modellen. 
Jämför skillnaden mellan staplarna för ”klimateffektivitet” i figur 18 och staplarna ”för total mängd 
utsläpp” i figur 19. 

 

Figur 18 Jämförelse mellan miljöbelastningen från de enskilda fjärrvärmenäten och ett regionalt nät 

 

Figur 19 Jämförelse av mängden CO2 - utsläpp från el och fjärrvärmeproduktion i den enskilda och regionala modellen 
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Figur 20 Årlig minskning av koldioxidutsläpp till följd av en ökad produktion av kraftvärmeel 

6.4 Investeringsmöjligheter 

Den grundläggande teorin för regionala nät är att sammankopplingen av flera lokala nät ger 
möjlighet för stora produktionsanläggningar med överkapacitet att användas mer effektivt. 
Kostnadsbesparingen som genereras används delvis för att finansiera kulvertkostnaden. Detta 
innebär att tilltänkta investeringar i nya anläggningar inte behöver göras om det redan finns billig och 
miljövänlig produktion att tillgå i det regionala systemet. Det är därför intressant att utreda vilka 
ekonomiska effekter en utebliven investering skulle innebära. Analysen av detta görs med hjälp av 
fiktiva exempel som är modellerade i den regionala modellen. Syftet med delkapitlet är alltså att 
belysa effekterna av en utebliven investering i ett regionalt nät genom att studera två realistiska fall. 

I den regionala modellen ingår anläggningarna Filborna och Eslövs Lund Kraftvärmeverk. I 
verkligheten håller Filborna på att driftsättas och Eslövs Lund Kraftvärmeverk planeras att byggas. 
Syftet med att bygga anläggningarna kan antas vara för att förnya produktionen i 
fjärrvärmesystemen och sänka produktionskostnaderna. Det finns alltså ett behov av ny 
produktionskapacitet i båda fjärrvärmenäten. För att utreda vilka ekonomiska konsekvenser en ny 
produktionsanläggning kan ge för de båda systemen modelleras olika investeringar i den regionala 
och enskilda modellen. Ingen av de två befintliga anläggningarna ingår i analysen utan istället 
genomförs studien med fiktiva anläggningar. De fiktiva anläggningarna som testas är två 
kraftvärmeanläggningar där den ena drivs på avfall och den andra på oförädlade biobränslen. En 
investering i någon av anläggningarna testas för både Helsingborgs och Lunds fjärrvärmenät. 
Anledningen till varför Lunds och Helsingborgs fjärrvärmenät är valt är på grund av att de är de enda 
fjärrvärmesystemen som investerar i storskalig produktionskapacitet. De två fiktiva anläggningarna 
antas ha följande specifikationer: 

 CHP - Avfall CHP - Oförädlat biobränsle 

 Effekt 100 MW 100 MW 

 Investeringskostnad 2 000 miljoner 1 800 miljoner 

Investeringsanalysen med ovanstående antaganden presenteras i den följande texten. Notera att 
årlig besparing beräknas som skillnaden mellan ett lokalt nät och det regionala nätets rörliga 
produktionskostnad multiplicerat med det lokala nätets värmebehov. De rörliga 
produktionskostnaderna är beräknade med hjälp av kostnadsschabloner i bilaga C. 
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Ekonomiska konsekvenser och resultat av de tre alternativen för Lunds fjärrvärmenät: 

1. Investeringskostnad i ny anläggning, lägre rörlig produktionskostnad och en årlig 
besparing: 

a. 2 000 miljoner i investeringskostnader, ny genomsnittlig produktionskostnad på 
16 kr/MWh och en besparing på (194-16)*1088 = 194 miljoner 

b. 1 800 miljoner i investeringskostnader, ny genomsnittlig produktionskostnad på 
78 kr/MWh och en besparing på (194-78)*1088 = 126 miljoner 

2. Investeringskostnader i ny anläggning och kulvert, lägre rörlig produktionskostnad och en 
årlig besparing (besparingen tillfaller det regionala nätet i helhet): 

a. 2 125 miljoner i investeringskostnader, ny genomsnittlig produktionskostnad på 
– 2,2 kr/MWh och en besparing på (194-(-2,2))*1088 = 213 miljoner 

b. 1 925 miljoner i investeringskostnader, ny genomsnittlig produktionskostnad på 
10,4 kr/MWh och en besparing på (194-10,4)*1088 = 200 miljoner 

3. Investeringskostnader i transitledning och en årlig besparing (besparingen tillfaller det 
regionala nätet i helhet):  
125 miljoner i investeringskostnader, ny genomsnittlig produktionskostnad på 21,0 
kr/MWh och en besparing på (194-21)*1088 = 188 miljoner 

 

Helsingborgsnät i grundutförandet: 

Värmebehovet är 1150 GWh 

Den genomsnittligt rörliga 
produktionskostnaden är 88 kr/MWh 

Avstånd till det regionala nätet är 7 km 

Kulvertkostnad 125 miljoner 

Det finns tre huvudsakliga investeringsalternativ för respektive fjärrvärmeaktör: 

1. Investera i en ny anläggning och anslut inte till det regionala nätet 
a. Investera i avfallsbaserad produktion 
b. Investera i biobränslebaserad produktion 

2. Investera i en ny anläggning och anslut till det regionala nätet 
a. Investera i avfallsbaserad produktion 
b. Investera i biobränslebaserad produktion 

3. Investera inte i en ny anläggning och köp istället in hela värmebehovet från det regionala 
nätet 

Lunds nät i grundutförandet: 

Värmebehovet är 1088 GWh 

Den genomsnittligt rörliga 
produktionskostnaden är 194 kr/MWh 

Avstånd till det regionala nätet är 19 km 

Kulvertkostnad 280 miljoner  

 

 

 

Information om det regionala nätet: 
Utan Lunds fjärrvärmenät inkopplat är den rörliga produktionskostnaden 4,1 kr/MWh 
Utan Helsingsborgs fjärrvärmenät inkopplat är den rörliga produktionskostnaden 6,4 kr/MWh 
Ett av de två näten är alltid anslutet till det regionala systemet 
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Som synes i beräkningarna ovan skiftar resultatet beroende på om investeringen sker i en 
avfallsbaserad eller i en biobränslebaserad anläggning. Den rörliga produktionskostnaden för avfall är 
150 kr/MWh lägre än för biobränsle men en avfallsbaserad anläggning har högre fasta kostnader och 
mer underhållskostnader vilket innebär att beräkningarna ovan inte återspeglar några totala 
kostnader. 

Från alternativ 1 framgår det att båda fjärrvärmenäten sänker sina rörliga produktionskostnader 
rejält genom att investera i ny produktion. Samtidigt är investeringskostnaderna väldigt höga. Den 
största besparingen görs i Lunds fjärrvärmenät eftersom nätet från början hade en hög 
produktionskostnad.  

Alternativ 2 visar att en investering i ny produktion och en anslutning till det regionala nätet ger 
största möjliga besparing. Besparingen som görs tillfaller dock inte de lokala näten själva utan det 
regionala nätet i helhet. Om något av näten installerar en avfallsanläggning sänks den genomsnittliga 
rörliga produktionskostnaden i hela systemet medan biobränsleanläggningen höjer den 
genomsnittliga produktionskostnaden. Någon utredning om hur besparingen ska delas upp och hur 
handeln av värmen kan skötas görs inte. 

I alternativ 3 uteblir investeringskostnaderna i en ny anläggning och respektive nät får istället köpa in 
värmen från det regionala nätet. Den genomsnittliga produktionskostnaden höjs i det regionala nätet 
i jämförelse med produktionskostnaden om investeringarna hade genomförts. Båda nätet sparar 
även in en stor investeringskostnad.  

Sammanfattningsvis är alternativ 3 det bästa valet på kort sikt då respektive fjärrvärmenät sparar in 
cirka 2 000 miljoner kronor i uteblivna investeringskostnader, jämfört med alternativ 1 och 2. På 
längre sikt kan dock alternativ 2 vara det bättre valet eftersom ett regionalt nät är beroende av 
förnyelse i produktionsmixen. Den nya anläggningen skulle också ha hjälpt till att höja 
klimateffektiviteten i det regionala systemet. Både det lokala fjärrvärmenätet och det regionala nätet 
i helhet tjänar på en ihopkoppling av näten.  

Ekonomiska konsekvenser och resultat av de tre alternativen för Helsingborgs 
fjärrvärmenät: 

1. Investeringskostnad i ny anläggning, lägre rörlig produktionskostnad och en årlig 
besparing: 

a.  2 000 miljoner i investeringskostnader, ny genomsnittlig produktionskostnad på 
0,2 kr/MWh och en besparing på (88–0,2)*1150 = 101 miljoner  

b. 1 800 miljoner i investeringskostnader, ny genomsnittlig produktionskostnad på 
59 kr/MWh och en besparing på (88-59)*1150 = 33 miljoner 

2. Investeringskostnader i ny anläggning och kulvert, lägre rörlig produktionskostnad och en 
årlig besparing (besparingen tillfaller det regionala nätet i helhet): 

a. 2 280 miljoner i investeringskostnader, ny genomsnittlig produktionskostnad på 
– 2,1 kr/MWh och en besparing på (88-(-2,1))*1150 = 104 miljoner 

b. 2 080 miljoner i investeringskostnader, ny genomsnittlig produktionskostnad på 
12,8 kr/MWh och en besparing på (88-12,8)*1150 = 86 miljoner 

3. Investeringskostnader i transitledning och en årlig besparing (besparingen tillfaller det 
regionala nätet i helhet):  
280 miljoner i investeringskostnader, ny genomsnittlig produktionskostnad på 21,3 
kr/MWh och en besparing på (88-21,3)*1150 = 77 miljoner 
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6.5 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen syftar till att undersöka vilken påverkan olika faktorer har på den regionala och 
enskilda modellen ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Detta för att bättre förstå risker 
och möjligheter med ett framtida regionalt nät. Ur känslighetsanalysen framgår det hur känsliga, 
utvalda, utdataparametrar är av en förändring i indataparametrar. Analysen studerar följande 
parametrar: 

Indataparametrar  Rörliga produktionskostnader 

 Kalkylränta  

 Värmebehov 

Utdataparametrar  Genomsnittlig produktionskostnad,  

 Årlig besparing  

 Kapitalvärde 

 Producerad mängd energi uppdelat på typ av bränsle och 
anläggning 

 Klimateffektivitet 

 Andel förnybar energi i produktion 

 Resurshållbarhetsgrad 

Det bör poängteras att en känslighetsanalys syftar till att undersöka hur en förändring av en isolerad 
faktor med en enhet påverkar ett system i helhet. Enheten är i detta fall en procentenhet. 

6.5.1 Rörlig produktionskostnad 

Den rörliga produktionskostnaden varierar beroende av utbudet och efterfrågan av bränslen på 
marknaden samt en rad styrmedel som t.ex. koldioxidskatt, elcertifikat, utsläppsrätter och 
förbränningsskatt. I både den regionala modellen och den enskilda är bränslena avfall, biobränslen 
och naturgas de största kostnadsdrivarna. Energin från spillvärme motsvara cirka en femtedel av den 
totala energianvändningen i modellerna men till följd av den låga produktionskostnaden utgör 
spillvärmen ingen stor kostnadsdrivare. Modellernas känslighet för förändringar i rörliga 
produktionskostnader avgränsas därför till att endast omfatta avfall, biobränsle och naturgasbaserad 
produktion.  

Det är intressant att koppla förändringar i rörlig produktionskostnad till en bakomliggande orsak som 
t.ex. förändringar i marknadspriser eller mottagningsavgiften på avfall. Det är dock för komplicerat 
att utreda enskilda faktorers påverkan på produktionskostnaden och därför avgränsas 
känslighetsanalysen till att endast studera förändringar i rörliga produktionskostnader. Alla 
förändringar sker med ± 1 % årligen och totalt en minskning och ökning med 17 % respektive 21 % 
under en 20 års period. Den genomsnittliga produktionskostnaden i den regionala modellen är 7,1 
kr/MWh att jämföra med 40,3 kr/MWh i den enskilda modellen. En förändring med 1 % i rörlig 
produktionskostnad ger därför ett mindre utslag i den regionala modellen än i den enskilda 
modellen. Förändringarna i genomsnittlig produktionskostnad redovisas därför både som procentuell 
förändring men också i absoluta tal för att möjliggöra en jämförelse mellan modellerna.  

Kraftvärmeproduktion från avfall genererar en negativ årlig kostnad. Störst negativ kostnad eller 
besparing görs i den regionala modellen där den uppgår till 228 miljoner kronor att jämföra med 182 
miljoner kronor i den enskilda modellen.  

I tabell 6 presenteras resultatet av känslighetsanalysen för produktionskostnadernas inverkan på 
modellerna. I kolumnen:  
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 ”Ursprunglig kostnad” visas den produktionskostnad som respektive bränsleslag bidrar med i 
ursprungsfallet per år. Syftet med att visa den ursprungliga kostnaden är att visa hur stor 
kostnadsdrivare en viss bränsletyp är. Ursprunglig kostnad är angivet i miljoner kronor. 

 ”Årlig besparing” visas hur den totala besparingen av investeringen i ett regionalt nät varierar 
med avseende på förändringar i rörliga produktionskostnader. Förändringen är angivet i 
procent.  

 ”Genomsnittlig produktionskostnad” visas den genomsnittliga produktionskostnaden i dels 
den regionala och dels den enskilda modellen. Förändringarna är angivna i procent och 
absoluta tal inom parantes.  

Tabell 6 Förändring av årlig besparing och genomsnittlig produktionskostnad vid en förändring av den rörliga 
produktionskostnaden för avfall, biobränsle och naturgasrelaterad produktion med ± 1 % årligen under en 20 års period. 
Regional modell förkortas R.M. och enskild modell förkortas E.M.  

  Ursprunglig kostnad Årlig besparing 
 

Genomsnittlig produktionskostnad 

R.M. E.M. R.M. E.M. 

[Enhet]  [%] [Mkr] [Mkr] [%] [kr/MWh(%)] [kr/MWh(%)] 

Avfall 
1 – 228 – 182 – 5,7 8,7 (122,0) 7,1 (17,6) 

– 1 – 228 – 182 6,9 – 10,4 (– 146,0) – 8,5 (– 21,1) 

Biobränsle 
1 146 167 0,9 6,1 (86,5) 6,5 (16,1) 

– 1 146 167 – 0,8 – 5,1 (– 72,2) – 5,4 (– 13,4) 

Naturgas 
1 85 164 8,4 3,2 (45,5)  15,8 (6,4) 

– 1 85 164 – 7,1 – 2,7 (– 38,0) – 5,3 (– 13,2) 

Resultatet visar att en förändring i den rörliga kostnaden för avfalls- och biobränsleproduktion ger 
ungefär lika stora förändringar i genomsnittlig produktionskostnad för båda modellerna, mätt i 
absoluta tal. Avfallsbaserad produktion är dock en något större kostnadsdrivare i den regionala 
modellen än i den enskilda modellen vilket medför att det regionala systemet är känsligare för 
förändringar i rörlig produktionskostnad från avfallsbaserad produktion med avseende på årlig 
besparing. Naturgasbaserad produktion är minimerad i den regionala modellen vilket innebär att 
bränslet är en mycket mindre kostnadsdrivare i modellen jämfört med den enskilda. I den enskilda 
modellen står naturgasrelaterad produktion för ungefär samma årliga kostnad som 
biobränslerelaterad produktion medan kostnaden i den regionala modellen motsvarar cirka en 
fjärdedel. Detta ger givetvis resultat på respektive modells känslighet för förändring av 
produktionskostnad, med avseende på årlig besparing, där det visar sig att den enskilda modellen är 
mycket känsligare för förändringar i rörlig kostnad från naturgasrelaterad produktion.  

Sammanfattningsvis är den årliga besparingen som fås med ett regionalt fjärrvärmenät minst känslig 
för kostnadsändringar i fjärrvärmeproduktion från biobränsle och mest känslig för 
kostnadsförändringar i naturgasproduktion. Båda modellerna är mest känsliga för förändringar i 
rörlig produktionskostnad för avfallsrelaterad produktion med avseende på genomsnittlig 
produktionskostnad. Minst känslig är modellerna för förändringar av rörliga kostnader för 
naturgasrelaterad produktion med avseende på genomsnittliga kostnader. I figur 21-26 presenteras 
resultatet av analysen i diagram.   
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Figur 21 Ökning av den rörliga avfallsbaserade produktionskostnaden med 1 % årligen och totalt 21 % under en 20 års 
period. Genomsnittlig produktionskostnad på primäraxeln och årlig besparing på sekundäraxeln. 

 

Figur 22 Minskning av den rörliga avfallsbaserade produktionskostnaden med 1 % årligen och totalt 17 % under en 20 års 
period. Genomsnittlig produktionskostnad på primäraxeln och årlig besparing på sekundäraxeln. 

 

Figur 23 Ökning av den rörliga biobränslebaserade produktionskostnaden med 1 % årligen och totalt 21 % under en 20 
års period. Genomsnittlig produktionskostnad på primäraxeln och årlig besparing på sekundäraxeln. 
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Figur 24 Minskning av den rörliga biobränslesbaserade produktionskostnaden med 1 % årligen och totalt 17 % under en 
20 års period. Genomsnittlig produktionskostnad på primäraxeln och årlig besparing på sekundäraxeln. 

 

Figur 25 Ökning av den rörliga naturgasbaserade produktionskostnaden med 1 % årligen och totalt 21 % under en 20 års 
period. Genomsnittlig produktionskostnad på primäraxeln och årlig besparing på sekundäraxeln. 

 

Figur 26 Minskning av den rörliga naturgasbaserade produktionskostnaden med 1 % årligen och totalt 17 % under en 20 
års period. Genomsnittlig produktionskostnad på primäraxeln och årlig besparing på sekundäraxeln. 
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6.5.2 Kalkylränta 

Kalkylräntan avspeglar avkastningskravet både med hänseende till den faktiska kapitalkostnaden och 
de risker som följer med investeringen. I analysen har en nominell kalkylränta på 7 % använts. Till 
följd av svårigheter att bedöma omfattningen av riskerna av en investering i ett regionalt system kan 
en annan kalkylränta vara mer korrekt att använda. Kalkylräntan har stor genomslagskraft på 
lönsamheten och därför analyseras lönsamheten i relation till kalkylräntan. I figur 27 illustreras 
sambandet mellan den nominella kalkylräntan och kapitalvärdet av investeringen i ett regionalt nät. 
Resultatet visar att kapitalvärdet av investeringen halveras om kalkylräntan stiger två procentenheter 
till 9.0 %. Investeringen blir dessutom olönsam om kalkylräntan är 11,8 %, en kalkylränta på 11,8 % 
motsvarar dock inget normalt avkastningskrav.  

 

Figur 27 Lönsamheten av investeringen i ett regionalt nät i relation till den nominella kalkylräntan, ekonomiska 
livslängden är 25 år  

6.5.3 Värmebehov 

Värmebehovet beror av faktorer som befolkningstillväxt, temperaturförändringar, förbättrad 
isolering i hus och andra energieffektiviseringar i samhället. Alla faktorerna är kopplade till 
förändringar i värmeleveranser som påverkar det totala värmeunderlaget och på så sätt lönsamheten 
i systemet. Känslighetsanalysen av värmeunderlagets påverkan på modellerna utgår inte från några 
bakomliggande faktorer utan endast från förändringar i värmeunderlaget.  

Som nämndes i inledningen syftar en känslighetsanalys till att undersöka hur en förändring av en 
isolerad faktor med en enhet påverkar ett system i helhet. Men en 1 % förändringsfaktor kan inte 
användas för värmeunderlaget. Detta beror på att en årlig ökning av värmeunderlaget med 1 % och 
totalt 21 % under en 20 års period är mer än vad flera av de enskilda fjärrvärmesystemen med 
nuvarande produktionskapacitet klarar av. Detta innebär att det inte finns tillräckligt med 
spetslastsproduktion i den enskilda modellen för att klara av en sådan ökning av värmeunderlaget. 
Den regionala modellen som mer effektivt utnyttjar de befintliga produktionsanläggningarna skulle 
däremot klara av ökningen men det ger på så vis ingen rättvis jämförelse av modellerna. I analysen av 
modellernas känslighet för en förändring av värmeunderlaget används därför en förändringsfaktor 
med ± 0,5 % årligen och totalt en ökning och minskning med 10 % respektive 9 %. 

En förändring i värmeunderlaget påverkar parametrarna genomsnittlig produktionskostnad, årlig 
besparing, klimateffektivitet, förnybarhetsgrad, resurshållbarhetsgrad och produktionsmixen i 
systemen.   

Resultatet av känslighetsanalysen, av en förändring av värmeunderlaget med avseende på mängden 
nyttiggjord värme, visar att användningen av spillvärme och avfall förändras marginellt i både den 
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regionala och enskilda modellen. I den regionala modellen står avfallsförbränning för 42 % av den 
nyttiggjorda energin vilket innebär att även en liten procentuell förändring ger stora effekter på 
mängden avfall i systemet. Användningen av biobränslen är procentuellt sett ungefär lika stor i båda 
modellerna och känsligheten är högre än för spillvärme och avfall. Fossila bränslen motsvarar cirka 
10 % av den regionala produktionsmixen medan den motsvarar cirka 21 % i den enskilda modellen. 
Procentuellt sett är den regionala modellen dubbelt så känslig för en förändring i värmeunderlaget 
med avseende på fossila bränslen men i absoluta tal är förändringen ungefär lika stor i båda 
modellerna. Anledningen till att den regionala modellen är känsligare beror på den från början låga 
användningen av fossila bränslen. 

Sammanfattningsvis innebär en förändring av värmeunderlaget störst förändring på mängd 
nyttiggjord energi från fossila bränslen och minst för spillvärme, för både modellerna. Detta stämmer 
väl överrens med teorin i kapitel 4 som säger att de produktionsanläggningar som används för 
marginalproduktion ökar sin produktion mest när värmeunderlaget ökas medan basproduktionen 
förändras lite.  

I tabell 7 presenteras de procentuella förändringarna av mängden nyttiggjord energi från respektive 
bränsletyp.  

Tabell 7 Förändring av total mängd nyttigjord energi uppdelad på bränsle vid en förändring av värmeunderlaget med ± 
0,5 % årligen under 20 år. Regional modell förkortas R.M. och enskild modell förkortas E.M. 

  [%] Andel i ursprunglig 
produktionsmix [%] 

Regional modell 
[GWh (%)] 

Enskild modell 
[GWh (%)] 

  R.M E.M   

Spillvärme 
0,5 21,1 21,0  0,3 (0,0) 11,3 (1,0) 

– 0,5 21,1 21,0  – 0,7 (– 0,1) – 13,3 (– 1,2) 

Avfall 
0,5 41,5 34,0  65,7 (2,9) 50,6 (2,8) 

– 0,5 41,5 34,0  – 80,1 (– 3,5) – 62,3 (– 3,4) 

Biobränslen 
0,5 26,5 23,3  197,9 (13,6) 172,0 (14,1) 

– 0,5 26,5 23,3  – 258,2 (– 15,6) – 178,5 (– 14,7) 

Fossila bränslen 
0,5 10,0 20,0  248,8 (45,1) 258,4 (24,1) 

– 0,5 10,0 20,0  – 202,2 (– 36,7) – 202,5 (– 18,9) 

Då mängderna nyttiggjord energi från olika bränslesorter förändras i den totala produktionsmixen 
förändras också parametrarna årlig besparing, genomsnittlig produktionskostnad, klimateffektivitet, 
resurshållbarhetsgrad och förnybarhetsgrad. Resultaten av förändringarna presenteras i tabell 8. 

Tabell 8 Förändring av årlig besparing, genomsnittlig produktionskostnad, klimateffektivitet, resurshållbarhet och 
förnybarhetsgrad vid en förändring av värmeunderlaget med ± 0,5 % årligen under 20 år 

 
 [%] 

Regional modell 
[kr/MWh (%)] 

Enskild modell 
[kr/MWh (%] 

Årlig besparing 
0,5 21,2  

– 0,5 – 12,9  

Genomsnittlig produktionskostnad 
0,5 9,6 (134,9) 13,6 (33,7) 

– 0,5 – 9,0 (– 126,7) – 10,7 (– 26,4) 

Klimateffektivitet 
0,5 7,7 5,3  

– 0,5 – 7,0 – 4,0 

Resurshållbarhetsgrad 
0,5 1,8 1,1 

– 0,5 – 2,1 – 2,7 

Förnybarhetsgrad 
0,5 – 1,8 – 1,5 

– 0,5 1,1  0,4 
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Vid förändring av värmeunderlaget med ± 0,5 % årligen under en 20 års period förändras den 
genomsnittliga produktionskostnaden med cirka ± 130 % i den regionala modellen och ± 30 % i den 
enskilda modellen. Den större förändringen i det regionala systemet beror av den från början låga 
produktionskostnaden. I absoluta tal ökar och minskar kostnaden mer i den enskilda modellen. De 
årliga besparingarna ökar med 21 % om värmeunderlaget stiger 10 % men minskar med 13 % om 
värmeunderlaget minskar med 9 %. Den regionala modellen är alltså mindre känslig för en ökning av 
värmeunderlaget medan den enskilda modellen är mindre känslig för en minskning av 
värmeunderlaget. Detta beror främst på att den regionala modellen i större utsträckning än den 
enskilda modellen kan använda billigare bränslen för spetslastproduktion.  

De miljörelaterade parametrarna påverkas inte lika kraftigt som de ekonomiska värdena men den 
regionala modellen är mer känslig för förändringar i värmeunderlaget med avseende på 
klimateffektivitet, resurshållbarhet och förnybarhetsgrad än vad den enskilda modellen är. I figur 28-
29 beskrivs förändringarna i årlig besparing och genomsnittlig produktionskostnad för den regionala 
och enskilda modellen när värmeunderlaget förändras. Notera att årlig besparing är definierat som 
skillnaden i årlig produktionskostnad mellan den enskilda och den regionala modellen. I figur 29-33 
beskrivs förändringarna i klimateffektivitet, resurshållbarhet och förnybarhetsgrad i den regionala 
och enskilda modellen då värmeunderlaget förändras. 

 

Figur 28 Ökning av värmeunderlaget med 0,5 % årligen och 10 % totalt under en 20 års period. Genomsnittlig 
produktionskostnad på primäraxeln och årlig besparing på sekundäraxeln. 

 

Figur 29 Minskning av värmeunderlaget med 0,5 % årligen och 9 % totalt under en 20 års period. Genomsnittlig 
produktionskostnad på primäraxeln och årlig besparing på sekundäraxeln. 
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Figur 30 Resultatet av en ökning av värmeunderlaget med 0,5 % årligen och 10 % totalt under en 20 års period för den 
regionala modellen. Klimateffektivitet på primäraxeln och andel förnybar energi och resurshållbarhet på sekundäraxel 

 

Figur 31 Resultatet av en ökning av värmeunderlaget med 0,5 % årligen och 10 % totalt under en 20 års period för den 
enskilda modellen. Klimateffektivitet på primäraxeln och andel förnybar energi och resurshållbarhet på sekundäraxel 

 

Figur 32 Resultatet av en minskning av värmeunderlaget med 0,5 % årligen och 9 % totalt under en 20 års period för den 
regionala modellen. Klimateffektivitet på primäraxeln och andel förnybar energi och resurshållbarhet på sekundäraxel 
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Figur 33 Resultatet av en minskning av värmeunderlaget med 0,5 % årligen och 9 % totalt under en 20 års period för den 
enskilda modellen. Klimateffektivitet på primäraxeln och andel förnybar energi och resurshållbarhet på sekundäraxel 

 

6.6 Sammanslagna förändringar över 20 år 

I känslighetsanalysen var syftet att analysera hur isolerade faktorer påverkar den regionala modellen. 
Om flera faktorer analyseras samtidigt är det således ingen känslighetsanalys och därför har 
sammanslagna förändringar fått ett eget kapitel. Resultatet presenterat i kapitlet ska inte ses som en 
prognos utan helt enkelt visa vad de ekonomiska resultaten av ett regionalt nät kan vara om 20 år 
utifrån förändringar på värmeunderlag och rörliga produktionskostnader. Förändringsfaktorerna som 
används är baserade på prognoser och statistik och de redogörs för längre ned i kapitlet. Alla 
kostnadsrelaterade förändringar gjorda är reala vilket innebär att det har tagits hänsyn till inflation. 

De styrmedel som inverkar på den rörliga produktionskostnaden beror av storleken och typen av 
produktionsanläggning. Fjärrvärmesystem som har en total kapacitet större än 20 MW omfattas av 
handeln med utsläppsrätter vilket innebär att merparten av fjärrvärmeproduktionen i västra Skåne 
ingår i handelssystemet.  Kraft- och värmeproduktion som omfattas av handelsystemet är också 
belagd med koldioxidskatt. Från år 2011 kommer kraftvärmeanläggningars skattesats att vara 7 % av 
den generella skattenivå och värmeanläggningars skattesats att vara 86 %. På längre sikt kommer 
koldioxidskatten förmodligen att ersättas av handeln med utsläppsrätter (Ericsson & Svenningsson 
2009). Förnybara bränslen omfattas inte av handeln med utsläppsrätter men av elcertifikatsystemet. 
De flesta biobränslebaserade kraftvärmeanläggningarna i västra Skåne byggdes innan stödsystemet 
infördes och fick då rätt till certifikaten fram till år 2012. Detta innebär att alla anläggningar utom det 
ännu ej byggda Eslöv Lunds kraftvärmeverk kommer bli av med sina elcertifikat nästa år. 

Avfall är det bränsle i det regionala systemet som står för den största delen nyttiggjord energi. I 
dagsläget är mottagningsavgiften på avfall negativ vilket innebär att avfallslämnaren betalar 
mottagaren för att denne ska behandla avfallet. Den 1 oktober 2010 togs förbränningsskatten på 
avfall bort vilket innebär att mottagningsavgifterna sjunker och prognoser fram till 2015 visar på att 
mottagningsavgifterna troligtvis kommer fortsätta vara lägre än idag (Profu 2010). Då bränslet är en 
stor kostnadsdrivare är det därför relevant att analysera följderna av en förändrad 
mottagningsavgift, avgiften motsvarar ungefär en tredjedel av den rörliga produktionskostnaden. 
Den mest troliga förändringen av mottagningsavgiften på avfall är en minskning med några procent 
årligen och i beräkningarna antas minskningen vara 3 %. 

Biobränslen står för ungefär 30 % av den totalt nyttiggjorda energin i den regionala modellen och 
priset på biobränsle för fjärrvärmeproduktion har ökat kraftigt de 10 senaste åren.  För att bestämma 
hur stor den framtida ökningen av biobränslepriset kommer vara har statistik från 
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Energimyndigheten använts. Genom att extrapolera prisförändringarna under perioden 2000-2009 är 
det rimligt att anta biobränslepriset kommer ha en real prisökning om 2,5 % 
(Skogsvårdsorganisationen (SVO) 2010)  

Användningen av fossila bränslen är minimerade i den regionala modellen. Detta innebär att olja och 
naturgaseldade värmeverk inte används alls medan naturgaseldade kraftvärmeverk används. Genom 
att extrapolera statistik om prisutvecklingen av naturgas görs antagandet att priset kommer fortsätta 
stiga med 5 % årligen (Statistiska centralbyrån (SCB) 2010).  

Befolkningen i västra Skåne beräknas öka med i snitt 1 % per år fram till 2015. Högst är tillväxten i 
Lundaområdet men även i Helsingborg och Trelleborg prognostiseras en hög befolkningstillväxt 
(Regionala Utvecklingsledningen 2006). Det finns dock inga studier som visar på om det finns någon 
korrelation mellan befolkningstillväxt och utbyggnad av befintliga fjärrvärmenät i områdena. Enligt 
en studie av Svensk Fjärrvärme kommer de genomsnittliga fjärrvärmeleveranserna i Sverige öka med 
8 % fram till år 2015 men sedan minska fram till år 2025 jämfört med dagens nivå (SFV 2009b). Det 
mest troliga är dock att värmeunderlaget på sikt sjunker och därför görs antagandet att 
värmeunderlaget kommer att minska med 0,5 % årligen under de kommande 20 åren. Alla antagna 
förändringsfaktorer är presenterade i tabell 9. 

Tabell 9 Antagna förändringar under en 20 års period för värmeunderlaget, mottagningsavgiften på avfall och 
produktionskostnaden med biobränsle 

Faktor Årlig förändring Total förändring under en 20 års period 

Värmeunderlaget – 0,5 % – 9 % 
Mottagningsavgiften på avfall – 3 % – 44 % 
Biobränslepriset 2,5 % 60 % 
Naturgaspriset 5 % 165 % 

Resultaten av de antagna förändringarna visar på att den genomsnittliga produktionskostnaden, i 
den regionala modellen, totalt sett ökar med 33 kr/MWh, jämfört med den ursprungliga nivån på 7,1 
kr/MWh. Den genomsnittliga produktionskostnaden för den enskilda modellen är mer känslig för 
antagna förändringar och ökar i absoluta tal med 56 kr/MWh. En bidragande anledningen till att den 
enskilda modellen är känsligare är till följd av den större andelen naturgasbaserad produktion. Den 
årliga besparingen stiger totalt med 46 %. Detta visar att ett regionalt nät i västra Skåne står sig väl 
över tiden med den gjorda driftoptimeringen. I figur 34 presenteras hur årlig besparing och 
genomsnittlig produktionskostnad förändras över tiden i den regionala och enskilda modellen. 

 

Figur 34 Resultatet av en minskning av värmeunderlaget med 0,5 % årligen, ökning av biobränslepriset med 2,5 % årligen, 
minskning av mottagningsavgiften med 3 % årligen och en ökning av bränslepriset på naturgas med 5 %. Årlig besparing 
på primäraxeln och genomsnittlig produktionskostnad på sekundäraxeln  
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6.7 Sammanfattade resultat av analysen 

Det lönsammaste sättet att utforma den regionala modellen är att ansluta alla tätorter i västra Skåne 
förutom Höganäs och Svalöv. I beräkningarna antas det regionala basnätets produktionsanläggningar 
stå för hela produktionen i det regionala systemet förutom i de fall då spillvärme finns att tillgå. Den 
genomsnittliga rörliga produktionskostnaden för hela systemet blir 7,1 kr/MWh och motsvarande 
värde för basnätet är -0,3 kr/MWh. Det regionala basnätet har en lägre rörlig kostnad än hela 
systemet men lönsamheten är sämre. Detta beror på att Malmö, Landskrona, Lund och Helsingborgs 
fjärrvärmenät från början har väldigt låga enskilda produktionskostnader och den besparing som 
skapas genom att bygga samma dessa nät är lägre än om alla mindre nät också är anslutna. De årliga 
besparingarna uppgår till 113 miljoner kronor i basnätet och motsvarande siffra för hela regionala 
modellen är 201 miljoner kronor. Kostnaden för att bygga ut ett regionalt fjärrvärmenät är 
uppskattat till cirka 1,6 miljarder kronor. Återbetalningstiden utan hänsyn till kalkylränta och med 
hänsyn till räntan är 7,9 respektive 12,1 år.  

Avfalls- och biobränslebaserad produktion används i större utsträckning i den regionala modellen och 
användningen av naturgasbaserad produktion är minimerad. I det regionala systemet ökar 
nyttjandegraden av kraftvärme, totalt produceras det 365 GWh mer kraftvärmeel. I hela systemet 
produceras 5500 GWh fjärrvärme och 1670 GWh el. 

Genom ett fiktivt fall med realistiska data undersöktes möjligheterna för en tätort att undvika 
investeringar i en ny produktionsanläggning om orten istället kunde ansluta sig till ett regionalt nät. 
Besparingen som kunde göras berodde delvis på storleken av investeringen och den befintliga 
kostnaden för att producera fjärrvärme i orten. Resultatet visade att det var lönsammast för tätorten 
att ansluta till det regionala systemet.  

Koldioxidutsläppen från produktionen av värme minskar totalt med cirka 84 000 ton CO2. Den ökade 
produktionen av el i systemets kraftvärmeanläggningar står dock för den största minskningen av 
koldioxidutsläpp som uppgår till 284 000 ton CO2. Totalt sett minskar det regionala systemet 
utsläppen av koldioxid med 368 000 ton årligen. Detta motsvarar en halv miljon bilfärder mellan 
Göteborg och Stockholm. Förutom att klimateffektiviteten blir bättre förändras förnybarhetsgraden 
och resurshållbarheten marginellt mellan den regionala och enskilda modellen. 

Från känslighetsanalysen framgick det att lönsamheten i den regionala modellen är mest känslig för 
förändringar i rörlig produktionskostnad för naturgasbaserad produktion och minst känslig för 
biobränslebaserad produktion, med avseende på årlig besparing. Den enskilda modellen är känsligare 
för förändringar i värmeunderlaget än den regionala modellen med avseende på genomsnittlig 
produktionskostnad vilket indikerar att den regionala modellen är mer stabil för förändringar. Den 
regionala modellen gynnas av att värmeunderlaget ökar medan den enskilda modellen bättre 
hanterar en minskning av värmeunderlaget med avseende på årlig besparing.  

Det regionala systemet kunde driftoptimeras mer effektivt än det enskilda. Detta medförde att den 
regionala modellen använde 21 stycken färre anläggningar än den enskilda. Flera av anläggningarna 
producerade dessutom fjärrvärme med mer än en förbränningsteknik. I det regionala nätet används 
inga anläggningar utanför basnätet förutom spillvärmeanläggningar, totalt används 32 anläggningar i 
den regionala modellen. I tabell 10 visas antalet anläggningar som används i den enskilda och 
regionala modellen. En anläggning kan förekomma på två eller flera poster. 
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Tabell 10 Anläggningar i enskilda och regionala modellen 

 Enhet Enskild modell Regional Modell 

Spillvärme Antal 10 10 
CHP – Avfall Antal 3 3 
Deponigas Antal 3 3 
CHP - Oförädlade biobränslen Antal 2 2 
HOB - Oförädlade biobränslen Antal 6 6 
CHP - Förädlade biobränslen Antal 3 3 
HOB - Förädlade biobränslen Antal 1 1 
CHP – Naturgas Antal 3 3 
Kombi – Naturgas Antal 1 1 
HOB Naturgas Antal 9 0 
Värmepump Antal 4 0 
Bioolja Antal 2 0 
Olja Antal 6 0 

 
Som synes i tabellen används inga naturgasbaserade värmeverk i den regionala modellen. Det 
används heller inga värmepumpar, eller produktionsanläggningar baserade på olja eller bioolja. I 
figur 35 visas varaktighetsdiagrammet för hela det regionala systemet. I diagrammet syns att 
nyttjandet av spillvärme kan maximeras nästan hela året. Baslasten i det regionala systemet består 
av spillvärme och avfalls- och biobränslebaserad kraftvärme. För spetslasten används en liten mängd 
geotermi och gaskombi.  Elproduktionen i den regionala modellen uppgår till totalt 1670 GWh och 78 
% av produktionen sker under årets 135 kallaste dagar. Elproduktionen i nätet beror av 
värmebehovet. Kraftvärmeanläggningarna som är avfalls- eller biobränslebaserade har låga 
alfavärden men de naturgasbaserade kraftvärmeanläggningarna har höga alfavärden. Eftersom de 
naturgasbaserade anläggningarna främst används vintertid sker mesta delen av elproduktionen 
under denna tid. I figur 36 presenteras ett varaktighetsdiagram över elproduktionen i det regionala 
systemet. Jämför sambanden mellan linjera beskrivande eleffekten i figur 35 och produktionen av el i 
figur 36. 
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Figur 35 Varaktighetsdiagram för värme- och elproduktionen i den regionala modellen 
 

 

Figur 36 Varaktighetsdiagram för elproduktionen i den regionala modellen  
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Varaktighetsdiagram västra Skåne 

Spillvärme 1164 GWh CHP Avfall 2284 GWh
Deponigas 48 GWh CHP Oföräldat Bio 709 GWh
HOB Bio 346 GWh CHP Förädlat Bio 404 GWh
Gaskombi  400 GWh Geotermi 29 GWh
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CHP oförädlat Bio Elprod. 270 GWh CHP Förädlad Bio Elprod. 202 GWh
CHP Avfall Elprod. 494 GWh Deponigas Elprod. 5 GWh
Gaskombi Elprod. 640 GWh CHP Naturgas Elprod. 56 GWh

Fjärrvärmeproduktion Sydvästra skåne 5510 GWh/år 
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7 Diskussion 

Förutom diskussion av resultatet syftar detta kapitel till att redogöra för andra resultatet av projektet 
vilka, till skillnad från resultaten av analysen, bygger mer på resonemang och antaganden. Kapitlet 
inleds med presentation och diskussion om vilka sociala vinster som kan uppnås med regionala 
fjärrvärmenät. Sen diskuteras förutsättningarna för regionala nät i Sverige, vilka hinder som finns och 
vilka åtgärder som kan göras för att motverka hindren. Regionala nät kan också innebära att 
spillvärme kan utnyttjas mer effektiv och kapitlet redogör och diskuterar hinder och möjligheter för 
mer spillvärme i systemen. En jämförelse av den regionala modellen görs med det regionala nätet i 
Köpenhamnsregionen. Syftet med jämförelsen är att eventuellt kunna dra några lärdomar eller 
slutsatser om vilka effekter ett regionalt nät i västra Skåne kan medföra. Till sist diskuteras resultatet 
av projektet och en övrig diskussions förs om värmepotentialen i tätorter utan fjärrvärme. 

7.1 Sociala vinster och möjligheter 

Hittills har analysen och resultatet handlat enbart om ekonomiska och miljömässiga vinster med 
regionala nät. Vinsterna har hittats genom att undersöka valda parametrar i den regionala och 
enskilda modellen. Det går dock inte att arbeta efter samma metod för att analysera sociala fördelar 
med regionala nät. Sociala vinster kan mätas genom undersökningar och intervjuer men processen 
försvåras av att det inte finns något regionalt nät idag och de förmodade fördelarna blir allt för svåra 
att verifiera. Detta kapitel syftar därför till att bara beskriva vilka sociala förändringar ett regionalt 
nät kan leda till.  

Ett regionalt nät medför större leveranstrygghet till kund. Lokala fjärrvärmenät har spets- och 
reservanläggningar för att klara tillfälliga stopp i baslastsanläggningen och snabba 
temperaturförändringar. Trots detta inträffar det ibland tillfällen då delar eller hela nät får uteblivna 
värmeleveranser under ett antal timmar, några gånger per år. Detta problem bör kunna undvikas i 
ett regionalt nät eftersom värmeleveranserna är knutna till ett större antal produktionsanläggningar. 
I varje lokalt nät måste dock fortfarande reservkapacitet finnas för att kunna ersätta den största 
anläggningen i nätet vid behov. En ny riskfaktor som uppstår i ett regionalt nät är möjligheten till att 
en transitledning skulle börja läcka eller att ett pumphus skulle sluta fungerar. Risken kan minimeras 
genom att bygga pumphusen med redundans vilket innebär att varje pumphus byggs med flera 
pumpar och går en sönder kan de andra fortfarande leverera. Genom att utrusta transitledningar 
med olika instrument för att mäta tillståndet på ledningen undviks risker som att en ledning plötsligt 
skulle brista till följd av t.ex. korrosion. Den nya riskfaktorn är därför försvinnande liten och de 
återstående störningsfaktorerna som kan påverka är att en större maskin skulle gräva sönder en 
ledning, en jordbävning inträffar eller att ett pumphus träffas av blixten (Andersson, H.). Dock bygger 
resonemanget om leveranstrygghet på att utformningen av nätet är gjort på ett sådant sätt att ett 
avbrott i en stad inte kan få konsekvenser för flera andra tätorter.  

Produktionsanläggningar för fjärrvärme kan upplevas negativt av människorna som bor i närheten av 
anläggningen. Detta kan bero på flera orsaker som att anläggningen kan vara stor och störa 
omgivande miljö, ge ifrån sig emissioner som upplevs negativt, och föra buller (Projektgrupp 
fjärrvärme 2007).9 Det problem som flest människor klagar på är dock lukten från 
produktionsanläggningarna. Det rör sig då oftast mindre biobränslebaserade värmeverk som sprider 
lukt via rökgaser och från stora lager av flis (Projektgrupp fjärrvärme 2007). I kapitel 6.7 beskrevs att 

                                                           
9
 Det bör påpekas att flera av de nya produktionsanläggningarna som har byggts har en attraktiv design som 

kan förmedla en positiv känsla. 
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den regionala modellen använder 32 stycken anläggningar och den enskilda modellen använder 53 
stycken anläggningar. De flesta av anläggningarna användes för den dagliga driften och några för 
spetslastproduktion. Den regionala modellen fungerar alltså med 21 stycken färre anläggningar och 
det är främst anläggningar i de mindre näten som inte behövs. De anläggningar som inte används är 
främst mindre naturgas och oljepannor men också värmeverk drivna på förädlade biobränslen samt 
värmepumpar. Det minskade antalet anläggningar borde upplevas positivt för berörda människor i 
närområdet. Varje anläggning behöver dessutom frekventa leveranser av bränsle med lastbil och 
antalet leveranser borde därför minska, gäller framförallt biobränslebaserade anläggningar. Till de 
anläggningar som körs mer i den regionala modellen kommer däremot antal leveranser att öka. 
Genom att lokala nät förbinds med transitledningar kan nya produktionsanläggningar även läggas på 
bättre platser som är mer isolerade från samhällen. Regionala nät ger alltså flexiblare 
lokaliseringsmöjligheter för nya anläggningar. 

Ett regionalt nät ger kostnadsbesparingar i form av billigare produktion. I vilken utsträckning en lägre 
produktionskostnad ger ett lägre fjärrvärmepris till den enskilda kunden och samhället i helhet är 
svårt att avgöra. Dagens fjärrvärmenät beräknas inte växa med tiden och leveranserna kommer 
istället minska enligt vad som beskrevs i kapitel 6.6. Samtidigt ökar konkurrensen från andra 
uppvärmningsalternativ som värmepumpar. En lägre produktionskostnad av fjärrvärme skulle kunna 
ge fjärrvärmen nya konkurrensmöjligheter och stärka positionen på marknaden för 
uppvärmningsalternativ. Detta kan komma fjärrvärmekunderna och samhället till nytta i ett längre 
perspektiv då prisstegringen bland andra uppvärmningsalternativ kan var större än för fjärrvärme. 
Om människor i ett samhälle gillar idén med central värmeproduktion och tycker fjärrvärme bidrar 
med en förhöjd samhällsnytta kan regionala nät skapa bra förutsättningar för en ännu större 
samhällsnytta.  

I ett regionalt nät ökar konkurrensen mellan fjärrvärmeleverantörerna. Detta borde leda till lägre 
kostnader till slutkund men kan tyvärr inte bevisas. Sedan avregleringen av elmarknaden har 
prisstegringen på elektricitet till slutkund varit högre än innan avregleringen. Även om priset skulle 
öka på sikt innebär regionala nät konkurrens och valmöjligheter för kunderna. Att ha en möjlighet att 
välja leverantör är just något som upplevs positivt hos kunderna (Andersson 2010).  

Fjärrvärme är ett miljövänligt uppvärmningsalternativ och genom en utbyggnad till ett regionalt nät 
kan koldioxidemissionerna sänkas ytterligare. Växthuseffekten är global och ett utsläpp i Sverige kan 
därför få konsekvenser för människor i andra länder. Minskade lokala utsläpp leder därför inte till 
direkta förbättringar för samhället men i ett längre perspektiv skapas ett bättre klimat och miljö 
vilket gynnar samhället i helhet. Regionala nät gynnar storskaliga produktionsanläggningar vilket 
minskar användandet av mindre pannor. Större anläggningar har en effektivare förbränning och 
ställer oftast högre krav på rening av utsläpp. Detta innebär att förutom minskade koldioxidutsläpp i 
ett regionalt nät så minskas utsläpp av SO2 och NOx till följd av användningen av större 
produktionsanläggningar (Gustavsson, M. & Larsson, E. 2003).  

Ett större underlag för kraftvärmeproduktion genererar mer koldioxidneutral elproduktion och 
minskar användandet importerad marginalel. Kraftvärmeproducerad el är miljövänlig och billig och 
bidrar på så sätt till samhällsnyttan. En större kraftvärmeproduktion hjälper också till att motverka 
den effekt- och energibrist som drabbar det nordiska elsystemet med jämna mellanrummet.  
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7.2 Förutsättningar för regionala nät  

I kapitel 6 framgick det att förutsättningarna för ett regionalt nät beror av faktorer eller 
förutsättningar som: 

 Antalet storskaliga 
produktionsanläggningar10 i 
området  

Påverkar flexibiliteten i produktionsmixen och 
möjligheterna till lägre produktionskostnader 

 Överkapacitet i produktion Finns det överkapacitet i kraftvärmeproduktion kan den 
utnyttjas effektivare i ett regionalt nät  

 Värmebehovet i regionen Avgör om produktionsanläggningarna i området kan 
utnyttjas mer effektivt 

 Kostnaderna för att producera 
fjärrvärme i respektive lokalt 
nät 

Ju större skillnaden är mellan det regionala nätets 
genomsnittliga produktionskostnad och de lokala nätens 
produktionskostnad desto lönsammare blir systemet 

 Avstånden mellan 
fjärrvärmenäten   

Inverkar på lönsamheten av det regionala systemet. Ju 
högre linjetätheten är i en region desto bättre 

I Sverige finns ett antal områden med förutsättning att utveckla regionala nät. De områdena med 
störst potential är Göteborg, Västra Skåne, och Storstockholm. Områdena har ett värmebehov som 
överstiger 4500 GWh, det finns ett antal storskaliga produktionsanläggningar som utnyttjar billiga 
och klimatvänliga bränslen och avstånden mellan näten är små. Speciellt gäller detta för 
Storstockholm där avstånden mellan fjärrvärmenäten på många plaster är obefintliga. Potentialen för 
regionala nät i andra områden som t.ex. Östergötland, Mälardalen och området runt Karlstad – 
Örebro – Karlskoga anses vara mindre. Genom att undersöka hur väl dessa områden uppfyller 
förutsättningarna, nämnda i texten, visar det sig att det är mindre troligt att regionala nät, i dessa 
områden, kan vara lönsamma. De främsta anledningarna är att det saknas ett tillräckligt stort 
värmebehov i regionen, avstånden mellan näten är för långa och antalet storskaliga 
produktionsanläggningar, med billig produktion, är för få.   

7.2.1 Systemansvar och nätägare i ett regionalt nät 

Från resultaten i kapitel 6 visade det sig att ett regionalt nät kan utformas på många olika sätt 
beroende på vilka utgångspunkter som används. Kulvertkostnaden, i samband med utbyggnaden av 
ett regionalt nät, är ett forcerbart hinder men det finns andra faktorer som påverkar mer. Mindre 
sammanslutningar av nät har skett eller sker på flera ställen i Sverige t.ex. Helsingborg - Landskrona, 
Lund - Eslöv och Norrköping – Söderköping. I dessa fall är det antingen samma fjärrvärmeföretag i 
båda orterna eller två stycken som ingår ett samarbete. Detta visar att ihopkopplingen av två nät är 
genomförbart men för att bygga ut ett regionalt nät krävs mer avancerade samarbeten mellan 
inblandade aktörer. Utbyggnaden av ett regionalt innebär stora grundinvesteringar, i fallstudien över 
västra Skåne visade det sig att grundinvesteringen var cirka 1,6 miljarder kronor. Ett regionalt 
samarbete kräver därför aktörer som är beredda att göra långsiktigt investeringar. Ett enskilt företag 
skulle kunna finansiera en utbyggnad av ett regionalt nät på egen hand men det är inte troligt och 
detta väcker frågan om hur ett regionalt nät ska skötas och vilka ägarförhållanden som kan råda.  

 

                                                           
10

 Till produktionsanläggningar ingår också spillvärmeleverantörer. 
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För att få ett regionalt nät att fungera på bästa sätt är det lämpligast att låta ett företag vara 
systemansvarig. I rollen som systemansvarig ingår att ha balansansvaret för det regionala nätet och 
att fungera som ett handelsföretag för de lokala fjärrvärmeaktörerna i området. Notera att den 
systemansvariga endast hanterar transmissionsledningarna dvs. det regionala nätet och inte något av 
de ingående tätorternas lokala nät. Dessa nät sköts fortfarande av de lokala fjärrvärmebolagen. 
Eftersom det regionala nätet är slutet innebär balansansvaret att säkerställa att trycket och 
framledningstemperaturen är samma i hela nätet. Balansen upprätthålls genom att företaget 
momentant säljer lika mycket värme som köps in. Den systemansvariga kan också vara nätägaren. 
Det finns ingen anledning att separera handelsfunktionen och nätägarrollen.  Däremot måste 
systemansvaret och nätägarrollen separeras från resterande verksamheter i ett regionalt nät som 
bl.a. innefattar produktion av fjärrvärme. Det innebär att den juridiska person som är systemansvarig 
inte kan gynnas av att äga t.ex. ett eget produktionsbolag. Genom att separera olika verksamheter 
säkerställs konkurrensen i systemet. Det är fortfarande möjligt för inblandade fjärrvärmeaktörer i 
området att vara delägare i företaget som är systemansvarig. Någon total separation där varje 
företag ska ha en ägare är därför inte aktuellt då detta förmodligen medför onödiga kostnader och 
försvårar samarbeten. 

För att uppnå högsta samhällsnytta kan företaget vara ägt av lokala fjärrvärmeaktörerna och det blir 
då ett kooperativ, alternativt är företaget privat finansierat men då måste företaget vara helt 
oberoende. En fördel med att vara ett kooperativ ägt företag är att vinsterna stannar kvar i de lokala 
fjärrvärmeföretagen och bidrar på så sätt till samhällsnyttan. För att rollen som systemansvarig inte 
ska kunna missbrukas krävs det klara direktiv för hur verksamheten ska bedrivas från t.ex. 
fjärrvärmenämnden. Alla samarbeten i det regionala nätet sker genom företaget och handeln av 
värme sker på ett marknadsmässigt sätt. Systemoperatören måste verka för att det regionala nätets 
funktion är samhällsekonomiskt optimalt vilket innebär att rätt produktion används och 
möjligheterna för spillvärmeaktörer att ansluta inte ska vara begränsad. Handelsfunktionen ska inte 
ge möjligheter till onödigt stora vinster för företaget utan syftet är att maximera den 
samhällsekonomiska nyttan. Men för att finansiera verksamheten kan den systemansvariga t.ex. ta ut 
någon form av nätavgifter eller tariffer för överföringen i systemet. Oberoende av vilka 
ägarförhållande som kan råda i ett regionalt nät måste samarbetena inom nätet vara tydliga och 
transparenta både för inblandade aktörer och för samhället i helhet. 

7.2.2 Hinder och påverkansmedel för regionala nät 

De största hindren med regionala nät bottnar i kulturella skillnader och en oro för att tappa greppet 
om värmeleveranserna. 58 % av Sveriges fjärrvärmenät är fortfarande kommunalt ägda. 
Kommunerna ansvarar för hanteringen av avfall och avlopp och med hjälp av fjärrvärme har många 
ett bra tillfälle att lösa både avfalls- och uppvärmningsproblem i staden (Ericsson & Svenningsson 
2009). Kommunerna kan i många fall ha en helhetssyn som skiljer sig från den som är i ett regionalt 
system. Det största hindret för utvecklingen av regionala nät beror av det idag rådande monopolen. 
En aktör som har ensamrätt till marknaden fruktar givetvis att tappa marknadsandelar om 
anslutningsmöjligheter gavs till andra nät.  

Förutsättningarna för att bygga regionala finns och om de hinder som stoppar utvecklingen kan 
minimeras kan regionala nät snart vara verklighet. För att stimulera en utveckling kan olika typer av 
påverkansmedel krävas.  

Lagstadgad tredjepartsaccess på fjärrvärmemarknaden kan vara en lösning för regionala nät men det 
ska inte ses som en förutsättning. En omskrivning av fjärrvärmelagen kan också vara ett alternativ. I 
37 § i fjärrvärmelagen SFS 2008:263 står det skrivet:  
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”Om ett fjärrvärmeföretag får en begäran om tillträde till rörledningarna från någon som vill sälja 
värme till fjärrvärmeverksamheten eller använda ledningarna för distribution av värme, ska 
fjärrvärmeföretaget förhandla om tillträde med den som gjort begäran. Skyldigheten att förhandla 
innebär att fjärrvärmeföretaget ska försöka komma överens om ett tillträde med den som begärt det.  

Om någon överenskommelse inte kan träffas om tillträde, ska fjärrvärmeföretaget ange skälen för att 
tillträde inte medges.”  

Enligt lagen har alltså fjärrvärmeföretagen skyldigheten att försöka komma överrens med externa 
parter om anslutningsmöjligheter till deras nät men det finns ingen skyldighet att ansluta den 
externa parten. 

Genom att stärka Fjärrvärmenämndens mandat som myndighet kan förutsättningar för regionala nät 
skapas. Lagändringen skulle innebära att ett fjärrvärmebolag måste förhandla med en extern 
fjärrvärmeproducent om möjligheten till att ansluta till fjärrvärmeföretagets nät. 
Fjärrvärmenämnden deltar i förhandlingen och har mandat att bestämma om anslutningen ska göras 
eller inte. Fjärrvärmenämnden skulle i ett sådant fall agera efter vad som är samhällsekonomiskt 
optimalt, och går det att bevisa att anslutningen ökar samhällsnyttan är detta grund för beslut.  

För att utbyggnaden av det regionala nätet ska ske kan det kan också tänkas att statliga bidrag, i 
någon form, kan fungera som incitament för två parter att göra en överrenskommelse. Ett sådant 
bidrag kan ses som en kostnadssubvention för t.ex. kulverten mellan två fjärrvärmenät.  

7.3 Möjligheter till att utnyttja spillvärme i ett regionalt nät 

Regionala nät medför möjligheter till att bättre utnyttja spillvärme från leverantörer som både är 
anslutna och inte anslutna till ett fjärrvärmenät. I många lokala fjärrvärmenät finns exempel på väl 
fungerande samarbeten mellan spillvärmeleverantörer och fjärrvärmeföretag men det finns också 
tydliga exempel på motsättningar. De vanligaste hindren för upprättande av spillvärmesamarbeten i 
lokala nät beskriv nedan i texten. 

Risken för uteblivna spillvärmeleveranser. Genom att ingå i ett spillvärmesamarbete gör sig 
fjärrvärmeföretaget beroende av en annan part. På så sätt risker fjärrvärmeaktören att drabbas av 
uteblivna leveranser. Det kan röra sig om allt från tillfälliga driftsstörningar, långtgående förändringar 
i produktion eller att industrin t.ex. flyttar från orten. För att minimera risken kräver 
fjärrvärmeföretagen oftast långa kontrakt vilket binder upp industrin till att leverera en kontinuerlig 
mängd spillvärme (Kåberger & Holmberg 2008). Detta minskar spillvärmeföretagets flexibilitet i 
produktion. Samtidigt tar spillvärmeföretaget också risker genom att ingå ett samarbete. Detta beror 
på att det kan behövas nya komponenter i industriprocessen vilka kan bidra till större risker för 
produktionsavbrott, t.ex. värmeväxlare och avgaspannor (Profu 2004).  Det föreligger också en viss 
prestige i att ha en egen produktionsanläggning och vara oberoende. Fjärrvärmeföretagens naturliga 
monopolställning utgör därför ett problem då de ensidigt kan välja att ingå avtal. 

Högre lönsamhet i avfallsförbränning. Lönsamheten i avfallsförbränning och biokraftvärme är ett 
stort hinder för att utnyttja spillvärme (Kåberger & Holmberg 2008). På grund av stigande elpriser 
och styrmedel som deponiförbudet på avfall och elcertifikat för biobränslebaserad elproduktion är 
det lönsammare att använda dessa bränslen för värmeproduktion än spillvärme. Både spillvärme och 
avfallsförbränning används för baslasten i ett fjärrvärmesystem. Användningen av dessa bränslen 
kännetecknas av höga fasta kostnader och låga rörliga kostnader. Om det redan finns en 
avfallsförbränningsanläggning inom det lokala nätet är den oftast prioriterad högst upp i 
driftsordningen. Detta innebär att spillvärme då får vara en nivå lägre i driftsordningen och är 
värmeunderlaget tillräckligt litet i tätorten finns det inte utrymme för spillvärme. I större nät kan 
avfallsförbränning och spillvärme samköras ganska bra men under sommarperioderna, då 
värmebehovet är litet, konkurrerar de med varandra. Konkurrensen mellan spillvärme och 
avfallsförbränning blir speciellt påtaglig om det i ett nät med en befintlig spillvärmeleverantör ska 
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kopplas in en ny avfallsförbränningsanläggning på nätet (Profu 2004). Om mer billig produktion 
kopplas in till nätet sjunker priset på spillvärme.   

Oenighet i värdering av spillvärmen. Fjärrvärmeföretag och spillvärmeleverantörer kan vara oeniga 
hur spillvärmen ska värderas. Fjärrvärmeföretaget kan anse att värdering ska bygga på delad nytta. 
Då industrin inte har någon annan möjlighet till avsättning för spillvärmen och alternativkostnaden 
då är noll ska spillvärmen värderas som halva fjärrvärmeföretagets alternativkostnad. 
Spillvärmeleverantörer tycker å andra sidan att spillvärmen ska värderas strax under 
fjärrvärmeföretaget alternativkostnad (Profu 2004).   

För höga investeringskostnader. I de fallen då det finns en spillvärmeleverantör på orten och denna 
inte är inkopplad till fjärrvärmenätet beror det sannolikt på att investeringskostnaderna för att 
ansluta är för höga. Anslutningsmöjligheten påverkas också av hur spillvärmen värderas.  

 

I ett regionalt fjärrvärmenät kan de fyra hindren eller motsättningarna beskrivna ovan förebyggas. I 
ett tillräckligt stort regionalt nät skapas ett värmeunderlag och en flexibilitet i produktion vilket inte 
återfinns i ett lokalt nät. Eftersom fjärrvärmen i nätet är producerat i ett tjugotal anläggningar istället 
för t.ex. två anläggningar risker inte en lokal fjärrvärmedistributör att bli beroende av en specifik 
spillvärmeleverantör och industrin kan behålla flexibiliteten i sin produktion.  

I ett större regionalt nät minskar konkurrensen mellan kraftvärme och spillvärme. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är det dock bättre att utnyttja spillvärmen i första hand.   

Problemet med höga investeringskostnader kan i vissa fall också lösas med regionala nät. Om en 
transitledning ska förbinda två nät och ledningen dras förbi en större industri minskar 
anslutningskostnaderna rejält i jämförelse med om industrin skulle betala frammatningsledningen till 
någon av städerna. Detta gynnar främst mindre industrier eftersom större industrier förmodligen 
redan har dragit en ledning om det är lönsamt. Det kan också tänkas att spillvärmen som går att 
koppla in genom transitledningen kan vara ett incitament att bygga ihop de två näten. Spillvärmen 
skulle då användas för att subventionera kostnaden för ledningen.  

I ett regionalt nät kan värderingen av spillvärme ske på mer marknadsmässiga grunder då värmen 
kan jämföras med någon form av genomsnittlig alternativkostnad för nätet, t.ex. annan billig 
produktion eller enligt den samhällsnytta spillvärmen bidrar till.  

Tredjepartstillträde är en annan faktor som kan öka användandet av spillvärme. Grundkravet är att 
spillvärmen ska kunna konkurrera med annan basproduktion i nätet. Om tredjepartstillträde 
tillämpas i lokala nät och en spillvärmeleverantör skulle vilja ansluta sig kan detta innebär höga 
investeringskostnader i kulvertar och frammatningsstationer som medför att spillvärmen inte kan 
konkurrera med den billigare basproduktionen i nätet (Palm & Wesslau 2009). I ett regionalt nät kan 
avstånden från spillvärmeleverantören till en anslutningspunkt minska vilket gör spillvärmen mer 
konkurrenskraftig.   

Sammanfattningsvis kan regionala fjärrvärmenät medföra att några av de vanligaste hindren och 
motsättningarna för spillvärmesamarbeten tas bort. Regionala nät gör att det blir enklare att 
upprätta spillvärmesamarbeten mellan industrin och det regionala nätet och ett samarbete ger högre 
resursutnyttjande i fjärrvärmenätet och inkomster för båda aktörer. Användandet av spillvärme kan 
även ge positiva klimateffekter om spillvärmen tränger undan fossilbaserad produktion. För att 
maximera nyttan med spillvärme krävs tydliga och transparenta dialoger mellan 
spillvärmeleverantörer och fjärrvärmeaktörer. Från en industris sida kan det handla om att lämna 
information om driften, när driftstörningar är planerat osv. Fjärrvärmeleverantören kan å andra sidan 
meddela industrin när behovet av spillvärme är högt. 
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7.4 VEKS - Ett regionalt nät i Köpenhamnsregionen 

Syftet med detta delkapitel är att göra en jämförelse mellan det regionala fjärrvärmenätet i 
Vestegnen och det modellerade regionala nätet i västra Skåne för att eventuellt dra några lärdomar 
och slutsatser.  

Vestegnen är ett område i Köpenhamnsregionen som består av 19 lokala fjärrvärmenät vilka 
tillsammans bildar ett regionalt nät. Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, förkortat VEKS, är ett 
transmissionsföretag som förser de lokala näten med värme.  Bolaget skapades år 1984 med målet 
att utnyttja överskottsvärme från kraftvärme- och avfallsförbränningsanläggningar samt spillvärme 
från större industrier. Leveranserna av värme når ut till 150 000 familjer (VEKS 1). Merparten av 
värmen som köps in av VEKS kommer från Avedøreværket som är en kraftvärmeanläggning. 
Anläggningen är uppdelad i två block och ”Blok 1” använder kol som bränsle medan ”Blok 2” kan 
använda flera olika bränslen som naturgas, halm, pellets och olja. Värme köps också in från 
KARA/NOVEREN i Roskilde och Vestforbrænding i Glostrup som bränner avfall. VEKS använder två 
stora ackumulatortankar vid Avedøreværket för att klara det ökade värmebehovet i nätet under 
morgonen (VEKS 2). Utöver detta deltar VEKS också i ett geotermiprojekt vid Margaretheholm och 
samarbetar med transmissionsföretagen CTR och KE (Köpenhamns energi). Transmissionsföretagen 
VEKS, CTR och KE samarbetar tillsammans med producenterna Dong Energy och Vattenfall i en 
organisation som heter Varmelast.dk. Syftet med samarbetet är att ekonomiskt optimera 
produktionen av kraftvärme i regionen (VEKS 5). I bilaga F visas en karta över de olika 
transmissionsföretagens verksamheter i Köpenhamnsområdet. 

Transitledningarna som förbinder de lokala näten är alla isolerade stålrör med en dimension på 
mellan 150 och 800 mm. Den totala längden av ledningarna är 104 km, alla ledningar är tvillingrör. 
Det regionala nätet är ett slutet system och värmen överförs till de lokala näten med hjälp av 44 
värmeväxlare. För att transportera värmen används totalt 6 pumpstationer. Den totala 
produktionseffekten i nätet är 1576 MW uppdelat på: 

 Kraftvärme 495 MW 

 Avfallsförbränning 55 MW 

 Ackumulatortank 330 MW 

 Spetslast 993 MW 

(VEKS 3)(VEKS 5) 

Den totala produktionen av fjärrvärme och hetvatten uppgick till 8,3 TWh år 2009 där kraftvärme och 
avfallsförbränning står för 97 % av de totala leveranserna (VEKS 4)(VEKS 6) . Utöver kraftvärme- och 
avfallsförbränningsanläggningarna har VEKS avtal med ett antal lokala fjärrvärmeföretag. Avtalen 
avser driften av spets- och reservlast och sköts av både VEKS och de lokala företagen (VEKS 6).  I figur 
37 åskådliggörs produktionsmixen i VEKS regionala nät uppdelat på anläggning och bränsle.  
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Figur 37 Produktionsmixen i VEKS. Källa: VEKS 4 

7.4.1 Jämförelse med den regionala modellen 

Det danska systemet eftersträvar att utnyttja kraftvärme och avfallsförbränning i så stor utsträckning 
som möjligt. Detta beror på kraftvärme och avfallsförbränning enligt lag ska användas för baslast. 
Någon uppgift om vilka befintliga spillvärmeleverantörer som finns i området har inte kunnat hittas. 
Det kan antas att det inte råder speciellt gynnsamma förhållanden för spillvärmeleverantörerna att 
sälja sin energi till VEKS då värmen inte prioriteras som baslast. En stor skillnad mellan det danska 
nätet och den svenska regionala modellen ligger i driftsoptimeringen av systemet. Den regionala 
modellen är samhällsekonomiskt optimerad och den billigaste och mest miljövänliga produktionen 
används för baslast medan det danska nätet endast gör en ekonomisk optimering.   

Uppbyggnaden av det danska regionala nätet är på många sätt likt det regionala nätet i västra Skåne 
som beskrivits i den regionala modellen. Båda systemet är slutna och utnyttjar värmeväxlare för 
överföring av värme mellan det regionala och lokala näten. Dimensionerna och typen av ledningar är 
de samma. Den totala längden av de två systemen skiljer sig dock åt. VEKS nät är 104 km och i den 
regionala modellen är den totala ledningslängden 188km. Anledningen till att den regionala modellen 
har längre ledningslängder är främst för att tätorter inte ligger lika geografiskt optimalt som i VEKS 
nät där många anslutna tätorter ligger på ett led med korta avstånd mellan tätorterna.   

VEKS årliga leveranser av värme är cirka 3 TWh mer än vad som levereras i den regionala modellen. 
Den regionala linjetätheten i det danska systemet är 80 GWh/km att jämföra med 29 GWh/km i den 
regionala modellen. Lönsamheten kan därför antas vara högre i VEKS nät på grund av en högre 
linjetäthet och ekonomisk optimering av produktionen.  Antalet produktionsanläggningar är mindre i 
det danska nätet. Systemet beror till stor del av tre anläggningar för kraftvärme och 
avfallsförbränning medan det svenska systemet har en mer mångsidig produktionsmix. I ett regionalt 
nät kan nya produktionsanläggningar dimensioneras större. Avedøreværkets har en samlad effekt på 
810 MW för värme och elproduktion och kan jämföras med den största produktionsanläggningen, 
Öresundsverket, i västra Skåne som har en total effekt på 650 MW (Avedøreværket). Anläggningen är 
byggd efter att VEKS byggde ut sitt regionala nät och är dimensionerad för stora leveranser av värme 
till det regionala nätet.  

Sammanfattningsvis går det inte att jämföra näten fullt ut eftersom danska lagar reglerar 
driftsordningen i det danska systemet. Uppbyggnaden av näten stämmer dock överrens med 
varandra med avseende på distributionsrelaterade faktorer men det danska nätet har högre 
linjetäthet och levererar mer värme. Det kan tänkas att ett regionalt nät i Stockholmsområdet hade 
varit mer jämförbart med avseende på linjetäthet.  
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I ett längre perspektiv kan det tänkas att flera av de mindre anläggningarna som används i den 
regionala modellen kan tas ur bruk till förmån för en ny produktionsanläggning som är 
dimensionerad efter värmebehovet i ett regionalt system. En risk med att bygga ut regionala nät kan 
därför vara att systemet på sikt får ett mindre antal aktörer som sköter hela produktionen av värme i 
nätet.  

Några slutsatser om vilka sociala vinster VEKS distributionsnät har medfört går inte att utreda 
däremot ger nätet stora miljöbesparingar.   

7.5 Diskussion av resultaten 

Resultaten av analysen på fallstudien över västra Skåne motsvarar ungefär de förväntningar som 
fanns innan studien genomfördes. Några större felkällor som kan ha inverkat på resultatet finns inte 
vilket innebär att reliabiliteten är god. Eftersom studien innebär att jämföra två modeller som båda 
bygger på samma grunddata med avseende på anläggningsspecifika faktorer, kostnader och 
miljödata spelar det ingen roll om t.ex. någon av kostnadsschablonerna skulle vara felaktig. Däremot 
har tre viktiga aspekter av analysen framträtt i resultaten.  

Den ena aspekten är hur stor den klimatförmildrande effekten av att använda kraftvärme är.  Från 
början studerades bara själva utsläppen inom systemgränsen och de koldioxidbesparingar som elen 
från kraftvärmeproduktionen förde med sig genom en minskning av importerad marginal ingick inte i 
klimatvärderingen av fjärrvärmeproduktionen.  I efterhand skulle därför naturgasbaserad 
kraftvärmeproduktion ha placerat sig längre upp i driftsordningen, se figur 14, än vad den gör i 
analysen och detta skulle eventuellt medföra både bättre ekonomiska och miljömässiga resultat. 
Samtidigt bör det också tilläggas att utsläppen från den importerade marginalelen är bedömda efter 
hur produktionsmixen ser ut idag och i ett längre perspektiv kommer koldioxidutsläppen från 
elproduktionen att minska till följd av EU:s energipolitik. På längre sikt kan därför vald 
prioriteringsordning för driften vara korrekt.  

Den andra aspekten handlar om hur mycket det ekonomiska resultatet i ett regionalt nät kan 
förändras beroende på om en större produktionsanläggning byggs eller inte byggs. De ekonomiska 
besparingarna som kan göras i ett regionalt nät är i stor grad beroende av hur dyr produktionen är i 
de lokala fjärrvärmenäten. I kapitel 6.4  beskrevs effekterna av att en investering i en ny 
produktionsanläggning uteblev. Ur ett kortare perspektiv visade det sig att nya 
produktionsanläggningar försämrar lönsamheten för ett regionalt nät i helhet. Ur ett längre 
perspektiv kan dock investeringar i nya produktionsanläggningar vara strategiskt viktiga för 
fortlevnaden av produktionen i nätet.    

Utgångspunkten för att bestämma storleken på det regionala nätet i fallstudien var att alla lokala 
fjärrvärmenät skulle få en möjlighet att ansluta om det visade sig vara ekonomiskt försvarbart. I 
arbetet att utvärdera vilka alternativ som var lönsamt framgick det att den optimalaste utformningen 
av nätet inte var då alla orter, som var lönsamma, var anslutna. Den grundläggande teorin visar på 
sambandet mellan värmeunderlag och marginell produktionskostnad. Den slutgiltiga storleken av det 
regionala nätet var alltså större än den nivå för då den ekonomiska och miljömässiga nyttan är som 
störst. För att avgöra den maximala samhällsnyttan borde kanske därför en avvägning göras mellan 
den optimala ekonomiska och miljömässiga nyttan och den sociala nyttan av att ansluta fler hem.  

Storleken på det regionala nätet avgör också hur stora anläggningar som kan byggas. I jämförelsen 
med det regionala nätet i Köpehamnsregionen framgick det att en av produktionsanläggningarna var 
dimensionerad efter ett regionalt nät och inte ett lokalt. Större anläggningar ger lägre 
investeringskostnad per installerad panneffekt och detta blir speciellt påtagligt i en jämförelse med 
de anläggningar som behövs under kallare vinterperioder. Värmeunderlaget i nätet påverkar alltså 
hur stora nya produktionsanläggningar kan dimensioneras och detta påverkar i sin tur både 
ekonomiska och miljömässiga värden.  
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7.6 Övrig diskussion 

I analysen på fallstudien över västra Skåne studerades inte hur stor samhällsnyttan är för tätorter 
utan eget fjärrvärmenät att få möjligheter till fjärrvärme, utan att bygga egna 
produktionsanläggningar, genom att ansluta till det regionala nätet. Analysen av detta är en egen 
studie som kräver noggrann analys av specifika värmebehov, typ av uppvärmningssätt, kostnader 
relaterade till utbyggnad av lokala fjärrvärmenät m.m. Trots detta är det intressant att nämna vilka 
möjligheter som finns för tätorter utan fjärrvärme att få fjärrvärme och hur stort värmeunderlag som 
kan skapas.  

I västra Skåne finns ett antal mindre tätorter utan eget fjärrvärmenät. Med sträckningen av ett 
regionalt nät som visat i figur 15 ligger följande städer utmed sträckningen eller i nära anslutning: 
Vellinge, Hököpinge, Tygelsjö, Löddeköpinge, Hofterup, Rydebäck och Ödåkra. Vidare ligger följande 
städer mer eller mindre i nära anslutning till en transitledning: Höllviken, Skanör-Falsterbo, 
Ljunghusen, Hjärup, Åkarp, Furulund, Kävlinge, Billesholm, Ekeby, Mörarp, Kvidinge, Hyllinge. 
Linjetätheten eller värmebehovet är för lågt i flera av dessa tätorter för att det ska vara lönsamt att 
bygga ut lokala fjärrvärmenät. Detta bortses dock ifrån då det inte går att utreda vilka orter som är 
lämpliga att ansluta på ett enkelt sätt.  

För att beräkna en tätorts värmebehov görs först två antaganden: 

 I en tätort med ett fullt utbyggt fjärrvärmenät använder varje invånare cirka 10 MWh 
fjärrvärme per år (Andersson & Werner 2001). 

 Utbyggnadsnivån antas vara 80 % i en genomsnittlig tätort (Gustavsson& Larsson 2003) 

Tillsammans innebär antagandena att en person i genomsnitt förbrukar 8 MWh fjärrvärme per år. 
Befolkningsstatistiken för tätorterna i texten är hämtat från Statistiska centralbyrån och är baserad 
på 2005 års befolkning (SCB 2009). Den sammanlagda befolkningen för tätorterna i texten är cirka 
80 000 personer, vilket innebär att det sammanlagda värmebehovet är 640 000 MWh eller 640 GWh. 
Värmebehovet för tätorterna motsvarar 12 % av det totala värmebehovet i den enskilda modellen. 
Det är nu inte troligt att alla orter är lämpade för anslutning men genom att bygga ett regionalt nät 
kan merparten av dessa tätorter göra lönsamma investeringar i fjärrvärmenät vilket på så sätt bidrar 
till en ökad samhällsnytta för regionen i helhet.  
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8 Slutsatser 

Kapitlet presenterar slutsatserna av analysen av samhällsekonomiska vinster med regionala 
fjärrvärmenät.  

Syftet med projektet har varit att undersöka om regionala nät bidrar med en förhöjd samhällsnytta. 
Detta har undersökts genom att utnyttja teorin om att ett större värmeunderlag ger fler driftstimmar 
till kraft- och spillvärme samt andra storskaliga anläggningar med billig produktion. Genom att skapa 
två modeller som dels beskriver ett område utan ett regionalt fjärrvärmenät och en modell som 
beskriver samma område med ett regionalt nät har det gått att jämföra modellerna och extrahera 
resultat. Området som är valt för studien är västra Skåne. Projektet är avgränsat till att bara omfatta 
rörliga produktionskostnader vilket innebär att en jämförelse av fasta kostnader relaterade till 
produktionsanläggningar eller distributionsnät inte har gjorts.  

Ett regionalt fjärrvärmenät ger möjligheter till att effektivare utnyttja kraftvärme och spillvärme 
genom att skapa ett större värmeunderlag. Nätet ger också en större flexibilitet i produktionen vilket 
ger förutsättningar för att bättre möta variationer i värmebehov. Genom att optimera driften i 
systemet kan ekonomiska och miljömässiga vinster fås. Förutsättningarna för att bygga ut regionala 
nät i ett område beror av ett antal faktorer som antalet storskaliga produktionsanläggningar i 
området, överkapacitet i produktion, värmebehovet i regionen, kostnaderna för att producera 
fjärrvärme i respektive lokala nät och avstånden mellan fjärrvärmenäten. Potentialen för regionala 
nät beräknas vara störst i områdena för Göteborg, västra Skåne och Storstockholm enligt dessa 
förutsättningar. Potentialen i andra områden som t.ex. Östergötland och Mälardalen anses vara 
mindre.  

Resultatet av fallstudien på västra Skåne visar att ett regionalt nät är lönsamt att bygga trots att 
investeringskostnaden är hög. Det regionala fjärrvärmenätet har utformats på olika sätt, med 
avseende på mängden inkluderade lokala fjärrvärmenät, för att hitta den optimala utformningen. 
Jämförelser har gjorts mellan att bara bygga ihop de största städerna Malmö, Lund, Landskrona och 
Helsingborg och att ansluta alla mindre tätorter med fjärrvärmenät i området. Den mest optimala 
utformningen, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, har visat sig vara att koppla samman 14 av de 
16 fjärrvärmenäten som ingick i studien. Det regionala fjärrvärmenätet skulle då ge en årlig besparing 
på 201 miljoner kronor och ett kapitalvärde på 734 miljoner kronor, under en 25 års period, efter att 
investeringskostnaden på 1,6 miljarder är avräknad. Återbetalningstiden för nätet utan och med 
hänsyn till ränta är 8 respektive 12 år.  

Lönsamheten av en investering i ett regionalt nät beror av skillnaden mellan den genomsnittliga 
produktionskostnaden i det regionala nätet och respektive lokala fjärrvärmenät. För ett lokalt 
fjärrvärmeföretag, som har möjlighet att ansluta till ett regionalt nät, finns det två huvudsakliga sätt 
att sänka de rörliga produktionskostnaderna i nätet. Det ena är genom att investera i ny billig 
produktion och det andra är att ansluta till det regionala nätet, under förutsättningen att det lokala 
nätets produktionskostnad är högre än det regionala nätets. I fallstudien över västra Skåne 
studerades konsekvenserna av detta i ett verklighetstroget fall. Resultatet visade att både den lokala 
fjärrvärmeaktören och det regionala nätet i helhet tjänar på en ihopkoppling av näten. På kort sikt 
visade det sig vara bättre att anläggningen inte byggs men i ett längre perspektiv är ett regionalt nät 
beroende av förnyelse i produktionsmixen vilket innebär att det kan vara strategiskt rätt att investera 
i nya anläggningar även om resultaten tillfälligt inte visar så.     

Driftoptimeringen av produktionsanläggningarna i den regionala modellen är gjord för att vara 
samhällsekonomisk optimal vilket innebär att rörlig produktionskostnad har vägts mot 
anläggningarnas klimateffektivitet. Produktionsanläggningar, som endast producerar värme, som 
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utnyttjar bränslena naturgas, bioolja, olja och elektricitet (värmepumpar) används inte i den 
regionala modellen. Totalt sett minskar antalet producerande anläggningar från 53 stycken i den 
enskilda modellen till 32 i den regionala modellen. Det främsta resultatet av optimeringen är att 
systemet i helhet minskar koldioxidutsläppen med 368 000 ton årligen. Största delen av minskningen 
av koldioxidutsläpp beror på den ökade produktionen av el från kraftvärmeanläggningar som minskar 
importen av mer koldioxidintensiv marginalel. Den ökade användningen av storskaliga 
produktionsanläggningar minskar också utsläppen av CO, NOX och SO2 eftersom kraven på utsläpp 
generellt sett är hårdare för större anläggningar än små. 

Resultaten av ett regionalt nät är alltså verifierat genom fallstudien på västra Skåne. Metodiken för 
att utforma regionala nät gäller dock generellt och om förutsättningarna är de rätta borde det vara 
rimligt att anta att liknande resultat kan uppnås i andra regioner.  

Den totala samhällsnyttan beror förutom ekonomiska och miljömässiga vinster också på sociala 
fördelar. De sociala vinsterna som projektet visar på är baserade på resultatet från analysen. Sociala 
vinster i regionala nät kan vara en ökad leveranstrygghet av fjärrvärme, bättre boendemiljö och 
klimat, möjligheten att välja leverantör och att fjärrvärme får ökade konkurrensfördelar mot andra 
uppvärmningsalternativ vilket på sikt kan leda till förhållandevis mindre prisstegringar för fjärrvärme.  

Det är tydligt att regionala fjärrvärmenät medför både ekonomiska och miljömässiga fördelar samt 
möjligheter till sociala vinster. Regionala nät bidrar därför till att höja samhällsnyttan i en region och i 
ett större perspektiv även på nationell nivå. Men för att regionala nät ska byggas ut måste 
motsättningarna bland dagens fjärrvärmeaktörer överbryggas. Ett hinder för en utbyggnad av 
regionala nät kan vara att nätägarna känner oro för att deras affärsverksamhet ska minska. 
Samarbetet inom ett regionalt nät måste därför vara tydligt och transparent både för inblandade 
aktörer och för samhället i helhet. 

För regionala nät ska bli verklighet kommer det krävas någon form av påverkansmedel. Ett medel kan 
vara att kombinera § 10 och § 37 i fjärrvärmelagen och stärka Fjärrvärmenämndens mandat som 
myndigheten. Lagändringen skulle innebära att ett fjärrvärmebolag måste förhandla med en extern 
fjärrvärmeproducent om möjligheten till att ansluta till fjärrvärmeföretaget nät. Fjärrvärmenämnden 
agerar medlare i förhandlingen och har mandat att bestämma om anslutningen ska göras eller inte. 
Fjärrvärmenämnden skulle agera efter vad som är samhällsekonomiskt optimalt, och går det att 
bevisa att anslutningen ökar samhällsnyttan är detta grund för beslut.  

Regionala nät skapar också möjligheter till att effektivare utnyttja spillvärme genom att vanliga 
motsättningar i lokala fjärrvärmesystem tas bort. Hindren för spillvärmesamarbeten handlar oftast 
om att spillvärme konkurrerar med kraftvärme och avfallsförbränning, fjärrvärmeföretag risker att få 
uteblivna leveranser, oenigheter angående hur spillvärmen ska värderas och att en anslutning av en 
industri innebär för höga investeringskostnader. I ett regionalt system undviks dessa problem genom 
att systemet är större och flexiblare än ett lokalt vilket innebär att risken för konkurrens mellan 
spillvärme och andra bränslen minskar. Ett flexiblare system med ett större antal 
produktionsanläggning tar bort risken hos en fjärrvärmeaktör att drabbas av uteblivna leveranser 
samtidigt som spillvärmeleverantören kan bibehålla sin flexibilitet i produktion.  

Driften och underhållet av det regionala nätet bör ske av en oberoende part som skulle vara 
systemoperatör på nätet. Alla samarbeten i det regionala nätet sker genom företaget och handeln av 
värme sker på ett marknadsmässigt sätt. Systemoperatören måste verka för att det regionala nätets 
funktion är samhällsekonomiskt optimalt vilket innebär att rätt produktion används och 
möjligheterna för spillvärmeaktörer att ansluta inte ska vara begränsad. För att utbyggnaden av det 
regionala nätet ska ske kan det kan också tänkas att bidrag, i någon form, kan fungera som 
incitament för två parter att göra en överrenskommelse. Ett sådant bidrag kan ses som en 
kostnadssubvention för t.ex. kulverten mellan två fjärrvärmenät.  
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Sammanfattningsvis har studien visat att regionala nät ökar samhällsnyttan och potentialen till att 
effektivare utnyttja spillvärme. Studien har också visat att det finns förutsättningar för regionala nät 
på flera ställen i Sverige. Metodiken, som har utvecklats i förstudien, för att utreda fördelarna med 
regionala nät kan användas som utgångsmaterial i en större och mer heltäckande studie för att 
undersöka vilka samhällsekonomiska vinsterna som kan skapas med regionala fjärrvärmenät.  
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Bilaga A – Kulvertdata 

Tabell 11 Kulvertdata 
1
(Nordenswan 2007), 

2
(Andersson, H.), 

3
(AB Svensk byggtjänst 1986, ss.62-78) 

Typ av  
ledning (Stål) 

Enhet  Hastighet  
[m/s]1 

Effektuttag 
(ΔT=55)1 

Kostnad 
parkmark 
[kr/m]1  

Kostnad 
innerstad  
[kr/m]1  

Årlig energiförlust 
[MWh/km]3 

DN 100 
[kW] 1,4 2,6 3200 5500 297 
[kW] 1,7 3,1 3200 5500 297 

DN 125 
[MW] 1,6 4,5 3600 6200 343 
[MW] 2,0 5,7 3600 6200 343 

DN 150 
[MW] 1,8 7,4 4100 7000 390 
[MW] 2,0 8,3 4100 7000 390 

DN 200 
[MW] 2,0 14,2 4600 7800 415 
[MW] 2,4 17,0 4600 7800 415 

DN 250 
[MW] 2,3 25,6 5250 8700 406 
[MW] 2,5 27,8 5250 8700 406 

DN 300 
[MW] 2,5 39,3 6200 9900 466 
[MW] 2,7 42,5 6200 9900 466 

DN 400 
[MW] 2,5 62,3 7800 11900 467 
[MW] 2,7 67,3 7800 11900 467 

DN 500 
[MW] 2,6 102,6 9000 13800 609 
[MW] 2,9 114,4 9000 13800 609 

DN 600 
[MW] 3,0 171,2 10400 15700 748 
[MW] 3,2 182,6 10400 15700 748 

DN 700 
[MW] 3,0 232,1 150002 184002 865 
[MW] 3,3 255,3 150002 184002 865 

DN 800 
[MW] 3,0 305,0 180002 206002 1117 
[MW] 3,4 345,7 180002 206002 1117 
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Bilaga B – Varaktighetsdiagram över tätorter med 

fjärrvärmeproduktion i västra Skåne 

 

Figur 38 Varaktighetsdiagram över Baras fjärrvärmesystem. Källa: SFV (2008). 

 

Figur 39 Varaktighetsdiagram över Bjuvs fjärrvärmesystem. Källa: Lantz, A. 
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Figur 40 Varaktighetsdiagram över Bjärreds fjärrvärmesystem. Källa: Lagerblad, A. 

 

Figur 41 Varaktighetsdiagram över Helsingborgs fjärrvärmesystem. Källa: Öresundskraft. 

 

Figur 42 Varaktighetsdiagram över Höganäs fjärrvärmesystem. Källa: Höganäs. 
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Figur 43 Varaktighetsdiagram över Klippans fjärrvärmesystem. Källa: Olofsson, B. 

 

Figur 44 Varaktighetsdiagram över Landskronas fjärrvärmesystem. Källa: Lindeberg, J 

 

Figur 45 Varaktighetsdiagram över Ljungbyheds fjärrvärmesystem. Källa: Olofsson, B. 
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Figur 46 Varaktighetsdiagram över Lund-Lomma-Eslöv fjärrvärmesystem. Källa: SFV 2008  

 

Figur 47 Varaktighetsdiagram över Malmös fjärrvärmesystem. Källa: Renntum, M. 

 

Figur 48 Varaktighetsdiagram över Staffanstorps fjärrvärmesystem. Renntum, M. 
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Figur 49 Varaktighetsdiagram över Svalövs fjärrvärmesystem. Källa Renntum, M. 

 

Figur 50 Varaktighetsdiagram över Trelleborgs fjärrvärmesystem. Källa: Pehrson, L.G. 

 

Figur 51 Varaktighetsdiagram över Vejbystrands fjärrvärmesystem. Källa: Lund, B. 
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Figur 52 Varaktighetsdiagram över Åstorps fjärrvärmesystem. Källa: Malm, A. 

 

Figur 53 Varaktighetsdiagram över Ängelholms fjärrvärmesystem. Källa: Johannesson, T. 
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Bilaga C – Rörliga produktionskostnader och anläggningsdata 

Produktionskostnaden för fjärrvärme varierar kraftigt att flera anledningar. Det finns många olika 
bränslen som kostar olika mycket beroende av utbudet och efterfrågan samt skatter och andra 
styrmedel. Typen av produktionsanläggning har också stor inverkan på fjärrvärmepriset. En 
värmeanläggning har ungefär samma verkningsgrad som en kraftvärmeanläggning men 
kraftvärmeanläggning får förutom intäkter från värmen en bra avsättning för elproduktionen 
(Renntum M.). I analysen har antaganden gjorts om pannverkningsgrad, anläggningarnas 
reglerbarhet och rökgaskondensering. Alfavärdet har räknats fram som ett snitt av mängden 
producerad el i relation till värme för anläggningarna som ingår i analysen. Alla antaganden 
presenteras i tabell 12 och 13.   

Tabell 12 Antaganden om produktionsanläggningarna i analysen 

 Enhet Spillvärme CHP Avfall Deponigas CHP oförädlat 
biobränsle 

HOB 
biobränsle 

Pannverkningsgrad [%] 100 88 100 88 88 
Reglerbarhet11 [%] 0 30 0 30 20 
Rökgaskondensering12  [%] 0 0 0 23 23 
Alfavärde13  [Andel] 0,0 0,22 0,10 0,31 0 

 

Tabell 13 Fortsättning på tabell 12 

 Enhet CHP förädlat 
biobränsle 

CHP 
naturgas 

Kombikraftverk 
naturgas 

HOB naturgas Värme 
pump 

Pannverkningsgrad [%] 88 91 91 88 350 
Reglerbarhet [%] 30 0 0 20 0 
Rökgaskondensering [%] 23 0 0 0 0 
Alfavärde  [Andel] 0,50 0,49 1,6 0 0 

 

I tabell 14 presenteras schablonvärdena för rörliga produktionskostnader mellan olika anläggningar 
och bränslen. Dessa värden ligger till grund för alla beräkningar av produktionskostnader i analysen. 
Anledningen till att den rörliga produktionskostnaden av värme i en gaskombianläggning antas vara 
tre gånger lägre än i en vanlig kraftvärmeanläggning som drivs på naturgas beror på att kostnaden 
mäts som en alternativkostnad för att producera el. Produktionskostnaden för avfall är negativ på 
grund av att avfallslämnare betalar pengar till avfallshanteraren vilket är motsatsen till förhållandet 
för alla andra bränslen. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Pannas minimilast 
12

 Procent av panneffekt i medeltal 
13

 Årsmedel exklusive rökgaskondensering  
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Tabell 14 Rörliga produktionskostnader 

Produktionskostnad Industri Värmeverk Kraftvärmeverk Gaskombi Värmepump Geotermi 

Enhet [kr/MWhv] [kr/MWhv] [kr/MWhv] [kr/MWhv] [kr/MWhv] [kr/MWhv] 

Spillvärme 15          
Avfall     – 100      
Deponigas   100 50      
Oförädlat trädbränsle   250 50      
Förädlat trädbränsle   400 100      
El till värmepump        310   
Naturgas   550 300 100     
Geotermi          290 
Bioolja   575        
Olja   780        

 

 

  



26 november 2010  Samhällsvinster med regionala fjärrvärmenät 

85 

 

 

Bilaga D – Emissionsschabloner för beräkning av CO2-utsläpp från 

olika kombinationer av bränslesorter och anläggningar 

För att avgöra hur stora utsläpp olika typer av anläggningar och utsläpp ger upphov till har följande 
antaganden gjorts: 

 Spillvärme produceras utanför den valda systemgränsen i arbetet och beräknas därför inte ge 
några nettoutsläpp av koldioxid.  

 Förnyelsebara bränslen ha ringa nettoutsläpp. Till förnyelsebara bränslen räknas deponigas 
eller biogas, fasta och flytande biobränslen 

 Elektriciteten som används i värmepumpar är beräknas på nordisk energimix utsläpp av 
koldioxid. Vanliga värmepumpar beräknas ha en verkningsgrad på 300 % och pumparna som 
är kopplade till geotermi antas ha en verkningsgrad på 350 %. 

 Naturgasbaserade värme och kraftvärmeanläggningar beräknas ha ungefär samma 
verkningsgrad 

I tabell 15 presenteras en koldioxidutsläppen för en kombination av bränslesorter och 
anläggningstyper. 

 

Tabell 15 Koldioxidemissioner från kombinationer av anläggningar och bränslen. 
1
Elgstrand 2007, 

2
NFS 2006:8, 

3
Svensk 

Energi.  

Emissioner 
(producerad värme) 
förnybara bränslen, 
nettoutsläpp = 0 Industri Värme Kraftvärme Kombi Värmepump Geotermi 

Enhet [kg/MWhv] [kg/MWhv] [kg/MWhv] [kg/MWhv] [kg/MWhv] [kg/MWhv] 

Spillvärme 0           

Avfall     100
1
       

Deponigas   0 0       

Oförädlat trädbränsle   0 0       

Förädlat trädbränsle   0 0       

El till värmepump         42
3
   

Naturgas   226
2
 226

2
 226

2
     

Geotermi           40
3
 

Bioolja   0         

Olja   297
2
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Bilaga E – Investeringskalkyl 

För att avgöra lönsamheten av en investering har kapitalvärdesmetoden använts. I rapporten har 
följande nyckeltal använts: kalkylränta 7 %, ekonomiskt livslängd 25 år och restvärde = 0 tkr. Alla 
värden är i tusentalskronor om inget annat anges. Formeln för att beräkna kapitalvärdet och 
återbetalningstiden med hänsyn till räntan är angivna i formel 1. 
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Formel 1 Formel för att beräkna kapitalvärdet och återbetalningstiden med hänsyn till ränta för en investering. Källa 
(Nilsson & Persson 2001, ss.73-82) 

 

Den årliga besparingen som skapas genom att ett lokalt fjärrvärmesystem ansluter till det regionala 
systemet beräknas enligt: 

(lokal rörlig produktionskostnad – regional rörlig produktionskostnad)*lokalt värmebehov – 
överföringsförluster.  

De rörliga produktionskostnaderna beräknas genom att använda data om mängd nyttiggjord energi 
vilket beräknas i programvaran för varaktighetsdiagram. Information om mängderna nyttiggjord 
energi kombineras med schablonkostnaderna i bilaga D.  

Överföringsförlusterna i en transitledning som binder ett lokalt fjärrvärmenät med ett regionalt nät 
beror av längden och storleken på ledningen. Längderna i modellerna är ungefärligt uppmätta på 
karta och data om överföringsförlusternas relation till effektuttaget redogörs för i bilaga A.  

I tabell 16 och 17 redogörs för investeringsunderlaget som har använts i beräkningarna för 100 % 
effektuttag respektive 70 % effektuttag. 
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Tabell 16 Lönsamhetsbedömning för att ansluta tätorter i västra Skåne, modell: Fullt effektbehov. Alla värden i tusentals 
kronor 

Från - Till G a Överförings 
förluster 

Kapitalvärde Ekonomiskt 
genomförbart? 

Malmö, Landskrona, 
Helsingborg, Lund, Eslöv, 
Lomma 

999 100 113 
281 

477 321 032 JA 

Helsingborg - Ängelholm 230 300 53 759 97 396 191 JA 
Malmö - Trelleborg 110 250 17 570 61 94 504 JA 
Transit - Staffanstorp 42 300 7 232 24 41 981 JA 
Malmö - Bara 23 550 4 391 15 27 619 JA 
Landskrona - Svalöv 78 800 5 650 63 -12 955 NEJ 
Transit - Bjärred 3 100 8140 97 91 764 JA 
Transit - Åstorp 26 900 4522 61 7 747 JA 
Helsingborg - Höganäs 108 450 5 580 71 -43 422 NEJ 
Ängelholm - Vejbystrand 32 700 4 097 15 15 047 JA 
Åstorp - Bjuv 
Åstorp - Klippan 

27 500 3 540 477 13 755 JA 
44 600 17 733 97 154 257 JA 

Klippan - Ljungbyhed 38 600 3 997 61 7 979 JA 

 

Tabell 17 Lönsamhetsbedömning för att ansluta tätorter i västra Skåne, modell: 70 % av fullt effektbehov. Alla värden i 
tusentals kronor 

Från - Till G a Överförings 
förluster 

Kapitalvärde Ekonomiskt 
genomförbart? 

Malmö, Landskrona, 
Helsingborg, Lund, Eslöv, 
Lomma 

999 100 113 281 477 321 032 JA 

Helsingborg - Ängelholm 183 500 49 990 97 399 060 JA 
Malmö - Trelleborg 183 500 16 335 62 6 856 JA 
Transit - Staffanstorp 34 250 6 726 22 44 128 JA 
Malmö - Bara 23 550 4 082 15 24 025 JA 
Landskrona - Svalöv 69 260 5 258 55 -7 988 NEJ 
Transit - Bjärred 3 100 3 512 1 37 832 JA 
Transit - Åstorp 35 950 4 204 18 13 044 JA 
Helsingborg - Höganäs 95 200 5 183 73 -34 800 NEJ 
Ängelholm - Vejbystrand 29 050 3 814 17 15 398 JA 
Åstorp - Bjuv 24 200 3 293 15 14 177 JA 
Åstorp - Klippan 52 400 16 490 30 139 767 JA 
Klippan - Ljungbyhed 34 300 3 719 21 9 037 JA 
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Bilaga F Karta över de regionala fjärrvärmenäten i 

Köpenhamnsregionen 

I figur 54 visas en karta över Köpenhamnsregionens fjärrvärmenät. De blå områdena omfattar 11 
kommuner och tillhör VEKS regionala nät. De röda områdena beskriver transmissionsföretaget CTR 
verksamhet i Köpenhamn och omfattar 5 kommuner. De gula områdena tillhör Köpehamns energi.  

 

Figur 54 Karta över de regionala fjärrvärmenäten i Köpenhamnsregionen. Källa: VEKS 7 
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