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SAMMANFATTNING 

Den här studien syftar till att kartlägga och undersöka nyckeltal kopplade till drift och underhåll 

av fjärrvärmenät, teoretiskt och praktiskt. Detta undersöks genom att kombinera en 

litteraturstudie och en intervjustudie.  

I intervjustudien identifierades 32 nyckeltal. Nyckeltal för exempelvis drift- och 

underhållskostnader, skadefrekvens, läckor, nätvattenomsättning och leveranssäkerhet. Analys 

visar att 18 av de identifierade nyckeltalen skulle kunna följas upp baserat på de uppgifter som 

årligen rapporteras till Energimarknadsinspektionen och Energiföretagen Sverige.  

Intervjustudien bestod av sex semistrukturerade intervjuer med 1–2 personer med ledande roll 

inom bolagets drift- och underhållsverksamhet på energibolag av varierande storlek i södra 

Sverige. Intervjuerna hölls hos energibolagen och via Skype under hösten 2018. Resultatet visar 

att totalt 13 nyckeltal används av verksamheterna. Nio av nyckeltalen förekommer i litteraturen.  

Alla bolag i intervjustudien angav att de rapporterar uppgifter till Energimarknadsinspektionen 

och Energiföretagen Sveriges Kvalitetsnyckeln. Av de 18 ovan nämnda nyckeltalen följs 6 

nyckeltal upp inom en eller flera av verksamheterna.    

De intervjuade bolag angav i intervjustudien att nyckeltal fyller eller kan fylla en viktig funktion 

i en drift- och underhållsverksamhet. Fem av sex bolag uttryckte vid intervjutillfället att de 

skulle vilja arbeta mer med nyckeltal samtidigt vet de inte hur de ska gå tillväga. Vidare 

uttryckte bolagen ibland en tveksamhet kring hur nyckeltal kan påverka styrning av en 

verksamhet.  

I intervjustudien nämndes olika nätverk för utbyte energibolag emellan. Intervjuperson 

beskriver dock att utbytet fjärrvärmeverksamheter emellan kan bli bättre.  

Slutligen, branschorganisation fyller en viktig roll i standardisering, insamling och uppföljning 

av nyckeltal. Energiföretagen Sverige har haft för avsikt att ta fram en handbok med tips och 

råd gällande användning av nyckeltal, vilket är något som efterfrågas av de intervjuade 

verksamheterna.  

 

 

 

Nyckelord: fjärrvärme, fjärrvärmenät, distribution, drift och underhåll, nyckeltal, uppföljning    
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ABSTRACT 

This study aims to map key performance indicators (KPI) for operation and maintenance of 

district heating systems, theoretically and practically. This is investigated by combining a 

literature and an interview study.  

In the literature study 32 KPIs were identified. KPIs for example for operation and maintenance 

costs, damage frequency, leakage, water turnover and security of supply.  Analysis show that 

18 of the identified KPIs could be monitored based on what is reported to 

Energimarknadsinspektionen and Energiföretagen Sverige yearly.  

The interview study consisted of six semi-structured interviews with 1-2 people, with a leading 

role in the company’s operation and maintenance department, at energy companies of various 

size in southern Sweden. The interviews were held at the companies or via Skype during the 

autumn of 2018. The results show that a total of 13 KPIs are used by the companies. Nine of 

these KPIs also appear in the literature.  

All companies in the interview study stated that they report information to 

Energimarknadsinspektionen and Kvalitetsnyckeln by Energiföretagen Sverige yearly. Of the 

18 KPIs mentioned above, 6 are followed up within one or more of the companies. 

The interviewed companies stated that KPIs fulfill or can fulfill an important function for 

operation and maintenance. At the time of the interview, five out of six companies described 

that they would like to work more with KPIs but that they do not know how to. Furthermore, 

doubts were expressed about how KPIs can management of business.     

In the interview study, different networks for exchange between energy companies were 

mentioned. However, the interviewed described that the exchange between district heating 

companies could be better.    

Finally, the industry association plays an important role in standardization, collection and 

monitoring of KPIs. Energiföretagen Sverige has had the intention to produce a handbook with 

tips and advise regarding KPIs. Such is requested by the interviewed companies.  

 

 

 

Key word: district heating, district heating networks, distribution, operation and maintenance, 

key performance indicator, KPI, follow-up  
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1 INLEDNING 

Kapitalet ämnar ge läsaren förståelse för arbetets bakgrund, kontext och syfte. Kapitlet inleds 

med en introduktion till arbetet och tillhörande problemformulering. Vidare presenteras 

arbetets syfte, frågeställningar och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

rapportens disposition. 

1.1 INTRODUKTION 
Fjärrvärme har en historia i Sverige som sträcker sig från slutet av 1940-talet (Energiföretagen, 

2017). Fjärrvärme kan användas för uppvärmning av byggnader, beredning av tappvarmvatten 

och i industriella processer (Fredriksen & Werner, 2014). Idag står fjärrvärme för ungefär 

hälften av all uppvärmning i Sverige. Det gör fjärrvärme till den vanligaste 

uppvärmningsformen och innebär att infrastrukturen är väl utbyggt (Energiföretagen, 2018).  

Dagens fjärrvärme kännetecknas av säker och pålitlig värmeleverans. Många människor och 

verksamheter förlitar sig på denna viktiga samhällsfunktion. Fjärrvärme är således en viktig del 

i vårt nationella energisystem (Energiföretagen, 2018).  

Fjärrvärme kan delas in i tre delar: produktion, distribution och kund (Energiföretagen, 2019). 

Historiskt sätt har fossila energikällor tillförts produktionen av fjärrvärme. Idag används 

förnybara energikällor, avfallsförbränning, kraftvärme och spillvärme, vilket har gjort 

fjärrvärmebranschen nära inpå fossilfri. Omställningen från fossila energikällor har skett under 

två decennier och uppskattas ha reducerat Sveriges totala koldioxidutsläpp med en femtedel 

(Energiföretagen, u.å.).   

Agenda 30 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att leda världen mot en 

hållbar och rättvis framtid (Energiföretagen, 2017). Begreppet hållbarhet kan delas in i tre 

aspekter – ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet (Gulliksson & 

Holmgren, 2011). Fjärrvärme spelar en viktig roll i omställningen mot ett mer hållbart 

energisystem och bidrar till detta genom exempelvis effektiv energianvändning och genom att 

ta tillvara energi som annars skulle gå till spillo (Energiföretagen, u.å.). Fjärrvärme berörs direkt 

och indirekt av flera av de globala målen. De mest relevanta målen för fjärrvärmen är mål 7 

Hållbar energi för alla, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 13 

Bekämpa klimatförändringen (Energiföretagen, 2017).  

Distributionsnäten för fjärrvärme är den infrastruktur som knyter samman produktionen i form 

av tillgängliga, lokala energikällor med kunder med ett värmebehov (Energiföretagen, 2017). 

Sveriges fjärrvärmenät består idag av tusentals kilometer med ledningar, av olika ålder, som till 

stor del ligger förlagda under mark. Dessa ledningar har inneburit stora investeringar 

(Energiföretagen, 2020). Svensk Fjärrvärme (2015) uppskattade nuanskaffningsvärdet av den 

totala ledningslängden, år 2015, till cirka 150 miljarder kronor. För många energiföretag utgör 

fjärrvärmenäten således ett stort anläggningsvärde (Svensk Fjärrvärme, 2015). Det är kostsamt 



   

 

2 

 

att bygga fjärrvärmenät. Beroende på lokala förhållanden och ledningsdimension varierar 

kostanden mellan 2 000 och 12 000 kr per meter ledning. (Energiföretagen, 2020). Ett välbyggt 

fjärrvärmenät har en typisk livslängd mellan 80–100 år. Det finns således goda incitament 

betrakta fjärrvärmenät som en tillgång värd att förvalta och på ett hållbart sätt (Svensk 

Fjärrvärme, 2015).  

Standarden ISO 55 00 Asset management (förvaltning av tillgångar) beskriver hur till exempel 

ett företag kan förvalta sina tillgångar på ett effektivt sätt. Asset management kan ses som ett 

verktyg som är applicerbart på infrastruktur. Standarden beskriver hur förvaltning av tillgångar 

gör det möjligt för ett företag att öka tillgångarnas värdeskapande. Vad som betraktas som ett 

värde bestäms av verksamheten själv och dess intressenter. Det kan exempelvis handla om att 

förbättra finansiella resultat och effektivt, hantera risker och uppvisa socialt och miljömässigt 

ansvar. Genom att arbeta utefter ISO-standarden är underhållsperspektivet med redan vid ett 

konstruktionsstadie (Svensk Fjärrvärme, 2015). 

Vad innebär det då att förvalta ett fjärrvärmenät? Det handlar om att bygga upp ett systematiskt 

drift- och underhållsarbete. Vision, analys, mål och delmål är ett exempel på områden som ett 

fjärrvärmebolag bör arbeta med på området (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

Hur vet man då när man uppnår ett mål? Ett sätt att veta är att ha ett mått för det som man vill 

veta någonting om. Ett nyckeltal är ett tal som beskriver något av intresse (Catasús, et al., 2017). 

Att ta fram, arbeta med och följa upp nyckeltal är en viktig del i det systematiska drift- och 

underhållsarbetet. Nyckeltal kan delas in i trendtal, jämförelser över tid, eller relationstal, 

jämförelser med andra verksamheter som arbetar under liknande förutsättningar (Svensk 

Fjärrvärme, 2015).  

Distribution av fjärrvärme har karaktären av ett naturligt monopol. De stora skalfördelarna gör 

att det inte är kostnadseffektivt för en konkurrent att slå sig in på den lokala värmemarknaden 

genom att bygga parallella fjärrvärmenät. Konkurrensen på värmemarknaden idag kommer från 

andra uppvärmningsformer, framförallt värmepumpar men också från pelletspannor 

(Energimarknadsinspektionen, 2013).   

I en verksamhet där det saknas konkurrens kan det vara svårt att identifiera viktiga 

förbättringsområden. I sådana situationer kan benchmarking fylla en strategisk funktion. 

Benchmarking handlar om att utvärdera en verksamhet. Benchmarking kan fungera som ett 

verktyg för att hitta goda förebilder, som arbetar under likande betingelser, och på sätt kunna 

identifiera förbättringsmöjligheter i den egna verksamheten (Karlöf, 2009).  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Det finns anledning att tro att det kan finns potentiella användningsområden för nyckeltal 

kopplat till drift och underhåll av fjärrvärmenät, både vad gäller trendtal och relationstal. Det 

kan handla om statusbedömningar av fjärrvärmenät, att mäta åtgärder och kopplingen mellan 

åtgärd och statusbedömning.  
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Om fjärrvärme som energislag ska vara hållbart innefattar det alla delar av affären; produktion, 

distribution och kund. En hållbar fjärrvärme kräver således ett hållbart fjärrvärmenät. Vad är 

då ett hållbart fjärrvärmenät? Och kan nyckeltal fungera som ett verktyg för att arbeta mot ett 

hållbart fjärrvärmenät? Det vill säga kan nyckeltal hjälpa en drift- och underhållsverksamhet 

att ta arbeta ekonomiskt effektivt och ha hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter?  

Då distribution av fjärrvärme uppvisar karaktären av ett naturligt monopol finns det anledning 

att tro att benchmarking skulle kunna fylla en strategisk funktion i verksamheten. Det naturliga 

monopolet bidrar till att fjärrvärmeverksamheter på geografiskt åtskilda platser inte konkurrerar 

om samma kunder. Samtidigt arbetar de många gånger under liknande betingelser. Det borde 

således finnas möjlighet för verksamheterna att lära av varandra och inte ”uppfinna hjulet på 

nytt”. Går det att utreda om detta görs och i sådana fall, på vilket sätt?  

1.3 SYFTE  
Examensarbetet syftar till att kartlägga vilka nyckeltal, kopplade till drift och underhåll av 

fjärrvärmenät, som finns och vilka som används. Nyckeltalen kommer att undersökas genom 

att försöka att identifiera referensnivåer och användningsområden för samt beskrivningar av 

nyckeltaltalen. Vidare kommer energiföretags inställningen till användning av nyckeltal 

kopplade till drift och underhåll av fjärrvärmenät att behandlas.  

1.4 FRÅGESTÄLLNING 
Utifrån ovan presenterat syfte har följande frågeställningar för arbetet formulerats: 

 Vad finns det för nyckeltal kopplade till drift och underhåll av fjärrvärmenät? 

 Vilka nyckeltal används av och i fjärrvärmeverksamheter?  

 Jämför fjärrvärmeverksamheter nyckeltal med den egna verksamheten eller varandra? 

 Hur ser fjärrvärmeverksamheter på nyckeltal och användandet av nyckeltal?  

 Vilka nyckeltal kan följas upp redan idag baserat på rapportering? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Föreliggande examensarbete har avgränsats till att titta på distribution av fjärrvärme. Med 

distribution avses fjärrvärmenätet från gränsventiler på värmeproducerande anläggningar till 

servisventiler innanför grundmur hos kund. Arbetet berör inte sådant som ligger utanför 

distribution såsom produktion och kund.  

Arbetet behandlar och utgår från fjärrvärme i Sverige. Med det sagt finns det sannolikt ändå 

resultat eller delar av resultat som är applicerbara även i länders fjärrvärmenät. Detta kommer 

dock inte att behandlats i föreliggande arbete.  

De energiföretag som deltagit i arbetets intervjustudie har geografiskt avgränsats till företag, av 

varierande storlek, i södra Sverige.  



   

 

4 

 

1.6 DISPOSITION 
Rapporten följer en relativt klassisk kapitelindelning för en rapport. Tanken bakom 

kapitelindelningen förklaras kort nedan.  

Kapitel 2: Teoretisk bakgrund till fjärrvärme, hållbarhet, nyckeltal och benchmarking samt 

drift och underhåll. Här presenteras centrala begrepp och definitioner. Vidare ges teoretisk 

bakgrund till de analysverktyg som senare används i arbetets studier.   

Kapitel 3: Metod. Presenterar och motiverar arbetets två tillvägagångssätt, en litteraturstudie 

och en intervjustudie.  

Kapitel 4: Kartläggning av teoretiska nyckeltal för drift och underhåll i fjärrvärmenät. 

Resultatet från arbetets litteraturstudie samt en analys av vilka identifierade nyckeltal som 

skulle kunna följas upp baserat på de uppgifter som rapporteras till myndigheter och 

branschorganisation.    

Kapitel 5: Resultat och analys från arbetets intervjustudie. Kapitlet utgår från de intervjuade 

verksamheterna, nyckeltal i verksamheterna och erfarenheter och synpunkter  

Kapitel 6: Jämförelse mellan nyckeltal från litteratur- och intervjustudie.  

Kapitel 7: Diskussion berörande resultat och analys från litteratur- och intervjustudie. Vidare 

diskuteras val av metod och resonemang kring framtida studier.    

Kapitel 8: Avslutade kapitel som presenteras arbetets slutsatser.   
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2 TEORI 

Följande kapitel syftar till att ge bakgrund till de områden och teorier som arbetet bygger på. 

Teorikapitlet behandlar: 

 Fjärrvärme 

 Hållbarhet 

 Nyckeltal & benchmarking 

 Drift & underhåll 

Här presenteras teorierna utifrån koncept och centrala begrepp definieras. I viss mån ges en 

historisk bakgrund till varför det ser ut som det gör idag på vissa områden. Teorierna kommer 

att fungera som verktyg i kommande litteratur- och intervjustudie där syftet delvis är att 

identifiera områden där teorierna överlappar.  

Om läsaren är väl bekant med ett eller flera av dessa områden kan delkapitlen läsas kursivt.  

2.1 FJÄRRVÄRME  
Fjärrvärme står idag för ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige (Energiföretagen, 2018) 

och levererar i årligen omkring 50 TWh värme till energisystemet (Energföretagen, 2017) till 

omkring fyra miljoner svenskar (Energiföretagen, 2018). Det gör fjärrvärmen till den vanligaste 

uppvärmningsformen (Energiföretagen, 2018). Idag finns fjärrvärme i 285 av 290 svenska 

kommuner (Energiföretagen, 2016). 

2.1.1 FJÄRRVÄRMENS GRUNDIDÉ 
Fjärrvärmens grundidé är att effektivt distribuera värme i tätbebyggda områden. Värmen 

distribueras i ledningsnät och använder hett trycksatt vatten som energibärare. Fjärrvärme kan 

användas för uppvärmning, beredning av tappvarmvatten och i industriella processer 

(Fredriksen & Werner, 2014).  

I ett fjärrvärmesystem finns det tre typiska aktörer: producent, leverantör och kund. Att vara en 

producent av fjärrvärme kan innebära egen produktion, extern produktion, det kan vara en 

spillvärmeleverantör, en annan fjärrvärmeleverantör eller en prosument, alltså någon som både 

är producent och kund. En leverantör är den som distribuerar värme till kunden genom 

fjärrvärmenätet. Ofta är leverantören, distributören även ägare av fjärrvärmenätet. Aktören 

kund kan vara allt från en privatperson i villa till företagskunder eller fastighetsägare med 

interna distributionsnät till exempelvis hyresgäster (Energiföretagen, 2019). Figur 1 visar hur 

ett typiskt fjärrvärmenät, med dessa olika aktörer, kan se ut. 
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FIGUR 1 SCHEMATISK BILD ÖVER ETT GODTYCKLIGT FJÄRRVÄRMENÄT (ENERGIFÖRETAGEN, 2020).  

Genom att med hjälp av ett distributionsnät koppla samman flera kunders värmebehov med 

tillgängliga värmekällor kan behovet tillgodoses med ett totalt sett lägre resursutnyttjande, 

jämfört med om varje kund skulle ha en individuell värmekälla. Teoretiskt omnämns detta som 

ett exempel på synergiekonomi, en viktig drivkraft för fjärrvärmen. Storleksekonomi är en 

annan historiskt viktig drivkraft och egenskap som ofta tilldelas fjärrvärmen. Storleksekonomi 

bygger på tekniker som har lägre kostnader vid större volymer. Ett system med betydande 

storleksekonomi är att betrakta som ett naturligt monopol (Fredriksen & Werner, 2014). 

Distribution av fjärrvärme har karaktären av ett naturligt monopol. Den betydande 

storleksekonomin gör att det inte är kostnadseffektivt för en konkurrent att slå sig in den lokala 

värmemarknaden genom att bygga parallella fjärrvärmenät. På många orter är det samma 

energiföretag som äger produktionen, distributionsnäten och försäljningen av värme. Det 

innebär att andra aktörer i praktiken inte har tillgång till distributionsnäten för fjärrvärme, vilket 

ger energiföretaget ett naturligt monopol när det kommer till fjärrvärme. Konkurrensen på 

värmemarknaden idag kommer från andra uppvärmningsformer, framförallt värmepumpar men 

också el- och pelletspannor (Energimarknadsinspektionen, 2013).   

I tätbebyggda områden är fjärrvärme generellt ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ 

(Energimyndigheten, 2016). När fjärrvärme byggs ut ersätter den främst el och tillvisdel även 

olja (Energiföretagen, u.å.).  
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2.1.2 FYRA GENERATIONER FJÄRRVÄRMETEKNIK 
Fjärrvärmeledningarnas konstruktion och materialval har förändrats över tid (Svensk 

Fjärrvärme, 2015). Utvecklingen har gjort att man ur ett historiskt perspektiv kan dela in 

fjärrvärme i fyra generationer av distributionsteknik. Varje generation varit den bästa 

tillgängliga tekniken under en period på cirka 40–50 år (Fredriksen & Werner, 2014). 

Fjärrvärmeteknikens fyra generationerna med tillhörande tidsepok presenteras i Figur 2. 

 

FIGUR 2 UTVECKLING AV FYRA GENERATIONER FJÄRRVÄRME (WERNER, 2019) 

Första generationen fjärrvärme etablerades under slutet av 1800-talet och använder ånga som 

energibärare. Rören, innehållande ånga i framledning och kondenserat vatten i returledningen, 

förlades i kulvert (Fredriksen & Werner, 2014).  

Andra generationens distributionssystem var det typiska teknikvalet från 1930- och 1970-talet 

(Averfalk & Werner, 2017), rören förlades likt första generationen i kulvert men använder 

istället högtempererat vatten som energibärare (Fredriksen & Werner, 2014). I många svenska 

städer började utbyggnaden av fjärrvärme under 1950-talet (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

Mellan andra och tredje generationen pågick en utvecklingsperiod med primärt två linjer. 

Utvecklingslinje ett var kulvert med isolerande utfyllnad (Fredriksen & Werner, 2014), typiskt 

med betong och mineralull. Denna typ av ledning har en typisk teknisk livslängd på 50–70 år 

(Svensk Fjärrvärme, 2015). Den andra utvecklingslinjen bestod av direktförlagda 

hålrörledningar typiskt med en yttermantel av asbestcement (Fredriksen & Werner, 2014). 

Denna typ av ledning har typiskt en teknisk livslängd på 40–60 år (Svensk Fjärrvärme, 2015).  
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Sedan 1970-talet har fjärrvärmeledningar utvecklats till att ha larmtrådar inbyggda i rörens 

isolering. Larmtrådarna är av koppar och gör det möjligt att fuktlarmsövervaka ledningar 

genom att mäta isoleringens elektriska karaktär som ändras vid indikation på fukt. Vidare kan 

larmtrådarna fungera som verktyg för lokalisering av läckage (Svensk Fjärrvärme, 2015) .  

Två oljekriser och teknikutveckling ledde fram till tredje generationens fjärrvärme, vilket är 

den typiska teknik som använts från 1980-talet och fram till idag (Averfalk & Werner, 2017). 

Tekniken förknippas med direktförlagda ledningar och medelhöga framledningstemperaturer 

(Fredriksen & Werner, 2014). Den typiska tekniska livslängden för så kallade PEH-ledningar, 

medierör av stål och yttermantel av polyeten med hög densitet, är 80–100 år och för flexibla 

ledningar, med medierör av stål och koppar, 30–60 år. Fjärrvärmenätens långa livslängd gör 

regelbundna statusbedömningar extra viktiga (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

Fjärde generationens fjärrvärme spås bli den typiska tekniken från år 2020 fram till 2060. Vad 

tekniken i praktiken innebär är inte fullt definierat ännu men lägre temperaturer och andra 

materialval är något att vänta (Averfalk & Werner, 2017). 

2.1.3 FJÄRRVÄRMENÄTEN IDAG 
Dagens fjärrvärmesystem är traditionellt sätt dimensionerade för en framledningstemperatur på 

120 grader och ett tryck på 16 bar. Förutom ledningar kan ett fjärrvärmenät bestå av ventiler, 

ventildon, luft- och tömningsanordningar, pumpstationer och kammare (Svensk fjärrvärme, 

2015). 

De stora utbyggnaderna av fjärrvärme skedde under 1980-talet och 2000-talet och har medfört 

att merparten av fjärrvärmeledningarna i dagens nät är byggda med tredje generationens 

distributionsteknik (Malm, et al., 2016). Malm et al. (2016) uppskattar att plastmantlade rör 

svarar för närmare 90% alla ledningar i svenska fjärrvärmenät. I och med att 

fjärrvärmeledningars livslängd är så pass lång förekommer dock flera generationer av 

distributionsteknik och ledningstyper i många fjärrvärmenät idag (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

Fjärrvärmebranschen omsätter 33 miljarder och investerar omkring 7 miljarder årligen 

(Energiföretagen, 2016). I Energiforsks rapport (Sernhed, et al., 2015) uppskattas 

nuanskaffningsvärdet av den totala ledningslängden i svenska fjärrvärmenät, 23 000 km, till 

115 miljarder kronor, med hänvisning till 2007 års kostnadsstatistik. År 2015 uppskattade 

Svensk fjärrvärme nuanskaffningsvärdet till cirka 150 miljarder kronor. Sedan dess har 

fjärrvärmenäten bara blivit större. Distributionsnätets stora ekonomiska värde ger incitament 

att underhålla denna tillgång för att kunna behålla ledningarna så länge som möjligt (Svensk 

Fjärrvärme, 2015). Samtidigt som man inte vill riskera säkerheten avseende leverans, för 

allmänheten eller arbetsmiljö (Sernhed, et al., 2015).  

I många svenska kommuner har fjärrvärme funnits länge. Utbyggnaden av fjärrvärme har 

inneburit stora investering. Investeringar som i fallet distributionsnät ofta ligger förlagda under 

mark. På många energiföretag utgör fjärrvärmenäten en betydande del av förtegens 

anläggningsvärde (Svensk Fjärrvärme, 2015).  



   

 

9 

 

Omkring 90 % av alla flerbostadshus värms idag upp med fjärrvärme. För lokaler, såsom skolar, 

sjukhus, hotell etc., och framförallt småhus är andelen lägre. Det gör fjärrvärmen till en viktig 

samhällsfunktion (Energiföretagen, 2018).  

2.1.4 DRIFT OCH UNDERHÅLL AV FJÄRRVÄRMENÄT   
Drift och underhåll av fjärrvärmenät är att förvalta en tillgång. Genom att underhålla, reparera 

och byta ut kortare ledningssträckor och komponenter kan fjärrvärmenätets livslängd förlängas 

(Fredriksen & Werner, 2014).  

Alla fjärrvärmenät har sina unika förutsättningar avseende drift, underhåll och ekonomi. 

Underhåll och behovet underhåll kan se olika ut beroende på ålder, distributionsteknik och hur 

underhållet skötts tidigare. Det gäller mellan olika fjärrvärmenät men också i ett och samma 

fjärrvärmenät (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

Att underhålla och förnya komponenter, anläggningar och system kan motiveras utifrån tre 

grunder: 

I. Arbetsmiljö och miljöpåverkan 

II. Leveranskvalitet avseende leveranssäkerhet och effektkvalitet 

III. Ekonomi och effektivitet 

(Svensk Fjärrvärme, 2015), (Energiföretagen, 2019) 

Arbetsmiljö behandlar säkerhet för både anställda och entreprenörer samt tredje part. Miljö 

avser både utsläpp till omgivning vid produktion av värme och direkta utsläpp vid läckage av 

fjärrvärmevatten (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

Leveranskvalitet avser förmågan att leverera värme utifrån två aspekter, leveranssäkerhet och 

effektkvalitet. Leveranssäkerhet avser förmågan att leverera värme utan avbrott och 

effektkvalitet förmågan att leverera värme inom givna tryck och temperaturer (Energiföretagen, 

2019). 

Ekonomi och effektivitet handlar om att ha en konkurrenskraftig och förutsägbar affär och 

verksamhet (Svensk Fjärrvärme, 2015). För att kunna möta kunders värmebehov och behålla 

fjärrvärmens konkurrensfördelar krävs ett professionellt underhåll (Nordvärme, 1992).  

En fjärrvärmenätsägare kan ha en egen drift- och underhållsorganisation eller köpa in tjänsten 

från andra företag (Energiföretagen, 2019). En drift- och underhållsverksamhet bör skötas på 

ett professionellt och systematiskt sätt.  (Nordvärme, 1992). Det finns flera strategier för att 

hantera drift och underhåll i en verksamhet, exempelvis kortsiktigt och reaktivt genom att fokus 

på att åtgärda uppstådda fel eller långsiktigt och aktivt genom fokus på funktionssäkerhet. Ofta 

förekommer olika förhållningssätt i olika delar av fjärrvärmenätet. En viktig 

distributionsledning prioriteras högre än en servisledning till en ensam mindre fastighet  

(Svensk Fjärrvärme, 2015).   
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Att stor del av fjärrvärmeledningarna är dolda, då de ligger förlagda mark, vilket gör 

anläggningarna svåra att inspektera. Det medför utmaningar både för driften och underhållet av 

ett fjärrvärmenät (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

En drift- och underhållsverksamhet och dess beståndsdelar kan beskrivas på en mängd olika 

sätt (Svensk Fjärrvärme, 2015). Underhåll kommer i denna rapport likt (Nordvärme, 1992) 

delas in i förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och förnyelse. Dessa samt drift av 

fjärrvärmenät och ekonomi presenteras nedan.   

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL 

Förebyggande underhåll i ett fjärrvärmenät handlar om att upprätta och kontrollera funktion. 

Underhåll består av olika typer av planerade arbeten. Det kan handla besiktningar, rena 

funktionskontroller, ronderingar, undersökningar av larm och statusbedömningar (Svensk 

Fjärrvärme, 2015). Det förebyggande underhållets omfattning beror på:  

 Gällande lagkrav, exempelvis Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för trycksatta anordningar  

 Leverantörers krav under garantitid eller rekommendationer 

 Anläggningens underhållsbehov för att bevara dess funktion 

 Anläggningens omgivning och miljö 

 Tidigare erfarenheter 

Förebyggande underhåll planeras på årsbasis. Underhållsplaner tas då fram på objekt- eller 

komponentnivå och tilldelas ett underhållsintervall baserat på ovan listade faktorer (Svensk 

Fjärrvärme, 2015).  

Ett förbyggande underhåll hjälper till att upptäcka och åtgärda fel innan skador och avbrott 

hinner uppstå (Energiföretagen, 2019). Förbyggande underhåll bidrar till ökad tillgänglighet 

och förbättrad driftsäkerhet och är fördelaktigt när det finns krav på hög leveranssäkerhet 

(Svensk Fjärrvärme, 2015) och kan vara fördelaktigt vid situationer där haverier innebär stor 

säkerhetsrisk (Energiföretagen, 2019). Vidare bidrar förebyggande underhåll till ökad säkerhet 

för personal och ger en längre livslängd på anläggningarna (Svensk Fjärrvärme, 2015). 

I många fjärrvärmenät finns system installerade för att olika typer av övervakning. Det kan 

handla om fuktlarm, nivålarm med mera. Övervakningssystemen ger löpande information om 

statusen för det den övervakar (Svensk Fjärrvärme, 2015). 

Nackdelar med förebyggande underhåll kan vara att det kan vara kostsamt vad gäller personal 

och utrustning. Det kan vara svårt att fastställa olika komponenter vid statusbedömning, vilket 

också kan kräva unik kompetens och analyser. Samtidigt är det inte alla fel går att fånga upp 

(Svensk Fjärrvärme, 2015). 
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AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL 

Avhjälpande underhåll utförs då skador och läckage uppstår och syftar till att återställa funktion 

hos komponenter, system och anläggningar. Det avhjälpande underhållet är ofta svårt att 

förutsäga och arbetena och åtgärderna situationsberoende. Insatserna prioriteras därför efter hur 

allvarligt det uppstådda felet är (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

Det avhjälpande underhållet kan och bör minimeras så gott det går genom ett bra förebyggande 

underhåll. Att ledningarna är förlagda i mark begränsar ofta det förebyggande underhållet då 

det gör det svårt att inspektera ledningarna (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

En drift- och underhållsorganisation kan förbereda och rusta sig inför avhjälpande 

underhållsinsatser genom exempelvis: 

 Utbilda och träna egen personal och entreprenörer 

 Hålla lager på utrustning och reservdelar  

 Beredskap (internt/externt) 

 Dokumentation för komponenter, system och anläggningar 

 Ta fram sektioneringsplaner 

 Ta fram kommunikationsplaner internt, med kommun/myndigheter, kunder med mera 

Det är viktigt att erfarenheterna från det avhjälpande underhållet dokumenteras och analyseras. 

En organisation har mycket att vinna på att återkoppla erfarenheterna från det avhjälpande 

underhållet in i det förebyggande underhållet men också i sin förnyelseplanering (Svensk 

Fjärrvärme, 2015).  

FÖRNYELSE 

Förnyelse av fjärrvärmenät definieras som större och mindre utbyten av fjärrvärmenätets 

komponenter – oavsett om de betraktas som investeringar eller kostnader. Det finns flera 

parametrar att ta hänsyn till vid förnyelse av fjärrvärmenät såsom exempelvis: (Svensk 

Fjärrvärme, 2015) 

 Ålder 

 Arbetsmiljö 

 Leveranskvalitet 

 Kostnader för värmeförluster 

 Underhållskostnader 

 Goodwill 

Ofta är det svårt att motivera förnyelse utifrån en eller ett fåtal parametrar (Svensk Fjärrvärme, 

2015). Exempelvis har förnyelse baserat på endast parametern ålder har tidigare visat sig mindre 

framgångsrikt. Livslängden hos ett fjärrvärmerör är starkt kopplat till standarden på 

förläggningsarbetet, om röret har underhållits och de lokala markförhållandena (Nordvärme, 
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1992). Förnyelse motiveras därför ofta utifrån en kombination av flera av de ovan nämnda 

parametrarna (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

I de delar av ett fjärrvärmenät som inte kategoriseras som avbrottskänsliga och där man vet att 

förläggningen av fjärrvärme håller hög standard har det visat sig vara mest ekonomiskt effektivt 

att förnya efter skada. Detta kräver dock god nätkännedom (Nordvärme, 1992).  

I äldre delar av ett fjärrvärmenät eller i delar där det råder kapacitetsbrist ger förnyelse möjlighet 

att se över och anpassa ledningar till dagens och framtida behov (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

DRIFT 

Drift av ett fjärrvärmenät omfattar ren drift, driftövervakning och sektionering. Drift sker i form 

av automatisk och manuell fjärr- eller lokalstyrning av pumpar och ventiler i nätet. 

Driftövervakning innefattar övervakning av tryck, temperaturer, flöden och momentana 

effekter i nätet. Sektionering definieras som automatisk eller manuell fjärr- eller lokalstyrning 

av ventiler i syfte att avgränsa en del av fjärrvärmenätet (Nordvärme, 1992).   

EKONOMI 

Drift och underhåll av fjärrvärmenät utgör en del av den kostnadsmassa som ska täckas av 

energiföretagens kundintäkter. Kontroll över drift- och underhållskostnaderna är en viktig del 

för att hålla fjärrvärmeaffären konkurrenskraftig mot andra värmelösningar. Vidare bidrar 

statusbedömningar av fjärrvärmenätet tillsammans med kontroll över drift- och 

underhållskostnaderna till att göra verksamheten mer förutsägbar ur ett ägarperspektiv, både 

vad gäller resurser och ekonomi (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

Kostnadsposterna för en godtycklig drift- och underhållsverksamhet beskrivs i Figur 3 nedan. 

Storleken på de olika kostandsstaplarna varierar mellan olika fjärrvärmenät beroende på 

exempelvis storlek, ålder och status (Svensk Fjärrvärme, 2015).  
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FIGUR 3 TYPISKA KOSTNADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ETT FJÄRRVÄRMENÄT (SVENSK FJÄRRVÄRME, 

2015) 

Typiska kostnadsposter som kan hänföras driften av ett fjärrvärmenät är pumparbete, 

värmeförluster och vattenförluster (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

Dokumentation, förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och förnyelse att betrakta som 

underhållskostnader.  Underhåll i form av förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och 

förnyelse är starkt beroende av varandra. I Figur 4 presenteras den totala underhållskostnaden 

utifrån olika kombinationer av förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och förnyelse. 

Den lägsta totala underhållskostnaden finns i en kombination dessa tre, se kombination 7 i 

figuren. Var den lägsta totala underhållskostnaden inträffar varierar mellan fjärrvärmenät 

(Svensk Fjärrvärme, 2015).  
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FIGUR 4 UNDERHÅLLSKOSTNADER SOM FUNKTION AV OLIKA KOMBINATIONER AV FÖREBYGGANDE 

UNDERHÅLL, AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE 

Ett effektivt förebyggande underhåll ger en ökad drifttid per livslängd och kan på så sätt på sikt 

bidra till en ekonomisk resultatförbättring (Nordvärme, 1992).  

2.2 HÅLLBARHET 
Begreppen ”hållbarhet” och ”hållbar utveckling” definierades för första gången 1987 i FN-

dokumentet Our common future av Brundtlandskommissionen (Gulliksson & Holmgren, 2011). 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer människors behov idag utan att 

riskera kommande generationers möjlighet att tillgodose dess behov (Ammenberg, 2012).  

Vid ett FN-toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 

för hållbar utveckling. Agendaantagandet innebär att länderna från den 1 januari 2016 fram till 

år 2030 ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. En del av Agenda 2030 är ett 

målramverk bestående av 17 globala mål med 169 delmål (Regeringskansliet, 2016).  

Hållbarhetsbegreppet innefattar tre perspektiv: ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och 

social hållbarhet, (Gulliksson & Holmgren, 2011) se Figur 5.  
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FIGUR 5 HÅLLBART OCH DESS TRE PERSPEKTIV (LEDARNA, 2019). 

När de tre perspektiven överlappar varandra uppnås en hållbar utveckling (Ammenberg, 2012). 

De tre perspektiven för hållbarhet beskrivs kortfattat nedan.  

2.2.1 EKOLOGISK HÅLLBARHET 
Ekologisk hållbarhet kan även omnämnas som miljömässig hållbarhet (Gulliksson & 

Holmgren, 2011). Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt 

behålla dess önskade funktioner (LU, 2018). Det finns många förslag på vad ekologisk 

hållbarhet i praktiken innefattar (Gulliksson & Holmgren, 2011). Nedan ges några exempel 

hämtade från (Gulliksson & Holmgren, 2011) 

 Bevarande av biologisk mångfald 

 Bevarande av vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga 

 Effektivt resursanvändande och begränsad mänsklig resursförbrukning 

 Slutna ekologiska kretslopp 

Ekologisk hållbarhet är ofta det hållbarhetsperspektiv som sätter ramarna eller ligger till grund 

för dimensionerna ekonomisk och social hållbarhet (LU, 2018).  

2.2.2 EKONOMISK HÅLLBARHET  
Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling syftar till att skapa stabilitet och 

långsiktighet i ekonomiska system. I ekonomisk hållbarhet betonas vikten av resurshushållning. 

Begreppet knyter även an till sysselsättning, produktion och investeringar (Ammenberg, 2012).  

2.2.3 SOCIAL HÅLLBARHET 
Viktiga förutsättningar för social hållbarhet handlar främst om tillgodoseende av människors 

behov, utveckling och kultur (Ammenberg, 2012). Ett hållbart samhälle ska garantera en rimlig 

livskvalitet för dagens och kommande generationer (Gulliksson & Holmgren, 2011). Social 

hållbarhet inkluderar även säkerhet och försörjningstrygghet, tillgång till bostäder och 

fungerande infrastruktur (Ammenberg, 2012). 
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2.2.4 HÅLLBAR ENERGI 
Fjärrvärme berörs direkt och indirekt av flera av de globala målen för hållbar utveckling. De 

mål som är mest relevanta för fjärrvärmen är mål 7 Hållbar energi för alla, mål 9 Hållbar 

industri, innovationer och infrastruktur och mål 13 Bekämpa klimatförändringen 

(Energiföretagen, 2017). 

Tillgång till modern och förnybar energi är en förutsättning för att möta de utmaningar som 

världen står inför, såsom klimatförändringar och inkluderande ekonomisk tillväxt 

(Regeringskansliet, 2015).  

Ekologisk hållbarhet är idag en av tre viktiga grundpelare i svensk energipolitik. Dagens 

energipolitik bygger på konkurrenskraft och försörjningstrygghet (Energimyndigheten, 2016).  

Sverige har idag ett, av världens bästa, energisystem med låg miljö- och klimatpåverkan, hög 

tillgänglighet och relativt låga priser. Ett tillförlitligt energisystem är en viktig samhällsfunktion 

men också ett tekniskt komplicerat system. Det behövs ständig utveckling för att kunna fortsätta 

att leverera hållbar energi och möta framtida behov (Energiföretagen, 2019).  

Fjärrvärmen bidrar till ett hållbart energisystem genom effektiv energianvändning och genom 

att ta tillvara energi som annars skulle gå till spillo (Energiföretagen, u.å.).  

2.3 NYCKELTAL  
Det finns flera saker som kan styra en verksamhet såsom vision, mål, regler och policys, allt 

för att verksamheten ska nå framgång. Vad är då framgång? Framgång kan beskrivas som det 

önskade läget. Ofta formuleras framgång i organisationer med hjälp av ett mål och mått. Det 

kan handla om specifika mått eller verksamhetsmål i kombination med exempelvis en ekonomi 

i balans (Catasús, et al., 2017). 

Ett strategiskt och systematiskt arbete är av stor vikt för att en verksamhet ska kunna nå 

framgång. Arbetet bör utgå från en vision, en bild av det önskade läget som ger verksamheten 

en riktning. Ofta innehåller visionen mål, strategier och ibland även en plan för att nå målen 

(Svensk Fjärrvärme, 2015). Vidare bör verksamheten fundera över dess förutsättning och 

nuläge samt hur man ska nå det önskade läget och vad som är framgångsfaktorer för att nå det 

önskade läget (Catasús, et al., 2017).  

Det finns flera områden som en verksamhet kan arbeta med för att bygga upp ett strategiskt och 

systematiskt arbete. Det kan handla om: 

 Analyser – lagar och krav, omvärld, riskklassning och statusbedömning, hot och 

möjligheter 

 Definitioner – viktiga områden för att nå uppsatta mål 

 Formuleringar – mål (långsiktiga och generella), delmål och nyckeltal 

 Kartläggning – kompetenser, organisation och resurser 

 Beslut – tid, resurser och budget 
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Sedan handlar det om planering, genomförande och uppföljning av mål, delmål och nyckeltal 

(Svensk Fjärrvärme, 2015). Vad är då ett nyckeltal? 

2.3.1 VAD ÄR ETT NYCKELTAL? 
Det finns många olika sätt att veta något på. Ett sätt är att ha mått och att mäta det man är 

intresserad av – att använda nyckeltal (Catasús, et al., 2017). 

Nyckeltal är tal som vi intresserar oss för. För att definieras som ett nyckeltal ska två kriterier 

uppfyllas: 

1. Det är ett tal 

2. Det beskriver något av intresse  

Är något av dessa kriterier inte uppfyllda, är det per definition inte ett nyckeltal. Vem 

bestämmer då vad som är intressant? Det kan till exempel vara organisationen, verksamheten 

eller intressenter (Catasús, et al., 2017).    

Nyckeltal kan användas som indikatorer eller för att beskriva olika fenomen. Nyckeltal syftar 

alltså till att fungera som ett hjälpmedel. Det är dock viktigt att komma ihåg att nyckeltal är 

förenklingar av det som måttet beskriver (Catasús, et al., 2017).    

Genom att näta det som organisationen finner intressant kan organisationens ledning agera på 

nyckeltalen. Det går på så vis att styra en organisation med hjälp av nyckeltal. Vid mätning i en 

organisation är det viktigt att ställa sig frågan – kommer nyckeltalen skapa förutsättning för att 

det faktiskt sker saker (Catasús, et al., 2017).    

Ibland omnämns nyckeltal som KPI:er. KPI är det engelska uttrycket för nyckeltal och står för 

Key Performance Indicator (Catasús, et al., 2017).   .  

Ofta vill man att ett nyckeltal ska vara rikt på information och att det ska innehålla flera av de 

perspektiv som man är intresserade av, man vill att det ska vara jämförbart. I dessa fall kan det 

vara bra att använda sig av en jämförelsebas. Genom att dividera det man är intresserad av med 

en jämförelsebas blir nyckeltalet då en kvot (Catasús, et al., 2017).    

Det går att utveckla och ta fram mått för allt möjligt. I en verksamhet kommer en del av de 

framtagna måtten sannolikt kunna kallas nyckeltal, då det finns ett intresse för dem. För att ett 

nyckeltal ska vara mer än intressant och leda till handling krävs att nyckeltalet mäter något som 

verksamheten finner angeläget och som knyter an till verksamhetens mål (Catasús, et al., 2017).   

2.3.2 VÄRDERING AV NYCKELTAL  
Det är av stor vikt att nyckeltalen i en verksamhet inte blir för många. Då riskerar de att förlora 

sin funktion. Utöver ett lämpligt antal ska ett bra nyckeltal uppfylla följande: 

 Det är relevant för verksamheten 

 Det ska vara enkelt att förstå 
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 Det ska vara enkelt att förstå hur nyckeltalet kan förbättras 

 Det ska väcka tankar om lämpliga åtgärder 

 Det ska vara svårmanipulerat 

 Det ska vara lätt att ta fram data för nyckeltalet 

 Det får inte ha några allvarliga biverkningar för övrig verksamhet 

 Det ska vara enkelt att jämförelser i tid och rum 

 Det ska vara enkelt att tolka om nyckeltalet förbättrats eller försämras 

 Det bör ha en eller möjligtvis flera ägare 

 Det ska ha viss mätprecision 

Ett bra nyckeltal har även en hög validitet och realitet. Validitet innebär att det valda måttet 

fungerar, det vill säga måttet indikerar det som det ämnar indikera. Realitet beskriver om måttet 

är framtaget på ett sådant sätt att någon annan skulle komma fram till samma mått (Catasús, et 

al., 2017).  

2.3.3 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR NYCKELTAL 
Castasús, et al. (2017) anger sex olika syften eller användningsområden för nyckeltal, vilka 

listas nedan: 

 Lärande 

 Kontroll 

 Mobilisering 

 Belöning 

 Legitimering 

 Extern rapportering 

LÄRANDE NYCKELTAL 

Ett syfte med nyckeltal är att lära sig finna samband mellan olika nyckeltal. Det är först när en 

organisation har hittat och accepterat sambanden mellan olika nyckeltal som den kan börja styra 

mot framgång. Lärande nyckeltal kräver reflektion och handlar om att relatera nyckeltal till 

varandra och att göra en diagnos på organisatoriska fenomen (Catasús, et al., 2017). 

NYCKELTAL FÖR KONTROLL 

För att betyda något bör nyckeltal jämföras med ett referensvärde eller intervall. Det kan 

exempelvis handla om jämförelser med bransch, över tid eller ett målvärde. Det förutsätter att 

det finns en norm att jämföra med som tydligt klargör vad som är godtagbart och inte. 

Kontrollnyckeltal bygger således på tidigare lärande (Catasús, et al., 2017). 

Nyckeltal för kontroll har ofta egenskapen att de varnar om ett fenomen över- eller understiger 

ett visst referensvärde eller intervall. Kontrollnyckeltal är inte lämpliga att använda på områden 

där man aldrig blir nöjd, såsom resultat- och intäktmått eller vinstmarginal.Kontrollnyckeltal 
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bedöms ofta som viktiga nyckeltal. I de fall nyckeltalen inte uppnår önskad nivå kan det vara 

idé att istället använda sig av mobiliserande nyckeltal (Catasús, et al., 2017). 

NYCKELTAL FÖR MOBILISERING 

Nyckeltal för mobilisering handlar om att väcka känslor, uppmärksamhet, intresse och ibland 

även dramatik. Nyckeltalen betraktas ofta som antiintellektuella. Ett mobiliserande nyckeltals 

primära funktion är att skapa uppmärksamhet, dra till sig resurser och visa på riktning för att 

handling ska genomföras (Catasús, et al., 2017). 

Mobiliserande nyckeltal är jordnära. De skiljer sig från lärande nyckeltal avseende kravet på 

reflektion och den reaktionskraft som kontrollnyckeltal förutsätter (Catasús, et al., 2017). 

NYCKELTAL FÖR BELÖNING 

Belönande nyckeltal är en form av belöningssystem som kan vara lämpligt att använda när 

ledarskapet i en organisation fallerat och människor i organisationen inte gör sitt yttersta. 

Belönande nyckeltal kan användas för att arbete mer med något eller med specifika saker 

(Catasús, et al., 2017).  

Det är viktigt att belönande nyckeltal har en hög verifierbarhet och att de är svåra att manipulera. 

Vid användandet av nyckeltal för belöning kan det vara en god idé att införa kontrollnyckeltall 

för att hålla koll på eventuella biverkningar (Catasús, et al., 2017). 

NYCKELTAL FÖR LEGITIMERING 

Genom att uppfylla de förväntningar som finns avseende konstruktion och rapportering av vissa 

nyckeltal kan en organisation visa upp ett legitimt yttre. Det finns tre typer av legitimerande 

nyckeltal (Catasús, et al., 2017)  

 Av omgivning förväntade, men ej krävda, nyckeltal 

 Krav på nyckeltal från lagstiftare eller myndighet 

 Krav på nyckeltal från koncern eller moderföretag 

Många gånger handlar det om nyckeltal som produceras för att tillfredsställa någon annans 

intresse (Catasús, et al., 2017). 

NYCKELTAL FÖR EXTERN RAPPORTERING 

Nyckeltal för extern rapportering handlar primärt om kommunikation med andra system. Det 

kan handla om att synliggöra ett fenomen, skapa transparens eller beskriva ett samband. 

Rapportering handlar om att ta ett mått och sprida det till flera personer  (Catasús, et al., 2017). 
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KATEGORIER AV NYCKELTAL 
Nyckeltal kan delas in i trendtal och relationstal (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).  

TRENDTAL 

Trendtal är ett mått på en verksamhets effektivitet som jämförs med tidigare år (Svenska 

fjärrvärmeföreningen, 1998)  

RELATIONSTAL 

Relationstal är nyckeltal som mäter en verksamhet effektivitet jämfört med andra företag som 

arbetar under liknande betingelser (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).  

Vidare kan nyckeltal kategoriseras i:  

SURROGATNYCKELTAL  

Ibland kan det vara för krävande att ta fram data, det kan handla om tillgänglighet, resurser eller 

ekonomi. Då kan det vara lämpligt att införa surrogatnyckeltal (Catasús, et al., 2017) 

VERKSAMHETSNYCKELTAL   

Det finns två typer av verksamhetsnyckeltal, volym- och kvalitetsnyckeltal. 

Verksamhetsnyckeltal är ofta specifika är företaget eller bransch och varierar över tid (Catasús, 

et al., 2017).  

FINANSIELLA NYCKELTAL  

Det ekonomiska språket kan ge argument för att en viss åtgärd kan vara lönsam. Finansiella 

nyckeltal kan användas för att beskriva detta (Catasús, et al., 2017).  

2.3.4 NACKDELAR MED NYCKELTAL 
Produktion, distribution och användning av nyckeltal blir meningsfull först när man bestämt sig 

för hur man ska känna igen framgång. Det kan vara riskfyllt att styra för mycket mot 

nyckeltalsresultat och inte organisatorisk framgång (Catasús, et al., 2017). 

Det är viktigt att komma ihåg att samband mellan nyckeltal inte nödvändigtvis är giltiga för all 

framtid. Det kan alltså vara riskabelt att hugga sambanden i sten. Nyckeltal kan i många 

situationer vara utmärkta hjälpmedel. Det finns dock situationer där det kan uppkomma 

problem med nyckeltal (Catasús, et al., 2017).  

2.4 STANDARDER 
Till följande examensarbete ligger ett antal standarder till grund. Nedan beskrivs de standarder 

med utvalda termer och definitioner som används i arbetet. 

2.4.1 FÖRVALTNING AV TILLGÅNGAR 
Standarden ISO 55 000 Asset management (förvaltning av tillgångar) syftar till att hjälpa 

organisationer, stora som små, att förvalta sina tillgångar på ett enkelt och optimalt sätt. 
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Standarden riktar sig främst mot fysiska tillgångar. Energi och fjärrvärme är exempel på 

verksamheter som kan omfattas av standarden (SIS, 2016).  

Nedan följer definitioner från standarden som anses av vikt för arbetet.  

Tillgång definieras i punkt 3.2.1 i standarden SS-ISO 55 000:2004 enligt följande: 

Tillgång 

En sak, enhet eller entitet med potentiellt eller faktiskt värde för en 

organisation.  

Värdet kan antingen vara materiellt, immateriellt, finansiellt eller icke-

finansiellt och omfattar hänsyn till risker och förpliktelser. Värdet kan vara 

positivt eller negativt i olika stadier av tillgångens livstid.  

Fysiska tillgångar avser vanligen utrustning, inventarier och egendom som 

äga av organisationen.  

En gruppering av tillgångar som kallas ett ledningssystem kan även betraktas 

som en tillgång. 

 

Kritisk tillgång definieras enligt punkt 3.2.7 i SS-ISO 55 000:2004: 

Kritisk tillgång 

Tillgång som potentiellt kan inverka i betydande grad på hur organisationens 

mål uppnås. 

Tillgångar kan vara betydelsefulla utifrån aspekter som säkerhet, miljö- eller 

prestanda och kan även avse krav som följer v lagar eller föreskrifter. 

Kritiska tillgångar kan avse sådana tillgångar som är nödvändiga för 

leverans av tjänster till betydelsefulla kunder.  

 

örvaltning av tillgångar definieras i punkt 3.3.1 

Förvaltning av tillgångar 

Koordinerade åtgärder i en organisation för realisering av värde från 

tillgångar.  

Realisering av värde omfattar normalt en avvägning mellan kostnader, risker, 

möjligheter och nyttan med prestanda. 

Termen ”åtgärd” har en bred betydelse och kan till exempel omfatta metod, 

planering, planer och dessas införande.  
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DRIFT & UNDERHÅLL 
I europastandarden SS-EN 13 306:2001 Underhåll - Terminologi specificeras allmänna termer 

och definitioner inom underhåll. Standarden behandlar teknik, administration och 

managementområden (SIS, 2019). Nedan listas de ur standaren utvalda termer och definitioner 

som används i arbetet. 

Underhåll definieras enligt punkt 2.1 i SS-EN 13 306:2001.  

Underhåll 

Kombination av tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en 

enhets livstid avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant 

tillstånd att den kan utföra krävd funktion. 

 

Mål, strategier och planer kopplade till underhåll definieras i punkt 2.3, 2.4 och 2.5 i SS-EN 13 

306:2001 enligt nedanstående.  

Underhållets mål 

Mål som är angivna och accepterade för underhålls-verksamheten.  

Dessa mål kan inkludera exempelvis tillgänglighet, kostnads-effektivisering, 

produktkvalitet, miljöpåverkan och säkerhet. 

Underhållstrategi 

Av ledningen angiven inriktning för att nå underhållsverk-samhetens mål.  

Underhållsplan 

Strukturerad gruppering av uppgifter som inkluderar aktiviteter, 

förfaringssätt, resurser och tidsomfattning som erfordras för att utföra 

underhållet.  

 

Tillförlitlighet definieras i SS-EN 13 306:2001 enligt punkt 2.7  

Tillförlitlighet 

En sammanfattande benämning för att beskriva egenskapen driftsäkerhet och 

de egenskaper som påverkar denna: funktionssäkerhet, underhållsmässighet 

och underhållssäkerhet.  

Tillförlitlighet används bara som allmän beskrivning i icke kvantitativa 

termer. 

Underhåll kan delas upp i två typer av underhåll, förebyggande underhåll och avhjälpande 

underhåll. Förebyggande underhåll definieras i punkt 7.1 i SS-EN 13 306:2001 enligt 

nedanstående.  
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Förebyggande underhåll 

Underhåll som genomförs vid förutbestämt intervall eller enligt 

förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller 

degradering av enhetens funktion. Det förebyggande underhållet kan bestå av 

såväl tillståndsbaserat som förutbestämt underhåll. 

 

Förebyggande underhåll kan i sin tur delas in i tre strategier för underhåll, schemalagt, 

förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll vilka definieras i punkt 7.2, 7.3 och 7.4 i SS-EN 13 

306:2001. Strategierna för under förebyggande underhåll finns definierade nedan. 

Schemalagt underhåll 

Förebyggande underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller 

enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller 

degradering av en enhets funktion.  

Förutbestämt underhåll 

Underhåll som genomförs vid förutbestämt intervall eller enligt 

förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller 

degradering av enhetens funktion. Det förebyggande underhållet kan bestå av 

såväl tillståndsbaserat som förutbestämt underhåll. 

Tillståndsbaserat underhåll 

Förebyggande underhåll som består av kontroll och övervakning av en enhets 

tillstånd avseende dess funktion och egenskaper, samt därav föranledda 

åtgärder.  

Kontroll och övervakning av funktion och egenskaper kan vara schemalagt, 

på begäran eller kontinuerligt.  

Förutsägbart underhåll 

Tillståndsbaserad underhållsåtgärd som genomförs till följd av en 

förutsägelse om en enhets försämrade funktion baserad på analys och 

utvärdering av viktiga egenskaper. 

 

Avhjälpande underhåll definieras enligt punkt 7.6 i SS-EN 13 306:2001: 

Avhjälpande underhåll 

Underhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäcks och med avsikt 

att få enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.  
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Avhjälpande underhåll kan delas uppskjutet och akut underhåll, vilket definieras i punkt 7.8 

och 7.9 i SS-EN 13 306:2001 enligt nedanstående. 

Uppskjutet underhåll 

Avhjälpande underhåll som inte genomförs omedelbart efter det att ett 

funktionsfel upptäcks utan senareläggs i enlighet med givna 

underhållsdirektiv. 

Akut underhåll 

Underhåll som genomförs omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäcks 

för att undvika oacceptabla konsekvenser.  

 

Drift och driftsäkerhet definieras i SS-EN 13 306:2017: 

Drift 

Kombination av tekniska, administrativa och ledningens åtgärder, annat än 

underhållsåtgärder som resulterar i att enheten är i bruk. 

 

Driftsäkerhet 

Förmåga att prestera det som krävs. 
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3 METOD  

För att besvara arbetets frågeställningar har två angreppssätt, en litteraturstudie och en 

intervjustudie, använts. Angreppssätten beskrivs och motiveras i varsitt delkapitel nedan.  

3.1 LITTERATURSTUDIE 
Syftet med litteraturstudien var att kartlägga teoretiska nyckeltal kopplade till drift och 

underhåll av fjärrvärmenät och således kunna besvara arbetets första frågeställning. Materialet 

i litteraturstudien består av böcker, rapporter, andra publikationer och websidor för rapportering 

av nyckeltal. En stor del av materialet är utgivet av verksamma inom energibranschen såsom 

exempelvis fjärrvärmens branschorganisation i olika tappningar beroende på år. Vidare har icke 

branschspecifikt material inom driftsäkerhet och underhåll använts.  

3.2 INTERVJUSTUDIE 
Intervjustudien syftar till att kartlägga vilka nyckeltal, kopplade till drift och underhåll av 

fjärrvärmenät, som används praktiskt hos energiföretag. I studien deltog sex energiföretag med 

fjärrvärmeverksamhet av varierande storlek. Intervjuer utfördes med personal från Landskrona 

Energi AB, Öresundskraft AB, Kraftringen AB, Höganäs Energi AB, Ystad Energi AB och 

Ljungby Energi AB. Att valet föll på dessa energiföretag förklaras genom att de är geografiskt 

belägna i södra Sverige, liksom författaren, och att intervjuer på plats hos energiföretagen 

premierades. Alla bolag är medlemmar i branschorganisationen Energiföretagen Sverige.  

3.2.1 URVAL AV INTERVJUPERSONER  
Intervjupersonerna i studien valdes med utifrån roll på företaget. För att ta del av en så samlad 

bild av drift- och underhållsarbetet som möjligt, både praktiskt och administrativt samt kort- 

och långsiktigt, har framförallt personer i ledande befattning intervjuats. Deltagarna i 

intervjustudien presenteras utifrån företag, intervjuperson och företagsroll i Tabell 1 nedan.  

TABELL 1 FÖRTECKNING ÖVER INTERVJUSTUDIENS DELTAGARE. 

Företag  Intervjuperson Befattning Datum 

Kraftringen AB Johan Lundén 
Teamchef Värme/Kyla, 

Drift & Underhåll 
2018-12-10 

Öresundskraft AB Tony Stegroth 
Enhetschef Drift och Underhåll 

Fjärrvärme och kyla 
2018-12-12 

Ljungby Energi Patrik Gustavsson 
Arbetsledare 

Fjärrvärmeutbyggnad 
2018-12-13 

Höganäs Energi AB Björn Nilsson Fjärrvärmeansvarig 2018-12-14 

Ystad Energi AB 
Vinko Culjak Fjärrvärmechef 

2018-12-17 
Andreas Persson Nätingenjör Fjärrvärme 

Landskrona Energi AB 
Axel Johansson TF Fjärrvärmechef 

2018-12-20 
Mats Lindblad Drift- och underhållsansvarig 
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Intervjuerna fokuserade på hur varje energiföretag jobbar med nyckeltal och drift och underhåll 

av deras fjärrvärmenät och varför. Förberedande intervjumaterial tillhandahölls innan varje 

intervjutillfälle.  

3.2.2 FÖRBEREDANDE INTERVJUMATERIAL 
Syftet med det förberedande intervjumaterialet var dels att presentera examensarbetets kontext 

och studiens bakgrund för intervjupersonerna men främst att ge dem möjlighet att på förhand 

funderera och reflektera över nyckeltal kopplade till drift och underhåll av fjärrvärmenät.  

Det förberedande intervjumaterialet bestod av en kort presentation av examensarbetet, 

intervjustudien och dess upplägg, se Bilaga 1 – Förberedande intervjumaterial s. 62, samt 

intervjufrågorna, se Bilaga 2 – Intervjufrågor.  

3.2.3 UTFÖRANDE 
Intervjuerna genomfördes under hösten 2018 på plats hos energiföretagen eller via Skype. 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer.  

Tiden för intervjuerna varierade mellan en halv till drygt två och en halv timma. Alla intervjuer 

genomfördes av författaren och samtalen spelades in. Intervjuerna har transkriberats. Det 

transkriberade underlaget uppgår till totalt 96 sidor.  

Vid varje intervjutillfälle fanns det förberedande intervjumaterialet och intervjufrågorna med 

samt förslag på nyckeltal, se Bilaga 3 – Förslag på nyckeltal s. 65. Förslagen på nyckeltal 

användes för att vägleda och exemplifiera för intervjupersonerna.  
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4 KARTLÄGGNING AV NYCKELTAL KOPPLADE TILL DRIFT 

OCH UNDERHÅLL AV FJÄRRVÄRMENÄT    

I följande kapitel presenteras resultat från arbetets litteraturstudie. Kapitlet avslutas med en 

analys av vilka nyckeltal som skulle följas upp baserat på de uppgifter som rapporteras externt. 

Med rätt hantering kan nyckeltal fungera som ett typ av facit för en verksamhet. Det är av stor 

vikt att nyckeltalen i verksamhet samstämmer med och leder mot uppsatta mål. Nyckeltal i en 

verksamhet är ofta kopplade till varandra. Förbättras ett kan ett annat försämras.  Det gäller 

således att arbeta med rätt nyckeltal. I det stora hela bör den verksamhet som valt att aktivt 

arbete med nyckeltal sträva efter att påverka de nyckeltal som ger tillbaka mest per investering. 

Vilka nyckeltal som är rätt att arbeta med kan variera från företag till företag och verksamhet 

till verksamhet. Samtidigt finns det nyckeltal som är gemensamma  (Svensk Fjärrvärme, 2015). 

I detta kapitel presenteras nyckeltal som betrakta som gemensamma nyckeltal för drift- och 

underhåll av fjärrvärmenät.  

Vissa av nyckeltalet samlades in av branschorganisationen, Svenska fjärrvärmeföreningen, 

under 1990-talet. För dessa anges de nationella medelvärden som gått att finna i litteraturen. 

Värdena syftar till att ge en indikation på vilka värden nyckeltalet kan anta.  

Svensk fjärrvärme skriver i Underhållshandboken för fjärrvärmedistribution (2015) att 

branschorganisationen har för avsikt att ta fram en handbok för användning av nyckeltal i 

fjärrvärmeverksamhet. I skrivande stund har ingen sådan handbok publicerats.  

År 2019 gav branschorganisation, då under namnet Energiföretagen, ut rapporten 

Leveranssäkerhet i fjärrvärmenät som bland annat behandlar nyckeltal. I rapporten trycker man 

på vikten av att branschgemensamma funktionskrav, nyckeltal och definitioner för att säkra och 

mäta leveranssäkerhet.  

4.1 DRIFT OCH UNDERHÅLL 
Drift- och underhållskostnader kan uttrycks med hjälp av flera olika jämförelsebaser såsom såld 

värme, nätvolym och nätlängd (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998) men också 

nuanskaffningsvärde (Svensk Fjärrvärme, 2015). Nyckeltalen presenteras nedan. För 

enkelheten skull används förkortningen DoU för drift och underhåll. 

Följande nyckeltalen kan används som trendtal och relationstal. Som trendtal genom att sätta 

mål för den egna verksamheten och som relationstal för att ge en indikation om drift- och 

underhållskostnaderna är rimliga (Svensk Fjärrvärme, 2015).   

Det är inte ovanligt att olika bolag har olika syn på investeringar och kostnader. Det medför att 

kvaliteten på de inrapporterade siffrorna som ligger till grund för nyckeltalen varierar. 

Medelvärdena ger dock en indikation på storleksordningen för drift- och underhållskostnader i 

ett fjärrvärmenät (Svensk Fjärrvärme, 2015).   
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4.1.1 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER PER SÅLD VÄRME  
Ett vanligt sätt att presentera drift- och underhållskostnader är i förhållande till såld värme 

(Svensk Fjärrvärme, 2015). Nyckeltalet kan definieras som 

𝐷𝑜𝑈 − 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠å𝑙𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 [𝑘𝑟 𝑀𝑊ℎ] =⁄
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝐷𝑜𝑈 − 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑆å𝑙𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒
 

Drift- och underhållskostnader per såld värme är ett nyckeltal som typiskt kan användas vid 

uppsättning av mål för en fjärrvärmeverksamhet och speglar på så sätt verksamhetens taktiska 

och strategiska inställning. Med rätt hantering kan nyckeltalet användas som ett typ av facit för 

den egna verksamheten. Likt många andra nyckeltal behöver dock nyckeltal för relativa drift 

och underhållskostnader kompletteras med fler nyckeltal för att på ett beskriva en verksamhet 

på ett rättfärdigande vis (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).    

Ett lågt värde kan tolkas som ett tecken på en frisk verksamhet. Ett högt värde kan å andra sidan 

indikera skadeproblem. Det kan också förklaras med medvetna satsningar på förnyelse och 

förebyggande underhåll för att på sikt undvika avhjälpande underhåll. Ett högt värde kan 

således vara acceptabelt under förutsättningen att det är medvetet och under en begränsad 

period (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).    

I Tabell 2 presenteras medelvärden för drift- och underhållskostnader per såld värme från år 

1996–1998 insamlade av Svenska fjärrvärmeföreningen (1998). I drift- och underhållskostnad 

ingår kostnader för personal inklusive chef, köpta tjänster, material, arbetsutrustning, lokaler. 

Förnyelse redovisas i drift- och underhållskostnader.   

TABELL 2 HISTORISKA VÄRDEN FÖR DOU-KOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL SÅLD VÄRME. ÅR 1996–1998 

(SVENSKA FJÄRRVÄRMEFÖRENINGEN, 1998)  

År 1996 1997 1998 

DoU-kostnad/såld värme, 

medelvärde [kr/MWh] 
79 94 127 

 

I Tabell 3 presenteras medelvärden för drift- och underhållskostnader per såld värme från år 

1996–1998 insamlade av Svensk fjärrvärme (2015). I Underhållshandboken (Svensk 

Fjärrvärme, 2015) ingår förebyggande och avhjälpande underhåll, dokumentation och den del 

av förnyelse som betraktas som en kostnad och inte en reinvestering. Kvaliteten på de 

inrapporterade siffror kan enligt Svensk fjärrvärme (2015) varierna på grund av bolagen har 

olika syn på vad som ingår i drift- och underhållskostnader.   

TABELL 3 FÖR DOU-KOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL SÅLD VÄRME FÖR PERIODEN 2009–2013 (SVENSK 

FJÄRRVÄRME, 2015). 

År 2009 2010 2011 2012 2013 

DoU-kostnad/såld värme, 

medelvärde [kr/MWh] 
18,0 18,3 21,6 20,8 20,1 
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4.1.2 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER PER NÄTVOLYM 
Nyckeltalet drift- och underhållskostnader i förhållande till nätvolym definieras av Svenska 

fjärrvärmeföreningen (1998) som 

𝐷𝑜𝑈 − 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑛ä𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑘𝑟 𝑚3]⁄ =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝐷𝑜𝑈 − 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑁ä𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
 

Nyckeltalet är lämpligt att använda som trendtal för den egna verksamheten och för att sätta 

upp interna mål eller som trendtal för att ge en uppfattning om verksamhetens drift- och 

underhållskostnader är rimliga (Svensk Fjärrvärme, 2015).    

Värdet på nyckeltalet är att betrakta som bra om det ligger lågt jämfört med liknande 

fjärrvärmenät och om trenderna för skadefrekvens, vattenförluster och värmeförluster pekar 

nedåt eller ligger stabilt och ej antar för extrema värden (Svensk Fjärrvärme, 2015). Historiska 

medelvärden för drift- och underhållskostnader per nätvolym presenteras i Tabell 4 nedan.    

TABELL 4 PRESENTERAR DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL NÄTVOLYM FÖR ÅR 1996–

1998 (SVENSKA FJÄRRVÄRMEFÖRENINGEN, 1998). 

År 1996 1997 1998 

DoU-kostnad/nätvolym [kr/m3] 586 776 1310 

 

För att kunna användas som facit i en verksamhet behöver nyckeltalet kompletteras med 

trendanalyser av nyckeltal såsom skadefrekvens och vattenförluster (Svenska 

fjärrvärmeföreningen, 1998).    

4.1.3 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER PER NÄTLÄNGD 
Drift- och underhållskostnader per nätlängd är ytterligare ett sätt att uttrycka relativa kostnader 

för en drift- och underhållsverksamhet (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998). Nyckeltalet 

definieras som  

𝐷𝑜𝑈 − 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑛ä𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [𝑘𝑟 𝑚⁄ ] =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝐷𝑜𝑈 − 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑁ä𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑣𝑖𝑠𝑎 𝑟ö𝑟
 

I Tabell 5 och Tabell 6 presenteras medelvärdet för drift- och underhållskostnader i Sverige 

under perioderna 1996–1998 och 2009–2013. Vad som ingår i drift- och underhållskostnader 

av Svenska fjärrvärmeföreningen (1998) och Svensk fjärrvärme (2015) från avsnitt 4.1.1 gäller 

även i detta drift- och underhållskostnader per nätlängd.  

TABELL 5 PRESENTERAR MEDELVÄRDET FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL 

NÄTLÄNGD FÖR ÅR 1996–1998 (SVENSKA FJÄRRVÄRMEFÖRENINGEN, 1998). 

År 1996 1997 1998 

DoU-kostnader/nätlängd [kr/m] 26 29 38 
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TABELL 6 PRESENTERAR MEDELVÄRDET FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL 

NÄTLÄNGD FÖR ÅR 2009–2013 (SVENSK FJÄRRVÄRME, 2015).  

År 2009 2010 2011 2012 2013 

DoU-kostnader/nätlängd 

[kr/km] 
72,4 59,4 55,7 55,5 55,5 

 

De generella kommentarer som getts drift- och underhållskostnader per såld värme och per 

nätvolym gäller även för drift- och underhållskostnader per nätlängd (Svenska 

fjärrvärmeföreningen, 1998). 

4.1.4 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL 

NUANSKAFFNINGSVÄRDE 
Ett annat sätt jämföra drift- och underhållskostnader är att ställa dem mot nuanskaffningsvärdet, 

det vill säga värdet på ett nybyggt fjärrvärmenät. Svensk fjärrvärme (2015) beräknade med 

hjälp inrapporterade siffror till Energimarknadsinspektion och skattade värden drift- och 

underhållskostnaden i förhållande till nuanskaffningsvärdet till 0,72 %. Värdet är att jämföra 

med 1 % som anges baserat på erfarenhet i (Fredriksen & Werner, 2014). 

4.2 DRIFT 
I följande delkapitel presenteras nyckeltal kopplade till drift och distribution. För definition av 

drift se avsnitt 0.  

Driften av ett fjärrvärmenät beskriver leveranskvalitet vilket kan delas upp i leveranssäkerhet 

och effektkvalitét. Nyckeltal för drift av fjärrvärmenät presenteras därför utifrån 

leveranssäkerhet och effektkvalitet.  

4.2.1 LEVERANSSÄKERHET 
Leveranssäkerhet handlar om robusthet, vilket kan översättas till ett fjärrvärmenäts förmåga att 

stå emot avbrott och fungera syftesenligt när det utsätts för påfrestningar (Energiföretagen, 

2019). 

4.2.1.1 LEVERANSAVBROTT 

Levererasavbrott kan bero på tre saker – produktionsbortfall, avbrott i fjärrvärmenätet eller 

avbrott i fjärrvärmecentralen. Energiföretagen (2019) föreslår i sin rapport Leveranssäkerhet i 

fjärrvärmenät följande definition för avbrott 

Avbrott 

Tillstånd då fjärrvärmeleveransen till kund är avbruten p.g.a. att 

differenstryck saknas mellan fram- och returledning under en längre tid än 30 

minuter t.ex. från att båda ventilerna är stängda till att båda ventilerna har 

börjat öppnas.  
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TILLGÄNGLIGHET OCH OTILLGÄNGLIGHET 

Tillgänglighet kan förkortas ASAI vilket står för Average Service Availability Index. 

Energiföretagen (2019) förslår tillgänglighet ska definieras 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡[%] = 100 ∗
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 (8760 ℎ) − ∑ 𝐴𝑙𝑙 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟(8760 ℎ)
 

Fjärrvärme kännetecknas idag av hög tillgänglighet. Driftsäkerhet, se definition 0, skulle kunna 

översättas till tillgänglighet.  

Otillgänglighet kan definieras som  

𝑂𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡[%] = 100 ∗
∑ 𝐴𝑙𝑙 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟(8760 ℎ)
 

Det är viktigt att notera att avbrottstid idag endast kan tas fram och mätas manuellt. Användning 

av nyckeltalen medför alltså en högre arbetsinsats och en möjligtvis lägre noggrannhet. Detta 

kan bidra till minskad trovärdighet och användbarhet (Energiföretagen, 2019).    

AVISERADE OCH OAVISERADE AVBROTT 

Leveransavbrott kan vara antingen aviserade eller oaviserade. Energiföretagen (2019) föreslår 

följande definitioner av begreppen: 

Aviserade avbrott 

Avbrott där leverantören har underrättat kund om ett kommande avbrott 

enligt § 31 i fjärrvärmelagen (2008:263) 

Oaviserade avbrott 

Avbrott där leverantören inte underrättat fjärrvärmekund om avbrott. 

 

Oaviserade avbrott är oförutsedda händelser och kan inträffa vid akuta avbrott, utökade avbrott 

eller förlängda avbrott. Aviserade avbrott kan exempelvis bero på nyanslutningar, förstärkning, 

förnyelse, omläggning, reparation eller felsökning. Aviserade avbrott upplevs normalt inte 

mindre ansträngande hos kund (Energiföretagen, 2019).   

Energiföretagen (2019) föreslår följande definition av nyckeltal för aviserande och oaviserade 

avbrott. 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 å𝑟𝑒𝑡 [%] =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡
 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑎𝑣𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 å𝑟𝑒𝑡 [%] =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑎𝑣𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡
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Ett nyckeltal för aviserade avbrott kan visa på åtgärder som utförs i syfte att öka 

leveranssäkerheten i nätet. Det kan vara intressant att föra statistik över anledningen till de 

aviserade avbrotten. Vidare kan det vara intressant att titta på hur många aviserade avbrott som 

leder till oaviserade avbrott på grund av ett större område måste stängas eller hur många 

aviserade avbrott som blir än den aviserade tiden (Energiföretagen, 2019).   

GENOMSNITTLIG LEVERANSSÄKERHET 

Leveranssäkerhet definieras av Svenska fjärrvärmeföreningen (1998) ut ett kundperspektiv som  

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡 = 100 − 100 ∗
∑ 𝐴𝑣𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑛, 𝑎𝑏𝑏𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∗ 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑏𝑏𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∗ 8760 ℎ
 

Nyckeltalet tar hänsyn till hur många kunder som blir drabbade av avbrott, hur länge och hur 

ofta. Hög leveranssäkerhet är en av fjärrvärmens signum. Nyckeltalet får därför avläses med 

decimaler (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998). 

Den genomsnittliga leveranssäkerheten kan också beskrivas med hjälp av en mängd olika 

nyckeltal. Nedan presenteras nyckeltal för genomsnittlig leveranssäkerhet föreslagna av 

Energiföretagen (2019).  

GENOMSNITTLIGT ANTAL AVBROTT PER LEVERANSPUNKT  

Den genomsnittliga leveranssäkerheten kan utifrån genom att mäta genomsnittligt antal avbrott 

per leveranspunkt per år, SAIFI vilket står för System Average Interruption Frequency Index, 

och definieras: 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟
 

 

MEDELTID PER LEVERANSPUNKT  

Ett annat sätt att beskriva genomsnittlig leveranssäkerhet är att titta på medelavbrottstid per 

leveranspunkt under ett år, SAIDI vilket står för System Average Interruption Duration Index. 

SAIDI definieras: 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑ 𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟
 

MEDELAVBROTTSTID PER AVBROTT 

CAIDI, Costumer Average Interruption Duration Index, beskriver medelavbrottstid per avbrott. 

CAIDI definieras: 

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑ 𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡
=

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼
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GENOMSNITTLIGT ANTAL AVBROTT FÖR LEVERANSPUNKTER SOM DRABBAS AV AVBROTT 

Genomsnittligt antal avbrott för leveranspunkter som drabbas av avbrott under ett år kan 

beskrivas med CAIFI som står för Costumer Average Interrupption Frequency Index. CAIFI 

definieras: 

𝐶𝐴𝐼𝐹𝐼 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑡𝑡 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡
 

LEVERANSSÄKERHET I ENSKILDA LEVERANSPUNKTER  

Det kan också vara intressant att följa upp leveranssäkerhet i enskilda punkter i fjärrvärmenätet 

för att titta på hur ofta specifika kunder drabbas av avbrott. Detta kan mätas med nyckeltalet 

längst avbrottstid under året (Energiföretagen, 2019).  

𝐿ä𝑛𝑔𝑠𝑡 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 å𝑟𝑒𝑡 [ℎ] = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙ä𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑡  

4.2.1.2 FJÄRRVÄRMENÄTETS STATUS 

Nyckeltal för fjärrvärmenätets status beskriver både aktuell och framtida leveranssäkerhet. 

Fjärrvärmenätets status påverkas om många faktorer och faktorerna varierar ofta mellan olika 

nät.  

NÄTVATTENOMSÄTTNING 

Omsättningen nätvatten definieras som  

𝑁ä𝑡𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑔𝑔𝑟 å𝑟] =
𝑃å𝑓𝑦𝑙𝑙𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛, 𝑜𝑎𝑣𝑠𝑒𝑡𝑡 𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘

𝑁ä𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚, 𝑒𝑥𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟
⁄  

Medelvärdet för nyckeltalet uppmättes år 1996 till 0,85 ggr, 1997 till 0,98 ggr och 1998 till 1,05 

gånger (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998). Svensk fjärrvärme (2015) anger att 

omsättningen nätvatten varierar mellan 0,5 och 1 nätvolym.  

En hög omsättning indikerar läckage någonstans i nätet. Det kan handla om ledningar, 

produktionsanläggningar eller värmeväxlare hos kunder. På samma sätt kan en låg eller negativ 

nätomsättning indikera att det finns ett inläckage i nätet.  (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998). 

Notera att nyckeltalet även inkluderar återfyllning av fjärrvärmenätet vid avstängningar och 

inkopplingar. Det kan därför vara missvisande att använda nyckeltalet som mått på 

fjärrvärmenätets status. Vid konditionsanalyser kan det vara lämpligt att istället använda 

vattenförluster som nyckeltal (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998). 

VATTENFÖRLUSTER 

Ett fjärrvärmenäts vattenförluster anges vanligen i procent. Till skillnad från nätomsättning så 

tar vattenförluster inte hänsyn till volymen påfyllt vatten vid avstängningar för inkopplingar 

eller reparationer. Vattenförluster definieras som (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998) 

𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [%] = 100 ∗
𝑃å𝑓𝑦𝑙𝑙𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛, 𝑒𝑥𝑘𝑙. 𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑝𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑝.

𝑁ä𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚, 𝑒𝑥𝑘𝑙. 𝑎𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟
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Tabell 7 presenterar medelvärdet för vattenförluster i svenska fjärrvärmenät mellan år 1996 och 

1998. Siffrorna är insamlade av Svenska fjärrvärmeföreningen (1998).  

TABELL 7 MEDELVÄRDET FÖR VATTENFÖRLUSTERNA I SVENSKA FJÄRRVÄRMENÄT (SVENSKA 

FJÄRRVÄRMEFÖRENINGEN, 1998). 

År 1996 1997 1998 

Vattenförluster, medelvärde [%] 85  98 73 

 

Användning av nyckeltalet bygger på att det finns dokumentation över den nätvolym som 

tappats ut/fyllts på vid varje planerad avstängning. Detta kan i praktiken vara svårt (Svenska 

fjärrvärmeföreningen, 1998).  

Hur mycket kostanden för vattenförlusterna uppgår till beror på nätvolymen och kostnaden för 

spädmatningen. Svensk fjärrvärme (2015) uppskattar kostnaden för vattenförluster i ett typiskt 

fjärrvärmenät till 1,25 kr/MWh och år.  

RISKVÄRDE 

Ett fjärrvärmenäts riskvärde säger något om dess status och är lämplig att använda vid 

förnyelseplanering. Riskvärdet kan tas fram genom riskanalys som har hänsyn till sannolikhet 

och konsekvens genomför för varje del av fjärrvärmenätet. Metoden för att ta fram riskvärde 

bygger på AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar (Energiföretagen, 

2019).   

4.2.2 EFFEKTKVALITET 
Ett fjärrvärmenäts effektkvalitet kan bedömas genom att titta på nätets utnyttjandegrad, alltså 

hur effektivt fjärrvärmenätet utnyttjas. Det finns många faktorer som påverkar ett 

fjärrvärmenäts utnyttjandegrad och dessa skiljer sig ofta åt mellan olika nät. Vissa faktorer kan 

nätägaren inte råda över, till exempel förändringar och förbättringar i kundernas 

fjärrvärmecentraler. Nyckeltal som beskriver effektkvalitet lämpar sig i många fall därför bäst 

som trendtal (Energiföretagen, 2019).   

UTNYTTJANDETID 

Nyckeltalet utnyttjandetid anges i timmar (h) och definieras som  

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡𝑖𝑑 [ℎ] =
𝑆å𝑙𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 [𝑀𝑊ℎ]

𝐴𝑏𝑏𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑀𝑊]
 

Nyckeltalet anger antalet timmar per år som fjärrvärmens fulla abonnerade effekt utnyttjas. Ett 

högre värde på nyckeltalet är normalt att föredra (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998). 

Medelvärdet för utnyttjandetiden år 1996–1998 var 2052 h, 1920 h respektive 1864 h. 

Skillnaden mellan norr och söder uppskattades till cirka 800 h. Dessa värden ger en indikation 

på vad som är normala värden för nyckeltalet att anta (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998). 
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VÄRMEFÖRLUSTER 

Värmeförluster definieras av Svenska fjärrvärmeföreningen (1998) som 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [%] = 100
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 − 𝑆å𝑙𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒
 

och uttrycks vanligen i procent.  

År 1996–1998 uppmättes medelvärdet för värmeförlusterna i svenska fjärrvärmenät till 9,8 %, 

9,9 % och 10,5 % (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).  

Värmeförlusterna i ett fjärrvärmenät påverkas av många faktorer, till exempel: 

 Nätets temperaturnivå – värmeförlusterna drivs av temperaturskillnaden mellan 

fjärrvärmeledningarna, tillopp- och returledning, och den omgivande marken. Ju högre 

temperaturnivå, desto högre värmeförluster (Energiföretagen, 2019).   

 Flöde  

 Isolering – tjocklek (klass) och  

 Linjetäthet 

Det går också att titta på värmeförluster ur ett ekonomiskt perspektiv, det vill säga hur mycket 

kostar det att producera den energi som går förlorad i fjärrvärmenätet. Kostnaden för 

värmeförluster ligger typiskt omkring 30 kr/MWh (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

LINJETÄTHET 

Nyckeltalet utgör en kvot mellan levererad värme och nätlängd och uttrycks vanligen i enheten 

MWh/m, se definition nedan (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).  

𝐿𝑖𝑛𝑗𝑒𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 [𝑀𝑊ℎ 𝑚]⁄ =
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝐹𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑛ä𝑡𝑒𝑡𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑
 

Linjetäthet är ett mått på hur effektivt ett fjärrvärmenät utnyttjas (Svenska 

fjärrvärmeföreningen, 1998). Förtätningar ökar nyckeltalet medan långa servisledningar med 

låga energiuttag sänker nyckeltalet (Energiföretagen, 2019).  

Det är dock viktigt att komma ihåg att linjetäthet inte är synonymt med leveranssäkerhet. En 

ringmatning, alltså en åtgärd som ökar leveranssäkerheten i ett fjärrvärmenät, ökar 

fjärrvärmenätets längd och sänker på så vis linjetätheten. Det kan således vara lämpligt att 

studera nyckeltal som mäter leveranssäkerhet samtidigt som man analyserar linjetäthet 

(Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).  

Nyckeltalet kan även användas för att mäta effekten av förtätningar i ett fjärrvärmenät 

(Energiföretagen, 2019).  

  



   

 

36 

 

TEMPERATURNYCKELTAL 

Det finns flertalet nyckeltal som behandlar temperaturer i fjärrvärmenätet. Nedan presenteras 

sådana nyckeltal. 

MAXIMAL UPPMÄTT FRAMLEDNINGSTEMPERATUR 

Den högsta uppmätta framledningstemperatur ger en indikation på hur hårt fjärrvärmenätet 

utnyttjas när kundernas behov är som störst. Nyckeltalet utrycks i grader Celsius och mäts 

förslagsvis när fjärrvärmevattnet lämnar sin produktionsanläggning (Svenska 

fjärrvärmeföreningen, 1998). 

Medelvärdet för den maximalt uppmätta framledningstemperaturen i svenska fjärrvärmenät 

uppmättes 1996 till 112 ℃ , 1997 till 108 ℃  och 1998 till 105 ℃  (Svenska 

fjärrvärmeföreningen, 1998).   

Ett fjärrvärmenät där den maximalt uppmätta framledningstemperaturen är lägre än den 

dimensionerade framledningstemperaturen är överdimensionerat. Låga framlednings-

temperaturer ökar flödet i nätet och höjer på så sätt returtemperaturen. Samtidigt kan lägre 

temperaturer vara fördelaktigt ur ett produktions- och nätbelastningsperspektiv (Svenska 

fjärrvärmeföreningen, 1998).   

MEDELTEMPERATUR 

Medeltemperaturen i ett fjärrvärmenät definieras som medelvärdet av årsmedeltemperaturen 

för fram- och returledning (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).    

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶] =
𝑇𝐹𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔,å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 + 𝑇𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔,å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

2
 

Medelvärdet för medeltemperaturen i svenska fjärrvärmenät uppmättes år 1996 till 67 °C och 

1997 och 1998 till 66 °C (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).   

För god kvalitet bör nyckeltalet baseras på timvärden. Med hjälp av genomsnittlig 

marktemperatur kan nyckeltalet användas för att beräkna värmeförlusterna i ett fjärrvärmenät 

(Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).   

MEDELAVKYLNING 

Medelavkylning definieras som differensen mellan årsmedeltemperaturen för fram- och 

returledning (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).  

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑘𝑦𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 [℃] = 𝑇𝐹𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔,å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 − 𝑇𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔,å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 

Ett högt värde för avkylningen är att föredra. Det svenska medelvärdet för nyckeltalet var 1996 

och 1997 34 ℃  och 35,5 ℃ . Nyckeltalet speglar nätet och kundernas fjärrvärmecentralers 

effektivitet (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998). 
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RETURTEMPERATUR 

Returtemperaturen visar, likt medelavkylningen, på hur effektivt fjärrvärmenätet utnyttjas. 

Nyckeltalet speglar också funktionen hos de fjärrvärmecentraler som finns i nätet. 

Returtemperaturen ska vara så låg som möjligt (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).   

4.2.3 ÖVRIGA DRIFTNYCKELTAL 

4.2.3.1 SERVICENIVÅ 

Ett fjärrvärmenäts servicenivå uttrycks i % och definieras enligt följande 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑖𝑣å [%] = 100
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑝𝑎𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑣𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑝𝑎𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 inkluderar inte servisventiler inne hos kund.  

Nyckeltalet servicenivå beskriver ett möjligheterna till sektionering i ett fjärrvärmenät och kan 

ge nyttig information vid leveranssäkerhetsanalyser. Medelvärdet för servicenivån i svenska 

fjärrvärmenät mätte 43% 1996, 41% 1997 och 36% 1998 (Svenska fjärrvärmeföreningen, 

1998). 

4.3 UNDERHÅLL 
Nyckeltal för underhåll av fjärrvärmenät presenteras, likt teorikapitlet utifrån förbyggande 

underhåll, avhjälpande underhåll och förnyelse.  

4.3.1 FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL 

4.3.1.1 MEDELDIAMETER 

Ett fjärrvärmenäts medeldiameter definieras enligt följande: 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑚𝑚] = 1000√(2𝑣) (𝜋𝑙)⁄  

Där 𝑣 = 𝑛ä𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] och 𝑙 = 𝑛ä𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [𝑚].  

Nyckeltalet ger en indikation på ett fjärrvärmenäts storlek och utbredning. Nyckeltalet kan 

användas för att dela in fjärrvärmenät i olika kategorier.  

Medeldiameter bör lämpligtvis jämföras med nyckeltal såsom levererad värme, effekt och flöde 

(Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998). 

4.3.2 AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL 

4.3.2.1 SKADEFREKVENS 

Nyckeltalet skadefrekvens uttrycks i antal skador per meter ledning 

𝑆𝑘𝑎𝑑𝑒𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠[𝑠𝑡 𝑚𝑖𝑙]⁄ =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑁ä𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑
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Ett skadeställe räknas som en skada. I de fall flera skadeställen på en ledning uppstår så pass 

tätt att dessa åtgärdas i en och samma schaktgrop räknas det som en skada (Svenska 

fjärrvärmeföreningen, 1998). 

En skada avser genomgående hål i medierör eller skyddshöljet. För att räknas som en skada 

måste hålet i skyddshöljet vara så pass stort att det orsakar hål i medieröret om ingen åtgärd 

skulle vidtas (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998). 

Historiska medelvärden för nyckeltalet presenteras i Tabell 8 nedan. 

TABELL 8 MEDELVÄRDET FÖR SKADEFREKVENS I SVENSKA NÄT MELLAN ÅR 1996–1998 (SVENSKA 

FJÄRRVÄRMEFÖRENINGEN, 1998). 

År 1996 1997 1998 

Skadefrekvens, medelvärde [st/mil] 1,09  1,13  1,00 

 

4.3.2.2 LÄCKOR 

Antalet läckor säger något om det avhjälpande underhållet i ett fjärrvärmenät men också något 

om statusen på nätet. Ett lågt värde är såklart att föredra. Det är viktigt att komma ihåg att desto 

aktivare läcksökning desto större sannolikhet att lokalisera eventuella läckage i nätet. Det vill 

säga, ett lågt nyckeltal behöver inte betyda att det inte finns några läckor i fjärrvärmenätet 

(Energiföretagen, 2019). Det kan därför vara lämpligt att parallellt med läckor titta på 

vattenförluster, se avsnitt 0.  

4.3.3 FÖRNYELSE  
Förnyelse är inte att förväxla med omläggning och nybyggnation (Svenska 

fjärrvärmeföreningen, 1998). För definition av förnyelse se sidan 11.  

Svenska fjärrvärmeföreningen (1998) riktar viss misstanke mot att förnyelse kan ha förväxlats 

för siffrorna inrapporterade mellan 1996 och 1998. Såsom tidigt sagt syftar de historiska 

medelvärdena för nyckeltalen till att ge en indikation på vilka värden nyckeltalen kan typiskt 

kan anta. För nyckeltalen för förnyelse bör de historiska värdena observeras med en extra nypa 

salt.  

Med hänvisning till eventuell förväxling lyfter Svenska fjärrvärmeföreningen (1998) att 

nybyggnation kanske bör ett eller flera egna nyckeltal likt förnyelse.  

När man pratar om förnyelse är det viktigt att komma ihåg att behovet av förnyelse i ett olika 

fjärrvärmenät varierar och är starkt kopplade till åldern på fjärrvärmenätet. Det som är rätt för 

ett när kan vara fel för ett annat (Svensk Fjärrvärme, 2015).  

4.3.3.1  FÖRNYAD DEL FJÄRRVÄRMENÄT 

Förnyad del av fjärrvärmenätet uttrycks vanligen i promille, se definition: 
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𝐹ö𝑟𝑛𝑦𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑛ä𝑡𝑒𝑡 [ ‰] = 1000 ∗
𝐹ö𝑟𝑛𝑦𝑎𝑑 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑎𝑣 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑛ä𝑡𝑒𝑡

𝐹𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑛ä𝑡𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑙ä𝑛𝑔𝑑
 

Ett högt värde kan först bedömas efter ett år då det går att mäta effekten av förnyelsen. Det kan 

vara positivt med ett högt värde för nyckeltalet om det leder till minskad skadefrekvens och 

minskade vattenförluster (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998).  

Historiska värden för det svenska medelvärdet för förnyad del av fjärrvärmenätet presenteras i 

Tabell 9.  

TABELL 9 DET SVENSKA MEDELVÄRDET FÖR NYCKELTALET FÖRNYAD DEL AV FJÄRRVÄRMENÄTET MELLAN ÅR 

1996 OCH 1998 (SVENSKA FJÄRRVÄRMEFÖRENINGEN, 1998).  

År 1996 1997 1998 

Förnyad del av nätet, medelvärde [‰] 5,9 15,4 3,1 

 

4.3.3.2 FÖRNYELSETAKT 

Nycktalet anger i vilken takt fjärrvärmenätet byts ut per år. Förnyelsetaktens omfattning beror 

av två saker – behov och resurser. Vilka ledningar som byts ut beror kan bero på en mängd 

faktorer, se listade faktorer i avsnitt 2.1.4 Förnyelse. Vilken mängd ledning som byts ut styrs 

primärt av tekniska, ekonomiska och personella resurser. Förnyelsetakten är således ett 

nyckeltal som bäst lämpar sig som trendtal (Energiföretagen, 2019).   

Vid förnyelse är det viktigt att ha en tydlig förnyelseplan så att de ledningar som är i stört behov 

av utbyte prioriteras. Förnyelseplanen bör vara långsiktig (Energiföretagen, 2019).   

En låg förnyelsetakt kan innebära att ledningar som är i behov av förnyelse inte hinner bytas ut 

i tid, det vill säga en ökad risk för avhjälpande underhåll. En hög förnyelsetakt kan å andra 

sidan innebära att ledningar byts ut för tidigt, vilket i sin tur medför onödiga kostnader 

(Energiföretagen, 2019).   

4.3.3.3 RELATIVA FÖRNYELSEKOSTNADER 

Ett fjärrvärmenäts relativa förnyelsekostnader definieras av Svenska fjärrvärmeföreningen 

(1998) som 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑓ö𝑟𝑛𝑦𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 [𝑘𝑟 𝑚⁄ ] =
𝐹ö𝑟𝑛𝑦𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑛ä𝑡
 

År 1998 var medelvärdet för relativa förnyelsekostnader för alla svenska fjärrvärmenät 16 kr/m. 

För de nät som haft någon form av förnyelse år 1998 var medelvärdet 23 kr/m. Nyckeltalet 

uppmätte år 1996 och 1997 20 respektive 34 kr/m (Svenska fjärrvärmeföreningen, 1998). 

4.3.3.4  SPECIFIK FÖRNYELSEKOSTNAD 

Specifik förnyelsekostand uttrycker kostnadsnivån vid förnyelse och definieras av Svenska 

fjärrvärmeföreningen (1998) som  
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𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑓ö𝑟𝑛𝑦𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 [𝑘𝑟 𝑚⁄ ] =
𝐹ö𝑟𝑛𝑦𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟

𝐹ö𝑟𝑛𝑦𝑎𝑑 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
 

För de fjärrvärmenät som haft förnyelse under 1996–1998 presenteras medelvärdena i Tabell 

10 nedan. 

TABELL 10 HISTORISKA VÄRDEN FÖR SPECIFIK FÖRNYELSEKOSTNAD (SVENSKA FJÄRRVÄRMEFÖRENINGEN, 

1998). 

År 1996 1997 1998 

Specifik förnyelsekostnad, medelvärde [kr/m] 5 777 3 979 4 352 

 

4.4 NYCKELTAL FÖR LEGITIMERING & EXTERN 

RAPPORTERING 
Det finns en del nyckeltal som energiföretag är skyldiga, förväntas eller uppmuntras att 

rapportera.  

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar årligen in statistik för 

fjärrvärmebranschen i kvalitets- och skadenyckeln (Energiföretagen, 2019).   

4.4.1 ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN 
Energimarknadsinspektionen (EI) samlar årligen in uppgifter från fjärrvärmebolags 

distributionsverksamhet. De insamlade uppgifterna används bland annat för att ta fram 

nyckeltal för effekt och kvalitet för distributionen av fjärrvärme (Energimarknadsinspektionen, 

2021). 

I insamlingen finns bland annat uppgifter som drift- och underhållskostnader för 

fjärrvärmenätet, avbrott, distributionsnätets ålder och längd (Energimarknadsinspektionen, 

2021). Alla uppgifter som fjärrvärmeverksamheterna rapporterar årligen rörande distribution 

finns presenterade i Bilaga 4 – Energimarknadsinspektionen. 

4.4.2 KVALITETSNYCKELN 
Kvalitetsnyckeln lanserades år 2013. Nyckeltals- och statistiksystem. Har utvecklats för att ge 

stöd till verksamhetsplanering och benchmarking. (Energiföretagen, u.å.) 

I kvalitetsnyckeln kan energiföretaget både plocka ut egna rapporten och nyckeltal men också 

jämföra och utvärdera sin verksamhet med andra energiföretag. Programmet gör det möjligt att 

plocka ut både rapporter över inrapporterad data och trender (Energiföretagen, u.å.).  

NYCKELTALEN I KVALITETSNYCKELN KAN MED FÖRDEL ANVÄNDAS FÖR ATT BESKRIVA VERKSAMHETEN FÖR EGEN 

PERSONAL OCH LEDNING MEN OCKSÅ TILL EXEMPEL POLITIKER. INRAPPORTERING SKER UNDER PERIODEN 

JANUARI TILL MARS MÅNAD. (ENERGIFÖRETAGEN, U.Å.). POSTERNA FÖR RAPPORTERING I KVALITETSNYCKELN 
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PRESENTERAS I BILAGA 5 – KVALITETSNYCKELNBILAGA 

4 – ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN 
 

Distribution Enhet 

Investeringar i fjärrvärmenät  tkr 

Investeringar i fjärrvärmecentraler tkr 

Drift- och underhållskostnader för fjärrvärmenätet tkr 

Distributionsnätets ledningslängd km 

Ledningsnätets ålder   

   1950-talet eller tidigare  % 

   1960-talet  % 

   1970-talet % 

   1980-talet % 

   1990-talet % 

   2000-talet % 

   2010-talet % 

Summa  

Kvalitet   

   Antal aviserade avbrott  

   Antal oaviserade avbrott  

 

Övrigt    Enhet 

Antal kunder vid räkenskapsårets början  

Antal kunder vid räkenskapsårets slut  

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början  

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut  

Såld värme  GWh 

Intäkt från anslutningsavgifter tkr 

Intäkt för såld värme  tkr 
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Bilaga 5 – Kvalitetsnyckeln.  

4.4.3 SKADENYCKELN 
Skadenyckeln syftar till att ge en bild av skadeläget i fjärrvärme- och fjärrkylabranschen. 

Skadenyckeln består av statistik inrapporterad av branschorganisationens medlemmar. 

Inrapportering består av skador på ledningar och ventiler och sker löpande. Energiföretagen har 

samlat in uppgifter om skador sedan år 2015 och publicerar sedan 2016 årligen en rapport med 

skadestatistik (Energiföretagen, 2018).  

Tanken är att medlemmar ska kunna använda skadenyckeln för att identifiera potentiella 

problem i sina egna nät innan skada sker. Vilka är de vanligaste skadorna? Vilka skador kan 

förväntas i ett fjärrvärmenät beroende på ålder och kulverttyp? När brukar skadorna inträffa? 

Och vad finns det för erfarenheter kopplat till de skador som har uppstått (Energiföretagen, 

2018).  

Skadenyckeln kan fungera som underlag och hjälpmedel för värdering av statusbedömningar 

och vid beslut om förnyelse (Energiföretagen, 2018).  

4.5 NYCKELTAL SOM SKULLE KUNNA FÖLJAS UPP 
Efter att ha tittat på  

I matrisens första kolumnen presenteras en sammanställning av de nyckeltal som identifierats i 

kapitel 4.1 till 4.3. I den andra och tredje kolumnen presenteras nyckeltalens beståndsdelar, det 

vill säga de uppgifter som nyckeltal bygger på. Vidare har de identifierade beståndsdelarna 

jämförts med de uppgifter som samlas in av Energimarknadsinspektionen (EI) och i 

Kvalitetsnyckeln av Energiföretagen, se kapitel 4.4 samt Bilaga 4 – 

Energimarknadsinspektionenoch Bilaga 5 – Kvalitetsnyckeln. De uppgifter som samlas in är 

markerade med fet stil i kolumn 2 och 3. Den fjärde kolumnen anger om underlag finns för att 

följa upp nyckeltalet baserat på de uppgifter som rapporteras.  

Baserat på de uppgifter som rapporteras till EI och Energiföretagen finns det underlag att följa 

upp 18 av 32 identifierade nyckeltal, vilket motsvarar 56%.  

Nyckeltal Beståndsdel Beståndsdel Upp-

följning 

DoU-kostnader per såld värme 

[kr/MWh] 
Totala DoU-kostnader Såld värme  X 

DoU-kostnader per nätvolym [kr/m3] Totala DoU-kostnader Nätvolym X 

DoU-kostnader per nätlängd [kr/m] Totala DoU-kostnader Nätlängd X 

DoU-kostnader i förhållande till 

nuanskaffningsvärde [%] 
Totala DoU-kostnader Nuanskaffningsvärde  

Tillgänglighet [%] Total avbrottstid Totalt antal h per år  

Otillgänglighet [%] Total avbrottstid Totalt antal h per år  

Andel aviserade avbrott [%] 
Totalt antal aviserade 

avbrott 

Totalt antal avbrott 

(aviserade+oaviserade) 
X 
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Andel oaviserade avbrott [%] 
Totalt antal oaviserade 

avbrott 

Totalt antal avbrott 

(aviserade+oaviserade) 
X 

Leveranssäkerhet  

Total avbruten, 

abonnerad effekt  
Total abonnerad effekt 

 

 

 Avbrottstid Totalt antal h per år 

SAIFI – genomsnittligt antal avbrott per 

leveranspunkt 

Totalt antal avbrott  

(aviserade+oaviserade) 

Totalt antal 

leveranspunkter 
 

SAIDI – medeltid per leveranspunkt [h] Total avbrottstid 
Totalt antal 

leveranspunkter 
 

CAIDI – medelavbrottstid per avbrott [h] Total avbrottstid 
Totalt antal avbrott  

(aviserade+oaviserade) 
 

CAIFI – genomsnittligt antal avbrott för 

leveranspunkter som drabbas av avbrott  
Totalt antal avbrott 

Antal leveranspunkter 

med minst ett avbrott 
 

Leveranssäkerhet i enskilda 

leveranspunkter 

Total avbrottstid för 

längsta avbrottet 
  

Nätvattenomsättning [ggr/år] 
Total påfyllt 

vattenvolym  
Nätvolym X 

Vattenförluster [%] 
Påfylld vattenvolym 

exkl. inkoppling m.m. 
Nätvolym X 

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens  

Utnyttjandetid [h] Såld värme Abbonerad effekt  

Värmeförluster [%] Producerad värme Såld värme X 

Linjetäthet [MWh/m] Såld värme Nätlängd X 

Maximal uppmätt framledningstemp. 

[°C] 

Maximal uppmätt 

framledningstemp. 
 X 

Medeltemp. [°C] 
Framledningstemp. 

årsmedel  

Returledningstemp. 

årsmedel 
X 

Medelavkylning [°C] 
Framledningstemp. 

årsmedel  

Returledningstemp. 

årsmedel 
X 

Returtemp. [°C] 
Returledningstemp. 

årsmedel 
 X 

Servicenivå [%] 
Totalt antal ventilpar för 

avstängning 
Totalt antal kunder   

Skadefrekvens [st/mil] Totalt antal skador Nätlängd X 

Medeldiameter Nätvolym Nätlängd X 

Antal läckor  Antal läckor   

Förnyad del fjärrvärmenät [%] 
Förnyad längd 

fjärrvärmenät 
Nätlängd X 

Förnyelsetakt [år] 
Förnyad längd 

fjärrvärmenät 
Nätlängd X 

Relativa förnyelsekostnader [kr/m] 
Förnyad längd 

fjärrvärmenät 
Nätlängd X 

Specifik förnyelsekostnad Förnyelsekostnader Förnyad längd ledning  
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5 NYCKELTAL I PRAKTIKEN  

I följande kapitel presenteras resultat och analys av intervjustudien. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av de intervjuade verksamheterna, vilket följs av en presentation av de nyckeltal 

som används i verksamheterna. Kapitlet avslutas med en presentation av verksamheterna bild 

och erfarenheter av att använda nyckeltal.  

5.1 VERKSAMHETERNA 
Den inledande delen av intervjuerna, del 1 i Bilaga 2 – Intervjufrågor, syftade till att ringa in 

verksamheterna och deras förutsättningar för att bedriva ett systematiskt drift- och 

underhållsarbete.  

Intervjuerna inleddes med en fråga kring hur organisationen kopplat till drift och underhåll av 

fjärrvärmenätet såg ut. Verksamheterna varierar mellan att ha en person som inom sin tjänst 

bland annat arbetar med drift- och underhållsfrågor till som störst en avdelning med chef och 8 

medarbetare.  

Fjärrvärmenäten hos de intervjuade verksamheterna började byggas från tidigt 1960-tal till 

2005. Näten har idag mellan ca 240 till 14 000 kunder och distribuerar årligen mellan 45–900 

GWh. Antal kunder, ålder på fjärrvärmenät och årlig energidistribution för respektive bolag 

presenteras i Tabell 11.  

TABELL 11 INTERVJUFRÅGA DEL 1, FRÅGA 2.  

Verksamhet Kraftringen Öresunds- 

kraft 

Ljungby 

Energi 

Höganäs 

Energi 

Ystad 

Energi 

Landskrona 

Energi 

Anslutningspunkter i 

fjärrvärmenätet  

ca 8 800 

kunder 

ca 14 000 

kunder 

ca 2 050 

kunder 

ca 240 

kunder 

ca 2 500 

kunder 

ca 2 600 

kunder 

Ålder 
Började 

byggas 1963 

Började 

byggas 

1963 

Började 

byggas 

1977 

Började 

byggas 

2005 

Började 

byggas 

1985 

Började 

byggas 

1985 

Energidistribution 

[GWh/år]  
ca 900 ca 900 Ca 140 ca 45 ca 140 ca 280 

 

Vidare fick verksamheterna svara på om de generellt hade uttalade strategier, nedskrivna planer, 

uppsatta mål och nyckeltal för deras drift- och underhållsverksamheter. Hälften av 

verksamheterna angav att de hade eller delvis hade uttalade strategier och nedskriva drift- och 

underhållsplaner. Fyra av sex svarade att de hade eller delvis hade uppsatta mål och nyckeltal 

för verksamheten. Resultat per verksamhet presenteras i Tabell 12. 

TABELL 12 PRESENTERAR SUMMERADE SVAR FRÅN INTERVJU DEL 2, FRÅGA 3 

Verksamhet Kraftringen Öresunds- 

kraft 

Ljungby 

Energi 

Höganäs 

Energi 

Ystad 

Energi 

Landskrona 

Energi 

Uttalade strategier  Ja Nej Nej Nej Ja Delvis 

Nedskrivna planer Ja  Delvis Nej Nej Nej Delvis 

Uppsatta mål  Ja Ja Nej Nej Ja  Delvis 

Nyckeltal  Ja Ja Nej Nej Ja Ja 
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5.2 NYCKELTAL I VERKSAMHETERNA  
Den andra delen av intervjuerna, del 2 i Bilaga 2 – Intervjufrågor, syftade till att de kartlägga 

nyckeltal i som finns och används hos verksamheterna och deras funktion. Nyckeltalen 

kategoriserades utifrån förnyelse, underhåll, drift, leveranskvalitet, säkerhet, extern 

rapportering och goodwill. I kapitlet presenteras även del 3 i Bilaga 2 – Intervjufrågor löpande.  

För att motivera syftet med att använda nyckeltal i en drift- och underhållsverksamhet beskrevs 

drift och underhåll ur ett hållbarhetsperspektiv. Ur en ekonomisk synvinkel syftar verksamheten 

till att bedrivas på ett effektivt sätt både till kostnader och att bevaka och i den mån det är 

möjligt att förlänga livslängden på anläggningen. Minimera miljöpåverkan sätt till livslängd 

och direkta utsläpp. Att möjliggöra för klimatsmart och ekonomisk uppvärmning för kunder, 

stadens invånare berör både miljömässigt (ekologisk) och social hållbarhet. Syftet med drift 

och underhåll var något som alla bolag bekräftade.  

Modellen för att beskriva drift och underhåll av fjärrvärmenät, se Bilaga 1 – Förberedande 

intervjumaterial, mottogs väl av intervjupersonerna. I de fall de intervjuade personerna hade 

svårt att redogöra för om de hade nyckeltal inom en viss kategori användes Bilaga 3 – Förslag 

på nyckeltal som stöd.  

Genomgående för intervjuerna är att de intervjuade personerna har svårt att redogöra för 

nyckeltalens syfte, referensnivå och framgångsfaktorer varför detta inte kommer att presenteras 

i resultatet. Diskussion kring vad det kan finnas för orsaker bakom detta hittar läsaren i avsnitt 

0.  

5.2.1 UNDERHÅLL 
Underhåll kan enligt standarden SS-EN 13 306:2001 definieras och delas in i förebyggande och 

avhjälpande underhåll, se avsnitt0.  

Alla sex intervjuade verksamheter anger att det arbetar aktivt med och har, på ett eller annat 

sätt, nyckeltal inom förebyggande underhåll. Fyra av verksamheterna arbetar med 

förebyggande underhåll i egen regi, en verksamhet har avtal med en extern entreprenör och en 

verksamhet en kombination av dessa.  

I intervjuerna anges följande nyckeltal inom förebyggande underhåll: 

 Ronderingar – andel av komponenter i nätet som ronderats per år. Alla intervjuade 

verksamheter anger att målet är att rondera alla komponenter i nätet en gång om året. 

Rondering kan följas upp i procent eller uppfyllt eller inte, 1 eller 0. Hur stor del av 

ronderingen som uppnås varierar mellan näten.   

Ett förslag på nyckeltal för förebyggande underhåll som lyftes under intervjun med 

Öresundskraft är andel av fjärrvärmenätet som är övervakat. Med övervakning avses till 

exempel trådlarmsövervakning i rör, ljudinsamling i syfte att höra läckor och temperatur- och 

nivålarm i brunnar och kammare. Nyckeltalet används inte av Öresundskraft idag men det r ett 
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nyckeltal som verksamheten skulle vara intresserade av att följa upp och sätta mål för i 

framtiden.  

Alla sex intervjuade verksamheter anger att de på något sätt arbetar med och har nyckeltal för 

avhjälpande underhåll även om mängden avhjälpande underhåll varierar stort mellan 

verksamheterna. I intervjuerna anges följande nyckeltal inom avhjälpande underhåll: 

 Skador – i antal, ingen av verksamheterna tittar sedan vidare på skadefrekvens, antal 

skador per nätlängd se avsnitt 4.3.2.1. Skador rapporteras i Energiföretagens 

Kvalitetsnyckeln, se  Bilaga 5 – Kvalitetsnyckeln.  

 Läckor – i antal upptäckta och åtgärdade utläckage i nätet.  

Öresundskraft följer upp antal skador per år. Vid intervjutillfället hade Öresundskraft de fem 

senaste åren haft omkring 30–40 skador per år. Bolaget har fört intern skadestatistik sedan 1977.    

Skador i antal kan ses som ett trendtal då det är specifikt för verksamheten. För att kunna 

jämföra skador mellan olika verksamheter krävs en jämförelsebas. Skadefrekvens är således ett 

relationstal för skador. Ingen av verksamheterna anger att de jämför skadestatistik med andra 

bolag vilket kan förklara varför nyckeltalet förekommer som trendtal hos de intervjuade.   

Öresundskraft följer genom sin tidskrivning upp hur mycket tid som läggs på drift, ronderingar 

och investeringarna och underhållsprojekten.  

5.2.2 FÖRNYELSE 
Förnyelse finns definieras i avsnitt 2.1.4 som större och mindre utbyten av fjärrvärmenätets 

komponenter. Drift och underhåll av fjärrvärmenät 

Två av sex verksamheter anger i intervjuerna att de arbetar aktivt med förnyelse, Kraftringen 

och Öresundskraft som också har de äldsta och största näten. Båda energibolagen har 

fjärrvärmenät som började byggas år 1963 med andra generationens distributionsteknik enligt 

figur 2. Denna teknik har en typisk livslängd på 40-70 år beroende på kulverttyp, vilket talar 

för att bolagen har ett förnyelsebehov någongång mellan 2000-2030.  

Ingen av verksamheterna har nyckeltal för förnyelse i sin verksamhet. Öresundskraft anger att 

det i tidigare organisation följt upp förnyelsetakt men att det inte är något som de följer upp 

idag i nuvarande organisation, att det fallit mellan stolarna vid den senaste omorganisationen. 

Kraftringen arbetade 2018 med förnyelse då man fattat beslut om att bygga bort gammal 

betongkulvert efter en omfattande olycka denna kulverttyp. Vid intervjutillfället hade 85% av 

den gamla betongkulverten byggs bort och planer på vidare utbyten fanns. Stora delar av den 

utrangerade kulverten som hade plockats ut hade sett varit i gott skick.   

Höganäs Energi, Ljungby Energi, Ystad Energi och Landskrona Energi angav i intervjuerna att 

de inte upplevde att de hade ett betydande förnyelsebehov. Vilket kan förklaras med att näten 

började att byggas med tredje generationens distributionsteknik enligt Figur 2 utveckling av 

fyra generationer fjärrvärme med en livslängd för PEH-kulverten på 80–100 år, se avsnitt 2.1.2.  
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Öresundskraft har gått så långt att de säger att bygger för en livslängd på 100 år vid 

nybyggnation med max 5% utbyte under åren. Vidare betonar Öresundskraft vikten av göra 

statusbedömningar, vi måste mäta för att veta, samt att någon i organisationen måste äga frågan, 

vilket är i linje med teorin kring nyckeltal.  

Det kan vara lämpligt att en i god tid påbörja förnyelseplanering innan den tekniska livslängden 

är uppnådd, för att kunna planera sina kostnader och investeringar och för att undvika toppar.  

5.2.3 DRIFT  
Påfyllning av vatten, även kallat spädmatning, är något som alla bolag i intervjustudien anger 

att de följer upp i sin verksamhet. Påfylld volym vatten anges i m3 per timme, dag eller månad.  

Påfylld vattenvolym rapporteras i Kvalitetsnyckeln, se Bilaga 5 – Kvalitetsnyckeln. 

Nätomsättning, enligt avsnitt 0, anger bolagen inte att de gör uppföljning på regelbundet. 

Kraftringen och Ystad Energi anger spädmatningen som ett av de viktigaste nyckeltalen.  

Ystad Energi följer upp returtemperaturen på månadsbasis. Parallellt följs differenstrycket ute 

på specifika mätplatser i nätet ut. När kör ut en tillfredställande temperatur från 

produktionsanläggning och har ett differenstryck inom rätt intervall gör bolag bedömning att 

de levererar värme av god kvalitet till sina kunder. Ystad Energi listar returtemperaturen som 

ett av de två för de viktigaste nyckeltalen.  Höganäs Energi att följa upp 

framledningstemperaturen. Kraftringens drift- och underhållsavdelning följer inte själva upp 

temperaturer i nätet och kunder inte svara för om det görs någon annanstans i organisationen.  

Värmeförluster i nätet följer Ystad Energi upp på månadsbasis. Kraftringen tittar delvis på 

värmeförluster. Ljungby Energi för viss statistik men tycker inte så pass viktigt att de överväger 

att investera i mer välisolerad kulvert. Höganäs Energi har följt upp värmeförluster tidigare men 

gjorde det inte regelbundet vid intervjutillfället.  

Linjetäthet är ett nyckeltal som många av verksamheterna känt igen och beskrivit som ett 

klassiskt nyckeltal. Se avsnitt 0 för definition. Alla verksamheterna var bekanta med nyckeltalet 

men ingen använder det i sin verksamhet.   

5.2.4 LEVERANSKVALITET  
Alla bolag anger att de följer upp avbrott. Det bör nämnas att antal aviserade och oaviserade 

avbrott finns med som uppgift i rapportering till Energimarknadsinspektionen, se Bilaga 4 – 

Energimarknadsinspektionen, och totalt antal avbrott i Kvalitetsnyckeln, se Bilaga 5 – 

Kvalitetsnyckeln.  

Hos Kraftringen har satts en maximalt tillåten avbrottstid, längsta tid en kund tillåts vara utan 

värme och varmvatten. Den maximalt tillåtna avbrottstiden var vid intervjutillfället satt till max 

18 timmar för 2019.  

Servicenivå är ett av de nyckeltal som lyfts specifikt under intervjuerna från Bilaga 3 – Förslag 

på nyckeltal. Nyckeltalet anger antal ventilpar för avstängning per kunder i nätet och syftar till 
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att beskriva sektioneringsmöjligheterna i ett fjärrvärmenät. Servicenivå beskriver nätet. I flera 

intervjuer påpekades det dock att nyckeltalet inte beskriver hur väl avstängningsventilerna är 

placerade, i praktiken hur många blir påverkade vid ett avbrott. Verksamheterna utryckte istället 

ett intresse för att prata sektionering.  

5.2.5 SÄKERHET 
Ingen av verksamheterna anger att de har något nyckeltal för hur säkert nätet är ur ett drift- och 

underhållsperspektiv, varken för den egna personalen eller tredje part.  

Fem av sex verksamheter har någon form av generell avvikelserapportering. Hos Höganäs 

Energi som har en totalentreprenad för drift och underhåll ligger avvikelserapportering på 

entreprenören. Hos Kraftringen finns det ett mål för antal rapporterade avvikelser på årsbasis. 

Den intervjuade menar dock att det kan bli felriktat då det inte förekommer någon definition 

kring vad en avvikelse är eller innebär.  

5.2.6 EXTERN RAPPORTERING 
Alla bolag anger att de rapporterar till Energimarknadsinspektionen, vilket är ett krav. Alla 

bolagen är medlemmar hos Energiföretagens och rapporterar årligen till Kvalitetsnyckeln. 

Endast Öresundskraft anger att de rapporter skador i Energiföretagens Skadenyckeln, en 

fördjupad insamling av skadeuppgifter.  

5.2.7 GOODWILL 
Ingen av verksamheterna har nyckeltal som mäter goodwill specifikt för drift och underhåll. En 

verksamhet anger att de vid vissa avstängningar skickar ut en enkät till de kunder som påverkats 

med frågor kring om kunderna fått tillfredställande information kring det planerade 

leveransavbrottet. Vidare anger verksamheterna att de ibland görs s.k. nöjd kund-

undersökningar för att undersöka hur nöjda kunder är med fjärrvärme i stort. Sådana 

undersökningar tenderar att spegla hela affären, från produktion och nät till fjärrvärmecentralen.   

5.3 ATT ARBETA MED NYCKELTAL 
Alla bolag svarade att de tycker att nyckeltal fyller eller kan fylla en viktig funktion i en drift- 

och underhållsverksamhet. Ljungby Energi anger i intervjustudien att de i stor utsträckning 

arbetar på de sätt som de skulle vilja göra idag. Övriga fem bolag angav att de inte arbetar med 

nyckeltal i verksamheten så mycket som de önskar. Kraftringen uttryckte att man i 

verksamheten inte är mycket för att ha nyckeltal bara för att ha nyckeltal, det måste finnas ett 

syfte. Bolagen uttryckte en ovisshet kring vilka nyckeltal som skulle användas i verksamheterna 

framöver. Det resonerades kring att det finns en lucka men bolagen uttryckte att de inte vet hur 

de ska fylla den luckas. Det finns alltså ett behov av stöd på området. Samtidigt har 

branschorganisationen i Underhållshandboken (Svensk Fjärrvärme, 2015) skrivit att det fanns 

en avsikt att ge ut en handbok med tips och råd för hur man kan arbeta med nyckeltal. Någon 

sådan handbok har inte getts ut under tiden för arbetet.  
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Ystad Energi lyfte att fjärrvärmebranschen är för dåliga på utbyten med varandra. Ystad Energi 

var vid intervjutillfället delaktiga i nätverk för små energibolag i södra Sverige. De uttryckte att 

det fanns ett givande utbyte inom nätverket men att nyckeltal för verksamheterna inte var något 

som de hade diskuterat eller jämför bolagen emellan.  

Ytterligare ett forum som nämndes under intervjuerna var de mellan Krafttingen, Landskrona 

Energi och Öresundskraft. Bolagen är sammankopplade men en överföringsledning som ägs 

gemensamt. Forumet berörde specifikt drift och underhåll. Vid tiden för intervjutillfällena var 

utbytet under uppstart.  

Under intervjuerna förekom ibland en känsla av motstånd mot nyckeltal från vissa bolag. Det 

verkar föreligga en tanke om att om en verksamhet använder nyckeltal, att det skulle vara det 

enda som styr verksamheten, vilket inte tanken. Tendensen var tydligare hos de mindre bolagen.  

Öresundskraft lyfte utmaningar med att hantera information i många olika system. Det kan 

exempelvis handla om termograferingar, läcksökning med ljudmätning, fuktlarmsövervakning, 

mätningar över kvalitet på skum i rören och ronderingar.  

Hos Öresundskraft har ISO 55 000 Asset management, standarden för förvaltning av tillgångar 

förekommit i diskussioner. Vid intervjutillstället hade bolaget inte fattat beslut om standarden 

skulle implementeras bolaget. Intervjupersonen lyfte två positiva saker med standarden, det 

systematiska arbetet och ägandefrågan.   
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6 JÄMFÖRELSE AV NYCKELTAL I LITTERATUR OCH 

INTERVJUADE VERKSAMHETER 

I följande kapitel presenteras en analys med jämförelse mellan nyckeltal i litteratur och 

nyckeltal hos de intervjuade verksamheterna. 

Matrisen syftar till att jämföra resultatet från litteraturstudien med intervjustudien i en 

överskådlig matris. Matrisen är uppdelad per kategori och visar på hur många och vilka 

nyckeltal som förekommer i litteraturen, verksamheterna och båda delarna.  

Kategori Nyckeltal i litteratur 
Nyckeltal hos en eller 

flera av verksamheterna 

Nyckeltal som 

förekommer i båda 

Drift & 

underhåll 

(4) 

– DoU-kostnader per såld 

värme 

– DoU-kostnader per 

nätvolym 

– DoU-kostnader per nätlängd 

– DoU-kostnader per 

nuanskaffningsvärde 

(0) (0) 

Drift 

(22) 

Leveranssäkerhet 

Leveransavbrott 

–  Tillgänglighet & 

otillgänglighet 

– Aviserade & oaviserade 

avbrott 

– Genomsnittlig 

leveranssäkerhet 

– Genomsnittligt antal avbrott 

per leveranspunkt 

– Medeltid per leveranspunkt 

– Medeltid per leveranspunkt 

– Medelavbrottstid per 

avbrott 

– Genomsnittligt antal avbrott 

för leveranspunkter som 

drabbas av avbrott  

– Leveranssäkerhet i enskilda 

leveranspunkter 
 

Fjärrvärmenätets status  

– Nätvattenomsättning 

– Vattenförluster 

– Riskvärde 
 

Effektkvalitet 

– Utnyttjandetid  

– Värmeförluster 

–  Linjetäthet 

– Maximal uppmätt 

framledningstemperatur 

– Medeltemperatur 

– Medelavkylning 

– Returtemperatur 

(9) 

Leveranssäkerhet 

– Aviserade & oaviserade 

avbrott 

– Maximal avbrottstid, vilket 

är samma sak som nyckeltalet 

Leveranssäkerhet i enskilda 

leveranspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fjärrvärmenätets status  

– Nätvattenomsättning 

– Vattenförluster 

 
 

Effektkvalitet 

– Värmeförluster 

– Framledningstemperatur 

– Returtemperatur 

– Differenstryck  

(7) 

Leveranssäkerhet 

– Aviserade & oaviserade 

avbrott 

– Leveranssäkerhet i enskilda 

leveranspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fjärrvärmenätets status  

– Nätvattenomsättning 

– Vattenförluster 

 
 

Effektkvalitet 

– Värmeförluster 

– Returtemperatur 
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Kategori Nyckeltal i litteratur 
Nyckeltal hos en eller 

flera av verksamheterna 
Nyckeltal som 

förekommer i båda 

Underhåll 

(3) 

Avhjälpande underhåll  

–  Skador  

– Skadefrekvens  

– Läckor 

(3) 

Avhjälpande underhåll  

– Skador 

– Läckor 

Förebyggande underhåll  

– Rondering  

(2) 

Avhjälpande underhåll   

– Skador 

– Läckor  

 

Förnyelse 

(4) 

– Förnyad del av 

fjärrvärmenätet 

– Förnyelsetakt 

– Relativa förnyelsekostnader 

– Specifik förnyelsekostnad 

(0) (0) 

Säkerhet  
(0) (1) 

– Antal avvikelser 

(0) 

Goodwill 
(0) (0) (0) 

 

 

Av de 18 nyckeltal som verksamheterna har uppgifter för att följa upp utifrån vad de 

rapporterar, se kapitel 4.5, förekommer uppföljning av sex nyckeltal hos en eller flera av 

verksamheterna – aviserade och oaviserade avbrott, nätvattenomsättning, vattenförluster, 

värmeförluster och returtemperatur. 
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7 DISKUSSION 

I följande kapitel presenteras en diskussion av arbetets resultat i litteratur- och intervjustudie, 

var för sig och tillsammans samt metod för arbetet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

framtida studier.  

7.1 LITTERATURSTUDIE 
Litteraturstudien gjordes för att för att svara på arbetets första frågeställning och för att lägga 

en grund för den följande intervjustudien. Litteraturaturstudien gör inte anspråk på att vara 

fullständig inom området.  

Stor del av de nyckeltal som funnits i litteraturen kan kopplas till branschorganisationen genom 

åren. Branschorganisationen fyller en viktig roll när det kommer till standardisering, insamling 

och uppföljning av nyckeltal.  

Termer och definitioner från standarderna för förvaltning av tillgångar, ISO 55 000, och 

underhållsterminologi, ISO 13 306, i kapitel 2.4 är användbara i det strukturerade och 

systematiska drift- och underhållsarbete och i arbetet med nyckeltal, både för bolagen och 

branschorganisationen. Vidare gör standarderna det enklare att jämföra nyckeltal med andra 

branscher. En bransch som ibland lyfts som ett gott exempel vad gäller drift och underhåll är 

industrin. Vad finns det för likheter mellan branscherna och finns det att lära av industrin i 

fjärrvärmebranschen?     

7.1.1 NYCKELTALEN 
I litteratur identifierades totalt 32 nyckeltal som på olika sätt berör distribution av fjärrvärme 

som beskriver både verksamheten och kostnader kopplade till verksamheten. Nyckeltalen 

förekommer i litteratur från 1998 till 2019. I två fall det funnits referensnivåer från 

inrapporterad statistik två olika källor för ett nyckeltal, drift- och underhållskostnader per såld 

värme och drift- och underhållskostnader per nätlängd, se avsnitt 4.1.1 och 4.1.3. 

Referensnivåerna kommer från branschorganisationen, 1996–1998 i form av Svenska 

Fjärrvärmeföreningen och 2009–2013 Svensk Fjärrvärme.  

Statistiken från 1996–1998 har drygt 20 år på nacken. Det är sannolikt att referensnivån för 

nyckeltalen idag skiljer sig från slutet på 90-talet. Det går att argumentera för att referensnivån, 

utifrån samma kriterier, borde vara högre idag sett till inflationen och att drift- och 

underhållsbehovet bör ha ökat med hänsyn till åldrande ledningar. För att jämföra med 

referensnivån idag bör referensnivån räknas upp förslagsvis med inflation och exempelvis 

entreprenadindex.     

Nivåerna för drift- och underhållskostnaden per såld värme skiljer sig markant mellan två olika 

tidsperioderna, 1996–1998 ligger referensnivån på 79–127 kr/MWh och 2009–2013 på 18–21,6 

kr/MWh. För drift- och underhållskostnader per nätlängd skiljer det omkring en faktor 2 mellan 

1996–1998 och 2009–2013, från 126–38 kr/km till 55,5–72,4 kr/km. Det enda förklaring som 
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har kunnat hittats är det finns skillnader i vad som ingår i den totala drift- och 

underhållskostnader vid de olika insamlingarna. Under 90-talet inkluderades förnyelse och 

personalkostnader vilket inte ingår i Svensk Fjärrvärme (2015). I Underhållshandboken 

(Svensk Fjärrvärme, 2015) tas problematiken kring att bolag kan ange drift- och 

underhållskostnader på olika sätt och att kvaliteten kan variera. Man menar ändå att de 

presenterade medelvärdena för 2009–2013 ger en tydlig indikation av storleksordningen på 

drift- och underhållskostnaderna. Drift- och underhållskostnader per såld värme, nätlängd eller 

nätvolym är användbart som trendtal och relationstal. Nyckeltalet skulle till exempel kunna 

användas för att motivera en större drift- och underhållsbudget i takt med att nät växer.   

Uppföljning av tillgänglighet och otillgänglighet, se avsnitt 4.2.1.1, bygger på att avbrottstiden 

mäts manuellt. Arbetsinsatsen tillsammans med den mänskliga faktorn bidrar till att nyckeltalen 

lämpar sig bäst som trendtal i den enskilda verksamheten.  

Genomsnittlig leveranssäkerhet, enligt avsnitt 4.2.1.1, är ett intressant nyckeltal. Nyckeltalet 

bygger likt tillgänglighet och otillgänglighet på uppföljning av avbrottstid samt total och 

avbruten abonnerad effekt. Hög tillgänglighet är något som kännetecknar fjärrvärmen och som 

ofta lyfts som en fördel ur ett kundperspektiv. En skulle såldes kunna anta att leveranssäkerhet 

är något som ett bolag skulle kunna vara intresserade av att kommunicera till potentiella kunder 

i ett legitimeringssyfte.  

Läckor i antal anges som nyckeltal i litteraturen, ett typiskt trendtal. För att göra läckor 

jämförbart kan det förslagsvis divideras med nätlängd likt skador i antal och skadefrekvens. 

Nyckeltalet läckfrekvens skulle beskriva antalet läckor som en verksamhet kan förvänta sig 

baserat på dess nätlängd. Läckfrekvens skulle kunna användas både som trendtal och 

relationstal. Nyckeltalet skulle kunna ges utifrån de uppgifter som samlas in i Energiföretagens 

Kvalitetsnyckeln.  

Det har i vissa fall har det varit svårt att placera de olika nyckeltalen i kategorier. Ett nyckeltal 

kan ibland passa inom mer än en kategori. Tre nyckeltal som är nära besläktade är 

nätvattenomsättning, vattenförluster och läckor vilka finns presenterade under 4.2 Drift 

respektive 4.3 Avhjälpande underhåll. Oavsett val av kategori är det nyckeltal som fylls inom 

ramen för drift och underhåll.  

7.2 INTERVJUSTUDIE 
Intervjuernas innehåll bedöms relevant även om de genomfördes i slutet av 2018. Det är möjligt 

att användandet av nyckeltal ser annorlunda ut hos bolagen idag. Alla sex intervjuer 

genomfördes under en 11-dagarsperiod i december 2018 och bedöms därför att spegla läget just 

då.   

Att motivera syftet med drift- och underhåll utifrån ett hållbarhetsperspektiv var något som 

intervjuerna bekräftade och höll med om. Att applicera hållbarhetsperspektivet på hela 

fjärrvärmeaffären men också dess olika delar är något som blir allt viktigare. Att vara 
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konkurrenskraftig handlar om att kunna visa på ekonomiska fördelar, miljövänlighet samt att 

bolaget tar ansvar den tjänst som säljs.  

Modellen som användes för att beskriva drift och underhåll utifrån kategorierna i 

intervjumaterialet, se Bilaga 1 – Förberedande intervjumaterial, mottogs väl av 

intervjupersonerna. Modellen beskrev ringa in drift och underhåll av fjärrvärmenät på ett bra 

och beskrivande sätt både sätt till ekonomi och utförande. Ingen av de intervjuade 

verksamheterna kom med några förslag på ändringar vilket kan ses som ett gott betyg.    

7.2.1 RESULTAT 
Det finns utifrån resultatet anledning att misstänka att benägenheten att arbeta med nyckeltal 

för drift och underhåll beror av storleken på fjärrvärmenät och organisation. Ju större ett nät 

och dess organisation blir, desto svårare blir det att hålla saker i huvudet och behovet av ett 

systemstöd ökar. Oavsett storlek på organisation finns det alltid fördelar med att arbeta aktiva 

med nyckeltal.  

Bilaga 3 – Förslag på nyckeltalmed förslag på nyckeltal kom till användning under intervjuerna. 

Det hände att intervjupersonerna först svarade att de inte hade nyckeltal inom en kategori, när 

de sedan fick frågan om de följer upp några av de föreslagna nyckeltalen blev svaret istället ja. 

Intervjupersonerna såg inte själva att det som de följer upp i verksamheten är nyckeltal. Detta 

tros ha bidragit till att det i nästa steg när de fick frågan om nyckeltalens syfte, referensnivå och 

framgångsfaktorer hade svårt att svara. Eftersom de intervjuade personerna ibland hade svårt 

att koppla begreppet nyckeltal till verksamheten, blev följdfrågor på ämnet för mycket.  

7.2.2 VAL AV INTERVJUPERSONER 
Kontakt av intervjupersoner togs utifrån Landskrona Energis olika kontaktnät, dels i ett forum 

för kunskapsutbyte rörande drift- och underhållsfrågor med Kraftringen och Öresundskraft, dels 

i Landskrona Energis VD:s VD-forum för mindre energibolag i Sydsverige.  

Alla intervjuade personer jobbar på något sätt med drift och underhåll. Beroende på storlek på 

fjärrvärmenät och organisation arbetade personerna helt eller delvis med drift och underhåll. 

Oavsett anses de deltagande intervjupersonerna som de bäst lämpande inom respektive bolag.  

Fjärrvärmenäten hos de intervjuade bolagen varierar från att ha en ålder från ca 15 år till 

närmare 55–60 år. Det är rimligt att anta att behoven och förutsättningarna ser olika ut.   

7.3 LITTERATUR & INTERVJU 
Alla intervjuade bolag anger att de rapporterar uppgifter till Energimarknadsinspektionen och 

Energiföretagens Kvalitetsnyckeln. Baserat på de uppgifter som rapporteras finns underlag för 

att följa upp 18 nyckeltal enligt jämförelsen i kapitel 5.3. Det är anmärkningsvärt att bolagen 

gemensamt följer upp sammanlagt 7 av dessa nyckeltal inom verksamheterna. Under 

intervjuerna uttryckes att uppgifter rapporterades för saks skull och att det inte är nyckeltal för 
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verksamheterna på grund av att de inte finner talen intressanta. Att endast 7 av 18 nyckeltal 

följs upp kan tolkas som ett belägg för detta.  

Totalt kunde 13 nyckeltal identifieras hos verksamheterna:  

 Aviserade avbrott 

 Oaviserade avbrott 

 Leveranssäkerhet i enskilda leveranspunkter 

 Nätvattenomsättning 

 Vattenfvattenförluörluster  

 Värmeförluster 

 Framledningstemperatur 

 Returtemperatur  

 Differenstryck 

 Skador 

 Läckor 

 Rondering 

 (Avvikelser)  

Av dessa återfinns 9 nyckeltal i litteraturen. Det förekommer således 4 nyckeltal hos 

verksamheterna som inte förekommer som nyckeltal i litteraturen – framledningstemperatur 

och differenstryck i nätet, ronderingar och avvikelser. I Underhållshandboken (Svensk 

Fjärrvärme, 2015) berörs alla tre områden.  

Det är ibland varit svårt att skilja på vad är drift och underhåll och vad som är distribution, både 

i litteratur- och intervjustudie. Vad som ryms inom distribution och drift och underhåll har även 

sett olika ut hos de intervjuade bolagen. Arbetet har avgränsats till att endast beröra 

fjärrvärmenätsdelen från gränsventiler på värmeproducerande anläggningar till servisventiler 

innanför grundmur hos kund, vilket inkluderar både distribution och drift och underhåll varför 

gränsdragning inte har utretts vidare.  

Majoriteten av bolagen uttryckte under intervjuerna att de vill arbeta med nyckeltal i drift- och 

underhållsverksamheten men att de inte riktigt vet hur eller är bekväma med det. Som tidigare 

nämnt har branschorganisationen i Underhållshandboken (Svensk Fjärrvärme, 2015) skrivit att 

de har för avsikt att ge ut en handbok med tips och råd kring nyckeltal. Rapporten 

Leveranssäkerhet i fjärrvärmenät (Energiföretagen, 2019) betonar vikten av att inom branschen 

enas om gemensamma nyckeltal och definitioner och behandlar nyckeltal för leveranssäkerhet. 

Rapporten presenterar nyckeltal tillsammans med en beskrivning och en kort genomgång kring 

vad höga respektive låga värden kan vara tecken på. Det förekommer inte referensnivåer eller 

statistik för de presenterade nyckeltalen. Det är en välskriven och användbar rapport men det 

är inte den handbok som Svensk fjärrvärme omnämner i Underhållshandboken (Svensk 

Fjärrvärme, 2015).  
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Att arbeta med nyckeltal är en del i att bedriva ett strukturerat och systematiskt drift- och 

underhållsarbete. Fjärrvärmeaffären blir mer och mer pressad. Förnyelsebehovet kommer att 

öka över sikt. Det finns ett behov av att bedriva alla delar av affären på ett strukturerat sätt.  

Genom att arbeta med nyckeltal som beskriver både ekonomi och verksamhet är det möjlighet 

att kommunicera drift och underhåll i flera led i en organisation, från chef och VD och till de 

som utför arbetet ute på nätet. Det går att visa på och kvantifiera samband, som exempel 

termografering av nätet (kostnad) gör att en läcka hittas och kan åtgärdas (kostnad) vilket 

minskar spädmatningen med x m3 per dygn eller månad (besparing). Bolagen bör därför se på 

användandet av nyckeltal som ett verktyg snarare än ett hot.  

7.4 METODDISKUSSION   
Genom att genomföra och jämföra både en litteratur- och intervjustudie på ett ämne möter teori 

praktik. Kombinationen av studierna visar på en komplexitet inom ämnet. Arbetet har på så vis 

kunnat visa på det gap som man uppstå mellan teori och praktik.  

Syftet med litteraturstudien var att kartlägga nyckeltal och att lägga en grund för den följande 

intervjustudien.  

Intervjustudien genomfärdens med semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna fick ut ett 

förberedande intervjumaterial, se Bilaga 1 – Förberedande intervjumaterial, innan 

intervjutillfället. Frågorna vid intervjutillfället följde Bilaga 2 – Intervjufrågor med Bilaga 3 – 

Förslag på nyckeltal som hjälpmedel. Metoden valdes i syfte att få jämförbara svar samt fångs 

upp mjuka värden kopplat till användandet av nyckeltal.  

Utifrån erfarenheterna från studien hade det troligtvis varit svårt att genomföra en strukturerad 

intervju eller enkät då intervjupersonerna ibland svarade att de inte hade några nyckeltal inom 

en viss kategori för att sedan ändra sitt svar när exempel på vad nyckeltal inom kategorin. 

Intervjupersonerna tänkte inte på det som de följer upp som nyckeltal.  

Vidare bör nämns att det finns en nyare utgåva av standarden SS-EN 13306:2001 Underhåll – 

terminologi, vilken inte har lyckats att tillgå i detta arbete.  

7.5 FRAMTIDA STUDIER 
I framtida studier hade det varit intressant att intervjua Energiföretagens distributionsråd på 

området nyckeltal. Svensk fjärrvärme skrev 2015 i Underhållshandboken (Svensk Fjärrvärme, 

2015) att man hade för avsikt att ge ut en handbok för med tips och råd för hur man kan arbeta 

med nyckeltal i en verksamhet. Sedan dess har Svensk Fjärrvärme blivit till Energiföretagen 

Sverige. Hur ser Energiföretagen på nyckeltal för drift och underhåll av fjärrvärmenät? Hur ser 

Energiföretagen på sin roll som branschorganisation i standardisering, insamling och 

uppföljning av nyckeltal? I Underhållshandboken (Svensk Fjärrvärme, 2015) och rapporten om 

leveranssäkerhet (Energiföretagen, 2019) går det till viss del att läsa om hur 

branschorganisationen ser på sin roll i frågan.  



   

 

57 

 

Branschorganisationens insamling och publikationer av nyckeltal kopplat till distribution av 

fjärrvärme har varierat över tid liksom branschorganisations namn. Det skulle vara intressant 

att vidare titta på vilken statistik som samlats in under vilka perioder och varför.  

Inom detta arbete intervjuades energibolag med fjärrvärmenät av varierande storlek 

lokaliserade i södra Sverige. Arbetet visar på en möjlig trend där benägenheten att använda 

nyckeltal är större hos större energibolag och drift- och underhållsverksamheter. Det kan av den 

anledningen vara en anledning att i framtida studier titta på de stora energibolagen i Sverige.  

Detta arbete har avgränsats till att titta på fjärrvärme i Sverige. I fortsatta studier kan vara av 

intresse att göra en omvärldsbevakning genom att blicka ut i till exempel Norden eller Europa.   
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8 SLUTSATS  

Det finns flertalet nyckeltal för drift och underhåll av fjärrvärmenät. Nyckeltal för drift- och 

underhållskostnader, skadefrekvens, läckor, nätvattenomsättning och leveranssäkerhet. Totalt 

har 32 nyckeltal kartlagts i litteratur.  

Inom arbetet har 13 nyckeltal hos fjärrvärmeverksamheter identifierats - aviserade och 

oaviserade avbrott, leveranssäkerhet i enskilda leveranspunkter, nätvattenomsättning, 

vattenförluster, värmeförluster, framledning- och returtemperatur, differenstryck, skador, 

läckor, rondering och avvikelser. Nio av nyckeltalen förekommer som nyckeltal i litteraturen, 

övriga behandlas inom litteraturen på området men inte i termer av nyckeltal.  

Baserat på vad bolag rapporterar till Energimarknadsinspektionen och Energiföretagen 

Sveriges Kvalitetsnyckeln skulle 18 nyckeltal skulle kunna följas upp. Av dessa nyckeltal följs 

sex upp av en eller flera av de intervjuade verksamheterna.  

De intervjuade bolagen menar att nyckeltal fyller eller skulle kunna fylla en viktig funktion i 

en drift- och underhållsverksamhet. Samtidigt finns det en tveksamhet i hur nyckeltal skulle 

kunna påverka styrningen i en verksamhet. Majoriteten av bolagen skulle vilja arbeta mer med 

nyckeltal i sin verksamhet men uttrycker att de inte vet hur de ska gå tillväga. 

Branschorganisationen har en viktig roll när vad gäller standardisering, insamling och 

uppföljning av nyckeltal. Branschorganisation har haft för avsikt att ta fram en handbok med 

tips och råd kring nyckeltal. Vid tidpunkten för detta arbete har någon sådan handbok getts ut. 

Resultatet från intervjustudien vittnar om att det finns ett behov och efterfrågan av en sådan 

handbok.  

Det finns nätverk för utbyten energibolag och drift- och underhållsverksamheter emellan. De 

intervjuade verksamheterna uttrycker dock att verksamheterna kan bli bättre på att jämföra 

nyckeltal och utbyta erfarenheter.  

Att bedriva ett systematiskt drift- och underhållsarbete är en förutsättning för god 

leveranssäkerhet och en hållbar och konkurrenskraftig fjärrvärmeaffär. I det arbetet kan 

nyckeltal bidra till att skapa strukturkapital.  
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BILAGA 1 – FÖRBEREDANDE INTERVJUMATERIAL  
Syftet med följande intervjustudie är att kartlägga vilka nyckeltal, kopplat till drift och underhåll 

av fjärrvärmenät, som finns och används.  

Examensarbetet bygger på tre teorier: hållbarhet, drift och underhåll kopplat till fjärrvärmenät 

och nyckeltal. Utifrån dessa har jag identifierat ett flertal områden där jag tror att nyckeltal kan 

ha en roll i en drift- och underhållsverksamhet. De identifierade områdena presenteras nedan. 

 Förnyelse 

 Underhåll  

o Förebyggande underhåll 

o Avhjälpande underhåll 

 Drift 

 Leveranskvalitet 

o Leveranssäkerhet 

o Effektkvalitet 

 Säkerhet 

o Arbetsmiljö 

o Kunder och omgivning  

 Extern rapportering 

o Krav 

o Statistik  

 Goodwill  

Intervjun är uppdelad i fyra delar. Den första delen av intervjun syftar till att ge en uppfattning 

om ert fjärrvärmenät och organisation kopplad till drift och underhåll. Till frågorna i del 1 får 

du gärna ha förberedda svar vid intervjutillfället.  

I intervjuns andra och tredje del diskuteras och analyseras nyckeltal utifrån ovan identifierade 

områden. Definitioner och begreppsförklaring tillhandahålls vid intervjutillfället. Önskar du ta 

del av materialet tidigare, hör av dig. 

Den fjärde och sista delen av intervjun är tänkt att ge utrymme för reflektioner kring 

användandet av nyckeltal för drift och underhåll av fjärrvärmenät, både allmänt och specifikt.   
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BILAGA 2 – INTERVJUFRÅGOR 
___________________________________________________________________________ 

 

Del 1             

1. Hur ser er organisation ut, kopplat till drift och underhåll av fjärrvärmenätet?  

Hur många arbetar med drift och underhåll? Hur är arbetet upphandlat?  

 

2. Tre snabba  

a. Hur många noder/anslutningspunkter har ni i ert fjärrvärmenät? 

b. Hur gammalt är nätet?  

c. Hur mycket energi distribuerar nätet årligen? 

 

3. För drift- och underhållsarbetet på ert bolag, finns det generellt: 

a. Uttalade strategier? 

b. Nedskriva planer? 

c. Uppsatta mål? 

d. Nyckeltal? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Del 2 

 

4. Vilka nyckeltal används inom er verksamhet? Utgå från de identifierande områdena 

och besvara frågorna i tabellen nedan.  

 
Område Nyckel

-tal  

 

 

 

 

 

 

I vilket syfte används 

nyckeltalet? 

Lärande  

Kontroll 

Mobilisering 

Belöning 

Legitimering 

Extern rapportering 

Finns det 

någon 

referensnivå 

kopplat till 

nyckeltalet? 

Om ja, hur har 

ni tagit fram 

den? 

Finns det 

framgångs-

faktorer 

kopplade till 

nyckeltalet? 

Bench-

markas 

nyckeltalet? 

Trendtal? 

Relationstal? 

Utifrån 

listade 

kriterier: 

Tycker du 

att detta är 

ett bra 

nyckeltal? 

Ex.  

Underhåll 

      

      

      

 …      

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

Del 3  

 

5. Av de nyckeltal som ni är skyldiga eller uppmuntras att rapportera, se bifogat material, 

vilka är nyckeltal som ni använder er av internt? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Del 4  

 

6. Välj ut och rangordna de, i din mening, fem viktigaste eller mest betydelsefulla 

nyckeltalen. Motivera ditt svar! 

 

7. Anser du att nyckeltal fyller eller skulle kunna fylla en viktig funktion i er drift- och 

underhållsverksamhet?  

 

8. Arbetar ni på det sätt som ni skulle vilja göra med nyckeltal? 

Ex. Fler/färre nyckeltal generellt och områdesspecifikt 

Fördelning mellan syften att använda nyckeltal 

Mer/mindre intern/extern benchmarking  

 

9. Finns det något som du skulle vilja komplettera med?  

Ex. Ta bort/lägga till områden för nyckeltal 

Allmänna reflektioner 
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BILAGA 3 – FÖRSLAG PÅ NYCKELTAL  
 

 DoU i förhållande till såld värme/nätvolym/nätlängd  

 

 Förnyelse 

o Förnyelsetakt 

o Relativa kostnader för förnyelse (/längd FV-nät) 

o Specifik kostnad för förnyelse (/längd förnyad ledning) 

 

 Underhåll  

o Relativ andel förbyggande/avhjälpande underhåll avseende pengar/tid   

o Förebyggande underhåll – Ronderingar, motioneringar (% av total) 

o Avhjälpande underhåll – Åtgärdade akuta fel/läckor   

 

 Drift (distribution) 

o Vattenförlust/nätomsättning säger något om status också   

o Värmeförlust   

o Temperatur, medelavkylning/returtemp/maximal framledningstemp  

o Utnyttjandetid  

o Linjetäthet  

o (Termografering)  

o Fuktlarmsövervakning   

o Sektionering (knyter till servicenivå)  

 

 Leveranskvalitet 

o Robusthet/Leveranssäkerhet  

o Leveransavbrott, aviserade/oaviserade, tid och antal  

o Tillgänglighet/otillgänglighet  

o Leveranssäkerhet, genomsnittlig eller kund- eller knutpunktsspecifikt  

o Servicenivå  

 

 Effektkvalitet 

o Tillgänglighet/otillgänglighet avseende tryck och temperatur   

 

 Säkerhet  

o Arbetsmiljö  

o Antal åtgärder för förbättrad arbetsmiljö  

o Andel av nätet som är säkert ur ett arbetsmiljöperspektiv  

 

 Kunder och omgivning   

o Antal läckor som påverkar tredje part  
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 Extern rapportering  

o Energimyndigheten  

o Kvalitetsnyckeln  

o Skadenyckeln  

 

 Goodwill   

o Nöjdkundindex  
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BILAGA 4 – ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN 
 

Distribution Enhet 

Investeringar i fjärrvärmenät  tkr 

Investeringar i fjärrvärmecentraler tkr 

Drift- och underhållskostnader för fjärrvärmenätet tkr 

Distributionsnätets ledningslängd km 

Ledningsnätets ålder   

   1950-talet eller tidigare  % 

   1960-talet  % 

   1970-talet % 

   1980-talet % 

   1990-talet % 

   2000-talet % 

   2010-talet % 

Summa  

Kvalitet   

   Antal aviserade avbrott  

   Antal oaviserade avbrott  

 

Övrigt    Enhet 

Antal kunder vid räkenskapsårets början  

Antal kunder vid räkenskapsårets slut  

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början  

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut  

Såld värme  GWh 

Intäkt från anslutningsavgifter tkr 

Intäkt för såld värme  tkr 
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BILAGA 5 – KVALITETSNYCKELN 
 

Nyckeltal 

Enhet 

Distributionsnätets längd km 

Ledningsnätets ålder  

   Längd av nätet byggt före 1960-talet  km 

   Längd av nätet byggt på 1960-talet  km 

   Längd av nätet byggt på 1970-talet km 

   Längd av nätet byggt på 1980-talet km 

   Längd av nätet byggt på 1990-talet km 

   Längd av nätet byggt på 2000-talet km 

   Längd av nätet byggt på 2010-talet km 

   Längd av nätet byggt på 2020-talet km 

Ledningstyp  

   Fasta rör, förisolerinade km 

   Fasta twinrör förisolerade km 

   Flexibla rör, förisolerade km 

   Flexibla twinrör, förisolerade km 

   Aquawarm km 

   ACE(eternit)-kulvert km 

   Betongkulvert km 

   Inomhusledning km 

   Stål-i-stål km 

   Annat km 

Förnyelse ledningsnät km 

Nybyggnation ledningsnät km 

Vattenvolym  

   Nätvolym vatten m3 

   Påfyllt vatten m3 

   Vattenförluster i nätet m3 

Temperatur  

   Framledningstemperatur °C 

   Returtemperatur °C 

   Utetemperatur °C 

   Maximal framledningstemperatur °C 

Antal skador under året st 

Antal avbrott under året st 

Maximalt levererad värmeeffekt till nätet MW 

 


