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Förord 
Detta tvärprojekt har skrivits inom ramen för forskarskolan Program Energisystems 

doktorandutbildning. Forskarskolan är tvärvetenskapligt inriktad vilket innebär att tekniska 

och samhällsvetenskapliga doktorander samarbetar kring studier av energisystem. Program 

Energisystem är finansierat av Energimyndigheten och har funnits sedan 1998. 

 

I projektet är vi tre doktorander som samarbetat. Danica Djuric Ilic är från avdelningen 

Energisystem, Linköpings Universitet. Malin Henriksson och Dick Magnusson är från Tema 

Teknik och social förändring, också på Linköpings universitet. 

 

Vi vill tacka alla er som på ett eller annat sätt hjälpt oss i arbetet. Våra handledare tackar vi 

för kommentarer, tips och stöd: Louise Trygg och Björn Karlsson från Energisystem samt 

Jenny Palm och Jane Summerton från Tema Teknik och social förändring. Vi vill också tacka 

Erik Dotzauer på Fortum/Mälardalens Högskola för hjälp med kontakter och för värdefulla 

synpunkter och validering av modelleringarna. Även Kristina Difs, Alemayehu Gebremedhin 

och Shahnaz Amiri på Energisystem har varit till stor hjälp i modelleringen. 

 

Vi vill rikta ett särskilt tack till alla respondenter som tagit sig tid och ställt upp på våra 

studier, tack! 

 

Slutligen tackar vi också till Energimyndigheten för finansieringen av Forskarskolan Program 

Energisystem och tvärprojektet. 
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Sammanfattning 
Fjärrvärme spelar en viktig roll i strävan mot ett hållbart samhälle. Därför har vi i denna 

studie studerat Stockholms fjärrvärmenät och de aktörer som påverkar dess utformning. Syftet 

med studien har varit att undersöka drivkrafter och hinder för att utveckla fjärrvärmenäten i 

Stockholm. Vidare har syftet varit att studera hur aktörerna samverkar på kommunal och 

regional nivå för att bibehålla och/ eller vidareutveckla energisamarbeten. 

 

Fjärrvärmenätet har modellerats utifrån sex olika scenarier i optimeringsprogrammet 

MODEST. Genom scenarierna har vi kunnat testa dagens nät med bättre sammankopplingar, 

byggande av kraftvärmeverk samt naturgas som bränsle i kraftvärmeverken. Vidare har 

kvalitativa intervjuer med kommuner, energibolag, intresse- och branschorganisationer samt 

regionala aktörer genomförts. 

 

Studien visar att Stockholms fjärrvärmenät redan idag är väl sammankopplat vilket innebär att 

de ekonomiska vinsterna med ytterligare sammankopplingar inte är särskilt stora. 

Modelleringarna pekar dock på att byggande av kraftvärme, både med biobränsle och med 

naturgas, har en viss ekonomisk potential. En positiv effekt är också minskningen av de 

globala utsläppen av växthusgaser. Vinster med samarbeten och sammankopplingar från 

energibolagens sida är framförallt ökad driftsäkerhet och driftsoptimering samt möjligheten 

att samordna revisioner. För att samarbeten ska fungera är dock ekonomisk vinst för samtliga 

parter samt jämlika förhållanden dem emellan en förutsättning. Det är inte tekniska problem 

som hindrar utökade sammankopplingar, snarare är det ökat behov av planering och 

administration som försvårar utökat samarbete mellan bolag.   

 

Genom resultatet från intervjuerna kan slutsatsen dras att ett glapp finns i synen på samverkan 

mellan bolag och kommuner. Detta oavsett om bolagen är kommunalt eller privat ägda. Att 

energibolagen ska drivas på bolagsmässiga grunder kan vara en förklaring till detta. 

Energiplanering från kommunernas perspektiv har kommit att handla om klimatfrågan i hög 

utsträckning och ses ofta som synonymt med miljöarbete. Energiplaneringen har därmed fått 

högre status och flyttats närmre kommunledning. Samtidigt sker energiplanering på många 

olika nivåer, inom och mellan kommunerna samt på regional nivå, vilket gör det svårt att få 

ett samlat grepp om frågan. Också bolagen har olika syn på det regionala perspektivet vilket 

pekar på att det saknas ett fungerande regionalt organ där bolag och kommuner kan samverka. 

 

Även om både energibolagen och kommunerna är positivt inställda till fjärrvärme som teknik 

ser framtiden för fjärrvärmebranschen något osäker ut. Minskade värmelaster på grund av 

energieffektiviseringar och klimatförändringar bidrar till osäkerheten. Samtidigt väntar en 

utredning om tredjepartstillträde som potentiellt kan innebära stora förändringar för 

branschen. Genom att alla bygger kraftvärme kan det vara ett sätt att ändra 

marknadsinriktning från värme till el för att ge ökad lönsamhet. Det går inte heller att bortse 

från att Stockholmsregionen har goda förutsättningar för att införa ett tredjepartstillträde där 

kunderna själva kan välja fjärrvärmeleverantör.  
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Summary 
District heating (DH) plays an important role when aiming for a sustainable society. Due to 

this the focus in this study is on the Stockholm region district heating systems and the actors 

who influence the shaping of it. The aim of the study is to explore driving forces and 

obstacles in order to develop the district heating systems in Stockholm. Moreover we 

investigate energy collaborations on the regional and municipal level.  

 

Method used for the study includes modelling and qualitative semi-structured interviewing. 

The district heating systems has been modelled from sex different scenarios in the 

optimization program MODEST. We have been able to test the present network with better 

level of connections, with the building of new combined heat and power plants and with 

natural gas and bio fuels as fuels. Interviews with municipalities, energy companies and 

interest groups have been performed.   

 

The result of the study indicates that the central heating systems in Stockholm today are well 

connected and the gains of further connections are relatively small. The optimizations imply 

that the establishment of new combined heat and power plants, with either natural gas or bio 

fuels, has an immense economic potential. Another positive effect is lower emissions of 

greenhouse gases. The gains of collaborations and further connections of the nets from the 

view of the energy companies are above all an increased dependability and optimizing of the 

operation as a whole. Also the possibility to co-operate with company revisions is regarded as 

an advantage. In order to get well functioning co-operations between the companies 

economical profit for all parties, as well as equal conditions, is required. Worth mentioning is 

the fact that it’s not technical difficulties that restrains further connections of the DH-systems. 

The need of extended management and planning are a more plausible obstruction for 

increased co-operation between companies.    

 

An existing gap between the companies and the municipalities due to how they co-operate is 

visualized through the interviews. Whether the companies are owned by the municipalities or 

not is in this regard not important. That the energy companies are to be managed under 

businesslike conditions could explain this. Municipal planning has from the view of the 

municipalities come to be synonymous with environmental work. This trend has increased the 

status of energy planning, and has also moved within the organisation closer to the municipal 

executive board. At the same time energy planning is carried out at many different levels, 

within and between the municipalities but also on the region level. A consequence of this is 

that energy planning is hard to get a grip off. The companies also have different approaches to 

the regional perspectives, which point to the conclusion that a working regional body for 

coordination of the joint interest of the municipalities and the energy companies is needed.   

 

Even though both the energy companies and the municipalities are positive towards the 

technology of district heating the future for the district heating business is somewhat 

uncertain. Decreasing heath loads due to increasing energy efficiency and climate change is 

contributing to the uncertainness. Also the upcoming commission of what is called “Third 

Part Access” (TPA) could change the business at a large extend. Changing business 

orientation is an alternative that the energy companies may have to consider. The current 

trend of new establishment of combined power and heating plants makes it’s possible for the 

companies to start producing and selling electricity. The Third Part Access can also be an 

advantage for the businesses in the Stockholm region since it opens up the possibility for 

customers to choose which district heating provider they want.   
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Ordlista 
Utsläppsrätter: Det system som införts inom EU med syfte att minska utsläppen av 

växthusgaser. Inom systemet får länderna olika andelar växthusgaser att släppa ut och detta 

fördelas på verksamheterna i landet med nivåer som inte får överstigas. 

 

Elcertifikatsystemet: Svenskt system som syftar till att stimulera utbyggnad av förnybara 

energikällor. De producenter som ingår i systemet får en extra intäkt vid sin försäljning och 

för fjärrvärmebranschen räknas elproduktion med biobränsle in här.  

 

MODEST (Model for Optimisation of Dynamic Energy Systems with Time dependent 

components and boundary conditions): Ett program för optimering av dynamiska 

energisystem vilket har utvecklats på avdelningen för Energisystem på Linköpings 

Universitet. 

 

Fjärrvärme: Teknik som används för att förse stadsdelar eller hela städer med värme från 

gemensamma värmeanläggningar. Värme transporteras i ett rörbundet nät förbundet mellan 

kunder och värmeanläggningarna. 

 

Kraftvärme: Samtidig produktion av fjärrvärme och elektricitet i anläggningar.  

 

Fjärrkyla: System för kylning där en kylbärare, oftast vatten med temperatur av ca 5°C, 

distribueras genom ett markförlagt ledningsnät från kylanläggningarna till miljöer som 

behöver avkylning. 

 

Absorbtionskyla: En teknik där man med hjälp av fjärrvärme producerar kyla. 

 

α-värden: Förhållandet mellan producerad el och producerad värme i ett kraftvärmeverk. 
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Förkortningar 
BKVV: Biokraftvärmeverk 

 

Br.: Används på vissa platser som förkortning för bränsle 

 

CO2: Koldioxid 

 

DoU: Drift och underhåll 

 

LTS: Large Technical Systems 

 

KSL: Kommunförbundet Stockholms län 

 

KVV: Kraftvärmeverk 

 

NGKVV: Naturgaskraftvärmeverk 

 

RTK: Regionplane- och trafikkontoret 

 

RUFS: Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

 

SCOT: Social Construction of Technology 

 

STOSEB: StorStockholms Energibolag 

 

TPA: Tredjepartstillträde (Third Part Access) 

 

ÖP: Översiktsplan 
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1 Inledning 
Fjärrvärmen har de senaste årtiondena haft en viktig roll i Sverige. Efter energiuppgörelsen 

1997 sågs fjärrvärmen som ett viktigt alternativ för uppvärmning för att klara 

energiomställningen. Den totala svenska använda energin i sektorerna industri, transport och 

bostäder/service var år 2007 404 TWh, varav fjärrvärmen utgjorde 47,2 TWh av det. I småhus 

står fjärrvärmen enbart för ca 10 % av beståndet där elvärme är den vanligaste 

uppvärmningsformen, medan fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i 

flerfamiljshus med 76 % av bostadsbeståndet. Bland kontors- och affärslokaler är fjärrvärme 

den vanligaste uppvärmningsformen med ca 59 % av beståndet medan inom industrin har 

fjärrvärmen en mycket liten andel, 3 %.
1
  

 

De senare åren har fjärrvärme spelat en stor roll i minskningen av växthusgaser. En 

omställning från olja där detta varit huvudbränslet till att enbart vara spetslast har skett. Idag 

är biobränslen, där avfall och torv står för den största andelen, huvudbränslet. Spillvärme, 

värmepumpar, kol och naturgas bidrar dock till att flexibiliteten i mixen är stor. Genom 

omställningen och flexibiliteten i bränslet blir uppvärmningsformens miljöfördelar tydliga. 

Det finns även andra fördelar med fjärrvärmen då den centraliserade uppvärmningen ger en 

högre effektivitet och möjligheterna till att producera el i kombination med värme samt 

möjligheten att utnyttja spillvärme från industrier är ytterligare fördelar.
2
  

 

Trots fjärrvärmens relativt viktiga roll i det svenska energisystemet har kritik riktats mot att 

energibolag sätter oskäliga priser på fjärrvärmen. Efter avregleringen av elmarknaden 1996 

såldes en del kommunala energibolag ut till privata aktörer och detta har i vissa fall lett till 

prisökningar. Ett ytterligare tecken på att fjärrvärmens ställning ifrågasätts är att det kommer 

att genomföras en statlig utredning i frågan om man ska öppna upp näten för tredje part, eller 

konkurrensutsätta näten. En liknande utredning genomfördes och avslutades 2005 och trots 

det ska alltså frågan utredas igen. 

 

Med denna bakgrund är det intressant att studera fjärrvärmesystemen i Stockholm och hur 

dessa aktörer samarbetar och ser på systemet och på framtiden. Stockholm är intressant 

eftersom det är den region med störst fjärrvärmenät och där samarbeten sker mellan 

energibolag idag. Stockholm är även den mest befolkningsrika regionen i Sverige och därför 

får det som händer med fjärrvärmen relativt stort genomslag på utsläppen av växthusgaser. 

Samarbeten mellan energibolagen, men även mellan bolagen och kommunerna, är viktiga 

eftersom man genom samarbeten kan samordna produktionen, både för att klara driftsstopp 

men också för att minska användningen av fossila bränslen. Arbetet med fjärrvärmen kan 

även ske på olika nivåer, i kommunen, i regionsamarbeten, i energibolaget och i andra 

konstellationer. Intressant är att försöka förstå hur dessa samarbeten fungerar i sig, men än 

mer intressant är att förstå samarbeten fungerar mellan dessa nivåer. Fungerar exempelvis inte 

energiplaneringen eller den vanliga planeringen i en kommun är det svårt att se hur det ska 

fungera om man samarbetar på en annan nivå. 

 

En annan aspekt som gör Stockholmsregionen intressant att studera ur ett 

planeringsperspektiv är att regionens storlek skapar unika förutsättningar för olika typer av 

samverkan. Det gör också att en mångfald av perspektiv ska vägas samman, vilket i realiteten 

kan vara svårt. Eftersom skapandet av nya, större regioner är på framfart i den svenska 

                                                 
1
Energimyndigheten (2009), Energiläget 2008, sid 54ff 

2
Ibid., sid 95ff 
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planeringen, blir Stockholmsexemplet ett intressant objekt att närmare studera. Detta ska 

studeras genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt där modellering av fjärrvärmenätet, för att 

se vilka ekonomiska, miljömässiga och tekniska potentialer för samarbeten som finns 

genomförts. Detta kombineras med samhällsvetenskapliga metoder och angreppssätt går det 

få en djupare förståelse i hur aktörerna påverkar och formar det tekniska systemet som 

fjärrvärmen utgör.  

 

Sammanfattningsvis vill vi ge en bild av hur energibolag och kommuner, genom kommunal 

energiplanering, samverkar och på så sätt skapar förutsättningar för det framtida 

fjärrvärmenätet. Vi ger också en bild av vilka tekniska potentialer samverkan har, vilket har 

avgörande betydelse för den framtida utformningen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med rapporten är att undersöka drivkrafter och hinder för att utveckla fjärrvärmenäten i 

Stockholmsregionen. Vidare är syftet att studera hur aktörer samverkar på olika nivåer för att 

bibehålla och/eller vidareutveckla energisamarbeten.  

 

För att svara på syftet har vi fyra övergripande frågeställningar: 

 

 Vilka tekniska, ekonomiska och miljömässiga potentialer har Stockholms 

fjärrvärmenät idag och i framtiden? 

 Hur arbetar kommunerna med energiplanering och vilken roll har fjärrvärmen i detta? 

 Hur ser samarbeten mellan kommuner, energibolag och regionala aktörer ut? 

 Vilka utmaningar står energibolagen inför i framtiden? 

1.2 Våra systemperspektiv 
Detta arbete genomsyras av en systemsyn som bygger på att system är sociotekniska. Detta 

innebär att både tekniska och sociala element spelar lika stor roll för systemets utformning 

men också att de inte helt går att särskilja. En fördjupning av detta perspektiv finner läsaren i 

kapitel tre där våra teoretiska utgångspunkter presenteras. När vi därför närmar oss det system 

vi är intresserade av, Stockholms fjärrvärmenät, försöker vi ge en så heltäckande bild av det 

som möjligt. Det innebär dock inte att vi har undvikit att dra systemgränser.  

 

För det första har vi gjort en geografisk avgränsning där regionens gränser tillika varit våra. 

Denna avgränsning får även institutionell betydelse då vi tar hänsyn till regionala, liksom 

lokala, aktörer. De regionala aktörerna, som RTK
3
 och KSL

4
, har visserligen inte tvingande 

funktioner men arbetar för ett ökat regionalt samarbete. När det gäller aktörer som påverkar 

systemet går det heller inte att utesluta den nationella och globala nivån då svensk lagstiftning 

och europeisk lagstiftning samt svensk myndighetsutövning också påverkar det regionala 

systemet. Ett exempel på detta är att Stockholm, och övriga Sverige, är en del av Europeiska 

elmarknaden som givetvis påverkar bland annat prissättningen i Stockholms fjärrvärmenät.  

 

Systemgränser kan också dras inom systemet. Vi har valt att undersöka tekniska aspekter av 

de fysiska näten och institutionella förhållanden som påverkar energibolagen och den 

kommunala energiplaneringen. Detta innebär att användarna av systemet inte är särskilt 

närvarande, något som systemforskningen generellt sätt fått kritik för
5
. Det går dock att 

                                                 
3
 Regionplane- och trafikkontoret 

4
 Kommunförbundet Stockholms Län 

5
 Även detta utvecklas i den teoretiska delen. 
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argumentera för att även om användarna är en del av systemet på så sätt att de i det här fallet 

använder värmen i sina bostäder, så kan användarna i mycket liten utsträckning påverka 

systemet. De kan visserligen avgöra om de ska ha fjärrvärme eller inte, även om denna 

valmöjlighet i realiteten är begränsad på grund av investeringskostnader och tidigare gjorda 

investeringar, men energibolagen har de ännu mindre inflytande över. Även i de fall då 

energibolagen är kommunalt ägda så har användarna liten möjlighet att påverka till exempel 

om de ska bygga kraftvärme. Det kan dock påpekas att kommunerna själva är användare av 

fjärrvärmesystemet i och med att de värmer upp de egna lokalerna. Hur användare definieras 

har således också att göra med var systemgränser dras. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att trots att vår huvudsakliga systemgräns dras runt 

stockholmsregionen så skiftar vi i systemgränserna då detta är nödvändigt. Konkret innebär 

detta att vi undersöker tekniska och institutionella aspekter av fjärrvärmenätet och 

energibolagen men också hur den kommunala energiplaneringen påverkar och påverkas av 

energibolagens verksamheter. Eftersom vad som sker politiskt på nationell, europeisk och 

global nivå påverkar kommunernas och energibolagens verksamhet tar vi hänsyn till detta. 

1.3 Disposition 
Rapporten bygger på ett stort antal delar, men där utifrån huvudstrukturen är det sju delar. I 

del ett som ses ovan har vi presenterat syfte och frågeställningar. I rapportens andra del 

beskriver vi de studieobjekt som studerats i form av Stockholms fjärrvärmenät, ett antal 

energibolag och kommuner.  

 

I del tre, metoddelen, beskriver vi hur vi gått tillväga för att genomföra studien. Vi beskriver 

de semistrukturerade intervjuerna som studiens samhällsvetenskapliga del bygger på och tar 

bland annat upp begränsningar och möjligheter med intervjun som metod. Vidare beskrivs de 

scenarier som har modellerats i programmet MODEST. Hur modelleringen gått till och varför 

vi valde både metoden och de aktuella scenarierna tas här upp. Rapportens fjärde del syftar till 

att ge en bred bakgrund till studien. Vi tar upp aspekter som påverkar Stockholms 

fjärrvärmenät, som den svenska planeringens förutsättningar samt den svenska 

energiplaneringen, kraftvärme, framväxten av Stockholms fjärrvärmenät, tidigare studier som 

handlat om fjärrvärme samt en bakgrund till tredjepartstillträde. Innan vi går in på resultat och 

analys, som presenteras i del sex, vill vi i del fem presentera våra teoretiska utgångspunkter. 

Del fem berör därmed olika perspektiv på stora tekniska system.  

 

I rapportens resultat- och analysdel, som är uppdelad i olika kapitel, går vi igenom både 

resultaten från modelleringen och från intervjuerna.  Vi tar upp vilket utbyte energibolagen 

kan ha av varandra och för- och nackdelar med detta. Vi går också in på hur kommunerna 

praktiskt arbetar med energiplanering och hur de ser på regionala och lokala 

energisamarbeten. Detta jämförs med energibolagens perspektiv på liknande frågeställningar. 

Slutligen diskuterar vi hur fjärrvärmemarknaden kan komma att se ut i morgon. I denna 

diskussion utgör tredjepartstillträdet en viktig komponent. 

 

Slutligen sammanfattar vi vad vi kommit fram till och diskuterar detta utifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar. Vi tittar också framåt och ger olika förslag på studier som ytterligare 

skulle bidra till en förståelse för fjärrvärmens framtid. 
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2 Studieobjekt 
Nedan presenteras våra studieobjekt i form av kommunerna i Stockholms län samt de 

energibolag och kommuner som valts att studera.  

 

Vi har på en regional nivå studerat Stockholms län, vars kommuner kan ses i figur 1. 

Stockholms län består av 26 kommuner med befolkningsmängd och fjärrvärmeleverantör 

enligt tabell 1. 

 
Tabell 1. Stockholms läns kommuner

6
 

Kommun Folkmängd Fjärrvärmeleverantör Nät 

Botkyrka 79 031 Södertörns fjärrvärme AB Södra 

Danderyd 30 789 Norrenergi AB Centrala 

Ekerö 24 687 Ekerö energi, litet  

Dalkia, litet 

Eget 

Haninge 73 698 Vattenfall Sydöstra 

Huddinge 91 827 Södertörns fjärrvärme AB Södra 

Järfälla 63 427 EON Värme Sverige AB Västra 

Lidingö 42 710 AB Fortum Värme samägt 

med Stockholms stad (i 

fortsättningen Fortum) 

Centrala 

Dalkia - eget, 

(Sticklinge) 

Nacka 84 303 Fortum och Vattenfall Sydöstra (Älta) 

Södra (Järla)  

Norrtälje 55 225 Norrtälje Energi Eget nät 

Nykvarn 8 926 Telge nät Eget nät 

Nynäshamn 25 353 Fortum Eget nät  

Salem 15 065 Södertörns fjärrvärme AB Södra 

Sigtuna 37 793 Fortum Västra 

Sollentuna 61 387 Sollentuna Energi AB Västra 

Solna 63 318 Norrenergi Centrala 

Stockholm 795 163 Fortum och Norrenergi Centrala och södra 

Sundbyberg 35 078 Norrenergi Centrala 

Södertälje 83 642 Telge Nät Södra 

Tyresö 42 047 Vattenfall Sydöstra 

Täby 61 633 Inget större nät. Fortum 

Dalkia, (Näsby park) 

Centrum 

Näsby park 

Upplands-Bro 22 221 EON Kungsängen och Bro 

Upplands-Väsby 38 055 Fortum Västra 

Vallentuna 28 382 EON Eget 

Vaxholm 10 600 EON Eget 

Värmdö 36 870 Vattenfall Eget 

Österåker 38 286 EON Eget 

Totalt 1 949 516   

                                                 
6
 Befolkningsmängden hämtad från SCB (2009), hemsida www.scb.se, sökord: kommuner, hämtad 090410.  
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Figur 1. Stockholms län. Skapad i GIS 

Stockholms fjärrvärmenät är förenklat indelat i fyra större nät: det södra, centrala, västra och 

det sydöstra, vilka kan ses i figur 2.  

 



 14 

 
Figur 2. Schematisk bild över Stockholms fjärrvärmenät. Skapad i GIS 

 

2.1 Stockholms fjärrvärmenät 
Idag finns fyra stora fjärrvärmenät i Stockholmsregionen: Södra, Centrala, Nordvästra och 

Haninge/Tyresö (sydöstra), se figur 2, samt några mindre nät som inte är sammankopplade till 

systemet. Totalt producerar anläggningarna i Stockholmsnätet ca 12 TWh värme varje år, 

vilket innebär cirka 70 % av den totala värmeproduktionen i länet. Tabell 2 visar hur mycket 

energi som produceras i de tre stora nätet samt i Tyresös nät. Kraftvärmeverkanläggningarna 
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producerar även 1,6 TWh el årligen. Den största andelen bränsle är biobränsle och avfall som 

tillsammans står för mellan 50 - 60 %.
7
 

 

Tabell 2. Årlig produktion i Stockholms läns fjärrvärmenät år 2005 (TWh)
 8
 

System Årlig värmeproduktion Basproduktion 

Södra systemet 5,0 TWh -Värmepumpar i Hammarby 

-Avfall och returbränslen i Högdalen 

- Flis, torv och returbränslen i Igelsta 

Centrala systemet 4,4 TWh - Kol, biobränslen, olja, värmepumpar och  

träpellets i Värtan 

-Värmepumpar i Solna 

Nordvästra systemet 2,2 TWh - Träpellets i Hässelby 

- Biobränslen i Märsta (Bristaverket) 

- Värmepumpar, olja och biopulver i Järfälla 

- Olja och bioolja i Akalla 

Haninge/Tyresö (sydöstra) 0,53 TWh - Träbränslen i Drevvikenverket 

- Tallbeck och sopbriketter i Bollmora 

 

Basproduktionsanläggningarna i Stockholmsnäten ses i tabell 3. 

 
Tabell 3. Primära anläggningar i Stockholms fjärrvärmenät

9
 

Anläggning Bolag Produktion 

värme (GWh) 

Produktion el 

(GWh) 

Bränsle 

(pannor) 

Lokalisering, 

kommun och 

nät 

Värtaverket, inkl 

Ropsten 

Fortum 2 905 862 Biobränslen, 

värmepumpar 

och kol 

Stockholms 

stad, centrala  

Högdalenverket Fortum 1 806 288 Avfall, 

biobränslen och 

olja 

Stockholms 

stad, södra  

Hammarbyverket Fortum 1 523  Värmepumpar 

och biobränslen 

Stockholms 

stad, södra  

Hässelbyverket Fortum 688 224 Biobränslen Stockholms 

stad, västra  

Bristaverket Fortum 678 260 Biobränslen Sigtuna 

kommun, västra  

Igelstaverket Söderenergi 1 334  Returbränslen, 

torv, 

tallbecksolja 

och biobränslen 

Södertälje 

kommun, södra 

nätet 

Fittjaverket Söderenergi 262  Biobränsle, 

tallbecksolja 

och olja 

Botkyrka 

kommun, södra 

nätet 

Solnaverket Norrenergi 974  Värmepump, 

biobränsle, el 

och olja 

Solna stad, 

centrala nätet 

Jordbroverket Vattenfall 407  Biobränsle samt 

olja 

Haninge 

kommun, 

sydöstra nätet 

Säbyverket 

(exklusive 

Slammertorp) 

E.ON 71  Träpulver, 

bioolja samt 

Eo4 

Järfälla 

kommun, västra 

nätet 

                                                 
7
 RTK (2008a), Energiförsörjningen i Stockholmsregionen 

8
 RTK (2008a), sid. 23 

9
 I första hand baserat på RTK 2009, Nulägesbeskrivning av energisystemen i Stockholms län. Information om 

bränslet har återfunnits på energibolagens hemsidor. 
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2.2 Beskrivning av fjärrvärmebolagen 
Nedan följer en beskrivning av de aktuella fjärrvärmebolagen. Detta för att förklara 

ägarförhållanden med mera. För att se energibolagens utbredning, se tabell 1 och figur 2. 

 

E.ON 

E.ON har fjärrvärmenät i ett antal kommuner i Stockholmsregionen. Moderbolaget är tyskt 

och är världens största privata energibolag. E.ON Järfälla är det nät som är sammankopplat 

med Fortums nät, men västerut finns ett antal mindre nät. Totalt i de västra näten levereras ca 

450 GWh värme årligen.
10

 I Järfälla var det från början ett kommunalt energibolag som såldes 

till Graninge under mitten av 90-talet. Graninge köptes av Sydkraft 2004 och sedan 2005 

heter bolaget E.ON.
11

  

 

Fortum 

Fortum är det största energibolaget i regionen sett till fjärrvärmeproduktion. 2007 såldes 8 

940 GWh fjärrvärme samt 1700 GWh el från kraftvärmeproduktionen. De hade då 6 835 

kunder i Stockholm. De har även fjärrkyla och 2007 producerades 381 GWh. Företaget ägs 

till 90,1 % av Fortum Power och Heat som ingår i finska koncernen Fortum Oyi. Stockholms 

stad äger 9,9 % av verksamheten men har inflytande och ekonomiskt intresse till 50 % då de 

besitter 50 % av styrelseplatserna och tar lika del i resultatet.
 12

 Fortum var från början 

Stockholms energi och blev sedermera Birka Energi. Birka såldes årsskiftet 2001-2002 till 

Fortum. Bolaget levererar värme främst till Stockholms stad, men även i ett flertal andra 

kommuner.  

 

Norrenergi 

Norrenergi är ett kommunalägt energibolag som är ett dotterbolag till Norrenergi och Miljö 

AB. Detta bolag ägs till 33 % av Sundbyberg kommun och 67 % av Solna stad. Den 

sammanlagda värmeproduktionen var ca 1 TWh och de hade ett visst utbyte med Fortum. De 

har fjärrkyla och produktionen uppgick 2008 till 70 GWh. Norrenergi är det första 

fjärrvärmebolaget i landet som blivit certifierade med Naturvårdsverkets ”Bra miljöval”.
13

  

 

Söderenergi 

Söderenergi är ett produktionsbolag av fjärrvärme som levererar fjärrvärme till Södertörns 

Fjärrvärme AB (SFAB) och Telge Nät som distribuerar och säljer värmen. Söderenergi ägs 

till 42 % av Telge nät och 58 % av Södertörns fjärrvärme AB. Telge nät ägs av Södertälje 

kommun och Södertörns fjärrvärme ägs av Botkyrka och Huddinge kommuner. Förutom ovan 

nämnda kommuner levereras fjärrvärme till Salem. Söderenergis årliga produktion var 2007 

ca 1 725 GWh varav 754 GWh gick till Telge, 971 GWh till SFAB och ett visst utbyte med 

Fortum.
14

  

 

Vattenfall 

Vattenfall är statligt ägda och driver anläggningarna och näten i det sydöstra nätet i 

kommunerna Haninge och Tyresö. Där har de en årlig produktion av värme på 490 GWh 

fördelat på ca 500 kunder med ett distributionsnät på 100 km inklusive en längre 

transportledning mellan de två näten i respektive kommuner.
15

   

                                                 
10

 Intervju med representant E.ON, den 23/3-2009 
11

E.ON (2009), hemsida, www.eon.se, sökord: historia, hämtad 090508  
12

 AB Fortum värme samägt med Stockholms stad (2007), Inblick  
13

 Norrenergi AB, (2009), Årsredovisning – Norrenergi AB 2008  
14

 Söderenergi (2007), Miljöredovisning 
15

 Vattenfall 2009, www.vattenfall.se, sökord: drefviken, hämtad 090508 
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2.2.1 Sammankopplingar av näten 

Stockholms fjärrvärmenät har undan för undan kopplats samman. Nedan följer en redogörelse 

för några av de större sammankopplingarna och bakgrunden till dem. I söder är Söderenergi 

och Fortums nät sammankopplade vid Fittjas värmeverk och denna koppling kom till 

årsskiftet 1999-2000.
16

 Denna koppling kommer att förstärkas ytterligare eftersom 

Söderenergi bygger kraftvärme i Södertälje som kommer ge stor basproduktion. Södertörns 

fjärrvärme har även en ö i Skogås med egen panna som är kopplad till Fortums nät. Fortums 

nät kan i stora drag, som ovan redovisats, beskrivas att det består av tre större nät, det södra, 

centrala och västra. Det södra och centrala kopplades samman under 2008 med en större 

ledning under Riddarfjärden. Det är olika tryck i näten vilket gör att en tryckväxlare varit 

tvungen att byggas. Flödet går i regel från norr till söder nu eftersom man har billigare 

basproduktion i det centrala nätet i dagsläget. Detta kan dock komma att förändras i och med 

Söderenergis stora anläggning i Södertälje. Mellan Fortums västra nät och centrala finns ingen 

koppling i dagsläget men det är något som man i omgångar övervägt att genomföra.
17

 Det 

finns en koppling mellan Norrenergi och Fortum vid Karolinska sjukhuset genom en 

värmeväxlare. Den kom till år 1997. I det västra nätet finns en koppling mellan EONs nät i 

Järfälla och Fortums nät genom rörledning och den kom till år 1992 eftersom dåvarande 

Järfälla Energi byggde värmepumpar som skulle exportera till Stockholmsnätet.
18

 I dagsläget 

handlar det snarare om att kraftvärme importeras till Järfälla men flödet går även åt andra 

hållet som effektreserv.
19

 Den ledning som går från Fortums nät, via Sollentuna och 

Upplands-Väsby byggdes år 2004 och man har en värmeväxlare vid Akallaverket. Därmed 

levererar Fortum värme till dessa två nämnda kommuner.
20

 Den enda delen i regionen som är 

fristående är Vattenfalls nät nere i sydöstra delen av Stockholm. Dessa var två öar från början 

som sedan 2006/2007 kopplades samman med en större ledning.
21

 

2.3 Presentation av kommunerna 
Nedan presenteras vilka kommuner som intervjuats. Presentationen fokuserar på vilken roll 

energifrågorna ges i översiktsplanerna samt i energiplanerna i den mån de finns. Utifrån att 

policydokumenten är fastlagda ibland flera år bakåt i tiden så stämmer informationen inte 

alltid överens med nuläget. Samtidigt är det just översiktsplanerna och energiplanerna som 

styr det arbete som kommunerna gör. Detta gör att informationen trots allt är intressant för vår 

studie. Presentationerna syftar till att ge en förståelse för vilka energifrågor som lyfts av 

kommunerna men också för att resultaten från intervjuerna ska vara förståeliga i en 

samhällelig kontext.  

 

Haninge 

Haninge ligger 20 kilometer söder om Stockholm och är en del av den så kallade 

Södertörnsregionen. Kommunen ligger vid havet och har således en stor andel vattenareal, 

med tillhörande skärgård liksom fastland. Av de 31 102 bostäderna är 60 procent 

flerbostadshus och 40 procent småhus. Antalet invånare uppgår till 73 698. Det bor i Haninge 

163,8 personer per kvadratkilometer
22

.  

                                                 
16

 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret och Fortum (2005), Möjlighetsstudie: Nätintegration Storstockholm, 

sid 5f 
17

 Intervju Johan Alsparr och Hans Hydén, Fortum, den 25/3-2009 
18

 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret (2005), sid 5f 
19

 Intervju med representant E.ON  
20

 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret (2005), sid 5 f 
21

 Vattenfall AB (2009), hemsida, www.vattenfall.se, sökord: drefviken, funnen 090508 
22

 Uppgifterna om Haninge kommun är hämtad från kommunens broschyr ”Haninge i siffror 2008” vilken kan 

hämtas på kommunens hemsida (www.haninge.se). Även kommunens översiktplan finns att läsa på hemsidan. 
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Kommunen har en energistrategi
23

. Åtgärderna i strategin pekar på att kommunen håller på att 

fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med förnyelsebara energikällor. Detta gäller både 

fastigheter och kollektivtrafiken, samt andra fordon. Liksom de flesta andra 

Stockholmskommunerna är Haninge engagerade i energirådgivningen vilket innebär att man 

har kommunala energirådgivare. Fjärrvärmen i Haninge kommun levereras av Vattenfall 

Drefviken Värme AB, ett statligt ägt företag. Anläggningarna Bollmora och Jordbro levererar 

också fjärrvärme till Tyresö kommun. Tyresö och Haninge sitter ihop i ett gemensamt 

fjärrvärmenät. Fjärrvärmen är den andra största energikällan och står för 32 procent av den 

totala förbrukningen. El är den största energikällan. I energistrategin pekas ett utbyggt 

fjärrvärme ut som ett av de primära målen. 

 

Huddinge 

Huddinge kommun
24

 ligger söder om Stockholm och där bor drygt 94 200 invånare. 717, 2 

personer delar på en kvadratkilometer. Även om kommunen är relativt välbefolkad består 

nästan halva ytan av odlingsbar mark och en stor del av marken är dessutom klassad som 

naturreservat. Kommunen ingår som en av åtta kommuner i den så kallade 

Södertörnsregionen som tillsammans bedriver överkommunlig verksamhet, bland annat inom 

energiområdet. I Huddinge finns totalt 37 712 bostäder - 21 522 i flerbostadshus och 16 191 i 

småhus. Kommunen saknar en energiplan och översiktsplanen är från 2002.  

 

I översiktplanen uttrycks det som problematiskt att stor del av småhusen har elbaserade 

uppvärmningsformer. En övergång till förnyelsebara energislag är önskvärd. Värmepumpar 

beskrivs som ett alternativ till elberoende men inte som en långsiktig lösning eftersom de 

också kräver mycket energi. Huddinge kommun äger tillsammans med kommunerna Botkyrka 

och Salem Södertörns fjärrvärme. Bolaget levererar fjärrvärme till 50 000 hushåll. Det finns 

ett regionalt fjärrvärmeintegrationsprojekt där Södertörns fjärrvärme, Söderenergi och 

Stockholms energi är intressenterna. Det går ut på att knyta ihop fjärrvärmeproduktionen i 

Stockholms södra förorter med produktionen i Fittja och Igelsta. I kommunens översiktplan 

önskar man att nya planerade bostadsområden ska anslutas till fjärrvärmenätet.  

 

Järfälla 

Järfälla kommun
25

 ligger två mil nordväst om Stockholm. Invånarantalet är 64 355 och 

invånare per kvadratkilometer är 1191. Vilken typ av bostäder som finns varierar kraftigt 

beroende på var i Järfälla man befinner sig men det är flerfamiljshus som dominerar. I vissa 

delar av kommunen är småhusen fler. Kommunens översiktplan är från 2001. 

 

Vägtrafiken benämns som kommunens mest allvarliga miljöproblematik. Energifrågorna 

handlar därför i kommunen mångt och mycket om hur trafiken kan utvecklas mot ökad 

hållbarhet. Andra övergripande mål är att minska energianvändningen, övergå till biobränslen 

och att utnyttja Storstockholms värmeunderlag för elproduktion. Den totala 

energianvändningen har i Järfälla ökat kraftigt de senaste tjugo åren. Energiplanen från 1986 

är inte längre aktuell. Fjärrvärmen svarar för hälften av all uppvärmning i Järfälla. Kommunen 

                                                 
23

 Energistrategin är publicerad på kommunens hemsida och söks med hjälp av ordet ”energistrategi”.  
24

 Informationen om Huddinge är hämtad från kommunens hemsida (www.huddinge.se). Där finns statistik om 

kommunen men också kommunens översiktplan publicerad. Vi har också hämtat information om Huddinge på 

hemsidan www.wikipedia.se (sökord Huddinge).  
25

 Informationen om kommunen är hämtad dels från kommunens hemsida (www.jarfalla.se) men också från 

statistisk från hemsidan www.wikipedia.se (sökord Järfälla) då informationen på hemsidan inte var tillräcklig. På 

Järfälla kommuns hemsida finns även översiktplanen publicerad. 
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är sammankopplad med Stockholms nordvästra fjärrvärmesystem och fjärrvärmenätet täcker 

in de tätast bebyggda bostads- och industriområdena. Kommunen vill bygga ut 

fjärrvärmenätet till stadsdelen Viksjö som idag värms upp av el.  

 

Lidingö 

Lidingö kommun
26

 består av en stor ö och några småöar i Stockholms inre skärgård. Den 

obebyggda delen av Lidingö består framförallt av skog. Lidingö har drygt 43 111 invånare, 

och det bor 1414 invånare per kvadratkilometer. Hushållssektorn står för den största 

energianvändningen och motsvarar cirka 74 procent av den energi som används i Lidingö. 

Lidingö kommun antog en ny energiplan 2007. 

 

Cirka 2/3 av Lidingös bostäder är flerbostadshus. De värms genom fjärrvärme som produceras 

av Fortums anläggning i Värtan. De cirka 7 000 småhusen värms framförallt av el men också 

av en del fossila bränslen. Elberoendet i kommunen är således högt. Ur en miljösypunkt 

framhålls utbyggnad av fjärrvärme som positiv. På grund av kommunens förutsättningar är en 

utbyggnad dock inte realistisk. Fjärrvärmenätet betraktas som i stort sett färdigutbyggt. En 

minskning av koldioxidutsläpp anses vara den viktigaste klimatåtgärden i kommunen varför 

transportsektorn är mera intressant i kommunens energiplan än vad hushållssektorn är.  

 

Stockholm 

Stockholm
27

 är Sveriges huvudstad och har 810 120 invånare. Befolkningstätheten är 4 308 

invånare per kommun. Kommunen saknar energiplan. Översiktplanen är från 1999. Den 

vanligaste bostadsformen är flerbostadshus och de uppgick 2007 till 384 503. Samma år fanns 

det 43 747 småhus. Av kommunens energianvändning utgörs 76 % av fjärrvärme. Kommunen 

planerar att ersätta stadsgasen, oljan och den direktuppvärmda elen med fjärrvärme. 

 

Gällande vilka energifrågor som är intressant i Stockholm handlar de mycket om att minska 

den totala energianvändningen i kommunens egna byggnader och anläggningar. För att uppnå 

detta mål arbetar man både med energieffektivisering och med byte till förnybara 

energikällor. Man arbetar också för att minska utsläppet av växthusgaser. 

 

Sundbyberg 

Sundbyberg
28

 är till ytan Sveriges minsta kommun. Här bor 36 444 personer och 

befolkningstätheten är 4 023 personer per kvadratkilometer. Lite över 80 procent av 

befolkningen bor i lägenhet, vilket därmed är den vanligaste boendeformen. Andelen småhus 

är endast 5 procent. Sundbybergs har en energiplan som sträcker sig från år 2006 till och med 

2009. Kommunens översiktplan är från 2001. 

 

                                                 
26

 Informationen om kommunen är hämtad dels från kommunens hemsida (www.lidingo.se) men också från 

statistisk från hemsidan www.wikipedia.se (sökord Lidingö) då informationen på hemsidan inte var tillräcklig. 

På Lidingö kommuns hemsida finns även översiktplanen publicerad. Energiplanen är dock inte publicerad på 

hemsidan utan skickades via e-post efter förfrågan. 
27

 Informationen om kommunen är hämtad dels från kommunens hemsida (www.stockholm.se) men också från 

statistisk från hemsidan www.wikipedia.se (sökord Stockholm) då informationen på hemsidan inte var 

tillräcklig. På Stockholms kommuns hemsida finns även översiktplanen publicerad. 
28

 Informationen om kommunen är hämtad dels från kommunens hemsida (www.sundbyberg.se) men också från 

statistisk från hemsidan www.wikipedia.se (sökord Sundbyberg) då information på hemsidan inte var tillräcklig. 

På Sundbybergs kommuns hemsida finns även översiktplanen publicerad. Energiplanen skickades via e-post 

efter förfrågan. Denna del bygger också på information från en av de intervjuade i kommunen eftersom vad som 

uppgetts i framförallt översiktplanen inte är helt uppdaterat. 
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Sundbybergs stads energiplan är åtgärdsinriktad. Konkret är frågorna som kommunen enligt 

energiplanen ska arbeta med inriktning mot kollektivtrafik, energieffektivisering och att 

minska användningen av fossila bränslen. Det finns också en rad åtgärder som har med 

fjärrvärme att göra. Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sundbyberg, med 90 

% anslutningsgrad. Fjärrvärmeanslutningen, och även fjärrkyla, ska ytterligare ökas där det är 

ekonomiskt försvarbart. Solna och Sundbybergs fjärrvärmenät är integrerade, nätet är också 

sammankopplat med Stockholms nät.  



 21 

3 Metod 
I studiens metoddel beskriver vi hur vi praktiskt har gått tillväga för att genomföra denna 

studie men också de val och ställningstaganden som legat bakom tillvägagångssättet. Vi 

börjar med att beskriva studiens samhällsvetenskapliga metod, den kvalitativa intervjun, för 

att sedan ta upp hur vi arbetat med modellering samt vilka scenarier vi valt att modellera.  

3.1 Intervjuer 
Den samhällsvetenskapliga delen av detta arbete bygger på sexton kvalitativa intervjuer. I 

följande del beskriver vi hur intervjuerna har gått till, vilka val som gjordes innan intervjuerna 

genomfördes samt vad som hände efter intervjuerna. Vi tar alltså upp hur vi gått tillväga, både 

praktiskt och metodlogiskt, för att göra den analys som resultaten baseras på. 

 

Sex av intervjuerna berör energiplanering och de intervjuade är alla tjänstemän på någon av 

kommunerna i Stockholmsregionen. Av de resterande tio intervjuerna är fem av dem 

genomförda med representanter för energibolagen som tillhandahåller fjärrvärme i regionen. 

Två intervjuer berör regional planering och bygger på intervjuer med två tjänstemän som 

representerar två regionala organ som på ett eller annat sätt arbetar med energifrågor ur ett 

regionalt perspektiv. Tre av intervjuerna berör bransch- och intresseorganisationers syn på 

fjärrvärmemarkanden. Ett antal av de intervjuade har bett om att få vara anonyma, vilket vi 

låtit dem vara. 

 

Intervjuer med kommuntjänstemännen
29

 

 Järfälla kommun, miljöplanerare 

 Haninge kommun, miljöstrateg 

 Huddinge kommun, samhällsplanerare 

 Lidingö kommun, biträdande stadsdirektör och fastighetschef (två personer)  

 Stockholms stad, avdelningschefen på planavdelningen 

 Sundbyberg kommun, miljösamordnare och miljöintendent (två personer) 

 

Intervjuer med energibolagen
30

 

 E.ON Järfälla, gruppchef produktion 

 Fortum, två personer på affärsenheten  

 Norrenergi, driftchef 

 Söderenergi, produktionschef 

 Vattenfall, två personer som jobbar med affärsutveckling 

 

Intervjuer med de regionala aktörerna
31

 

 Kommunförbundet Stockholms län, tjänsteman på avdelningen för samhällsbyggnad 

       med särskilt ansvar för energifrågor 

 Regionplane- och trafikkontoret, regionplanerare 

 

 

                                                 
29

 Dessa intervjuer genomfördes av Malin Henriksson, undantaget intervjun med Stockholms kommun som 

gjordes av Dick Magnusson 
30

 Samtliga intervjuer genomfördes av Dick Magnusson 
31

 Intervjun med RTK genomfördes av Malin Henriksson och Dick Magnusson tillsammans. Intervjun med KSL 

gjordes av Malin Henriksson. 
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Intervjuer med intresse/branschorganisationer
32

 

 Fastighetsägarna Stockholm, energispecialist 

 Svensk Fjärrvärme, affärsutveckling 

 Återvunnen Energi, talesman 

3.1.1 Varför intervjuer? 

En första fråga gällande metodvalet är givetvis varför vi valde just intervjuer. Eftersom vi 

utifrån våra frågeställningar var intresserade av att förstå och skapa oss en uppfattning av hur 

och varför de olika aktörerna handlar som de gör ansåg vi att en metod där det finns utrymme 

för reflektion och djupdykningar i intressanta frågeställningar var nödvändig. Utifrån detta 

passade den kvalitativa intervjun oss bra
33

. En annan möjlig väg att gå hade varit att göra en 

enkätundersökning och bearbetat våra data kvantitativt och på så sätt fått reda på vilka frågor 

som var viktiga, vilka samarbeten som var aktuella och hur väl samarbetena fungerade. 

Genom att utgå från Alan Brymans
34

 jämförelse av vad den kvalitativa och den kvantitativa 

metoden svarar på för frågor framstod dock den kvalitativa intervjun som den mest givna 

metoden. Vi var intresserade av att lyssna på de intervjuades ståndpunkter snarare än av att 

besvara en av oss förutbestämd hypotes. Vi var vidare intresserade av att låta intervjun röra 

sig i olika riktningar snarare än enbart bestämma exakt vilka frågor vi ville ha svar på, utan 

möjlighet till fördjupning. Vi var heller inte ute efter att generera svar som vi kunde bearbeta 

kvantitativt. Vi ville ha fylliga svar som erbjöd oss att göra tolkningar utifrån vad de 

intervjuade berättade. 

 

Fördelen med den kvalitativa intervjun är således att den är flexibel och möjliggör en 

mångfald av analysvägar, samtidigt som vi kunde få en djup förståelse för hur våra 

intervjupersoner resonerade och reflekterade kring våra frågor. Andra kvalitativa metoder som 

deltagande observation eller etnografiska tillvägagångssätt skulle också kunna svara på våra 

frågor men tar mycket större tid i anspråk att genomföra. I detta specifika fall skulle det 

dessutom troligtvis varit svårt att få tillgång till fältet om vi velat närvara på arbetsplatserna en 

längre tid. Samtal har dessutom fördelen att den information som efterfrågas tillgås under en 

begränsad tid. Detta innebär dock att hänsyn måste ta till intervjusituationens specifika 

karaktär men även en medvetenhet om att det inte sanningen om exempelvis energiplanering 

som vi genom intervjun kan abstrahera, snarare är det en version eller representation som vi 

återger
35

.  

 

Med valet att göra intervjuer valde vi samtidigt bort möjligheten att uttala oss generellt om det 

valda ämnet. Den kvalitativa intervjun möjliggör inte svar på frågeställningar som ”hur ofta”, 

”hur vanligt” eller ”hur sannolikt”. Samtidigt var vi intresserade av den specifika situationen i 

Stockholmsregionen vilket inte gjorde det användbart att svara på den typen av frågor. Den 

kvalitativa metoden har således fått kritik för att det inte går att generalisera resultaten vilket 

också gör det svårt att mäta hur väl en studie är genomförd, alltså bristande reliabilitet och 

validitet. De verktyg som används för att avgöra om den kvantitativa undersökningen är av 

hög kvalitet, till exempel möjligheten att avgöra om samma undersökning en gång till och få 

samma resultat, går inte att använda sig av rakt av.  Ett sätt att få svar på frågan om det vi 

säger verkligen överensstämmer med vad som framkommit i intervjuerna är att validera våra 

                                                 
32

 Dessa två intervjuer är gjorda av Dick Magnusson 
33

Se Widerberg, K. (2002) Kvalitativ forskning i praktiken, sid. 65f 
34

Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 300f 
35

Ibid. sid. 263 
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resultat med intervjupersonerna. Genom att vi har låtit de intervjuade godkänna 

intervjuutskriften, om de så önskat, men också ta del av analysen för att säkerställa att vi inte 

gjort fel- eller övertolkningar har vi på ett sätt validerat att vår uppfattning om 

energisamarbeten stämmer överens med verkligheten om den samma
36

.  Ytterligare ett sätt att 

säkerställa att studien är väl genomförd är att grundligt beskriva hur vi har gått till väga för att 

få de resultat vi fått
37

. Slutligen kan den kvalitativa forskaren stärka sina resultat genom att se 

till att observationerna överensstämmer med de teoretiska verktyg som denne funnit lämpliga 

för studien. Detta benämns som intern validitet
38

. I rapporten har vi använt tillvägagångssättet 

i analysdelen. 

3.1.2 Val av intervjupersoner 

Eftersom vi i studien är intresserade av ett specifikt geografiskt avgränsat område var det en 

relativt enkelt process att välja ut intervjupersoner. Det finns sammanlagt åtta energibolag 

som på ett eller annat sätt arbetar med fjärrvärme. Eftersom det är stor skillnad i storlek på 

dessa bolag var det viktigt att få med både stora och små, men den begränsade tidsramen 

gjorde att en prioritering fick göras. Sollentuna energi valdes bort eftersom de saknar egen 

produktion. Eftersom Söderenergi är produktionsbolag för Telge Nät och Södertörns 

fjärrvärme AB och valde vi att enbart intervjua Söderenergi. Intervjupersonerna på bolagen 

valdes utifrån tips från andra energibolag och vilka som de själva ansåg var bäst lämpade för 

att besvara frågorna. Vi valde också att intervjua de aktörer på regional nivå som i sin vardag 

sysslar med någon form av energiplanering. Dessa två personer valdes efter en förfrågan till 

organisationerna där vi frågade efter den ”bästa personen att intervjua” utifrån våra 

frågeställningar. Detsamma gällde hur vi fann tjänstemännen på kommunerna och säven för 

två av representanterna för intresse- och branschorganisationerna. Intervjupersonen från 

Fastighetsägarna valdes dock utifrån att denne är en aktiv debattör i frågan. Vem den bästa 

personen att intervjua var fick alltså organisationerna själva avgöra. Detta innebär alltså att vi 

intervjuat de som organisationer tycker kan mest, snarare än de som i realiteten kan mest. 

Sannolikheten att det är samma person är dock stor. 

 

Kommunerna vi intervjuade valdes genom en urvalsprocess som gick ut på att vi skulle få ett 

så brett material som möjligt. Vi kunde inte intervjua alla Stockholmsregionens 26 kommuner 

på grund av studiens omfattning. Vi gjorde också bedömningen att så heller inte var 

nödvändigt för att kunna svara på våra frågeställningar. Vi valde därför ut kommuner utifrån 

några kriterier. För det första ville vi ha en spridning vad gäller huruvida fjärrvärmenätet i 

kommunen ägdes av en privat eller kommunägd aktör eller inte. För det andra ville vi att 

kommunerna skulle representera olika delar av nätet så att det södra, centrala, östra och västra 

delarna
39

 var representerade.  

 

Intervjupersonerna valdes sammanfattningsvis utifrån principen att hitta de personer som bäst 

kunde hjälpa oss att få information om det ämne vi var intresserade av
40

. Hur många personer 

vi intervjuade berodde förutom på den tid vi hade att röra oss med också på hur mycket 

information vi behövde för att kunna se mönster i vad som berättades, detta kan benämnas 

som att vi intervjuade till dess att mättnad uppstod
41

, ett begrepp som spåras till den 

                                                 
36

Ibid. sid. 257-258 
37

Ibid. sid. 261 
38

 Ibid. sid. 257 
39

 Närmare beskrivning kommer nedan 
40

 Liedholm, M. (1999) ”Kvalitativ metod i olika design – en jämförelse” i Sjöberg, K. (red.) Mer än kalla fakta. 

Kvalitativ forskning i praktiken.  
41

Bryman, A. (2002), sid. 292 
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metodologiska inriktningen ”Grounded theory”. Vi har dock inte i övrigt till någon större 

utsträckning inspirerats av metoden som framförallt utgår från att en undersökning ska ha ett 

så rikt empiriskt material som möjligt, vilket sedan styr vilken teori som används för att förstå 

det studerade materialet
42

. Hur vi analyserat materialet finns att läsa nedan. 

3.1.3 Praktiskt genomförande av intervjuerna 

Ett första val vi gjorde var att intervjuerna skulle styras av en intervjuguide
43

. Detta innebar 

att intervjuerna blev semistrukturerade. I praktiken innebar det att samtidigt som vi ville 

möjliggöra olika riktningar i intervjusituationerna så valde vi också att ha en liknande struktur 

på frågorna i samtliga intervjuer. Tanken med de liknande intervjuguiderna var att de skulle 

möjliggöra en kvalitativ jämförelse av innehållet i intervjuerna
44

. Jämförelsen var viktig för 

att vi i analysen skulle kunna ge en rättvisande bild av materialet, och således kunna dra 

korrekta slutsatser. Att vi använde oss av en intervjuguide innebar dock inte att vi i 

intervjusituationen inte kunde avvika från guiden. Samtidigt som någon form av struktur var 

nödvändig ville vi också ta till vara på möjligheten att vara flexibla och följa upp intressanta 

spår utanför guiden.  

 

Intervjusituationen kan på ett sätt beskrivas som ett samtal mellan två personer. Samtidigt är 

det viktigt att uppmärksamma de olika positionerna i detta samtal. Det handlar om en situation 

där den ena parten vill ha information om eller från den andra parten. Denna relation är inte 

helt okomplicerad och berör frågor om makt och över- och underordnade positioner. Mycket 

ligger i den roll som tillskrivs forskaren som någon som vet och har makten att producera 

kunskap. I vissa fall där känsliga ämnen tas upp kan forskaren liknas vid någon som går in i 

en situation och tar det den vill ha och sedan lämnar den intervjuade tömd vilket symboliskt 

kan liknas vid kolonialism. Denna kritik av intervjun är vanlig inom den feministiska 

metodtraditionen
45

. Forskaren kan vidta olika åtgärder för att göra situationen mer balanserad 

och jämlik. Ett sätt är att försöka skapa en bekväm och förtrolig situation där ömsesidigt 

förtroende uppstår. Detta kan benämnas som att skapa närhet i intervjusituationen. Samtidigt 

kan närheten skapa en känsla hos intervjupersonen som gör att det glöms bort att vad som 

sägs i intervjun sedan ska användas till att generera resultat av någon typ. Någon form av 

distans är där med också nödvändig. Intervjusituationen kan utifrån detta beskrivas som en 

balansakt mellan närhet och distans.
46

 

 

Våra intervjuer präglades dock inte av en känsla att vi som intervjuade var överordnade eller 

hade någon typ av maktöverläge, snarare tvärt om. Detta kan ha att göra med att i de flesta 

fallen var intervjupersonerna äldre än oss men också att vi som doktorander befinner oss i en 

lärandeprocess, vilket gör att rollen som forskare avdramatiseras i intervjusituationen på ett 

tydligt sätt. Vi vidtog ändå åtgärder för att intervjupersonerna efter intervjuerna inte skulle 

känna sig utnyttjade. Ett sätt var, som vi ovan nämnt, att låta dem om de så önskade ta del av 

både intervjuutskriften och den färdiga analysen. Vi beskrev vid första kontakten också vad vi 

var intresserade av och säkerställde att de intervjuade var medvetna om detta. Intervjuerna 

genomfördes i samtliga fall på de intervjuades arbetsplats, något som bland annat bidrog till 
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Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) Forskningsmetodik, sid. 57-58 
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Intervjuguiderna finner du som bilagor 1 och 2 i två mallar, en för intervjuerna med energibolagen och en för 

intervjuerna med kommunerna.  
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 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). sid. 304 
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Se bland annat Oakley, A. (1998) ”Gender, methodology and people’s ways of knowing: some problems with 

feminism and the paradigm debate in social change” i Sociology, vol. 32:4,  
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en situation där intervjupersonerna kunde känna sig trygga, men också ett tillfälle för oss att 

få en känsla för intervjupersonernas dagliga miljö. De intervjuer som vi genomförde berörde 

inte känsliga uppgifter på det sättet att intima eller allt för närgångna detaljer om personernas 

privatliv avslöjades. Även om de intervjuade skulle avslöja något som de inte var bekväma 

med så fick de också möjlighet att senare ta avstånd till det. Vi intervjuade vidare personer 

som i egenskap av tjänstemän eller anställda representerade sina respektive organisationer. 

Detta innebar att intervjuerna berörde ämnen som de var bekanta med, men också att 

intervjuerna i viss mån kunde beskrivas som en del av arbetsuppgifterna, det vill säga att 

berätta om sina tjänster. Ett problema i sammanhanget kan snarare beskrivas som att balansen 

mellan privata åsikter och organisationens åsikter ibland var svåra att särskilja.  

3.1.4 Inspelning och transkribering 

Intervjuerna spelades in efter att intervjupersonen godkänt detta, något som samtliga personer 

gick med på. Intervjuerna transkriberades sedan så pass nära intervjuerna att samtalen 

speglades. Vi undvek dock att i intervjuutskriften ta med kortare pauser eller ord som sägs för 

att samtalet skulle flyta på (till exempel ”mm” eller ”ja” där de använts som utfyllnadsord). 

Intervjuerna är visserligen skrivna i talspråk men samtidigt gjordes vissa ansträngningar för 

att ta bort de fyllnadsord som inte har någon betydelse för innehållet. Vid mer noggranna 

transkriberingar kan intervjupersonen framstå som oartikulerad genom till exempel tillägg av 

”och sånt”, ”liksom” och ”va”. Detta gjorde vi för att intervjupersonerna skulle känna igen sig 

själva i den intervjuutskrift som de sedan tagit del av. Vi gjorde också bedömningen att denna 

typ av redigering inte skulle påverka analysen. Intervjuutskrifterna har där så önskats, som 

ovan nämnt, godkänts av de intervjuade. Ingen av intervjupersonerna önskade att vara 

anonyma.  

3.1.5 Analysen 

Tolkningen av materialet har skett tematiskt och gjorts utifrån en kombination av ett deduktivt 

och ett induktivt tillvägagångssätt
47

. Detta innebär att vi i valet av aktuella teman utgått både 

från teoretiska perspektiv vi har funnit fruktbara och teman som varit mer empiriskt 

genererande. På detta sätt höll vi möjligheten att utveckla de teoretiska begrepp som vi genom 

LTS-perspektivet funnit intressanta öppen, samtidigt som vi också kunde ta upp teman som vi 

fann intressanta i intervjuerna och som inte passade in i de teoretiska utgångspunkterna. För 

att knyta dessa teman till teori har vi utgått från tidigare forskning som vi funnit applicerbar. 

Att i den analytiska fasen utgå från en blandning av deduktiv och induktiv metod uppmuntras 

bland annat av Karin Widerberg
48

 eftersom hon menar att det leder till rikare kvalitativa 

analyser. 

3.2 Modellering  
Vi ville i vår studie prova ett antal olika scenarier för att se hur Stockholms fjärrvärmenät kan 

utvecklas och sammankopplas för att finna den mest lönsamma utformningen av nätet. På 

grund av detta valde vi modellering som metod 

3.2.1 Varför just MODEST? 

En modell av ett komplext energisystem kan vara en mer eller mindre förenklad bild av 

verkligheten. Urvalet av data som kommer att ingå i en modell beror, först och främst, på 

                                                 
47

Induktiv metod innebär att forskaren låter empirin styra valet av teori, snarare än tvärt om. Som en kontrast till 
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analysens syfte. Det innebär att många mindre relevanta aspekter av verkligheten blir starkt 

förvrängda och därför har valet av en lämplig modell stor betydelse.
49

 I syftet att både 

inkomsterna från fjärrvärmeleveranser och försäljning av el ska kunna tas hänsyn till under 

analysen av energisystemet behövs en modell som kan tillämpas för både fjärrvärme och el. 

En sådan modell är MODEST. 

 

Genom en noggrann analys av komponenter som ingår i ett energisystem kan MODEST visa 

den mest lönsamma kombinationen av befintliga och potentiella nya anläggningar samt 

beräkna det investeringsalternativ som är det mest ekonomiskt lönsamma under en önskad 

tidsperiod. Beräkningen sker med optimeringsmetoden linjärprogrammering.
50

  Tidsperioden 

kan vara en tioårsperiod, men också längre eller kortare, och tidsindelningen är flexibel vilket 

innebär att randvillkor och nästan alla indata i systemet kan vara tidsberoende.
51

 I analysen av 

ett fjärrvärmesystem innebär detta många fördelar. Tack vare detta kan man t.ex. ta hänsyn till 

variationer i värmebehoven under året, mellan olika årstider eller mellan dag och natt samt 

vardag och helg. En annan fördel med MODEST på grund av flexibilitet vad gäller 

tidsindelning är att anläggningarnas uteffekter kan sättas till noll under perioderna då 

revisioner är planerade. Elpriset är också ett av de indata som kan ändras ofta och flera gånger 

under året. Vidare kan MODEST analysera ett system med upp till 2500 komponenter 

respektive noder
52

 och att det finns en möjlighet för användare att välja vilka anläggningar 

som ska inkluderas i beräkningarna varje gång programmet körs. 

3.2.2 Begränsningar i MODEST och modellering  

I boken Fjärrvärme – teori, teknik och funktion skriver Frederiksen och Werner om olika 

problem som kan uppstå under analysen av ett termodynamiskt system.
53

 De påpekar att en av 

de största nackdelarna med modellering av ett fjärrvärmesystem är att komplexa variationer 

av tryck- och värmeförluster, värmebehov samt även värmepumparnas verkningsgrader inte 

kan tas hänsyn till. Det beror ofta på många variabla faktorer, inklusive den ögonblickliga 

utomhustemperaturen och temperaturnivåerna i nätet, vilka är svåra att förutse. Därför kan 

man inte hänsyn till dem i MODEST-modelleringen trots att alla systemets komponenter, 

inklusive verkningsgraderna, kan vara tidsberoende. 

 

I syftet att utnyttja systems komponenter kostnadsoptimalt antar MODEST att de fungerar 

betydligt mer lönsamt än vad som är möjligt i verkligheten. Det innebär, exempelvis, att 

anläggningarnas uteffekter samt värmelagring i ackumulatorerna varierar mycket och snabbt. 

Under samma tid kan flödet i nätet variera fritt vilket i verkligheten kan leda till stora 

ändringar av trycket och därmed till avbrott i nätet. En annan nackdel med att använda 

MODEST för modellering av ett fjärrvärmenät är att tryckbilder inte kan analyseras. 

3.2.3 Val av scenarier 

I studien kommer vi att analysera sex olika scenarier. 

 

Scenario 1 är ett referensscenario som vi kommer att använda för att analysera dagens 

fjärrvärmenät i sin exakta utformning men också för att jämföra med resultaten från 

scenarierna 2 och 3. Under våra intervjuer fick vi informationen att nätet kommer att 
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förändras under de närmsta åren så vi bestämde oss för att inte utföra några 

känslighetsanalyser inom detta scenario. 

 

Grundmodell för scenario 2 är modellen från scenario 1 men i det här fallet kommer vi att 

analysera hur ett bättre samarbete mellan fjärrvärmebolagen kan påverka fjärrvärmesystemet 

och därför sammankopplas systemet med fler kulvertar. Alla kulvertar kommer att vara utan 

kapacitetsbegränsningar. 

 

Under intervjuerna fick vi data om nya anläggningar som kommer att byggas under de 

närmsta åren. Därför bestämde vi oss för att scenario 3 och scenario 4 skulle analysera hur 

nätet kommer att se ut med de nya anläggningarna med respektive utan bättre 

sammankopplingar mellan näten. 

 

Enligt Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings universitet, är den mest 

troliga framtiden att elproduktionen kommer att vara den primära produktionen för alla 

fjärrvärmebolag, då det svenska elpriset kommer att stiga till en nivå som är lika hög som det 

europeiska elpriset.
54

 Om så blir fallet skulle värmeenergi, som då blir en restprodukt, vara 

mycket billigare än idag och göra fjärrvärmen mer attraktiv som uppvärmningsform. Inom 

scenario 5 och 6 ska vi analysera kraftvärmepotentialen i Stockholms fjärrvärmenät. Då 

kommer vi att köra scenarierna med enbart biokraftvärmeverk respektive 

naturgaskraftvärmeverk. Dessa scenarier är inte relaterade på något sätt till scenarierna 1, 2, 3 

och 4 och ska även ses som hypotetiska eftersom de är orealistiska i sina antaganden. De är 

ändå värda att studera eftersom kraftvärme i stor utsträckning skulle kunna bidra till 

minskning av det globala koldioxidutsläppet. 

 

Känslighetsanalys kommer att utföras endast för scenario 5 och parametrar som varieras är 

elpris och elcertifikat. Elcertifikatsystemet förklarades i ordlistan. 
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4 Bakgrund 
Nedan tar vi upp ett antal områden som är värda att belysas för att sätta in vår studie i en 

kontext. Vi beskriver den svenska planeringsmodellen och energiplanering, den europeiska 

elmarknaden, olika former av kraftvärme, fjärrvärme historiskt i Stockholm, tidigare 

fjärrvärmestudier och tredjepartstillträde. 

4.1 Planering 
I denna del beskrivs vad som reglerar planeringen i Stockholmsregionen. Vi tar därför upp hur 

det svenska plansystemet är uppbyggt vilket berör alla kommuner och så också 

Stockholmskommunerna. Vidare tas förutsättningar för regional planering i 

Stockholmsregionen upp och arbetet med en ny regionplan diskuteras. Slutligen beskrivs 

energiplanering som ett specifikt planeringsområde. Vi diskuterar också tidigare forskning 

som berör energiplanering. Denna del är relevant eftersom förutsättningar för planering styr 

kommunernas, men också i viss mån bolagens, agerande.  

4.1.1 Det svenska plansystemet 

För att få bygga både fjärrvärmenät och värmeverk krävs tillstånd och bygglov. Den svenska 

planeringsprocessen innebär att kommunerna i princip har planmonopol för sin egen mark- 

och vattenanvändning. Det finns dock några undantag, i och med tre mål för den fysiska 

planeringen som innebär att kommunerna måste ta hänsyn till riksintressen, tillgodose hälsa 

och säkerhet samt samordna planering mellan kommuner. Det sistnämnda målet är 

Länsstyrelsen ansvarig för att underlätta. Plan- och bygglagen (PBL) är den lag som reglerar 

det svenska plansystemet, samtidigt som tillståndsprövningar görs enligt miljöbalken. I PBL 

står att varje kommun ska ha en uppdaterad Översiktsplan (ÖP) i vilken kommunens 

strategiska riktlinjer om mark- och vattenanvändning inför en tidsrymd om ca 10-15 målas 

upp. Innehållet i sig är inte bindande utan syftar till att ta fram ett styrdokument där ett 

sektorsöverskridande samarbete kring allt från bostäder till utbildning diskuteras. På nivån 

under översiktsplanen finns detaljplanerna som tas fram som konkreta byggplaner för 

begränsade områden i kommunen vid behov, vars innehåll är bindande. För att få bygglov 

krävs att en detaljplan för området finns, efter vilken bygglovet prövas. ÖP:n är därför ett av 

de viktigaste dokumenten för kommunen då det är det högsta strategiska dokumentet ur 

planeringssynpunkt. Alla planer antas av kommunfullmäktige. 
55

  

4.1.2 Regional planering i Stockholm 

Eftersom de svenska kommunerna har planmonopol har den regionala planeringen varit svag. 

Anledningen till att den regionala planeringen, trots flertalet försök, inte slagit igenom i 

Sverige tror Jan-Evert Nilsson beror på att man har haft en felaktig syn på regionerna, då man 

sett dem som organisationer medan de i själva verket är territorier där framtiden bestäms av 

hur de olika aktörerna i territoriet agerar.
 56

 Nilsson menar vidare att det enbart är på ett fåtal 

platser det egentligen behövs en starkare regional planering, bland annat i Stockholm. Även 

om mellankommunala samarbeten förekommer är också Stockholm den enda regionen som 

tar fram en regionplan. Planen utgår från Stockholms län. Ansvaret för planen har 

Regionplane- och Trafikkontoret i Stockholms läns landsting och deras uppgift är att 

samordna planeringen i regionen. Ett av de främsta verktyg för att göra det är regionplanen 

som tas fram ungefär vart tionde år. Planen, som kallas RUFS (Regional Utvecklingsplan För 
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Stockholm), är inte juridiskt bindande vilket har gjort att den historiskt haft en relativt svag 

ställning i regionen. Andra anledningar har varit att kommunerna har mycket olika behov och 

syn på regionens utveckling. Även de politiska sammansättningarna i kommunerna spelar in. 

Sedan planen kom 2001 har fokus gått över mer på dialogen med kommunerna. Ett av de 

viktigare syftena har därför blivit att få alla kommunerna att tillsammans lägga upp 

gemensamma riktlinjer. Även om planen inte alltid följs i praktiken har man ändå lyckats 

skapa en unison vision för framtiden.
57

 

4.1.2.1 Arbetet med en ny regionplan 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny regionplan, och ett samrådsförslag har 

offentligtgjorts. I förslaget får energianvändning och klimatförändringar ett relativt stort fokus 

vilket gör det intressant hur fjärrvärme hanteras i planen. En strategi som knyter an till detta är 

att ”Säkra värden för framtida behov” där syftet bland annat är att effektivisera teknisk 

infrastruktur. Energiförsörjningen för uppvärmning ska fortsätta ställas om och i större 

utsträckning komma från förnyelsebara energikällor för att minska regional klimatpåverkan. 

Regionens ska vidare enligt samrådsförslaget utnyttja de goda förutsättningar för 

fjärrvärmeförsörjning som finns, detta genom att koppla ihop befintliga system eller att 

anlägga nya bostäder nära befintliga försörjningssystem. I rapporten skrivs vidare att 

fjärrvärme är ekonomiskt rationellt och bidrar till klimat och miljövinster genom en övergång 

till biobränslen. I framtiden tror man värmebehoven kommer att minska på grund av bättre 

standarder i hus och passivhus vilket kräver noggrann planering av tillkommande 

produktionskapacitet. I planen formuleras en strävan efter att expandera nätet och även 

försöka utveckla nätet i konkurrens.
58

 Detta tyder på en stark tilltro till fjärrvärmen, och just 

nu pågår ett projekt i Stockholm som drivs av RTK som syftar till att genomföra en strategisk 

energistudie för Stockholmregionen med en tidshorisont på 40 år. Medverkande är bland 

annat RTK, Länsstyrelsen, Stockholms stad och ett antal fjärrvärmebolag, Fortum, Vattenfall, 

Söderenergi och E.ON. Bland annat ska de i projektet ta fram regionala energistudier, göra 

åtgärdsförslag för regionens beslutsfattare i form av ett handlingsprogram samt att skapa en 

plattform för fortsatt samverkan kring energi- och klimatfrågor i framtiden.
59

  

4.1.3 Energiplanering 

Energiplaneringen i Sverige äger rum på kommunal basis, också detta utifrån det svenska 

planmonopolet, och är reglerat enligt lagen om kommunal energiplanering
60

. I lagen framgår 

det att kommunerna är skyldiga att ha en energiplan, samtidigt står inte planen under laga 

kraft. Detta innebär att kommunerna har olika omfattande planer men även att en del 

kommuner helt saknar planer. Det finns även kommuner som har 20-30 år gamla planer, 

vilket kan betraktas som att sakna en plan eftersom mycket förändras vad gäller 

förutsättningar för energipolitik och annat under så många år. Att ha en uppdaterad och 

genomarbetad plan säger således något om hur levande energifrågorna är i en kommun. Vad 

som är intressant i sammanhanget är att forskningen om energiplaneringen inte är särskilt 

utvecklad, trots att den funnits i 30 år
61

. Vi vill dock här spegla en del av den forskning som 

trots allt finns, och som är relevant för denna studie.  
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Jenny Ivner har i en tvärvetenskaplig avhandling undersökt energiplanering och utgått från att 

energiplanering är det arbete som sker med att upprätta och följa upp energiplaner. Genom att 

jämföra tidiga energiplaner (1980-talet) med nyare energiplaner (1990-talet och 2000-talet) 

pekar Ivner på trender inom energiplaneringen. Hon menar att det är mer vanligt med 

miljökonsekvensanalyser i de nyare energiplanerna. Hon pekar också på att en utveckling har 

gått från oljereduktion (1980-talet) till ett mer bredare perspektiv på 1990-talet och framåt. 

Systemperspektiven har med andra ord förändrats. Fokus har skiftat från utsläpp som påverkar 

närmiljön till klimatförändringar och koldioxidutsläpp, det vill säga från ett lokalt till ett 

globalt perspektiv. Ivner är kritisk till att det sällan i energiplanerna görs analyser av hur ett 

annorlunda energibeteende, vilket ofta efterfrågas, kan komma att påverka kommunen. Att 

fokusera på att reducera koldioxidninivåer på bekostnad av mer genomgående analyser av 

flera aspekter av energianvändningen riskerar enligt Ivner att leda till en smal systemsyn men 

också en risk att lyfta problem från ett område till ett annat. Fullständiga analyser efterfrågas 

istället av Ivner. Frågor som bör tas upp i energiplanering är vad ska användas istället för olja 

till uppvärmning av hus och hur närmiljön påverkas om lokal produktion av biobränslen 

föreslås?
62

  

 

Vidare visar energiplanerna att energiplaneringen lyfter fram externa faktorer som nationell 

energipolicy och internationella trender i hög grad. Detta menar Ivner kan förklaras med att 

kommunal energiplanering är ett verktyg för att hantera lokala energisystem snarare än ett 

medel för statlig kontroll. Det blir med andra ord, på grund av avsaknad av tillsyn, möjligt för 

kommunerna att välja vilka frågor och perspektiv som man anser är viktiga. Detta är å ena 

sidan en god förutsättning för att planen ska anses vara användbar i kommunerna. Samtidigt 

är risken att planeringen istället för att vara strategisk blir inriktad på att finna nya möjligheter 

för att få ekonomiska medel från olika instanser, eller att ta upp det i energiplanerna som är 

trendigt för tillfället.
63

 Ivner har gjort en intressant analys av energiplaner utifrån 

systemteoretiska utgångspunkter men behandlar inte energiplanering i vidare bemärkelse. Det 

kan vara problematiskt att bortse från institutionella, sociala och organisatoriska hinder.  

 

Jenny Palm
64

 pekar på att kommunen, bland annat genom kommunal energiplanering, spelat 

en central roll i det svenska energiområdet. Olika kommuner har engagerat sig i olika typer av 

energisystem som gasverk och fjärrvärme. Både energiproduktionen och distributionen har av 

tradition lagts i kommunalägda bolag. Detta ger de förtroendevalda representanterna i 

bolagens styrelse en ägarroll eftersom de kan komma med ägardirektiv. Palm menar dock att 

kommunerna har fått kritik för att vara passiva i sin ägarroll. Efter avregleringen på 

elmarknaden har flera kommuner sålt ut sitt energibolag eller gått ihop med andra kommunala 

bolag. En orsak till att kommunerna tidigt engagerade sig i energifrågorna är att de vill kunna 

erbjuda kommuninvånarna billig energi. Palm, som studerat vem som har makten över 

energin i kommunerna Norrköping och Linköping pekar på att en stor konflikt varit just om 

de förtroendevalda i bolagsstyrelserna ska stå för sin partitillhörighet eller verka för bolagets 

bästa.
65

 Palm lyfter vidare fram att eftersom energibolagen i Norrköping och Linköping varit 

kommunägda så har energiplaneringen ägt rum hos bolagen som bland annat har upprättat 

energiplaner. Detta har bidragit till att frågan om energiplanering har ägts av bolagen snarare 

än av de kommunala förvaltningarna.
66
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Energiplanering pågår alltså även utanför vad som ryms i energiplanerna. Där energiplanering 

saknas finns ibland en utförlig del om energiförsörjning och mål med energiförsörjningen i 

kommunernas översiktsplaner. Det visade sig också att när kommunerna tillfrågades om 

energiplaner i förarbetet till denna studie så var det många av kommunerna som idag saknar 

en energiplan som nu arbetar för att få in energifrågorna i en klimat- eller miljöstrategi. 

Energiplanering äger också rum i kommunägda energibolag och/eller bostadsbolag. Att tolka 

energiplanering som synonymt med att göra och följa upp energiplaner är därför till viss del 

missledande.  

 

Att benämna aktiviteter som har med energiplanering att göra för stadsförvaltning
67

 är ett sätt 

hantera problematiken. I begreppet förvaltning kan många typer av aktiviteter fångas där den 

gemensamma nämnaren är att det arbete som utförs har med upprätthållande av staden att 

göra. I begreppet stadsförvaltning kan både planering, ledning, utredning och administration 

ingå. I själva verket är det svårt att särskilja på dessa aktiviteter. Stadsförvaltning är alltså en 

kollektiv process där summan blir ett nät av handling och delarna blir vardagliga praktiker. 

Barbara Czarniawska, själv organisationsteoretiker, menar att staden som studieobjekt har 

förbisetts av många organisationsteoretiker. Den stora staden kan, menar Czarniawska, på 

många sätt liknas vid ett stort företag eftersom hur skötseln av staden praktiseras utgör 

modellen för hur många organisationer sköts. Samtidigt har heller inte förvaltningen av städer 

intresserat kulturgeografer
68

 i stor utsträckning, man har inom detta fält snarare intresserat sig 

för hur städer byggs och ombyggs. Få studier har intresserat sig för det vardagliga arbetet med 

statsförvaltning, de osynliga aktörerna som tar hand om och arbetar med och för staden
69

.  

 

Vad som studeras i denna studie kan sägas vara förvaltningen av Stockholmsregionens 

fjärrvärmesystem, det vill ett energisystem. Aktörerna som ingår i studien är många, från det 

faktiska nätet och dess tekniska komponenter, energibolagen och dess företrädare, till 

kommunala tjänstemän som arbetar med någon form av energiplanering. Vad gäller 

energiplanering är utgångspunkten, inspirerad av Czarniawska, att energiplanering sker på 

många nivåer i en stad och pågår i de vardagliga praktikerna. I studien undersöker vi alltså 

bland annat de vardagliga praktikernas betydelse för energiplanering i stort och för 

fjärrvärmenätets framtid specifikt.  

 

I antologin ”Hållbar utveckling i praktiken”
70

 studeras vardagliga planeringspraktiker ur ett 

mikroperspektiv. Planeringspraktiken beskrivs som aktörers sociala konstruktioner av 

uppgifter och roller i arbetet, vilket står i relation till de villkor som planeringen uppfattas 

utgöra. Språket och det sättet som planerarna pratar på skapar och återskapar situationer som 

utgör grunden för verksamheten: planeringspraktiken
71

. Från antologin lånar vi tanken om att 

aktörernas framställning av deras aktiviteter som berör energiplanering och fjärrvärmefrågor 

är sociala konstruktioner av det samma.  

4.2 En europeisk elmarknad 
I slutet av 1990-talet skapades den gemensamma nordiska elmarknaden, Nordpool, som idag 

omfattar marknaden Sverige, Norge, Finland och delar av Danmark. En påföljd av detta var 
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att det nordiska elpriset sjönk och elanvändningen i Sverige, som tack vare den billiga 

elproduktionen från kärnkraftverk och vattenkraftverk, som redan tidigare var högre än i 

andra EU länder, ökade ännu mer. Under samma tid påbörjades den europeiska avregleringen 

av elmarknaden vilken syftar till att skapa en integrerad europeisk elmarknad som kommer att 

utsättas för konkurrens på samma sätt som andra varor i unionen
72

. Det kommer troligtvist 

inte bara att leda till en ökning av det svenska elpriset till det europeiska elprisets nivå utan 

även till ändringar av det svenska elprisets variationer. Eftersom en stor del av Norges 

elproduktion består av vattenkraft medför det att elpriset är lågt under sommaren, då det finns 

gott om vatten, och hög under vintermånaderna, då vattenflödet är lågt. Till skillnad från i 

Norge, består energisystem i exempelvis Tyskland till största delen av koleldade 

värmekraftverk och de är dimensionerade för att klara den högsta belastningen under året då 

industrierna är som mest aktiva. Därför blir elpriset högre under dagtid på veckodagar då 

efterfrågan är hög. Den gemensamma europeiska marknaden kommer troligtvist också att 

påverka på det svenska elpriset så att det kommer att variera under dygnet på samma sätt som 

det europeiska elpriset.
73

 

 

Det är dock svårt att bedöma vidare utveckling av elpriset i Europa eftersom det är starkt 

kopplat till många olika faktorer. Först och främst beror elpriset av prissättningarna på 

underliggande råvaror som används för produktion av el men också av de internationella och 

svenska regelsystemen. Allra mest påverkas elpriset av rörliga produktionskostnader för de 

kondensanläggningar som ligger på marginalen i elproduktionen, d.v.s. gasturbin och 

kolkondens.
74

 Olika typer av anläggningar har olika kostnader för elproduktion. 

Elproduktionen är billigast i vattenkraft- och vindkraftverk och dyrast i fossilbränslebaserade 

kraftverk, det vill säga kolkraftverk. Dock betyder det inte att el från olika anläggningar säljs 

till olika elpriser. Det är självklart att alla producenterna vill sälja sin el så dyrt som möjligt 

vilket leder till att elmarknaden är utformad utefter att elpriset styrs av de dyraste 

elproducerande kraftverken. De dyraste anläggningarna kallas också för marginalanläggningar 

eftersom de är de sista anläggningarna som sätts i drift i energisystemet samt de första som 

stängs av när behovet för el minskar. Teoretiskt skulle det innebära att för varje minskad kWh 

el som förbrukas minskar effekten på det dyraste kraftverket i systemet.75 På kontinenten är 

cirka 50 % el som produceras fossilbaserad varav hälften kommer från kol i kraftverk, så 

dessa kraftverk står för marginalproduktionen på kontinenten. Dock kommer avregleringen av 

den europeiska elmarknaden troligtvis att ha som påföljd att kolkraften kommer att stå för 

marginal-produktionen även i Sverige.
76

  

4.3 Kraftvärme 
Enligt termodynamikens andra huvudsats är det inte möjligt att all termisk energi i en 

arbetscykel omvandlas till arbete. Verkningsgraden i anläggningar för ren kraftproduktion 

ligger oftast endast på mellan 25 % och 45 %. Vid ren kraftproduktion uppstår mycket 

restvärme och om restvärmen nyttiggörs genom att kraftproduktionen kombineras med 

värmeproduktion kan anläggningarnas verkningsgrader höjas till 70 – 95 %. I 

kraftvärmeverken omvandlas det mekaniska arbetet oftast till elektrisk kraft men det finns 

också andra möjligheter, exempelvis att arbetscykeln direkt driver en kompressor-

värmepump, vilket används ibland i processindustrin.
77

 Hur stor den totala verkningsgraden är 
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samt procent av energin som omvandlas till elenergi respektive mekaniskt arbete beror på 

valet av bränsle, teknik och även på anläggningarnas storlek.
78

 I tabell 4 nedan ses 

kraftvärmeverkens elverkningsgrad och α-värdena för olika bränslen och olika anläggningars 

storlek utifrån dagens bästa tillgängliga teknik.
 
 

 
Tabell 4. α-värde för olika kraftvärmeverk

79
 

Bränsle Cykel Pmax 

(MWel) 

Elverkningsgrad 
 (%) 

α-värden 

 

Biobränsle Ångcykel 10 27 0,32 

30 30 0,37 

80 34 0,46 

Avfall Ångcykel 3 15 0,20 

30 22 0,32 

Naturgas Kombicykel 40 46 1,05 

150 49 1,20 

4.3.1 Kraftvärmens potential för minskning globalt koldioxidutsläpp 

När el produceras i ett vanligt kondenskraftverk uppstår stora förluster av värme och 

verkningsgraden eftersom andelen energi som omvandlas till elenergi är runt 35 - 55 %. I ett 

kraftvärmeverk är verkningsgraden betydligt högre då nästan hela energiinnehållet i bränslet 

utnyttjas genom att värme, som annars skulle kylas bort, används i fjärrvärmenätet.  

 

Eftersom ett kolkondenskraftverks verkningsgrad är omkring 35 % genereras endast 

0,35 MWh el från 1 MWh kol. Idag ligger kolkondenskraftverk på marginalen i EU i 

elproduktionen och därför kan koldioxidutsläppet för produktion av 1 MWh el i EU antas 

vara: 

0,34ton/0,35MWh=0,97 ton/MWh 

(0,34 ton koldioxid släpps ut vid förbränning av 1 MWh kol) 

 

Vid förbränning av 1 MWh naturgas i ett kraftvärmeverk skapas 0,23 ton koldioxidutsläpp. 

Dock, om naturgaskraftvärmeverket skulle ha en elverkningsgrad på 49 % produceras 

samtidigt 0,49 MWh el, som i andra fall skulle produceras i kolkondenskraftverk. Tack vare 

det minskas koldioxidutsläppet från kolkondenskraften med 0,49MWh*0,97ton/MWh. Därför 

kan vi säga att det globala koldioxidutsläppet per 1 MWh bränsle från ett sådant 

kraftvärmeverk är negativt och beräknas till:  

1MWh*0,23ton/MWh – 0,49MWh*0,97ton/MWh = - 0,25 ton 

 

Detta är en viktig utgångspunkt för att förstå hur utsläppen av koldioxid beräknats i våra 

scenarier. På samma sätt kan det beräknas hur stor insats för minskning av det globala 

koldioxidutsläppet andra kraftvärmeverk har beroende på bränsle och elverkningsgrader, 

vilket kan ses nedan i tabell 5. 

 

 
Tabell 5. Koldioxidminskning beroende på bränslet i KVV 

Bränsle Pmax 

(MWel) 

Elverkningsgrad 
(%) 

Lokalt  

CO2-utsläpp 

(ton/MWh br.) 

CO2-utsläpp med el 

tillgodoräknad 

(ton/MWh br.) 

Biobränsle 10 27 0 -0,26 
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30 30 0 -0,29 

80 34 0 -0,33 

Avfall 3 15 0,09 -0,06 

30 22 0,09 -0,12 

Naturgas 40 46 0,23 -0,22 

150 49 0,23 -0,25 

Kol - 35 0,34 0,00 

 

Det går även att se det som att kraftvärmens verkliga potential är användningen av 

värmeenergi som i elproduktionen är spillvärme som annars kylas bort. Om den producerade 

värmen tas i hänsyn kan ännu större nytta för minskning av koldioxidutsläpp räknas in. Ett 

exempel kan vara att om ett naturgaskraftvärmeverk har en total verkningsgrad på 90 % med 

elverkningsgrad på 49 % skulle vid förbränning av 1 MWh bränsle 0,49 MWh el och 

0,41 MWh värme genereras. Minskningen av det globala koldioxidutsläppet blir då tack vare 

elproduktionen 0,49MWh*0,97ton/MWh=0,48ton. Dock beror minskningen av det globala 

koldioxidutsläppet, tack vare värmeproduktionen, på hur denna värme annars skulle 

produceras. Om värmen skulle ha producerats i en oljepanna med en total verkningsgrad på 

91 % skulle ökningen av koldioxidutsläppet för värmeproduktionen då vara 

0,41MWh/0,91*0,295ton/MWh=0,13ton och därmed skulle det totala koldioxidutsläppet av 

naturgaskraftvärmeverket vid förbränning av 1 MWh bränsle vara: 1MWh*0,23ton/MWh -

 0,48ton - 0,13ton= - 0,38ton. 

 

Tabell 6 visar det totala koldioxidutsläppet av naturgaskraftvärmeverket vid förbränning av 

1 MWh av bränsle, jämfört med om värmen annars skulle produceras i: 

 

a) oljepanna med en total verkningsgrad på 91 % 

b) kolpanna med en total verkningsgrad på 90 % 

c) elpanna med en total verkningsgrad på 98 % 

d) biopanna 

 
Tabell 6. Jämförelse av CO2-utsläpp från NGKVV beroende på vilka pannor som ersätts 

Exempel Lokalt  

CO2-utsläpp 

(ton/MWh br.) 

CO2-utsläpp med 

elproduktion 

tillgodoräknad 

(ton/MWh br.) 

CO2-utsläpp med 

värmen 

tillgodoräknad 

(ton/MWh br.) 

Totalt CO2-

utsläpp av 

NGKVV vid 

förbränning av 

1 MWh bränsle 

a) 0,23 - 0,25 - 0,13 - 0,38 

b) 0,23 - 0,25 - 0,15 - 0,40 

c) 0,23 - 0,25 - 0,39 - 0,64 

d) 0,23 - 0,25 0 - 0,25 

4.3.2 Politik och kraftvärme 

År 2002 ansåg EU-kommissionen att kraftvärme kunde bidra till minskningen av 

koldioxidutsläppen och ville därför öka andelen kraftvärmeproducerad el i Europa från 

dåvarande nivå på 9 % till 18 % fram till år 2010. Om målet uppfylls kommer 

koldioxidutsläppen att minska med cirka 190 miljoner ton per år, vilket motsvarar tre gånger 

hela Sveriges årliga koldioxidutsläpp. I Sverige planerar man en ökning med 14 % för att 

klara sin del av målet. Enligt en analys som gjordes av Svensk Energi och Profu kan 

koldioxidutsläppen minskas med 4,7 miljoner ton per år fram till år 2010 - 2015, vilket 

motsvarar 8 % av Sveriges nuvarande utsläpp av koldioxid.
80
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Genom kontinuerligt ökande energi- och miljöskatter på fossila bränslen har ekonomin för 

kol- och oljeeldning försämrats för att ge incitament för att möjliggöra en omställning från de 

fossila bränslena kol och olja till förnyelsebara bränslen. Från år 2000 till 2004 har 

beskattningen för den fossileldade kraftvärmen fördubblats och utbyggnader av ny 

naturgaseldad kraftvärme omöjliggjordes enligt den så kallade ”Gröna skatteväxlingen”. 

Påföljden var att användning av kraftvärmeverk minskade betydligt under den perioden.
81

 För 

att underlätta utbyggnad av nya kraftvärmeverk har regeringen föreslagit att skatten på 

kraftvärme ändras så att kraftvärmens konkurrenskraft ökar. Kraftvärmebeskattningen 

ändrades den 1 januari 2004 och nu beskattas kraftvärmeverk på samma sätt som industriell 

produktion och industriellt mottryck oberoende av vilket bränsle som används. En följd av att 

utnyttja kraftvärmeverken mer kommer samtidigt att vara minskning av elimporten och 

förhoppningsvis ökning av elexporten samtidigt som det ger ett välbehövligt tillskott under 

vintermånaderna.
82

 

4.3.3 Kraftvärmeverk i Sverige 

Det första svenska kraftvärmeverket byggdes på 1950-talet, men i jämförelse med andra 

europeiska länder är kraftvärmeutnyttjandet i Sverige fortfarande relativt lågt. År 2007 

producerades enbart 13,4 % av den totala svenska elproduktionen i kraftvärmeverk, vilket 

innebär 19,4 TWh, och 63,7 % värme av den totala värmen i fjärrvärmesystemet var från 

kraftvärmeverk.
83

 Som jämförelse kan nämnas att Finland och Danmark har en något högre 

andel kraftvärme i sin fjärrvärmeproduktion med andelar på omkring 70 % respektive 80 %. 

Orsaken till att användningen av kraftvärme inte utvecklades tillräckligt mycket är att det 

tidigare fanns en mycket god tillgång på el från främst vatten- och kärnkraft i Sverige.84 

4.3.3.1 Naturgas i kraftvärmeverk 

Naturgasen introducerades i Sverige år 1985 och idag svarar den för 1,7 % av den totala 

energianvändningen i Sverige. Andelen är väldigt liten i jämförelse med andra europeiska 

länder där finns ett väl utbyggt naturgasnät och tack vare det står naturgasen för ca 25 % av 

den totala energianvändningen i Europa.
85

 Ett utvecklat naturgasnät för storskalig användning 

av naturgas finns på västkusten i Sverige, från Trelleborg till Göteborg och där står naturgas 

för 20 % av den totala energianvändningen. Där har naturgasnätet en kapacitet att transportera 

drygt 20 TWh gas årligen utan kompressorer och upp till 30 TWh med kompressorer.
86

 Det 

finns också stora skillnader på naturgaspriset mellan europeiska länder. I framtiden kommer 

naturgaspriset i Sverige att bero på kommande avreglering av gasmarknaden samt vidare 

utbyggnad av naturgasnätet. Redan 2005 planerandes utbyggnadsprojekt i Sverige och i 

Sveriges närhet men naturgasnät finns fortfarande huvudsakligen längst västra kusten. 87 

 

Det största naturgaskraftvärmeverket i Sverige är Öresundsverket i Malmö som sattes i drift i 

början av år 2009. Öresundverket producerar 1 TWh värme per år och det täcker 40 % av 

Malmös fjärrvärmebehov idag, samt 3 TWh el som är 1,5 gånger mer el än vad Malmö i dag 

förbrukar och svarar för ca 2 % av Sveriges elkonsumtion. Den maximala eleffekten är 

440 MW och α-värde är drygt 1,76. Kostnaderna för utbyggnad av Öresundverket var 
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2 miljarder kronor och nödvändiga förändringar av infrastrukturen kostade ca 1 miljard 

kronor.
88

 I Stockholm finns ingen naturgas vilket gör att inga kraftvärmeverk drivs av bränslet 

i dagsläget. 

4.4 Fjärrvärmen i Sverige och Stockholm 
Framväxten av fjärrvärmen i Sverige beskrivs endast kortfattat nedan. För att en mer utförlig 

beskrivning nationellt och internationellt se Werner 1989
89

 och 1996
90

. Framväxten av lokala 

fjärrvärmenät presenteras i studier av Kaijserfeld
91

, Bohlin
92

, Palm
93

 och Summerton
94

. 

 

Det första kommunala fjärrvärmenätet i Sverige byggdes i Karlstad 1948 efter att man redan 

på 1800-talet byggt mindre nät. En av anledningarna till att det tog lång tid att bygga 

fjärrvärmenät var att vi i Sverige hade ett överskott av vattenkraft, och eftersom det under 

denna tid inte heller var möjligt att bygga kraftvärme var fjärrvärmen inget attraktivt 

alternativ. Efter att det första nätet byggdes i Karlstad följde ett flertal av de större svenska 

kommunerna efter och byggde egna nät, som Norrköping, Malmö, Göteborg, Stockholm och 

Linköping under början av 50-talet.
95

 Under årtionden som följde byggdes fjärrvärmenät i 

många svenska kommunerna och fram till oljekriserna användes främst olja som bränsle. Då 

gick man istället över till kol och stora värmepumpar var även populärt, vilket bland annat 

byggdes i Stockholm. Under 90- talet och 2000-talet har avfall och biobränsle blivit de 

viktigaste bränslena i Sverige.
96

 

 

Anledningarna till att fjärrvärmen lyckades etablera sig som uppvärmningsform är enligt 

Werner uppdelade i marknadsfaktorer och institutionella faktorer. Några av 

marknadsfaktorerna är att fjärrvärmen fick växa fram utan konkurrens från naturgas under 

längre tid, att svenska hem i stor utsträckning är försedda med vattenburen värme och att det 

kalla klimatet gör det lönsamt med fjärrvärme trots relativt gles bebyggelse. Institutionella 

faktorer var bland annat att tack vare att det kommunala självstyret med beskattningsrätt 

gjorde att kommunala energibolag kunde bildas. Att miljonprogrammen byggdes i kommunal 

regi var ytterligare en viktig faktor då dessa bostäder byggdes med vattenburen värme och 

således kunde fjärrvärmen expandera i takt med bebyggelsen, och dessutom med en säker 

värmelast.
97

 

4.4.1 Fjärrvärmen i Stockholm och STOSEB 

Som ovan nämnts var Stockholm en av de tidigaste städerna med att bygga fjärrvärme i 

Sverige. Redan på 1800-talet gjordes försök och mindre anläggningar byggdes, men de stora 

planerna kom först på 40-talet, där bland annat KTH-professorn Lage Malm tog fram en plan 

som skulle försörja centrala Stockholm med värme genom ånga från produktionsanläggningar 

i Värtan och Årstaviken. Planerna genomfördes aldrig, eftersom de menade att det var en 

”intressant fantastisk utopi vars förverkligande knappast skulle kunna komma ifråga i vårt 
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vattenkraftsrika land”.
98

 Det första kommunala verket i Stockholm byggde sedan 1953 i 

Sundbyberg med en värmeleverans på 32 GWh. 1957 levererade de 196 GWh värme till 83 

abonnenter.
99

 Årtiondena som följde kännetecknades av en expansionsfas över stora delar av 

landet och så också i Stockholm. Eftersom det fanns ett behov av samordning av fjärrvärmen i 

regionen bildade de kommunala energibolagen samarbetsorgan, först NOSEB, Norra Stor-

Stockholms Energiaktiebolag, sedan SÖSEB, Södra Stor-Stockholms Energiaktiebolag. Dessa 

slog sedermera samman för att bli STOSEB, Stor-Stockholms Energiaktiebolag. Syftet med 

bildandet var att kunna samarbeta över kommungränserna gällande energifrågorna och på 

grund av oljekriserna hade energisektorn blivit en tyngre och mer central del av den 

kommunala verksamheten. Genom STOSEB kunde man nu mötas och fatta beslut mellan 

energibolagen och en av styrkorna i organisationen låg i dess beslutskompetens eftersom de 

som ingått i styrelserna ofta varit kommunalråd, vilket gjort att välförankrade beslut utan en 

omfattande byråkratisk process behövts genomföras.
100

 STOSEB lades dock mer eller mindre 

ner 2002, då man flyttades över till att ingå i KSL, Kommunförbundet Stockholms Län. 

Anledningen var bland annat att det blev svårare att tillsätta personer i styrelsen med rätt 

kompetens och att avregleringen av energimarknaden gjorde att energibolagens roller 

förändrades.
101

 

4.4.1.1 Regionala energiplaner 

Inom STOSEB samarbetade man, som ovan nämnts, över kommungränserna inom 

energisektorn, och en viktig del av verksamheten var att ta fram planer i samma anda som 

kommunernas energiplaner. Man såg energiplanerna både som ett analysverktyg och en av de 

viktiga poängerna var just att man kom överens och ritade upp riktlinjer för att skapa ett så 

fungerande och effektivt energisystem som möjligt. Fjärrvärmen hade under hela tiden en 

viktig roll i detta energisystem och den fick stort utrymme både i planer och på andra sätt i 

STOSEB.
102

 De äldre planerna innehåller en del viktiga strategiska rekommendationer som 

gör att man förstår hur fjärrvärmenätet vuxit fram och det går även relatera till vilka idéer som 

fortfarande finns. Tidigt, redan i den andra planen, STOSEB -85, skriver de att den regionala 

samverkan är viktig för att öka den ekonomiska stabiliteten och bränsleflexibiliteten, samt för 

att säkerställa ett effektivt utnyttjande av regionens kraftvärmeunderlag. Vikterna av 

sammankopplingar av fjärrvärmenäten framhålls också för att minimera risken för 

suboptimeringar. Lokaliseringen av kraftvärmeverk i regionen lyfts fram som ett problem och 

något som gör att man bör kartlägga möjliga lokaliseringar och även regionala 

sammankopplingar. Inom miljöfrågan ansågs fjärrvärmen redan utgöra en viktig del i att nå 

olika miljömål. Som en parantes kan man nämna att man redan i denna plan hade med en 

diskussion om utsläpp av koldioxid och dess globala påverkan.
103

  

 

Den allra största utredningen som STOSEB gjorde var den tredje energiplanen, STOSEB-92. 

Gällande fjärrvärme betonas de stora fördelarna som det väl utbyggda fjärrvärmesystemet ger, 

och att man bör fortsätta integrera näten. Det fanns dock en obalans i flera av de lokala näten, 

där basproduktion och effektbehov kan komma att behövas i många nät. En rekommendation 

var att energibolagen i stor utsträckning ska sträva efter att integrera näten snarare än att 
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bygga egen produktion. Det ger en både teknisk och ekonomisk robusthet som ger bättre 

förutsättningar för kraftvärme och det ger även en bränsleflexibiltet.
104

 

4.5 Tidigare fjärrvärmestudier 
Under hösten 2005 utfördes studien Optimal kraftvärme- och nätinvestering i Stockholms 

fjärrvärmesystem vid Linköpings universitet i samarbete med RTK och AB Fortum Värme. 

Huvudsyftet med studien var att undersöka nyttan med bättre sammankopplingar och olika 

investeringar i kraftvärmeverk. Vid denna tidpunkt var södra och centrala nätet inte 

sammankopplade vilket gjorde att studien gav resultatet att en sammankoppling mellan de två 

näten definitivt skulle ge en stor nytta. Å andra sidan, sammankopplingar mellan det centrala 

och västra nätet skulle inte vara så lönsamt utan byggandet av nya anläggningar. Studiens 

resultat pekar på att det är optimalt att investera i en kombination av avfalls- och 

fliskraftvärme. Naturgaskombikraftvärme visade på ett intressant resultat men kunde inte 

konkurrera ut den ovan nämnda kombinationen på grund av de lagar och bränslepriser som 

gällde år 2005.
105

 

 

I sin studie av kraftvärmespotentialen i Stockholm analyserade Danestig, Gebremehdin och 

Karlsson hur potentialer för investeringar i biokraftvärmeverk och naturgaskraftvärmeverk 

skulle påverkas om naturgaspriset och elpriset ändras samt om elcertifikatsystemet slopas. I 

den modell som användes ersattes alla anläggningar, utom de befintliga kraftvärmeverken, 

med nya kraftvärmeverk. Resultaten visade att det skulle vara lönsammare att bygga 

biokraftvärmeverk vars α-värde är 0,46 än naturgaskraftvärmeverken vars α-värde är 1,2 så 

länge elcertifikatsystemet gäller. Då, år 2006, fanns potential för produktion av 1,7 TWh el i 

Stockholms kraftvärmeverk och denna studie visade att den siffran skulle öka med drygt 

9 TWh i scenariot med naturgaskraftvärme och det globala koldioxidutsläppet skulle minska 

med ca 5 miljoner ton/år.
106

 

 

År 2008-2009 genomfördes ett examensarbete på Linköpings universitet i samarbete med ÅF 

och AB Fortum Värme med syftet att utreda potentialen för produktion av fjärrkyla med 

fjärrvärmedrivna kylmaskiner, absorbtionskylmaskiner, i Stockholms fjärrvärmesystem. 

Några olika scenarier analyserades där fjärrvärmelasten och elpriset ändrades samt tre nya 

biokraftvärmeverk ”byggdes” som tillsammans har en eleffekt och en värmeeffekt på 

270 MW respektive 600 MW. Det visade sig att absorbtionskylmaskinerna skulle användas 

ungefär hälften av årets timmar och ge en vinst mellan 2,9 och 3,7 miljoner kronor beroende 

av scenarier samt det globala koldioxidutsläppet skulle minska med mellan 130 ton/år och 

180 ton/år på grund av den ökade elproduktionen.
107

 

 

I studien Resurseffektiva system som uppnås genom förändringar i energitillförsel och 

energianvändning - Volvo-Skövde-fallet som gjordes av Trygg, Gebremedhin och Karlsson 

vid Linköpings universitet var syftet att analysera nyttan av sammankopplingar av två stora 

system: Volvos fabrik i Skövde och det lokala fjärrvärmesystemet. Som en bas för samarbetet 

fanns ett behov för investering i ett nytt kraftvärmeverk. Analyserna visade att om 

kraftvärmeverket byggdes och om systemen sammankopplas skulle den totala 

systemkostnaden minska med mellan 46 % och 64 % beroende av kraftvärmeverkets storlek 
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och hur högt elpriset är. Tack vare elproduktionen i kraftvärmeverket skulle även det globala 

koldioxidutsläppet minskas med mellan 30 - 57  kton/år.
108

 

 

I ett examensarbete som utfördes vid Linköping universitet år 2008 studerades 

energisystemen vid Göteborg Energi (GE) och Volvo Cars, Torslanda. Huvudsyftet med 

rapporten var att analysera hur systemkostnaden och det totala koldioxidutsläppet skulle 

påverkas om systemen integreras till ett system. Analyser visade att en sammanslagning av 

systemen minskar systemkostnaden med mellan 22 - 34 miljoner kr/år samt det globala 

koldioxidutsläppet med mellan 231 - 897 kton/år beroende på elprisets nivå. Samtidigt 

analyserades om det finns möjligheter för konverteringar från el till fjärrvärme vid Volvo Cars 

inom processproduktionen och det visade sig att investering i fjärrvärmekonverteringarna inte 

är lönsamma så länge det svenska elpriset är lägre än det europeiska elpriset.
109

 

4.6 Tredjepartstillträde och spillvärme 
Frågan om konkurrensutsättning av fjärrvärmenäten har funnits en tid och just nu är den extra 

aktuell. Därför beskrivs nedan grunderna för tredjepartstillträde (TPA) och potentialen för 

spillvärme.  

 

Efter avregleringen av elnätet då många kommunala energibolag såldes ut till privata aktörer 

har frågan om TPA aktualiserats ytterligare. De kommunala bolagen har efter detta dessutom 

fått en annorlunda roll då de numera överlag ska drivas på affärsmässig grund, vilket man inte 

gjorde innan 1995, då bolagen inte tilläts ta ut ett annat pris än självkostnadspris. Nu kommer 

ytterligare en utredning i frågan genomföras, trots att den senaste utredningen om fjärrvärmen 

presenterades så sent som 2005. Direktiven till den nya utredningen är utformade så att 

utredaren ska ”närmare analysera förutsättningar för att införa ett lagstadgat 

tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten och därigenom skapa förutsättningar för konkurrens på 

fjärrvärmemarknaderna”
110

. Syftet med utredningen är att försöka stärka fjärrvärmekunders 

ställning och att åstadkomma en effektivare värmemarknad.
111

 

 

Den förra utredningen utfördes av Bengt Owe Birgersson och slutsatserna den gången var att 

man inte skulle införa lagstadgad rätt till tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten. Detta eftersom 

det inte gick att se några vinster vare sig för miljö eller konkurrens. Det gick inte att se att 

fjärrvärmen skulle kunna bli billigare för slutkund, bland annat eftersom avgifterna till 

nätinnehavaren skulle bli för höga. Troligtvis skulle det inte heller bli lönsamt för en ny aktör 

att etablera sig i dessa situationer, och det föreligger dessutom en risk för oligopol. Det skulle 

även kunna innebära negativa effekter för miljön, exempelvis genom att ett kraftvärmeverk 

inte kan utnyttjas vid full effekt pga. konkurrensen och därför inte kunna producera sin fulla 

potential med el. Således skulle elen importeras istället med ökade globala koldioxidutsläpp 

som följd. Slutsatserna var dock att det faktiskt är tekniskt möjligt med tredjepartstillträde.
112

  

 

En fungerande konkurrenssituation skulle möjligen kunna uppstå i storstadsregionerna, där 

även nya aktörer skulle kunna etablera sig. Det var dock ingen garanti för att det verkligen 

skulle bli billigare eller några fördelar. Det som däremot ansågs ha större potential i 
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utredningen var spillvärme från industrier, och där skulle det vara motiverat med att öppna 

nätet för en ny aktör. Dock finns det ofta hinder mot detta, vilket kommer redovisas nedan.
113

  

4.6.1 Olika typer av öppning av nätet 

I utredningen beskrivs olika varianter av öppnande av fjärrvärmenätet. Dessa sträcker sig från 

en mildare variant till en situation liknande elnätet. Den sistnämnda varianten kallas 

obegränsat tredjepartstillträde och där kan den tredje parten sälja värme direkt till kund. Några 

varianter med gradvis/delvis öppnade nät finns, och dessa skulle exempelvis fungera i 

Stockholm då befintliga aktörer fritt skulle konkurrera med varandra. I varianten skulle nya 

aktörer kunna etableras efter prövning i myndighet. En annan liknande variant skulle vara att 

värmen bjuds ut via en börs där det sker en transparent prissättning. Ytterligare en variant är 

s.k. single-buyer där produktionen och fjärrvärmenäten är skilda och där ett nätbolag köper 

värme från konkurrerande värmeproducenter och spillvärmevärmeleverantörer. Sen säljer och 

distribuerar denne värme till kunden. Det skulle även kunna finnas varianter där man har en 

utauktionering av värmeunderlaget vid behov av ett nytt värme- eller kraftvärmeverk. Då 

skulle konkurrens finnas bland producenterna då de som erbjuder lägst pris får bygga verket. 

Mottagningsplikt skulle även kunna införas, där energibolagen skulle vara tvungna att ta emot 

spillvärme och överskottsvärme från kund.
114

 

4.6.2 Tekniska förutsättningar för tredjepartstillträde 

Frågan om det överhuvudtaget är möjligt med tredjepartstillträde är naturligtvis central, och i 

utredningen diskuteras de tekniska möjligheterna. Enligt utredningen ska det inte finnas några 

större tekniska hinder, men att det är komplicerat. ÅF som utredde den tekniska potentialen 

menar att det inte finns fullkomliga tekniska förutsättningar för ett obegränsat 

tredjepartstillträde, men att åtgärder som underlättar för nya aktörer kan genomföras, och 

därigenom skapa ett begränsat TPA. De menar vidare att om man bortser från ekonomi och 

optimal drift finns det få hinder mot att flera aktörer producerar och distribuerar värme i ett 

gemensamt fjärrvärmesystem, men att det sammanlagt föreligger vissa hinder för TPA.
115

 I 

sin utredning skriver ÅF att det finns ett antal tekniska funktioner som måste vara uppfyllda 

för att kunna införa tredjepartstillträde. Dessa är att
116

: 

 

 Det måste finnas alternativa inmatningspunkter i nätet 

 Det måste finnas möjlighet att mäta effekt och energi kontinuerligt 

 Det bör vara möjligt att identifiera och särskilja kostnader så att anläggningarna 

konkurrerar på lika villkor 

 Värmeproduktionen i nätet måste följa kundernas efterfrågan 

 Reservkapacitet måste upprätthållas 

 

Två huvudpoänger är trycket och temperaturen i nätet. Enligt Fredriksen och Werner
117

 måste 

varje fjärrvärmenät ha definierade tryckgränser, det maximala trycket och minimala trycket, 

som råder överallt i nätet och som skyddar nätet mot brott eller plasticering. I Sverige är det 

standard att alla trycksatta element i nätet dimensioneras för samma maximala övertryck, 16 

bar. Dock kan ett mindre blockcentralsystem ibland vara dimensionerat för 10 bar och därför 

kan problem uppstå om det finns behov att det systemet ansluts till ett stort fjärrvärmenät. 
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Tryckförändringarna längs nätet kan vara stora och snabba och därför finns ett system för 

tryckhållning och reglering i varje fjärrvärmenät.
118

 

 

Å andra sidan, när det gäller temperatur behöver reglerna inte vara lika skarpa vilket gör att i 

olika länder dimensioneras fjärrvärmesystem för olika temperaturnivåer. Traditionsenligt är 

temperaturnivån i Sverige mellan 100ºC och 120ºC. Visserligen tillåter svenska 

rörledningsnormer temperaturer upp till 185ºC men ju större nättemperaturen är, desto högre 

blir värmeförlusterna längst nätet så därför är den bestämda temperaturnivån mycket lägre.
119

 

 

Ytterligare en aspekt som lyfts fram som en komplikation är hur kraftvärmen kan komma att 

användas. Man räknar med att nya aktörer kommer att konkurrera om basproduktion, vilket 

gör att kraftvärmen kan komma att flyttas högre uppåt i varaktighetsdiagrammet, se figur 3. 

Detta eftersom exempelvis spillvärme och avfall har en lägre produktionskostnad vilket gör 

att de körs i större utsträckning än kraftvärme. Därmed kan fördelarna med kombinerad 

elproduktion och värme försvinna. Detta kan dock komma att förändras med ett ökat elpris, 

men för investeringstunga anläggningar är det viktigt med långa drifttider för att det inte ska 

påverka priset i slutändan.
120

  

 

 
Figur 3. Varaktighetsdiagram fjärrvärme 

4.6.3 Spillvärme 

Spillvärme, eller restvärme, anses vara en källa med stor potential att levereras till 

fjärrvärmenäten. I Stockholm finns begränsad potential för spillvärme, men eftersom detta är 

något som diskuteras flitigt behövs en redogörelse. Nedan följer en kortare redogörelse för 

olika aspekter på det.  

4.6.4 Spillvärmepotential 

Det råder något olika bilder av hur mycket spillvärme nationellt som egentligen kan levereras. 

I den utredning som ÅF gjorde till fjärrvärmeutredningen belyser man det som ett av 
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problemen, då det kan vara svårt att kvantifiera industriell spillvärme eftersom det inte finns 

någon entydig definition och således kan man få väldigt olika resultat beroende på hur man 

definierar och räknar. Gemensamt är dock att man försöker definiera det som processägaren 

inte själv kan ta tillvara på som värmeenergi. I energieffektivitetsutredningen gör man denna 

definition där de talar om ”ren spillvärme”.
121

 

  

I ÅF:s utredning nämns en potential på 9,5 TWh mot de 4 TWh som användes 2005.
122

 I en 

utredning från McKinsey och Company, gjord på uppdrag av Svenskt näringsliv, menade de 

att det fanns en outnyttjad potential på ca 2,8 TWh fram till år 2016. Då är man alltså uppe i 

spannet runt 6-8 TWh.
123

 Det finns även andra aktörer som pekar på att potentialen från 

spillvärmen är ännu större än 9 TWh.
124

 

4.6.5 Hinder och möjligheter för spillvärmesamarbeten 

Olika utredningar har studerat potentialen för spillvärme och då har man även studerat vilka 

hinder som kan föreligga. I en rapport utförd av Svensk Fjärrvärme har fem 

spillvärmesamarbeten studerats. Viktiga aspekter på lyckade samarbeten har varit att: 

 

 Tillåta båda parter att tjäna pengar. 

 Ta fram energifakta i form av energikartläggningar för att förstå systemen 

 Utforma stabila spillvärmeavtal. Blicka långt fram i tiden, ca 5-10 år 

 Involvera erfarna personer inom verket, eldsjälar 

 Spillvärmen ersätter inte egna pannor, full backup krävs 

 Fokusera på de totala vinsterna med samarbetet 

 

Det är även viktigt att inse att spillvärmen inte är industrins kärnverksamhet och vid 

produktionsbortfall av olika verksamheter kan värmeleveranserna påverkas.
125
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5 Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska utgångspunkter tar sitt avstamp i teorier om stora tekniska system. Vi 

introducerar därför här relevanta utgångspunkter och hur vi ämnar använda dessa i kommande 

analys.  

5.1 Stora tekniska system 
Under 80-talet växte teknikhistorikern Thomas P. Hughes teori om stora tekniska system 

fram
126

. Hughes baserade bland annat teorin på fallstudier av framväxten av elnät i New York, 

Chicago, Berlin och London, och detta presenterades i boken ”Networks of Power” från 1983. 

Den svenska teknikhistorikern Arne Kaijser har skrivit mycket om stora tekniska system i en 

svensk kontext och som måste sägas ha inspirerats av Hughes Vi kommer nedan att parallellt 

redogöra för teorierna om stora tekniska system. 

 

En viktig utgångspunkt för hur Hughes och Kaijser ser på tekniska system är att de är formade 

lika mycket av sociala faktorer som av tekniska. Hughes har beskrivit tekniska system som 

både socialt konstruerade och samhällsförändrande: 

 
Technological systems contain messy, complex, problem-solving components. They 

are both socially constructed and society shaping. Among the components in 

technological systems are physical artefacts, such as the turbo generators, 

transformers, and transmission lines in electric light and power systems. 

Technological systems also include organizations, such as manufacturing firms, 

utility companies, and investment banks, and they incorporate components usually 

labelled scientific, such as books, articles, and university teaching and research 

programs.
127 

 

Att de teknologiska systemen är socialt formade och samtidigt formar samhället är en 

systemsyn som inte är ovanlig och då talar man om sociotekniska system. Summerton skriver 

om detta i ”Den konstruerade världen” där hon menar att man inte kan se modern teknik som 

enstaka artefakter utan som delar av komplexa system, där man kan ta telefonen som ett 

exempel. Systemen består förutom artefakterna av stort antal aktörer och organisationer samt 

institutioner och institutionella regelverk. Dessa både driver, använder och sätter ramarna för 

systemen.
128

 

 

Hughes bild av systemgränser är relativt pragmatisk, då han gör en distinktion mellan två 

typer av miljöer, inom och utanför systemet. De som finns inom är beroende av miljön utanför 

och miljön utanför är beroende av systemet. Däremellan sker ingen dialog utan snarare en 

envägskommunikation. Faktorer i miljön utanför systemet ska inte misstas för att vara 

komponenter i systemet eftersom de inte har någon kontroll.
129
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5.1.1 Fjärrvärme som ett ledningsbundet system med starka kopplingar 

Centralt i Kaijsers teori är att systemen måste beaktas utifrån tekniska, geografiska, 

ekonomiska och institutionella villkor.
 130

 Kaijser introducerar begreppet infrasystem för att 

beskriva infrastrukturers karaktär. Begreppet är en produkt av Kaijsers sociotekniska ansats 

eftersom det pekar just på infrastrukturers systemiska karaktär. Skillnaden mellan 

infrastruktur och infrasystem är att det senare pekar på ett specifikt system, exempelvis 

fjärrvärmesystemet, medan det tidigare pekar på summan av ett samhälles samtliga 

infrasystem. 

 

Fjärrvärmesystemet är ett energisystem. Ändamålet med energisystem är att knyta samman en 

energiråvara med vissa energibehov vilket innebär någon form av transport från energiråvaran 

till förbrukaren. Energisystemens egenskaper bestäms i hög grad av nätverkens karaktär. 

Kaijser skiljer på ledningsbundna (el, gas och fjärrvärme) och icke-ledningsbundna system 

(olja, kol, ved med mera).  

 

Ledningsbundna system innebär att den slutliga transporten till användaren sker via ett separat 

nätverk medan transporten i de icke-ledningsbundna systemen sker via befintliga 

transportnätverk. Skillnaden är alltså att energiråvaran i de ledningsbundna systemen måste 

kunnas transporteras i en ledning. Samtidigt som de är flexibla i den mån att produkten har 

många användningsområden, så är kostnaden, även kallad ”sunk cost”, för att bygga upp 

systemen mycket stor. Varje komponent måste kopplas till systemet med en separat ledning. 

Detta gör att bindningen mellan producent och konsument är stark. Beroende på hur näten 

finns utgör de en stor begränsning och beroende på hur man lägger nya nät så drar man en 

stark riktning för framtiden. De icke-ledningsbundna systemen är mer fria till sin karaktär. En 

annan egenskap som karaktäriserar de ledningsbundna systemen är att de ofta är bundna till 

en organisation som har någon form av monopolställning på marknaden. Slutligen finns lager 

av råvaran sällan hos slutanvändarna när det gäller de ledningsbundna systemen. Detta ställer 

stora krav på att leverantören alltid ska kunna leverera efterfrågad effekt.  

 

Kaijser gör också skillnad på system med stark och svag koppling. Generellt har de 

ledningsbundna systemen en stark koppling eftersom alla delarna i systemen är noggrant 

anpassade till varandra. Exempel på dessa system är fjärrvärme, el, telefoni och järnväg. De 

svagt kopplade systemen är exempelvis väg, sjöfart, luftfart och icke-ledningsbundna 

energisystem som olja och kol. Den starka kopplingen mellan de tekniska komponenterna 

innebär att buffertar mellan de olika systemen saknas vilket gör att en störning i flödet snabbt 

fortplantas. Detta gör att höga samordningskrav ställs på systemen och har lett till en 

långtgående vertikal integration
131

, där det ofta är en organisation eller företag som sköter 

flera funktioner, till exempel att de producerar både el och fjärrvärme. Det är också vanligt att 

de starkt kopplade systemen har en monopolställning med en horisontell organisering internt. 

I svagt kopplade system är det snarare ofta en konkurrens om samma kunder, som mellan 

flygbolag eller oljebolag, vilket ger en svag horisontell integration. 
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Kaijser menar att eftersom den organisatoriska strukturen är beroende av kopplingsgraden bör 

tekniska förändringar som ändrar kopplingsgraden i system dessutom förändra 

organisationsstrukturen. Jämförelse görs med el- och telefonisystemens utveckling där dessa 

utvecklades som separata lokala system som sedan växte ihop. Att systemen kopplades ihop 

gjorde att en standardisering blev nödvändig vilket medförde allt starkare tekniska kopplingar 

inom systemet.  

5.1.2 Etablering, spridning och stagnation – energisystemens utveckling 

Kaijser har utöver att beskrivit infrastrukturers karaktär också varit intresserad av deras 

framväxt i Sverige. Förutom energisystem har han också analyserat transport och 

kommunikation. Kaijsers syn på utveckling är relativt lik Hughes och han pratar liksom 

honom om systems utvecklingsfaser. Etablering, expansion och stagnation är de begrepp som 

Kaijser använder sig av. 

 

När det gäller etablering av energisystem så menar Kaijser att i Sverige har det rört sig om ett 

triangeldrama mellan tre typer av aktörer: energileverantörerna, energianvändarna och 

utrustningstillverkarna. För att ett nytt system ska etablera sig måste inblandade parter 

tillsammans upphäva vad Kaijser kallar ”ömsesidig osäkerhet”, till exempel att försäkra sig 

om att en stabil marknad av någorlunda storlek finns. I fallet fjärrvärme har de allmännyttiga 

bostadsbolagen som kunde garantera anslutning till näten spelat en sådan roll.  

 

Efter att systemet har etablerat sig menar Kaijser att en expansionsfas följer. Det handlar 

framförallt om rumslig expansion, liksom utbredning av systemet till nya 

användningsområden. När systemet slutligen stagnerar bestäms gränserna ofta av 

konkurrerande system.  

 

Förutom systemens expansionsfaser menar Kaijser att systemens dynamik också bestäms av 

konkurrens och samverkan. Konkurrens mellan systemen leder ofta till att systemen får en 

bättre prestanda, det vill säga teknikutveckling. Samverkan bygger på att systemen kan 

komplettera varandra och får ett ömsesidigt utbyte. System kan vara både konkurrerande och 

samverka, ett exempel på det är kol och olja som är både leverantör av uppvärmning och en 

insatsvara vid produktionen av stadsgas, elektricitet och fjärrvärme. Samspelet på marknaden 

präglas alltså både av samverkan och av konkurrens. Olika system ersätter gradvis varandra 

och dessa substitutionsförlopp föregås ofta av hårda strider mellan företrädare för de äldre, 

etablerade systemen och de nya konkurrerande systemen. Möjligheten till samverkan mellan 

infrasystemen bestäms i hög grad av institutionella förhållanden.  

 

Efter expansionsfasen följer enligt Kaijser stagnationsfasen där energisystemets utbredning nu 

upphört. Stagnationsfasen innebär inte per definition en tillbakagång eller regression. 

Systemet kan stabiliseras på en nivå eller hamna i en nedåtgående spiral. Ofta beror det på hur 

man i systemet lyckats hantera de problem som uppstår i och med ingången i den nya fasen. 

Den vanligaste anledningen till stagnation har varit konkurrens men framåt kan även miljön 

bli en faktor som försätter system i stagnation.  

 

Kaijser pekar på att förhållandena i Sverige är gynnsamma för samverkan mellan 

energisystem eftersom det i många kommuner finns gemensamt ägda bolag som producerar 

olika sorts energi, som el och fjärrvärme. Samtidigt har många av de kommunala bolagens 

sålts idag och detta gör naturligtvis att förhållandena förändras. Vilken effekt utvecklingen 

kan få är ett av syftena med föreliggande arbete. Den balansen mellan samverkan och 
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konkurrens som Kaijser beskriver är alltså ett viktigt verktyg för att studera det som sker på 

fjärrvärmemarknaden i Stockholm idag. Kaijser bidrar alltså teoretiskt i denna rapport med 

begrepp som kan hjälpa oss att förstå på vilket sätt aktörerna resonerar kring fjärrvärme som 

teknik och system. Vilken betydelse har den sociotekniska inbäddningen och vilka perspektiv 

behövs för att förstå aktörernas argument? 

5.1.3 Nyckelbegrepp inom LTS 

Nedan beskrivs endast kortfattat ett antal nyckelbegrepp inom Hughes teori som vi anser är 

användbara. I övrigt utgår vi mer från Kaijsers teorier.
132

 Ett av de viktigaste begreppen i 

Hughes teori är systembyggaren, som får stort utrymme i Hughes framställning. Ett exempel 

är Thomas Edison som uppfann och spred sin teknik. Systembyggaren måste vara teknisk 

kunnig men också kunna mobilisera tillräcklig kraft och resurser för att kunna sprida 

tekniken. De är således lika mycket entreprenörer som uppfinnare, och ofta ligger betoningen 

på det första snarare än det senare. En strävan efter kontroll är viktigt för att kunna styra 

utvecklingen.  

 

Ett annat centralt begrepp är momentum, en karaktär som ett system börjar få i de sista av ett 

systems utvecklingsfas när systemet etablerats och stabiliserats. Då har systemet tillräckligt 

mycket teknologiska och institutionella komponenter för att ha en inneboende drivkraft att 

utvecklas. Här är det dessutom svårare att kontrollera och styra systemet då momentumet gör 

att systemet själv hittar sina vägar för fortsatt utveckling.  

 

Ett annat viktigt begrepp inom LTS-teorin, förutom momentum, är reverse salients, en term 

hämtad från det militära, då en del av trupperna i en front halkar efter. Inom LTS innebär 

detta att i takt med att tekniken och systemet växer upptäcks problem som hindrar 

utvecklingen. Dessa måste lösas, för att de inte ska bli kritiska problem som är ett allvarligt 

hot mot utvecklingen.  

5.1.4 Kritik mot stora tekniska system 

Kärnan i teorin om stora tekniska system är alltså att beskriva system med utgångspunkten att 

både sociala och tekniska aspekter spelar roll för systemets karaktär. En annan viktig 

utgångspunkt är att förklara hur system utvecklas och slutligen stagnerar. LTS-skolan har 

dock fått kritik både för att för ensidigt fokusera på systemens tekniska karaktärer och för att 

tillskriva systemen för lite dynamik. Systemens framväxt beskrivs som ordnad, en 

kontrollerad process som följer faser och stadier under sin utveckling. 

 

Jane Summerton menar att teorin om LTS är teknikdeterministisk, även om det är en ”mjuk” 

determinism som åsyftas. Med ”mjuk determinism” menas att även om systembyggare och 

innovatörer som utvecklar det stora systemen har stort inflytande över systemen så är det i 

slutändan tekniken som avgör vilken väg systemet ska ta. Socialkonstruktivister menar istället 

att ”det kunde ha blivit annorlunda”, vilken teknik och vilken utveckling ett system tar beror 

alltid på samspelet mellan tekniken och de socialt bestämda tillämpningarna av systemet.
133

   

     

Lars Ingelstams lyfter, precis som Summerton, kritik mot LTS från den 

socialkonstruktivistiska skolan (SCOT). Kritiken handlar framförallt om vad som primärt 

bestämmer de stora tekniska systemen som man inom LTS-traditionen analyserar. Större 

tyngd ges åt tekniken där det framförallt är systemens tekniska kärna som är avgörande för 
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 Nedanstående stycken är hämtade från Hughes (1988) 
133
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hur system utvecklar sig. SCOT menar att den tekniska kärnan inte kan ges större betydelse 

än den sociala, eller snarare att det sociala och det tekniska inte kan särskiljas. Ett sätt att möta 

kritiken är att titta på systemets funktion snarare än teknik. På detta sätt menar Ingelstam att 

de sociala aspekterna möter de tekniska. Ett samhällsuppdrag, någon sorts av leverans till 

användarna eller vissa politiska konsekvenser av ett system är exempel på hur systemets 

funktion kan lyftas. Ingelstams, enligt honom själv, hårt dragna slutsats är att medan LTS-

skolan är intresserade av det tekniska är socialkonstruktivisterna intresserade av det sociala. 

Som ett tredje steg kommer ANT och vill likställa det sociala med det tekniska.
134

  

     

En annan kritik, som lyfts av både Summerton och Ingelstam, är att analyser inom LTS 

koncentreras på de starka aktörerna som lyckas etablera fungerande system. Kopplingen till 

användarna av systemet blir svag. Är det faktum att ett system används det enda intressanta i 

sammanhanget, eller är hur det används och med vilka konsekvenser också intressant? Vem 

ska ge röst åt de svaga? Forskningen riskerar att bli exklusiv och okritiskt beskriva eliter. 

Avsaknaden av ett genusperspektiv är i detta hänseende problematiskt, att lyfta fram 

exempelvis hur genus som social kategori påverkar systemen skulle kunna leda till mer 

detaljrik och nyanserad systemforskning.
135

 

 

Ett sätt för oss att i arbetet bemöta den kritik som LTS-ansatsen ställts för, samtidigt som vi 

vill använda oss av några centrala utgångspunkter och begrepp i vår analys, är att utgå från att 

det material, framförallt intervjuerna vi har gjort, inte är en spegling av vad som ”faktiskt” 

sker i det tekniska system vi beskriver. Istället menar vi att det vi här framställer är en av 

många bilder av den så kallade verkligheten. Vi har velat fokusera på fler än ”de stora 

hjältarna”, utan har också lyft hur vardagliga praktiker påverkar systemet. Trots detta har vi 

inte lyckats lyfta fram användarna av systemet i lika stor utsträckning som de andra aktörerna. 
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6 Dagens och morgondagens fjärrvärmesystem 
I arbetet har vi som ovan nämnts modellerat ett antal olika scenarier för hur Stockholms 

fjärrvärmenät skulle kunna se ut samt intervjuat centrala aktörer i regionen. Nedan redovisas 

resultatet från dessa studier.  

6.1 Dagens fjärrvärmesystem 
I studien analyserades sex scenarier som visas i tabell 7 nedan och som förklarades tidigare i 

stycket Val av scenarier.  

 
Tabell 7. Utförda scenarier 

 Befintliga 

anläggningar 

Näten med nya 

KVV från 

intervjuerna 

Alla 

anläggningar är 

BKVV 

Alla 

anläggningar är 

NGKVV 

Med nuvarande 

kopplingarna 

mellan näten 

 

Scenario 1 

 

Scenario 3 

  

Det 

sammankopplade 

nätet 

 

Scenario 2 

 

Scenario 4 

 

Scenario 5 

 

Scenario 6 

 

Nedan beskrivs resultatet från scenario 1 och 2 tillsammans med resultat från intervjuerna. 

6.1.1 Scenario 1 – referensscenario 

Resultat gällande andel använt bränsle och koldioxidutsläpp kan ses i tabell 8 nedan. 

  

Den årliga systemkostnaden: 2,54 miljarder kr/år 

 

Den totala årliga elproduktionen: 2 050 GWh/år 

 

Den totala årliga värmeproduktionen är 12 069 GWh/år. I kraftvärmeverken produceras ca 

41 % av den totala värmeproduktion vilket innebär 4951 GWh/år. 

 

 
Tabell 8. Resultat från scenario 1 

Bränsle GWh/år %  CO2-utsläpp:  

el 1 123 9    

olja 373 3    miljoner ton/år 

kol 2 479 20  Globalt CO2-utsläpp 2,30 

biobränsle 5 510 44  Lokalt CO2-utsläpp 0,35 

avfall 3 089 25    

Summa 12 573 100    
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Figur 4. Värmeproduktion månadsvis för scenario 1 

 

Det visar sig att de baslastanläggningar som är mest lönsamma i systemet är de som använder 

avfall, flis och träpellets, se figur 4. För mellanlast är det lönsamt att använda beckolja och 

koleldat kraftvärmeverk medan värmepumpar och oljepannor används under vintern när 

värmelasterna är stora. De används även under sommaren när de lönsammare anläggningarna 

är under revision samt när biopannor måste stängas för att inte köras under sin minimieffekt. 

 
Figur 5. Skuggpriser scenario 1 
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Skuggpriserna för fjärrvärmen går aldrig under 100 kr/MWh och det högsta priset når över 

900 kr/MWh, se figur 5. 

6.1.2 Scenario 2 – systemet med bättre sammankopplingar 

I scenario 2 analyseras hur det nu befintliga systemet skulle bete sig om det sammankopplas 

på en bättre sätt och att alla nät kopplas samman. De södra och centrala näten är redan 

sammankopplade så bra att de kan analyseras som en helhet. Skillnaden mellan scenario 1 och 

scenario 2 är att i scenario 2 är även de centrala och västra näten, samt Vattenfalls nät i 

Haninge/Tyresö, sammankopplade och alla kulvertar i modellen har en överföringskapacitet 

utan begränsning. Se tabell 9 för andelen bränsle som används samt koldioxidutsläpp. 

 

Den årliga systemkostnaden: 2,46 miljarder kr/år 

 

Den totala årliga elproduktionen: 2 094 GWh/år 

 

Den totala årliga värmeproduktionen är 12 146 GWh/år. I kraftvärmeverken produceras ca 

42 % av den totala värmeproduktion vilket innebär 5 154 GWh/år.  

 

 
Tabell 9. Resultat från scenario 2 

Bränsle GWh/år %  CO2-utsläpp:  

el 1 080 9    

olja 310 2   Miljoner ton/år 

kol 2 495 20  Globalt CO2-utsläpp 2,25 

biobränsle 5 705 45  Lokalt CO2-utsläpp 0,26 

avfall 3 110 24    

summa 12 700 100    

 

 
Figur 6. Värmeproduktion månadsvis för scenario 2 
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Om resultaten från scenario 1 och 2 jämförs visar det sig att systemet redan idag är tillräckligt 

bra sammankopplat, se figur 6 och figur 4. En av orsakerna till det är troligtvis de stora 

värmeförlusterna längst systemet när värmeenergi transporteras, vilket vi beskrev i bilagan i 

stycket dataförklaring där fjärrvärmenäten och kulvertarna i systemet beskrivs. 

 
Figur 7. Skuggpriser scenario 2 

Skuggpriserna är fortfarande positiva under hela året och det är visar ingen större skillnad mot 

skuggpriserna i scenario 1, se figur 7. 

6.1.3 Utbytet mellan energibolagen och fördelar 

I intervjuerna med energibolagen har det praktiska utbytet av värme dem emellan diskuterats 

och dess fördelar. Utbytet har som ovan beskrivits växt fram under lång tid och Fortum är lite 

av spindeln i nätet då de har utbyte med alla energibolagen utom Vattenfall.  

 

Ett antal fördelar har identifierats med utbytet mellan energibolagen. Historiskt har en av de 

främsta fördelarna med utbytet varit driftssäkerheten och ett av STOSEBs mål med sitt arbete. 

Genom att fjärrvärmenäten är ihopkopplade kan man hjälpas åt vid haverier och så fungerar 

det fortfarande. Norrenergis representant menade att man inte har direkta avtal mellan sig och 

Fortum men historiskt har man hjälpts åt vid haverier och så gör man även idag.
136

 

Representanten för Söderenergi menar samma sak. 

 
…Samtidigt är det ju en gemensam nytta. Det är bra att näten sitter ihop. Eftersom 

det blir en extra säkerhet om det skulle bli stopp i en anläggning.
137 

 

En av de stora fördelarna idag med handeln med utsläppsrätter är att det går att ha ekonomiskt 

fördelaktiga utbyten mellan energibolagen. Fortums representanter menar att man utnyttjar 

produktionen bättre genom att det går att göra effektköp och liknande. 

 

                                                 
136

 Intervju Norrenergi 
137

 Intervju med representant för Söderenergi, den 18/3-09 
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Man ser att det går att utnyttja befintlig produktion på ett bättre sätt. De flesta 

utbyten som finns, det är ju ett värmeutbyte till mittpris så att säga. Man kan säga 

att man delar vinsten. Effektköp är även vanligt. Som vi har här med Söderenergi, 

dels ett produktionssamarbete, men dels så köper vi effekt. De har idag mer effekt 

än de själva behöver.
138

  

 

Det blir ett effektutbyte för att slippa köra oljepannor vid effekttoppar, då det är dyrt att köra 

pannorna både på grund av bränslepriset och av utsläppen som genereras. Det blir dyrt att 

köpa av den andre, men ändå billigare än att elda olja. Det kan också vara bra med ett utbyte 

om det är en obalans mellan näten, då de kan köra billigare basproduktion i ett nät än ett 

annat.  Alla energibolagen vill försöka producera till ett så lågt pris som möjligt. I utbytet 

mellan Norrenergi och Fortum kan det ibland vara skattemässigt mer lönsamt för Norrenergi 

att köpa av den andre än att producera toppeffekt själv.
139

 

 

Hur mycket utbyte som sker mellan energibolagen varierar mellan energibolagen, då utbytet 

mellan Söderenergi och Fortum sker mer kontinuerligt medan utbytet mellan Fortum och 

E.ON inte sker på daglig basis. Det sker mindre utbyte under vintern mellan dessa två då 

anläggningarna går för fullt, men det kan vara tillfällen då man snabbt kan göra effektutbyten 

för att slippa köra spetslast. Dessa bolag kan ha utbyten som bara sträcker sig ett par timmar 

om det skulle visa sig fördelaktigt att köpa in istället för att köra eget. Fördelar kan också vara 

att det går att samordna revisioner av verken mellan bolagen så att de inte står still samtidigt. 

Med andra ord sker detta utbyte mellan dessa bolag oftare de perioder när inte verken går för 

fullt, medan för andra är utbytet med kontinuerligt.
140

 Det praktiska utbytet är utformat på så 

sätt att på daglig basis utbyts priserna på produktionen mellan energibolagen för att man 

snabbt ska kunna ta ett beslut om man ska köpa in värme från den andre. Detta har man väl 

utarbetade rutiner för och även om vissa energibolag har mer resurser för att arbeta med 

utbytet så verkar alla bolagen vara nöjda med hur samarbetena fungerar.
141

 

 

En viktig aspekt som representanten för Norrenergi påpekar är att för att ett samarbete ska bli 

lyckat är det viktigt att båda parter tjänar på det. Att det blir affärsmässigt korrekt och ett 

förhållande som båda känner att det är gynnsamt på ett rättvist sätt.
142

  

6.1.4 Problem med utbytet 

De flesta av energibolagen verkar vara nöjda med samarbetena. Att näten är ihopkopplade och 

att utbyte mellan dem sker innebär dock inte enbart fördelar. Problemen som finns kan delas 

upp i främst administrativa/planeringsmässiga och tekniska.  

 

Administrativa problem handlar om att ett avräkningssystem mellan bolagen måste utarbetas 

vilket naturligtvis är kostsamt. Systemet i sig är dessutom väldigt komplext vilket ställer stora 

krav på planeringen. Fortum menar att storleken på nätet i kombination med 

sammankopplingar i olika former gör att det finns olika typer av begränsningar som man 

måste ta hänsyn till. Det är även stor skillnad på produktionskostnaderna som man även måste 

ta hänsyn till143 
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De tekniska bekymren består även i tryckskillnader och att andra aspekter. Söderenergis 

representant diskuterar detta och menar att mycket utav det tekniska måste energibolagen 

komma överens om. 

 
Men däremot är det ju en del tekniska problem som man inte får negligera, 

nämligen: vem ska svara för pumpenergi, vem ska svara för tryckhållning i de 

gemensamma näten? (…) Sen är det ju vissa nätdelar där det är väldigt gamla nät, 

där det oftare uppstår läckor. Så vid en gemensam körning, vem ska stå för att fylla 

på med nytt vatten, hur lång tid får en reparation av en läcka ta osv. 
144 

 

Citatet ovan påvisar den intressanta aspekten att även om de tekniska hindren i sig är stora så 

är det ändå genom förhandlingar som de löses. Systemet får således en socioteknisk karaktär 

där tekniken kräver samarbeten mellan aktörer. Vidare exempel på detta kan ses utifrån 

Fortums representanters diskussion om hur man löser de tekniska bekymren. Redan i 

planering av sammankopplingarna ser man över och löser problemen, exempelvis genom att 

använda värmeväxlare mellan system med olika tryck eller helt enkelt tryckväxlare. Fortums 

representant menar just att när sammankopplingarna genomförs måste man ha allt, både det 

tekniska och administrativa klart för sig men att det går att lösa.  

 
Ja, det andra hanterar man ju i samband med att man bygger det tekniska. Då har 

man förhoppningsvis tagit reda på alla tekniska begräsningar så att de finns med 

som randvillkor. Det ska ju inte dyka upp nya saker när man kör. Avräkning och 

liknande, det är ju inga större problem men det är komplicerat. Det är dock inget 

som gör att man avstår ett lönsamt samarbete.
145

 

6.1.5 Hinder för ytterligare samverkan 

I diskussionerna lyfts egentligen inte så mycket fram som kan ses som hinder för ytterligare 

samverkan. Det gick att se i modelleringarna att det inte finns några större ekonomiska vinster 

med ytterligare sammankopplingar förutom att en relativt stor skillnad i det globala 

koldioxidutsläppet gick att urskönja. Nätet fungerar med andra redan väl genom befintliga 

sammankopplingar De flesta av energibolagen är nöjda med de samarbeten som finns och 

betonar de fördelar som dessa medför. Rent geografiskt är det svårt att göra några ytterligare 

sammankopplingar och samarbeten, och den huvudsakliga strukturen är dessutom mer eller 

mindre färdig, vilket Fortums representanter påpekar: 

 
 Ja, den stora strukturen finns ju redan. (…) Det är just den där kopplingen, mellan 

centrala och västra, det är det enda. Det är inte löst än.
146 

 

För Fortum är det enda kopplingen kvar att göra, mellan västra och centrala, vilket är något 

som man med jämna mellanrum tittar på. I intervjun med Fortum framkom att de studerat en 

sträckning, där man går väster om Stockholm i samband med ”Förbifart Stockholm” men där 

det var för tekniskt komplicerat för att genomföra. Men frågan om att koppla samman västra 

och centrala är något som man i omgångar överväger och för Fortums del är detta den sista 

stora åtgärden för nätet, så länge man inte bygger några stora nya bostadsområden.
147

 I 

intervjun med EON diskuterades denna koppling och de menade att för deras drift hade den 

kopplingen troligtvis ingen större betydelse, eftersom EON själva är en liten last i Fortums nät 

och utbytet kommer nog vara detsamma även efter en koppling.
148

 

                                                 
144

 Intervju Söderenergi 
145

 Intervju Fortum 
146

 Intervju Fortum 
147

 Intervju Fortum 
148

 Intervju E.ON 



 54 

 

Den andra stora saken som saknas är en sammankoppling med Vattenfall. Det är inget som 

direkt framkommer i intervjuerna om varför sammankopplingen aldrig genomförts. Vattenfall 

själva menar att alla samarbeten kan vara av godo och rapporter har ju visat på fördelarna men 

att det kan vara svårt att kvantifiera vad det egentligen betyder i praktiken. Men frågan är inte 

särskilt kontroversiellt utan det har förts och förs diskussioner i omgångar men ännu har inget 

kommit till stånd.
149

 Fortum framhöll inte heller någon direkt anledning till varför det inte 

kopplats samman. Fortum, eller som det då var Stockholms Energi, ägde från början 

anläggningen i Bollmora som de sedan sålde till Vattenfall. Då var det tal om att koppla ihop 

näten vid Skarpnäck. Men varför det inte blev vet de inte, och istället byggde Vattenfall 

ledningen ner till Jordbro.
150

 I en intervju framkom dock att man från Vattenfalls sida kan 

känna en vilja att råda över sig själva och att man inte direkt verkade för ett samarbete. Detta 

har dock inte bekräftats från fler håll mer än att det antytts att det i vissa fall saknades 

samarbetsvilja, både gällande Vattenfall men även generellt. Detta eftersom många av 

bolagen bygger nya anläggningar istället för att vilja försöka utveckla samarbetet och finna 

regionala lösningar.
151

 Samtidigt visade som sagt resultatet från våra scenarier att vinsterna 

rent ekonomiskt var små, men det finns andra fördelar med att vara sammankopplade. 

6.2 Stockholms fjärrvärmenät om fem år 
Nedan beskrivs scenario 3 och 4 tillsammans med resultat från intervjuerna. 

6.2.1 Scenario 3  

Nästan alla fjärrvärmebolagen bygger eller planerar att bygga nya kraftvärmeverk under de 

närmaste åren. I tabell 10 nedan redovisas alla data av kraftvärmeverken som användes i 

scenario 3. Data kommer i regel från kontakter med energibolagen men även genom olika 

skrivna dokument. Viss data är beräknad eller antagna eftersom det inte var möjligt att tillgå 

data. 

 
Tabell 10. Data över nya kraftvärmeverk 

Plats Bränsle Bränsle-
verkningsgrad 

Pmax (el) 
[MW] 

Pmax (värme) 
[MW] 

α-
värde 

DoU 

Igelstaverket Flis 110% 85 200 0,43 37 

Jordbro Flis 110% 20 43 0,47 37 

Järfälla Flis 110% 30 81 0,45 37 

Brista Avfall 91% 20 60 0,32 66 

Värtan Flis 110% 80 173 0,46 37 

 

Den årliga systemkostnaden: 1,53 miljarder kr/år 

 

Den totala årliga elproduktionen: 3 397 GWh/år 

 

Den totala årliga värmeproduktionen är 12 402 GWh/år. I kraftvärmeverken produceras ca 

64 % av den totala värmeproduktion vilket innebär 7 980 GWh/år. 
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Tabell 11. Resultat från scenario 3 

Bränsle GWh/år %  CO2-utsläpp:  

el 844 6    

olja 136 1    Miljoner ton/år 

kol 1 931 14  Globalt CO2-utsläpp 1,78 

biobränsle 8 050 57  Lokalt CO2-utsläpp -1,45 

avfall 3 102 22    

summa 14 063 100    

 

I det här fallet kommer en ökning av elproduktionen med mer än 65 % att positivt påverka 

både systemkostnaden och det globala koldioxidutsläppet, se tabell 11. Systemkostnaden 

kommer nästan att halveras och energisystemet kommer att generera tillräckligt mycket el för 

att ur ett marginalperspektiv få ett negativ koldioxidutsläpp, se figur 8. Värmeproduktionen 

från kraftvärmeverken kommer att vara drygt 64 % av den totala värmeproduktionen i 

systemet. Bränslet som används domineras av biobränsle med 57 %. 

 
Figur 8. Värmeproduktion månadsvis för scenario 3 
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Figur 9. Skuggpriser från scenario 3 

 

Skuggpriset kommer att variera mer över året än det varierar idag och även att vara negativt 

under sommarperioden, se figur 9. 

6.2.2 Scenario 4 – Nätet om 5 år med bättre sammankopplingar 

Åter analyseras hur systemet kommer att bete sig om alla näten är sammankopplade och om 

kulvertarna i systemet har större överföringskapacitet. I det här fallet är grundmodellen 

samma modell som i scenario 3. Det analyseras om den nya strukturen av anläggningarna i 

systemet kan öka behovet för en bättre sammankoppling av näten. 

 

Den årliga systemkostnaden: 1,34 miljarder kr/år 

 

Den totala årliga elproduktionen: 3 613 GWh/år 

 

Den totala årliga värmeproduktionen är 12 800 GWh/år. I kraftvärmeverken produceras ca 

67,5 % av den totala värmeproduktion vilket innebär 8 636 GWh/år. 

 

För att se andelen bränsle som används samt bränsle, se tabell 12. 
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Figur 10. Värmeproduktion månadsvis scenario 4 

 

 
Figur 11. Skuggpriser scenario 4 
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Tabell 12. Resultat från scenario 4 

Bränsle GWh/år %  CO2-utsläpp:  

el 727 5    

olja 128 1   Miljoner ton/år 

kol 1 907 13  Lokalt CO2-utsläpp 1,71 

biobränsle 8 492 57  Globalt CO2-utsläpp -1,73 

avfall 3 657 25    

summa 14 911 100    
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Resultaten visar att kopplingen mellan näten kommer att spara ca 180 miljoner kr/år och 

elproduktionen kommer att öka med 6 %. Värmeproduktion från kraftvärmeverken kommer 

att öka ännu mer och att innebär 67,5 % av den totala värmeproduktionen, se figur 10. I detta 

scenario kan det löna sig något med en bättre sammankoppling men bränsleanvändningen och 

skuggprisets variation kommer fortfarande inte att ändras mycket, se figur 11. 

6.2.3 Vikten av att bygga kraftvärmeverk 

Alla bolagen planerar som ovan nämnts för att bygga egna kraftvärmeverk under den närmsta 

tiden. Ett flertal skäl framhålls och en viktig faktor som framkommer i de flesta intervjuer på 

ett eller annat sätt är att värmelasten överlag sjunker. Därför ser man stora fördelar med att 

kunna sälja el i kombination med värmen. Som resultaten från scenario 3 och 4 kommer det 

att göra skillnad både ekonomiskt och gällande utsläpp av CO2. Genom att bygga kraftvärme 

kan man få en bättre lönsamhet utan att nyanslutningar görs. 

 
Det finns ytterligare skäl, för det första är det certifikatsystemet som gör att det blir 

lönsamt att producera el och kanske strunta i värmen och se det som en 

biprodukt.
152

 

 

Ja, det är ju elen. Vi har ju som producerande bolag problemet att vi inte kan 

expandera. Vi har ju våra två kunder och fjärrvärmen är ju så pass gammal här i 

kommunerna att expansionsmöjligheterna och möjligheterna att hitta nya kunder är 

begränsat, om man inte börjar bygga nya stora bostadsområden i regionen.
153

  

 

Man ser alltså att de politiska förutsättningarna gör det gynnsamt att bygga kraftvärme idag. 

Så trots en sjunkande värmelast kan man få en bättre lönsamhet. Att det är mer 

samhällsekonomiskt riktigt att bygga kraftvärme framhålls ofta också. Genom den högre 

verkningsgraden blir produktionen både miljövänligare och billigare.154 

 

Andra aktörer är mer kritiska till att energibolagen i så stor utsträckning bygger nya 

anläggningar. Representanten för Återvunnen Energi menar att i de flesta andra branscher 

försöker men undvika investeringar medan energibolagen mer än gärna investerar.  

 
…och även såna här konstiga beteenden som att man tycker om att bygga egna nya 

anläggningar. På ett normalt sätt på marknaden försöker man ju som företagare 

undvika investeringar (…) Men i den här sektorn brinner man för att bränna mer 

själv, på ett sätt som jag inte riktigt begriper.
155

  

 

Representanten från Återvunnen Energi menar att också handlar om att det är fördelaktigt att 

ha verken i egen drift och kontroll men att det även är ekonomiska vinster på grund av skatter 

och avgifter, samt att det ger en bättre lönsamhet.
156

 I större utsträckning borde man se sig om 

i närregionen efter andra alternativ som spillvärme, även om det är svårt i Stockholm. Som ett 

exempel nämns Pilkington i Halmstad där kommunen väljer att bygga egen 

produktionsanläggning trots att det finns spillvärme från ett glasbruk som fjärrvärmenätet från 

början är uppbyggt runt. Istället importerar man sopor från Norge och på det stora hela går det 

att se det som ett stort slöseri med energi.157
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Att man hellre bygger själv än samarbetar tror man i några intervjuer beror på en kultur i 

fjärrvärmebraschen där det är mer attraktivt att bygga ett eget verk.  

 
…Och där har de rest runt världen med politiker och tittat på pannor och till slut 

måste de bygga något.
158

  

 

Det handlar i vissa fall om att bygga närmast monument, där en drivande person får lämna ett 

avtryck i systemet. Att man aldrig byggde någon ledning till Forsmark för att utnyttja 

spillvärme från kärnkraftsverket kan ha haft flera anledningar, men att bygga en egen 

anläggning istället för rör kan ha haft den bakgrunden menar representanten för Söderenergi. 

Samtidigt som det diskuterades att bygga en ledning från Forsmark planerades att bygga en ny 

anläggning i Värtan och starka personligheter var då drivande för att genomföra byggandet, 

snarare än att verkligen utreda ledningen från Forsmark. 159 Just att dra en ledning från 

Forsmark nämns då och då i intervjuerna och STOSEB gjorde tidigt en utredning. 

Fastighetsägarnas representant menade att även han att det skulle vara en spännande lösning 

och utifrån ett resurshushållningsprespektiv går det ifrågasätta det rationella i att elda 

biobränslen i Stockholm om det finns spillvärme från ett kärnkraftverk160. 

6.3 Kraftvärmepotentialen i Stockholms fjärrvärmenät 
Under analyserna inom scenarierna 5 och 6 förutsätts att näten är sammankopplade d.v.s. att 

hela systemet fungerar som ett stort nät. Dock är sammankopplingen inte nödvändig i dessa 

fall eftersom värmebehoven i systemet är så stora att 30 biokraftvärmeverk respektive 20 

naturgaskraftvärmeverk ”byggs” i de två scenarierna. Så varje fjärrvärmebolag kan bygga sina 

kraftvärmeanläggningar utan att samarbeta med andra bolag. I de fallen kommer scenarierna 

inte ett visa någon exakt framtid men de kommer att ge en möjlighet till läsarna att själva 

värdera deras fördelar och trovärdigheter. 

6.3.1 Scenario 5 – alla anläggningar i nätet är BKVV 

Inom scenario 5 analyseras en eventuell framtid för Stockholms fjärrvärmesystem då alla 

anläggningar är kraftvärmeverk. Tack vare elcertifikatsystemet är elproduktionen i ett 

biokraftvärmeverk mycket lönsamt trots att biobränsleanläggningarna har ett relativt lågt α-

värde. Därför har vi valt att sätta alla anläggningar inom scenariot 5 som biokraftvärmeverk. 

Tas i beaktande måste göras att analysen ligger över tio år, och ju längre sikt man har desto 

större kommer den ekonomiska vinsten med scenarierna att vara. 

 

Det byggs 30 stora biokraftvärmeverk med följande datavärden som är tagna från Elforsks 

rapport ”El från nya anläggningar” – 2008”, se tabell 13
161

. 

 
Tabell 13. Datavärden för kraftvärmeverk 

Bränsle Bränsleverkningsgrad Pmax (el) [MW] α-värde DoU 

flis 110% 30*80=2400 0,46 37 

 

Den totala investeringskostnaden för att bygga biokraftvärmeverken skulle vara ca 

45 miljarder kronor. Det bränslepris som används i modellen är 180 kr/MWh. 
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I detta scenario utförs två olika känslighetsanalyser. De parametrar som varierar här är 

elcertifikat samt elpris och de varierar på följande sätt: 

 5A) alla anläggningar i systemet är biokraftvärmeverk och nuvarande elpris samt 

elcertifikatsystemet gäller fortfarande 

 5B) alla anläggningar i systemet är biokraftvärmeverk och elcertifikat gäller 

fortfarande men elpriset höjs till det europeiska elprisets nivå 

 5C) alla anläggningar i systemet är biokraftvärmeverk men elcertifikat gäller inte och 

elpriset är lika högt som det europeiska elpriset  

6.3.1.1 A) med nuvarande elpris och elcertifikatsystem 

 

Den årliga systemkostnaden: 3,97 miljarder kr/år 

 

Den totala årliga elproduktionen: 5 439 GWh/år 

 

Den totala årliga värmeproduktionen är 11 823 GWh/år. 

 

Biobränslet kommer att ge 15,7 TWh/år och utgöra 100 % av produktionen. Det globala 

koldioxidutsläppet kommer att minska stort, se tabell 14. 

 
Tabell 14. Koldioxidutsläpp från scenario 5 

 Miljoner ton/år 

Lokalt CO2-utsläpp 0 

Globalt CO2-utsläpp -5,17 

 

 
Figur 12. Skuggpriser för scenario 5a 

 

Systemkostnaden blir i scenariot klart högre än tidigare scenarier, men då måste den extrema 

investeringen tas i beaktande och här utgör elproduktionen nästan 4 % av Sveriges totala 
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elproduktion
162

. Det globala koldioxidutsläppet minskas med drygt 5,17 miljoner ton/år. Om 

man inte räknar med CO2-utsläppet under transporten av bränslet och om det antas att 

biobränslet odlas i samma region blir det lokala CO2-utsläppet i scenariot noll. 

 

Skuggpriserna varierar inte så mycket under året och de är positiva endast under en kort 

tidsperiod, se figur 12. 

6.3.1.2 B) med det framtida elpriset och med elcertifikat 

Den årliga systemkostnaden: 3,76 miljarder kr/år 

6.3.1.3 C) med det framtida elpriset och utan elcertifikat 

Den årliga systemkostnaden: 5,50 miljarder kr/år 

 

 
Figur 13. Skuggpriser för scenario 5a, b och c 

 

Analyser visar att det mest lönsamma fallet är scenario 5B, då elpriset är lika högt som det 

europeiska elpriset och elcertifikat fortfarande gäller. I detta fall blir skuggpriserna negativa 

under hela året. Skuggpriset uppnår även ca -225 kr/MWh under perioderna då värmelast 

respektive elproduktionen är högst, se figur 13.  

 

Alla andra parametrar har samma värden som i scenariot 5A eftersom värmelast, bränsle och 

anläggningarna inte ändras i scenarierna 5B och 5C. 

6.3.2 Scenario 6 – naturgaskraftvärmeverk 

För att den totala fjärrvärmelasten i Stockholm ska täckas finns ett behov av 20 stora 

naturgaskraftvärmeverk med kombicykel och med värden från tabell 15 nedan. 
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Tabell 15. Datavärden för naturgaskraftvärmeverk 

Bränsle Bränsleverkningsgrad Pmax (el) 
[MW] 

α-värde DoU 

naturgas 89% 20*440=8800 1,8 32 

 

Data för den maximala eleffekten och α-värdet är motsvarande Öresundsverket, som ovan 

beskrivits, och kostnaderna för drift och underhåll är beräknade från data som finns i Elforsks 

rapport ”El från nya anläggningar” – 2007
163

. Det är antaget att ett naturgasnät redan finns i 

Stockholm och att den totala investeringskostnaden skulle vara ca 40 miljarder kronor och 5 

miljarder kronor för infrastrukturförändringarna. Naturgaspriset som används i modellen är 

150 kr/MWh. 

 

Den årliga systemkostnaden: 1,37 miljarder kr/år 

 

Den totala årliga elproduktionen:21 400 GWh/år 

 

Den totala årliga värmeproduktionen är 11 823 GWh/år 

 

Den totala mängden energi från naturgasen blir 37 TWh/år och utsläppet i koldioxid kan ses i 

tabell 16. 

 
Tabell 16. Koldioxidutsläpp från scenario 6 

     Miljoner ton/årrr 

Lokalt CO2-utsläpp 8,49 

Globalt CO2-utsläpp -20,33 

 

I det här fallet är elproduktionen betydligt högre än i scenarierna 5A och 5B och svarar för 

mer än 14 % av Sveriges elproduktion från år 2007. Tack vare det kommer det totala 

koldioxidutsläppet att minskas med 20 miljoner ton/år vilket motsvarar nästan en tredjedel av 

det totala årliga svenska koldioxidutsläppet
164

. Å andra sidan märks en negativ påverkan på 

den lokala miljön eftersom det lokala koldioxidutsläppet, liksom andra utsläpp, i det här 

scenariot kommer att öka med mer än 4 gånger i jämförelse med det lokala koldioxidutsläppet 

idag. 
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164

 Jämfört med siffror från IEA (2006), International Energy Annual  
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Figur 14. Skuggpriser scenarier 5b, 5c och 6 

 

Skuggpriserna kommer att vara negativa under hela året och det som är intressant är att det är 

lönsammaste då värmelasten är högst det vill säga under toppdygnen, se figur 14. Orsaken för 

det är att med en ökning av värmeproduktionen ökar också elproduktionen, och därmed ökar 

inkomsterna från försäljning av el. 
 

Tabell 17 nedan visar en sammanfattning av resultaten från scenarierna. 

 
Tabell 17. Resultat från simuleringarna 

Scenario  Årlig 
systemkostnad 

Årlig 
elproduktion 

Lokalt 
CO2-utsläpp 

Globala 
CO2-utsläpp 

  [miljarder kr/år] [TWh/år] [miljon ton/år] [miljon ton/år] 

1  2,54 2,05 2,30 0,35 

2  2,46 2,094 2,25 0,26 

3  1,53 3,397 1,78 -1,45 

4  1,34 3,613 1,71 -1,73 

 a) 3,97    

5 b) 3,76 5,439 0,00 -5,17 

 c) 5,50    

6  1,37 21,4 8,49 -20,33 

 

Det visade sig att det idag inte finns behov för vidare sammankoppling av systemet. Jämför 

man dock scenario 3 och 4, där de nya kraftvärmeanläggningarna byggts, ser man större 

vinster med sammankopplingar eftersom systemkostnaden blir lägre. 

 

Resultaten visar att ju mer el som produceras i systemet desto lägre är skuggpriserna. De mest 

lönsamma scenarierna är scenario nummer 4 och 6. Tack vare naturgasens stora α-värde 

skiljer sig resultaten från scenarierna 4 och 6 mycket även från resultaten från scenario 5 trots 

att alla fjärrvärmeanläggningar är kraftvärmeverk i båda två scenarier. I scenario 6 är 

elproduktion nästan fyra gånger större än i scenario 5 samt ca 10 gånger större än i idag. 
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Elproduktionen är det som mest påverkar det globala koldioxidutsläppet. Trots att det lokala 

koldioxidutsläppet i scenario 6 är klart större än i de andra fallen, ca 4 gånger större än idag, 

är den positiva påverkan på den globala uppvärmningen i världen störst i det scenariot. 

6.3.3 Naturgas i Stockholm 

I intervjuerna med energibolagen ställdes frågor om vad de tror om möjligheterna att i 

framtiden få in naturgas till Stockholm som skulle kunna användas i fjärrvärmenätet. 

Egentligen var det ingen som trodde att det var särskilt sannolikt och eftersom alla 

energibolagen har som strategi att bli klimatneutrala skulle naturgas knappast vara aktuellt 

framåt i tiden. 

 
Det är ju såna enorma infrastrukturella investeringar, och sen är det inte speciellt 

billigt heller. Det är svårt att komma in med naturgas i det här energisystemet. Det 

är ju ganska så stabilt.
165

  

 

Samtidigt har man i omgångar räknat på att dra in gas i Stockholm, och STOSEB gjorde en 

utredning tidigt, och om det hade funnits gas hade man säkerligen använt det idag menar 

representanterna för Fortum. Men det hela är en politisk fråga där det är relativt osannlikt att 

det ska kunna genomföras. Skulle det ändå komma naturgas till Stockholm skulle de ha 

anläggningar där det skulle vara mycket lönsamt att konvertera till gas. Exempelvis skulle 

anläggningen KVV1 som idag körs med olika oljor kunna konverteras.
 166 

6.3.4 Energibolag som kollegor och konkurrenter 

Stockholmsregionen är en av få regioner i Sverige där energibolag i vissa områden kan direkt 

konkurrera med varandra om kunder. Detta är något som man bör ha i åtanke när man 

studerar nätet och i intervjuerna kan man i vissa fall skönja att man just är konkurrenter.  

 

Ett exempel på en situation där man direkt konkurrerar med varandra är i de områden som 

ligger mellan Norrenergi och Fortums nät. Där kan en kund i praktiken få offert från båda 

leverantörerna. I intervjun med Norrenergi kom detta fram, men han menade att man var noga 

med att skilja på samarbete och konkurrens så denna situation inte skulle äventyra 

förhållandet till Fortum.
167

 I intervjun med Svenska fjärrvärme kommenterades samma 

situation. 

 
Nu är det ju de enskilda bolagen som ska samarbeta och man kan säga att både 

Fortum och Norrenergi kommer att konkurrera med varandra nu när nätet kommer i 

kontakt med varandra. Ett exempel är fallet med naturhistoriska museet som Fortum 

levererar till nu. Där kunde även Norrenergi leverera men då blir det en prisfråga 

helt enkelt. Statens fastighetsverk kunde då förhandla med två parter och få ett 

bättre pris än vad man skulle ha fått annars.
168 

 

Sedan man ändrade lagen om lokaliseringsprincipen, som innebär att man får enklare bygga 

verksamheter i andra kommuner, har denna situation uppkommit och kan bli vanligare i 

framtiden. Detta kan medföra att fjärrvärmenätet kan expandera enklare, genom att en aktör 

med kapital kan gå in och investera. Men insynen från kommunerna kanske minskar i dessa 
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områden vilket intervjuer med kommunerna pekat mot, vilket vi kommer att återkomma till 

nedan.  

6.4 Sammanfattande analys 
I modelleringarna kunde man se att det i dagens utformning inte finns direkta behov av 

ytterligare sammankoppling av systemet men att vinster med ytterligare sammankopplingar 

blev större med de nya kraftvärmeverken. I intervjuerna med energibolagen gick att se att de 

själva var nöjda med dagens sammankopplingar vilket alltså kan bekräftas av 

modelleringarna. Rent ekonomiskt skulle det inte bli några större vinster med att exempelvis 

koppla ihop det centrala och västra nätet, men för Fortums del finns det andra fördelar, rent 

produktionsmässigt om alla näten är sammankopplade. Även de tidigare studierna av 

Stockholms fjärrvärmesystem som beskrevs tidigare i rapporten visade liknade resultat när det 

gäller sammankopplingen. När studien Optimal kraftvärme- och nätinvestering i Stockholms 

fjärrvärmesystem
169

 utfördes var det södra och centrala nätet fortfarande inte 

sammankopplade. Därför visade resultaten att det fanns en stor nytta av sammankopplingar 

men endast mellan det södra och centrala nätet, vilka idag är sammankopplade. 

 

Genom att bygga kraftvärme kan lönsamheten öka på sikt, och med de nya verken kommer 

systemkostnaden att sjunka. Det mest lönsamma scenariot var nr 4 och 6, det ena med nya 

kraftvärmeverk och bättre sammankopplingar och det andra med enbart nya 

naturgaskraftvärmeverk. Naturgasens höga α-värde ger bättre resultat än om alla verken skulle 

varit eldade med biobränslen, men samtidigt måste man komma ihåg att scenarierna är 

hypotetiska. Båda scenarierna ger dock mycket stora minskningar av koldioxid, främst globalt 

vilket är spännande. Intressant är även att skillnaderna mellan att bygga de planerade 

kraftvärmeverken, vilket även får ses som hypotetiskt, blir skillnaderna i systemkostnader inte 

särskilt stora gentemot naturgasen. Med andra ord finns det inga större vinster med att bygga 

enbart naturgaskraftvärmeverk sett till systemkostnaderna. Å andra sidan minskar det globala 

koldioxidutsläppet stort med naturgasen vilket kan ses om en fördel globalt men inte sett till 

lokala utsläpp. Detta beror dock på hur naturgasen kommer betraktas i framtiden, som fossil 

eller ej, och hur systemet för beskattning kommer att se ut. 

 

Ovanstående diskussion visar vilken stor potential som finns i fjärrvärmenätet och genom 

ökningar av elproduktionen närmare man sig att fullborda potentialen. Det måste dock 

betonas att resultaten inte enbart beror på typ av bränsle utan också på kraftvärmeverkens 

storlek. Kraftvärmeverkets turbinstorlek påverkar elverkningsgraden d.v.s. α-värdet i ett 

kraftvärmeverk mycket och ju större den maximala eleffekten är, desto större är α-värdet. 

Dessutom, i de tidigare studierna där naturgas- och biokraftvärmeverkens α-värden var 1,2 

respektive 0,46, visade det sig att det skulle vara lönsammare att bygga biokraftvärmeverk än 

naturgaskraftvärmeverk så längre elcertifikatsystemet gäller. I våra analyser visade sig det att 

även om elcertifikaten gäller är det lönsammare att bygga naturgaskraftvärmeverk med de 

maximala effekterna på 440 MW el än biokraftvärmeverk. 

 

För energibolagens del är den ökade elproduktionen en av de främsta anledningarna till att 

bygga kraftvärme. Det kommer även vara en fördel utifrån elcertifikat och handel med 

utsläppsrätter att ha kraftvärme de närmsta åren. Energibolagen själva tror dock inte att det 

kommer att bli någon naturgas i Stockholm i framtiden men det har onekligen gått att se att de 

ekonomiska vinsterna är stora. Några av energibolagen svarar just att om det skulle visa sig 

att det faktiskt kommer att bli naturgas i regionen skulle de vara intresserade. Skulle så vara 
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fallet skulle de ekonomiska incitamenten bli stora. En viktig poäng är att de lokala utsläppen 

är det som spelar mest roll för energibolagen eftersom det är något de direkt beskattas eller 

tilldelas utsläppsrätter för. Skulle de börja köra naturgas skulle de öka de lokala utsläppen 

stort vilket skulle ge en negativ påverkan med en lokal/regional systemgräns, men med en 

global systemgräns blir situationen en annan.  

 

De vinster som energibolagen ser med sammankopplingarna, förutom ekonomiska, är 

driftssäkerhet och driftoptimering utifrån att kunna köra billigast bränsle i så stor utsträckning 

som möjligt. Det är tydligt att utbytet är något mindre, åtminstone mellan vissa bolag, när allt 

”fungerar som det ska”, vilket gör att vinsterna finns när det faktiskt är obalans i systemet. 

Vinster i att även kunna samordna revisioner är andra fördelar. Fortum var intresserade av att 

koppla ihop det centrala med det västra nätet eftersom de ville kunna optimera driften, men 

andra energibolag var inte lika intresserade av det eftersom det inte påverkade dem särskilt 

mycket. Modelleringarna visade trots allt att det inte var några större vinster med ytterligare 

sammankopplingar av nätet i dagens utformning, vilket ju dock kan komma att ändras. 

 

De problem som finns med sammankopplingarna är främst administrativa och 

planeringsmässiga eftersom de tekniska löser man när sammankopplingen görs. Fjärrvärmen 

som ett system med starka kopplingar ställer krav på en god samordning. Att kunna lösa det 

rent tekniskt verkar inte ses som ett problem, eftersom det går att lösa genom exempelvis 

värmeväxlare eller tryckomvandlare. Det finns även ”reverse salients” i systemet genom 

distributionsbegränsningar men dessa byggs sakta men säkert bort för att systemet ska fungera 

så smidigt som möjligt. Det går även att se tydliga historiska spår i nätets utformning. Kaijser 

talar om den spårbundenhet som tekniken medför och här styr historiska sammankopplingar 

dagens produktion och utbyte. Näten växte fram enskilt, från att ha varit små lokala öar, till att 

bli ett sammanhängande regionalt nät. Flera av sammankopplingarna skedde dessutom under 

en annan ”era”, då STOSEB och kommunerna samverkade och drevs efter 

självkostnadsprincip. Det går att hålla med om den ”mjuka determinism” som teorierna om 

stora tekniska system kritiserats för. Det betonas ofta att rören ligger där de ligger och således 

får man förhålla sig till det. Å andra sidan kännetecknas ett sociotekniskt system av det 

faktum att aktörerna genom förhandlingar kan förändra nätets framtid. Men en ekonomisk 

inlåsning i form av ”sunk cost” som i sig ger deterministiska drag går inte att bortse ifrån. Nu 

sitter bolagen ”fast” i det faktum att de är sammankopplade och de verkar nöjda med det 

överlag. Vad det kan innebära i framtiden kommer dock diskuteras i ett senare kapitel. 

 

Det går även se spår av de systembyggare som Hughes pekar på. Dessa återfanns i 

kommunerna och var drivande i byggandet av nätet, men även sammankopplingarna. Dessa 

ville dessutom gärna lämna efter sig ett arv av något slag, antingen i form av en större 

förändring eller gärna ett värmeverk.  
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7 Energiplanering – ett strategiskt miljöarbete 
 

Det är som när man är hemma och syskonen kommer och vill att man ska göra 

någonting eller om mamma eller pappa säger till. Lite så är det. Man har en viss 

pondus, man kommer från kommunledningskontoret… man har förankrat hos 

kommundirektören kanske. Än att man har förankrat hos ett syskon då
170

.  

 

I intervjuerna med de kommunala tjänstemännen så blev det tydligt att energiarbetet 

betraktades som ett strategiskt arbete, men också att denna vinkling på energifrågorna i många 

av kommunerna var något nytt. Flera av intervjupersonerna var relativt nya på sin tjänst och 

tjänsten i sig var också för de aktuella kommunerna något nytt. I praktiken innebär detta att 

tjänstemännen arbetar på kommunens ledningskontor och där med har en högt uppsatt 

position i kommunhierarkin. Vilken betydelse den strategiska placeringen får handlar 

framförallt om möjligheten att påverka hela organisationen, i motsats till en enskild 

förvaltning.  Att vara placerad strategiskt handlar med andra ord om att nå ut till alla 

verksamheter i kommunen. Det tyder på att kommunerna placerar energifrågorna högt upp på 

sin agenda, något som de intervjuade i samtliga fall håller med om. Intervjuerna visar också 

att denna utveckling skett relativt nyligen och alltså inte kan betraktas som en självklarhet. Ett 

strategiskt arbete kan i det här sammanhanget beskrivas som ett helhetsarbete, och en 

möjlighet att få med hela organisationen. Det innebär inte att energiplanering inte äger rum i 

andra delar av kommunernas förvaltning. Snarare påpekar intervjupersonerna att 

energifrågorna måste äga rum överallt och att de som kan minska energianvändningen också 

ska ta ansvar för frågorna. Att kommunerna tidigare har haft svårt att få gehör för 

energiproblematiken är en konsekvens av att det saknats ett övergripande ansvar. 

 

Genom att beskriva de verktyg som de intervjuade anser vara viktiga i arbetet med 

energiplanering tydliggörs vilken betydelse planeringen får i praktiken. Det säger också något 

om hur energifrågorna tolkas, handlar det om förbrukningen eller distribution, om hur 

framtiden kommer att gestalta sig eller om dagens förhållanden? Av de fem kommuner som 

intervjuats till denna studie har tre av kommunerna en energiplan. De kommuner som saknar 

energiplan planerar att upprätta en sådan. Energiplanen ses i de flesta fallen som ett viktigt 

verktyg eftersom den pekar ut mål som förvaltningarna konkret kan arbeta med. Intervjuerna 

visar att förekomsten av en energiplan möjliggör energiplanering.  

 

Samtidigt som energiplanen ses som ett viktigt planeringsverktyg så planerar många av 

kommunerna att ersätta den med en miljö- och/eller klimatpolicy. Orsaken till detta kan vara 

att ”miljö” och ”klimat” pekar på att kommunerna vill ha strategier för att uppnå en bättre 

miljö, eller ett mer hållbart klimat. Det tyder också på att energifrågorna betraktas som 

synonyma med miljö- och klimatfrågor. Att kommunerna väljer att byta från en plan till en 

policy tyder på att man vill jobba mer målinriktat. Det innebär också att planerna istället för 

att endast lägga koncentrationen på att beskriva distribution och produktion och förhåller sig 

till en vision om ett framtida samhälle.  

 

Planer betraktas dock inte som de enda verktygen tjänstemännen arbetar med. Andra verktyg 

kan vara statistik och nätverk att diskutera energifrågorna med. I diskussionen om vilka 

verktyg som används i energiplaneringen tas också frustrationen över verktyg som planerarna 

saknar upp. I många fall handlar det om lagar som möjliggör att kommunen kan ställa krav på 
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andra aktörer. Det kan också handla om att rätt information saknas, information om 

energiförsörjning i kommunen eller information som kommunen kan använda för att 

kommunicera med kommuninvånarna. Vilken typ av lagar som tjänstemännen saknar i den 

praktiska planeringen kommer vi att återkomma till under delen ”Fjärrvärme och planering”. 

Hur lagarna kring kommunal planeringen, framförallt byggregler, är utformade påverkar 

naturligtvis vilka mål och fokus som kommunernas energiplanering har. Energiplanerna 

omfattar oftast kommunernas interna arbete, trots att ett externt riktat arbete ofta är önskvärt. 

Tjänstemännen menar att det framförallt är det interna kommunala området som kan påverkas 

genom energiplanering.  

7.1 Samarbeten i vardagen 
 

Jo, men det är väl det när man jobbar internt inom kommunen att man ska arbeta 

med det inom så många olika förvaltningar, det kan vara rätt svårt för att det är så 

många ordinarie arbetsuppgifter som ska skötas också. Det gäller att avsätta tid 

egentligen i varje förvaltning för miljöarbete
171

.  

 

Att arbeta gemensamt med energifrågorna i vardagen är ett sätt att beskriva en fungerande 

energiplanering. Detta kan benämnas som samverkan, något som kommer att vara centralt för 

nästa analytiska del, samtidigt är det för att få en helhetsbild av hur den kommunala 

energiplaneringen går till viktigt att ta upp vilka personer och funktioner i tjänstemännens 

närhet som är centrala för planeringen. Samarbeten i vardagen sker naturligtvis framförallt på 

den lokala nivån, samtidigt beskrivs regionala och nationella verktyg som viktiga för att 

säkerställa en viss kvalitet i vardagen, det gäller både när det handlar om att inhämta 

expertkunskap och att ha ett fungerande nätverk för personer som arbetar inom samma 

område men i en annan kommun. Samtliga kommuner i studien är delaktiga i 

energirådgivningen, ett samarbete i mellan 26 kommuner i Stockholmsregionen och en 

kommun i Uppland
172

. Energirådgivningen har därmed en central plats när det gäller vilka 

energifrågor kommunerna arbetar med. I samtliga intervjuer framhålls energirådgivningen 

som ett positivt och viktigt inslag i den kommunala verksamheten kring energi.  

 

Samarbetet inom kommunen handlar, vilket vi inledningsvis beskrev, om att inkludera de 

förvaltningar som påverkar kommunens energibeteende. Praktiskt sker samarbeten oftast i 

projektgrupper där den gemensamma frågeställningen är energifrågan och målet med gruppen 

är att ta fram strategier för energiarbetet (energiplan, klimatpolicy etc.). Projektgrupperna 

beskrivs som viktiga för att energifrågorna ska kunna förankras och i många fall har 

kommunen kämpat för att få till arbetsordningar där alla förvaltningar är representerade. 

Problematiskt i sammanhanget är att de flesta personerna som ingår i arbetsgrupper som 

beskrivna ovan är att energi oftast inte är den centrala arbetsuppgiften. På grund av tidsbrist 

går det helt enkelt inte att alltid prioritera energifrågorna. Detta kan tolkas som att de 

vardagliga praktikerna kommer i vägen för energiplaneringen. 

 

Slutligen är den fysiska platsen viktig för hur den vardagliga planeringen går till och med 

vilka som samarbete är möjligt. I alla intervjuerna kommenteras om förvaltningarna sitter 

samlade i ett hus eller om det är utspritt över kommunen. Det är entydigt att ett gemensamt 

hus är viktigt för ett samlat grepp över förvaltningsnivåer, medan en utspridd organisation 
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försvårar samarbetsmöjligheter. Detta kan naturligtvis inte betraktas som någon nyhet men det 

intressanta i sammanhanget, och något som tyvärr inte kan diskuteras inom ramarna för den 

här studien på grund av val av metod, är i vilken utsträckning informella kontakter och 

nätverk påverkar planeringen. Vad innebär det exempelvis att fysisk planering ofta beskrivs 

som en väldigt maskulin miljö, där män är majoritet och mäns intressen tillgodoses i högre 

utsträckning än kvinnors
173

?  

7.2 Sammanfattande analys   
Ett stort utrymme har i analysen getts till att beskriva energiplanering som en strategisk fråga. 

Resultatet från intervjuerna pekar på att miljöfrågorna har flyttat in på planeringsområdet, det 

är personer med bakgrund i miljöproblematiken som arbetar med övergripande 

energiplanering snarare än planerare. Detta innebär samtidigt att statusen på miljöarbetet 

verkar ha höjts. Maria Håkansson
174

 beskriver miljöplanerares dagliga verksamhet som 

ständigt ifrågasatt, där mycket tid läggs åt att försvara den egna professionella yrkesrollen. 

Denna bild återfinns inte i vår studie. Tora Friberg
175

 tar i en jämförelse mellan hur personer 

som jobbar med miljö och personer som jobbar med genus upp vad som kan ge acceptans och 

tyngd i arbetet. Hon pekar på att det numera finns både utbildningar i miljökunskaper samt 

lagstiftning, miljöbalken, som förankrar miljöarbetarnas arbete. Det samma kommer 

förhoppningsvis att gälla personer som arbetar med genus och jämställdhet i framtiden, idag 

är lagstiftningen vad gäller planering och jämställdhet svag och få personer som arbetar med 

frågorna är utbildade inom det området.  Att miljökompetens efterfrågas inom energiplanering 

är alltså ett tecken på att yrkesrollen som miljökunnig har stärkts. 

 

När det gäller de verktyg som används för planering är en slutsats av studien att kommunerna 

allt mer övergår till att arbeta med klimat- och/eller energistrategier. Det bör också nämnas att 

flera av kommunerna som deltar i studien också deltar i energimyndighetens projekt ”Uthållig 

kommun”, där ett av målen är att upprätta klimat- eller energistrategier. Att kommunerna 

väljer att följa rekommendationerna istället för att följa lagen om kommunal energiplanering 

visar på lagens lilla genomslagskraft. Vi väljer här att inte ytterligare fördjupa oss i teman 

som berör ”uthållig kommun” på grund av studiens omfång, men noterar att projektet givetvis 

har påverkar energiplanering idag.
176

 Detta kan relateras till Jenny Ivners
177

 forskning som 

pekar på att den vagt formulerade lagstiftningen som berör energiplaneringen gör det möjligt 

för kommunerna att vara kreativa när de energiplanerar. Samtidigt är risken att 

energiplaneringen är känslig för trender, som till exempel att minska koldioxidutsläppen. 

Trendkänsligheten kan göra det svårt att bedriva en kontinuerlig och förankrad 

energiplanering. 

 

Genom att i studien fokusera på vardagliga praktiker blir det dagliga arbetets betydelse för 

energiplaneringen tydlig. Ett exempel på detta är huruvida de kommunanställda sitter samlade 

i ett hus eller är utspridda på olika arbetsplatser. Ett annat exempel är hur de intervjuade 

beskriver hur vardagen kommer i vägen för att samarbeten ska kunna utvecklas. Detta 
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benämner Czarniawska som ”muddling through”
178

, en av praktikerna som förklarar vad 

förvaltare gör när de förvaltar. Snarare än att uppnå mål handlar praktiker om att klara av 

vardagen och att ta itu med vardagliga problem. Det handlar inte om att förebygga planering 

eller att skapa visioner, snarare är de här aktiviteterna löst sammankopplade.  

 

Sammanfattningsvis har vi pekat på att energiplanering har blivit en del av kommunernas 

miljöarbete men också att detta kan bidra till att de miljökunniga bland annat i och med detta 

har fått en mer accepterad roll. Samtidigt kan ett ökat miljöfokus peka på den 

trendkänsligheten som arbetet med energiplanering är utsatt för. Slutligen är det viktigt att 

fokusera på planeringen som vardagliga praktiker för att till fullo förstå varför samarbeten blir 

av eller inte blir av, eller bli lyckade eller inte.  
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8 Regionala samarbeten 
Denna del syftar till att beskriva vilka energifrågor som är föremål för regionala samarbeten. 

Vi tar också upp vilken betydelse kommunerna tillskriver regionala samarbeten där vi pekar 

på att retoriken kring samarbeten skiljer sig en del ifrån vad man faktiskt gör. Samarbete 

beskrivs som extremt viktigt samtidigt som är svårt för kommunerna att konkretisera vilken 

typ av samarbete som de efterfrågar. En tredje tråd som tas upp är hur kommunerna uppfattar 

de regionala aktörerna vars syfte är att samordna regionala samarbeten vad gäller 

energifrågor.  

8.1 Vilka energifrågor samarbetar kommunerna om?  
Regionala samarbeten är relativt vanligt i Stockholmsregionen. Ett exempel är 

kollektivtrafiken som samordnas genom bolaget SL som Stockholms läns landsting äger. 

Utökad spårtrafik är en fråga som engagerar kommunerna, det anses vara attraktivt att ha 

många olika transportslag och stationer i kommunerna. I intervjuerna beskrivs 

kollektivtrafiken som en energifråga eftersom det går åt så mycket energi till transportsektorn. 

En annan regional som berör energi är som ovan nämnt energirådgivningen, ett samarbete 

som samtliga kommuner i Stockholmsregionen är delaktiga i. Detta samarbete beskrivs som 

väl fungerande. Det är vidare tydligt att bebyggelse är en fråga som livligt diskuteras över 

kommungränserna. I många fall påverkar nybyggen i en kommun en annan kommun när det 

gäller handel, resor och arbetstillfällen. Även om energiaspekter kan kopplas till 

bebyggelsefrågor är det inte ett tydligt exempel på hur energiplanering över 

kommungränserna går till.  

 

Ett genomgående tema i intervjuerna är istället att energifrågorna inte är något kommunerna 

samverkar kring i någon större utsträckning. Att tjänstemännen i intervjuerna inte uttrycker att 

regionala samarbeten sker utöver det vi ovan beskrivit innebär dock inte att samarbeten inte 

sker. Detta är bland annat tydligt eftersom flera av respondenterna beskriver samarbetet i 

Stockholmsregionen som gott. En förklaring kan vara att samarbeten sker på andra nivåer än 

där planerarna är inblandade. För tjänstemännen från kommunerna verkar alltså 

regionsamarbetena i vissa fall ligga relativt långt bort ifrån den vardagliga praktiken. För 

tjänstemännen verkar det snarare intressant med nätverk för att dela erfarenheter, och den 

typen av samverkan ses som väldigt viktig för den egna verksamheten. Nätverken är många 

gånger regionala men kan också vara nationella och till och med globala. 

8.2 Regional energiplaneringen i praktiken 
 

Det har varit ett generellt problem, det vet man många gånger att när man har yttrat 

sig kring det här att det finns någon form av regional röra, att det är många olika 

aktörer. Man har Länsstyrelsen, man har RTK och man har KSL och vem sysslar 

med vad? Det är generellt lite oklart. Som man försöker navigera i så gott man 

kan
179

.  

  

I det här sammanhanget är det intressant att jämföra vad de regionala aktörerna säger om 

samarbeten i regionen. Är det så att tjänstemännen inte är särskilt närvarande i den regionala 

planeringen? De regionala aktörerna som är ansvariga för den regionala planeringen, RTK 

och KSL, beskriver sin verksamhet som mycket bred och som att den sker på många nivåer. 

KSL är en politiskt styrd organisation som bygger på politiska överenskommelser mellan 
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kommunerna. Det är därför naturligt att det är politikerna som sätter prägel på den regionala 

energiplaneringen. Det är således hur väl politikerna överför vad som sker på den regionala 

nivån som avgör vilken roll det regionala perspektivet kan få för de kommunala 

energiplanerarna. Detta kan vara en förklaring till varför de intervjuade inte ”ser” de regionala 

samarbeten som väl existerar. En annan förklaring som i intervjun med KSL uttrycks kan 

också vara att de regionala organen är organiserade så att det är enskilda aktörer med stor vilja 

som har möjlighet att påverkar den regionala riktningen. Frågan är dock vilka tjänstemän som 

har möjlighet att påverka dagordningen i dessa sammanhang. Att rubricera detta som 

personlig vilja är att bortse från att olika kommuner har olika förutsättningar för att delta i den 

regionala planeringen och att detta skapar olika utrymmen för att ha personliga viljor.  

 

Även hur de regionala organisationerna styrs internt är naturligtvis viktigt för hur väl den 

regionala dialogen i praktiken fungerar. För att kommunikationen med de kommunala 

planerarna ska ske kontinuerligt behöver också de tjänstemän som är ansvariga för den 

regionala planeringen från ett regionalt perspektiv få rätt information. Detta verkar inte i alla 

sammanhang fungera oproblematiskt. När dialogen mellan politiker, tjänstemän inom 

kommunerna och inom de regionala organen inte fungerar som det ska och där det finns 

utrymme för enskilda starka viljor att ta över kan det vara svårt för de regionala aktörerna att 

styra arbetet. Frågan är hur balansen mellan olika intressen och olika aktörers förmåga att 

lyfta fram intressen ska vägas. 

 

Organisatoriska förhållanden spelar med andra ord en stor för hur den regionala planeringen i 

praktiken förmedlas mellan de regionala aktörerna och de kommunala energiplanerarna. 

Ytterligare ett institutionellt förhållande har stor betydelse för hur den regionala planeringen 

kan få rum i den kommunala. Den regionala RUFS-planen har inte samma tidshorisont som 

den kommunala planeringsgången. Eftersom den kommunala planeringen styrs av den 

översiktliga planeringen är det väldigt centralt vilken tidshorisont som översiktsplanen (ÖP) 

har. 

 

I intervjuerna har frågan om hur kommunerna ser på förhållandet mellan de olika aktörerna 

inom Stockholmsregionen vad gäller energifrågor ställts. Framförallt är det RTK och KSL 

som tas upp, både av intervjuaren och av de intervjuade. Det framgår i några av intervjuerna 

att kommuntjänstemännen inte anser att de regionala aktörernas roller är tydliga. Det kan vara 

svårt att se vem som är ansvarig för olika frågor och vilka intressen de olika aktörerna 

representerar. Det är således inte helt tydligt för kommuntjänstemännen vilka de regionala 

aktörerna är och vilka ansvarsområden de har.  

 

Både den tendens som finns i intervjuerna om att den regionala planeringen är otydlig och 

svårigheten med att ha liknande tidshorisonter i den praktiska planeringen kan peka på att det 

saknas gemensamma frågeställningar för den regionala planeringen, något som tas upp i 

intervjun med KSL. Om kommunerna inte har en gemensam målbild, hur ska de kunna arbeta 

gemensamt? Det är förvirrande för kommunerna att energifrågor äger rum på så många olika 

nivåer. Att det finns både nationella, europeiska och globala klimatmål att förhålla sig till kan 

göra det svårt för kommunerna att se hur de med den egna energiplaneringen kan bidra till 

regionen. De regionala aktörernas uppdrag kan i detta sammanhang beskrivas som ett sätt att 

konkretisera vad regional energiplanering kan innebära för den enskilda kommunen. Detta 

lyckas inte alltid väl. 

 

I relationen till hur de intervjuade beskriver de regionala energisamarbetena i praktiken är det 

avslutningsvis intressant att ta upp hur de ser på vikten av regional planering. Retoriken kring 
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det regionala perspektivet byggs kring den stora betydelsen av samarbete, mycket på grund av 

energifrågornas specifika karaktär. Det framstås för intervjupersonerna inte som rimligt att 

kommunerna ska arbeta ensamma i frågor som gör avtryck utanför kommungränserna.  I 

praktiken är det alltså svårare att ge ord åt det regionala samröret än i retoriken. Glappet 

mellan retorik och praktik kan alltså bero på, som vi tidigare tog upp, att samarbeten sker på 

nivåer där planerarna inte är delaktiga. Men det kan också bero på vilken möjlighet 

kommunerna egentligen har att påverka regionalt.  

8.3 Sammanfattande analys 
Regionala energisamarbeten är inte en del av den vardagliga planeringspraktiken om 

energisamarbeten tolkas som fungerande samarbeten som fysiskt går att utnyttja, som 

kollektivtrafiken eller energirådgivningen. Dessa samarbeten samordnas på andra nivåer än 

planeringsnivån och av andra aktörer. Däremot är samarbete genom nätverk med andra 

tjänstemän som arbetar med energifrågor centralt och ses som en viktig del av tjänstemännens 

arbete. Nätverken begränsas dock inte till den regionala nivån utan här spelar den nationella 

nivån en stor betydelse. 

 

Vi diskuterar också ovan den regionala nivån i termer av en regional röra. En tolkning är att 

kommunerna i regionen saknar gemensamma målbilder för energisamarbeten. En orsak till 

detta kan vara att både regionala och lokala identiteter där energifrågorna kan utgöra en grund 

saknas. En av Barbara Czarniawskas
180

 frågor är ”vad gör förvaltare när de förvaltar” och ett 

av svaren handlar om att skapa och återskapa identitet. Hon menar att både regionala och 

lokala identiteter skapas kring globala förståelser. Ett exempel på detta är att Stockholms 

kommun har blivit utsedd till ”green capital” och alltså jämförs med världens andra 

huvudstäder som då inte är lika gröna. Globalisering och lokalisering pågår alltså enligt 

Czarniawska samtidigt och är ett resultat av varandra
181

. Utifrån detta tolkar vi 

energiplanerarnas resonemang om vikten av regionala samarbeten som en identitetsskapande 

process. Samtidigt verkar det saknas en bindande kraft att bygga en regional identitet kring. 

Om Stockholm redan är den gröna huvudstaden, vad är då resten av regionen? Går det att 

skapa en stark regional identitet där huvudstaden redan skapat en väldigt stark lokal identitet? 

Vilka lokala identiteter återstår och kan de dessutom kopplas till energiarbetet?   

 

Den regionala planeringen i stort verkar trots allt komma något i skymundan eftersom 

kommunerna har fullt upp med sin egen verksamhet. Nyströms
182

 bild över att de regionala 

planerna har en underordnad betydelse bekräftas därmed, även om en del kommuner 

framhåller det regionala samarbetet som viktigt, vilket de säkerligen tycker, så saknar 

RUFS:en i viss mån tyngd. 

                                                 
180

 Czarniawska, B. (2002). sid. 3 
181

 Ibid. sid. 23 
182

 Nyström, J. (2003), s. 208ff 



 74 

9 Att ha ett regionalt perspektiv som ett energibolag 
Få av de intervjuade energibolagen talar om fjärrvärmesystemet som ett regionalt system trots 

att man är väl medveten om sammankopplingarna som i praktiken skapar ett regionalt 

energisystem. De som diskuterar fjärrvärmen främst ur ett regionalt perspektiv är 

representanterna för Söderenergi och Fortum. Det är även dessa som har nät med störst 

utbredning och tätast samarbete, vilket kan vara en av förklaringarna. Dessa menar att de 

regionala samarbetena genom RTK idag och genom STOSEB tidigare har varit gynnsamma 

och gjorde att man kunde skapa en vision och utnyttja kapaciteten i systemet bättre. STOSEBs 

roll som samordnare fick energibolagen att dra åt samma håll vilket idag blivit svårare. 

 
Jag tror ändå, och det kanske är personligt, men jag vill tro att en gemensam 

samhällsplanering är av betydelse. Men sen hur man i realiteten hanterar det i en 

krass ekonomisk verklighet det är en annan sak, för trots allt är vi ett bolag och vi 

måste agera på ett bolags grunder.
183 

 

Uttalandet från Söderenergis representant pekar på den mycket svåra uppgiften i att försöka 

kombinera samarbete och konkurrens. Som tidigare nämnts lades STOSEB ner 2003 

eftersom reformen från 1995 där energibolagen inte längre skulle drivas på själkostandsbasis 

samt avregleringen bidrog till att energibolagen numera drivs som bolag vare sig de är privat 

eller kommunalt ägda. Det gör det svårare för en utomstående part att påverka energibolagen 

i deras agerande. 

 

Andra energibolag hade inte samma regionala perspektiv som Fortum och Söderenergi, 

åtminstone inte utifrån intervjuerna, vilket kan förklaras av att de har mer fristående nät. 

Vattenfall, vars nät sig är fristående, menade exempelvis att de ibland hade svårt förhålla sig 

till RUFS:en som har mer ett långsiktigt, strategiskt perspektiv. Detta gör att de har svårt att i 

det dagliga arbetet kunna använda planen. De är dock med i samarbetet med de andra 

bolagen som RTK driver.
184

 Representanten för Norrenergi menade att RUFS:en och andra 

projekt handlade det ofta om att positionera sig på ett sätt som gjorde att det blev bäst utifrån 

de egna förutsättningarna och att planerna är viktigare för kommunerna än för bolagen.
185

  

9.1 Vikten av att vara fristående 
Tidigare nämndes att Vattenfall inte är sammankopplade med nätet i övrigt och att det från 

andra håll antyddes att de eventuellt såg det som en fördel att sköta sig själva och vara 

fristående. Det kan man se drag av i andra bolag, även om samarbeten i praktiken 

förekommer. Söderenergi bygger just nu det som kommer att bli Sveriges största bioeldade 

kraftvärmeverk. De hade intressenter som de kunde ha byggt verket tillsammans med, men de 

valde att bygga själva. Den exakta anledningen visste inte personen eftersom det var styrelsen 

som tog beslutet.
186

 I intervjun med Fortum framkom att de är en intressent i Söderenergis 

kommande verk, och en inte allt för långsökt gissning är då att Fortum var en av de 

intressenter som ville samfinansiera verket, men nu kommer man att stärka ledningarna 

mellan näten istället och ett utökat produktionssamarbete.
187

 

 

                                                 
183

 Intervju Söderenergi  
184

 Intervju Vattenfall 
185

 Intervju Norrenergi 
186

 Intervju Söderenergi 
187

 Intervju Fortum 



 75 

I alla intervjuer ställdes frågan om det skulle finnas möjlighet att bygga ett kraftvärmeverk 

tillsammans med andra. Det blev relativt olika svar, då några såg det som en möjlighet och 

såg många viktiga poänger med det, medan andra verkade finna det mycket osannolikt. 

Fortum samäger redan en produktionsanläggning, Akallaverket, tillsammans med Sollentuna 

Energi, och det är inte främmande att bygga ihop med andra för att skapa ett hållbart 

energisystem i regionen.
188

 Norrenergi och Vattenfall var de som såg minst vinster med att 

bygga ihop med andra eftersom de hade svårt att se vinsterna med det, särskilt vid en total 

delning. Däremot verkade inte tanken om att dela på produktion och distribution lika 

främmande för främst Vattenfall, och de menade att det faktiskt redan förekommer. Att 

samarbeta kan även vara fördelen att det gör det möjligt att bygga trots avsaknad av 

tillräckligt eget kapital.189
  

 

I några av intervjuerna framkommer det faktum att man ibland kan uppleva Stockholm som 

”storebror” i regionen. I vissa av intervjuerna med energibolagen sägs det inte rakt ut, men 

man kan uttrycka sig i ordalag där man förstår att man känner sig i underläge mot Fortum. I 

intervjun med Fortum framkom det, att de från deras sida kunde uppleva att de andra tycker 

Fortum är en dominerande aktör. 

 
Problemet för oss är att vi är relativt stora och dominerande, särskilt eftersom det 

startade med Stockholm Energi som är en stor aktör och har alltid varit så. Och 

genom köpet av västra nätet så är vi en väldigt stor aktör i regionen, då blir man 

ibland lite avogt inställd till samarbete. Man vill inte utveckla möjligheterna 

tillsammans med oss. Det är en tröskel och det är upp till oss själva, det är viktigt 

med relationsskapande. Men det är liksom en relation, eller en känsla som har 

funnits, den har funnits i alla år. Man är lite storebror liksom.
190

 

 

En liknande situation diskuterar representanten för RTK, då han menar att arbetet med 

RUFS:en kan se lite olika ut eftersom de olika kommunerna har olika resurser till arbeta med 

regionala frågor. Vissa kan ha fullt upp med andra saker och samtidigt varierar fokus mellan 

kommunerna för vad som är centrala och viktiga frågor. De har tidigare fått kritik för att ha 

varit för centrumfixerade, vilket han kan förstå. Men samtidigt är det viktigt i arbetet att få 

med Stockholm och risken är då att vissa frågor blir mer intressanta än andra. Trots att 

Stockholm är en storstadsregion finns det många mindre kommuner runtom, särskilt 

skärgårdskommunerna som inte har samma förutsättningar.
191

  

9.2 Sammanfattande analys 
Energibolagens inställning till att ha ett regionalt perspektiv skiftar relativt mycket. De två 

stora aktörerna, Fortum och Söderenergi, har ett starkt samarbete med ihopkopplade nät och 

produktionssamarbete. Deras nät i sig är regionala vilket gör att de måste ha ett regionalt 

perspektiv i stort medan andra mindre aktörer inte behöver ha samma bild. STOSEB hade 

tidigare en samordnande funktion, men efter avregleringen och vissa privatiseringar spelades 

dess roll ut. Representanterna för Fortum och Söderenergi betonade STOSEBs viktiga roll i 

formandet av nätet och viktiga arbete i att samordna. Det genomförs ett större samarbete just 

nu som RTK driver, som ovan refererats, vilket visar på att det görs försök att ha ett mer 

övergripande samarbete men det går trots allt att se skillnad i hur man ser på dagens och 

morgondagens nät. Det finns en strävan mot att vara fristående hellre än att samarbeta i vissa 

fall. Vissa var mer positivt inställda till att eventuellt bygga kraftvärme tillsammans med 
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andra, medan hade svårt att se poänger med att göra det. Vad detta kan bero på är svårt att 

svara på, men det är kanske inte märkligt att man utgår från sin egen position och vill stärka 

den. Söderenergis representant summerar det väl när denne menar att bolagen lever i en krass 

ekonomisk verklighet där beslut ofta tas baserade ekonomiska grunder.   

 

Eftersom det inte finns något som tvingar energibolagen att samarbeta blir det svårt att 

faktiskt få till samarbetet och i dagens anda med en liberaliserad marknad kanske det bör vara 

så. Ser man dock fjärrvärmen, och energibolagen i stort, ur ett allmännyttigt perspektiv blir 

dock bilden en annan. Ur ett miljöperspektiv ses fjärrvärmen som en lösning till stor del på 

miljöfrågan och särskilt i Stockholm där politikerna ser stora möjligheter att minska CO2-

utsläpp tack vare fjärrvärmen. Utifrån det perspektivet kanske det borde ställas högre krav på 

en samordning för att minimera överproduktion. Problemet är att bolagen inte enbart agerar 

på en regional marknad utan även på en europeiska genom försäljning av elen från 

kraftvärmeverken. Å andra sidan går det rent principiellt ur ett miljöperspektiv att ifrågasätta 

det rationella (förutom rent ekonomiskt) i att bygga kraftvärme, där värmen potentiellt i 

framtiden är en restprodukt. IEA (International Energy Agency) har i en rapport om Sveriges 

energi pekat mot att det redan finns en stor överproduktion i de svenska fjärrvärmenäten.
192

 

Därför borde det vara bättre med en samverkan i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Kaijser pekar också på att infrasystemen sätter stort krav på tillförlitlighet. Särskilt de starkt 

kopplade systemen kräver fortsatt stark central samordning för att systemen inte ska kollapsa. 

Trots att det kan finnas antydningar till att positionera sig efter största nytta för det egna 

bolaget kan man hoppas på ett fortsatt fungerande utbyte mellan energibolagen i strävan mot 

ett hållbart energisystem. Således kan de negativa externa effekter som infrasystem ger 

upphov till minimeras.
193
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10 Fjärrvärmens problematik 
En viktig utgångspunkt för hela arbetet är att förstå varför vi studerar just fjärrvärme och 

ingen annan teknik. Fjärrvärme, i sin optimala form, är ett uppvärmningssystem med många 

positiva egenskaper. Detta återspeglas även i intervjuerna som genomförts, i vilka det går att 

se att det råder konsensus kring vad man tycker om fjärrvärme som uppvärmningsform och 

teknik. Föga förvånade är energibolagen positiva, men representanterna för Fastighetsägarna 

och Återvunnen Energi är båda positiva och tycker att fjärrvärmen är en bra 

uppvärmningsform i sig. Återvunnen Energis representant menar att fjärrvärmen i sig är 

väldigt attraktiv: 

 
Vi tycker att fjärrvärmen är en bra värmekälla och skulle man se det ur ett 

systemperspektiv borde man använda mycket mer av det i samhället idag. Men vi 

tycker att dagens monopoltänk från fjärrvärmebolagen begränsar fjärrvärmens 

möjligheter.
194

 

 

Samma inställning har Fastighetsägarna Stockholms representant som menar att fjärrvärmen 

är en bra uppvärmningsform som är robust, trygg, miljövänlig och är ur kundens perspektiv 

ett bra uppvärmningsalternativ.
195

 Problemet som båda ser är dock att vi har en 

monopolsituation som gör att fjärrvärmen inte är lika attraktiv som den skulle kunna vara.  

 

I alla intervjuer, även med kommunerna och de regionala aktörerna, lyfts främst fjärrvärmens 

egenskaper i och med att man kan köra kraftvärme av biobränslen och andra miljöaspekter. 

Efter att rapporten Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjlighet
196

 blev 

publicerad fick många politiker upp ögonen för att enbart genom vissa effektiviseringar och 

sammankopplingar av Stockholms fjärrvärmenät kunde man i princip klara hela Sveriges 

åtagande i Kyoto-protokollet. Det var med denna bakgrund som det energiprojekt som RTK 

driver startades.
197

 Stockholms stad menar att det säkerligen var en av anledningarna till att 

staden blev ”Green Capital” i EU 2010 och i de andra kommunerna lyfter man fram vikten av 

fjärrvärmen för att kommunerna ska klara olika klimatmål
198

. Exempelvis pratar man om detta 

i Norrenergi, där det kommande verket som man ska bygga kommer att vara en viktig del i 

minskning av utsläpp av växthusgaser i kommunen
199

.  

 

I de kommuner som intervjuats för denna studie, och för många av de andra kommunerna i 

Stockholmsregionen, är fjärrvärme den dominerande uppvärmningsformen. Detta blir 

naturligtvis tydligt i intervjuerna, och i de flesta av kommunerna är det tydligt att fjärrvärme 

är det uppvärmningsalternativ som framförallt förespråkas. Därmed inte sagt att fjärrvärmen 

är den självklara kandidaten för den framtida värmeförsörjningen. Alternativa tekniker, som 

vind- och solkraft, tas i några av intervjuerna upp som alternativ man vill satsa på. 

Värmepumpar är dock den alternativa teknik som framförallt konkurrerar med fjärrvärmen. I 

vissa av kommunerna ses detta på med oro, och planerarna uttrycker att de vill men inte kan 

göra något åt det. I andra kommuner ses värmepumparna istället som ett bra alternativ där 

fjärrvärmen av olika skäl inte kan dras. En aspekt av värmepumparnas popularitet är att 
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tekniken ses som valfri vilket verkar tilltala fastighetsägarna. Att fjärrvärmen inte fullt ut är 

konkurrensutsatt betraktas alltså som ett problem. Att kommunerna delvis har olika 

uppfattningar om fjärrvärmen är det bästa uppvärmningsalternativet kan bero på flera 

aspekter. En förklaring kan vara kommunernas olika geografiska förutsättningar. I Lidingö 

gör exempelvis skärgårdsmiljön med mycket vatten och där till många småhus det svårt att 

dra fjärrvärme överallt.  

 

En tydlig spänning i intervjuerna är hur tekniken fjärrvärme framställs i relation till systemet 

fjärrvärme. Samtidigt som alla kommunerna i princip är för fjärrvärme, eftersom tekniken 

betraktas som hållbar ur en miljösynpunkt, finns det vissa aspekter av fjärrvärmen som är mer 

problematiska. Bristen på konkurrens är ett hinder för att fjärrvärmen ska vinna större andelar 

på marknaden, något som speglas ovan. Ett annat hinder som direkt kan kopplas till 

planeringens förutsättningar är att det enligt de intervjuade är svårt att föreskriva fjärrvärme i 

detaljplanerna. Problemet formuleras så att man varken kan förespråka ett särskilt system, 

något som tas upp i intervjun med Huddinge kommun, eller ett enskilt bolag, vilket påpekas 

av Järfälla kommun. Detta är naturligtvis inte problematiskt om kommunerna äger bolaget 

som levererar fjärrvärmen, men även i de fallen så framställs valet som svårgenomförbart. 

Eventuellt kan det handla om att man inte vill stöta sig med fastighetsägare som 

uppenbarligen inte vill ha fjärrvärmen. 

10.1 Hinder för utveckling 
En tydlig spänning i intervjuerna är hur tekniken fjärrvärme framställs i relation till systemet 

fjärrvärme. Samtidigt som alla kommunerna i princip är för fjärrvärme, eftersom tekniken 

betraktas som hållbar ur en miljösynpunkt, finns det vissa aspekter av fjärrvärmen som är mer 

problematiska. Kommunerna upplever det också som svårt att planera för fjärrvärme. Bristen 

på konkurrens är alltså ett hinder för att fjärrvärmen ska vinna större andelar på marknaden. 

Ett annat hinder som direkt kan kopplas till planeringens förutsättningar är att det enligt de 

intervjuade är svårt att föreskriva fjärrvärme i detaljplanerna. 

 
Man kan ju skriva vad man vill i planbeskrivningen. Det är det så att säga fritt fram 

för att uttrycka önskemål och det gör vi också. Men det som är bindande sen det är 

det som står på plankartan. Så där kan vi inte göra speciellt mycket faktiskt.
200

  

 

Problemet formuleras så att man varken kan förespråka ett särskilt system eller ett enskilt 

bolag. Detta är naturligtvis inte problematiskt om kommunerna äger bolaget som levererar 

fjärrvärmen, men även i de fallen så framställs valet som svårgenomförbart. Eventuellt kan 

det handla om att man inte vill stöta sig med fastighetsägare som uppenbarligen inte vill ha 

fjärrvärmen. 

  
Jag diskuterade den här frågan med en utredare från Boverket, jag tyckte att det 

kunde vara bra att trycka på så att man kunde föreskriva men hon tyckte inte alls att 

det var en bra idé utan tyckte att då binder man upp sig vid en teknik. Eller jag var 

mer ute efter att man bör kunna föreskriva att det ska vara vattenburen uppvärmning 

för då kommer man ju bort från den här konkurrensfrågan och då kan man ju ha 

andra system. Men hon tyckte till och med det var alldeles för snävt. Då föreskriver 

du ju att man måste ha ett system överhuvudtaget, om du tänker förutom vatten i 

huset.
201
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Ytterligare ett hinder för fjärrvärmens utbredning är kopplat till det regionala 

planeringsperspektivet. Även om kommunerna är överens om att fjärrvärme är en sådan fråga 

som man inom regionen bör samarbete om så är det inte självklart vilka som egentligen ska ta 

ansvar för de nya kraftvärmeverken som planeras. Det är ett speciell åtagande som bland 

annat kan leda till proteser från invånare som inte vill ha nya industrier i sin närmiljö. Verken 

kan också komma att konkurrera med grönområden och andra intressanta platser i 

kommunerna. 

 
Men det som kan vara svårt det kan vara om det behövs ett kraftvärmeverk, och det 

behövs för hela regionen på ett visst antal (…) Sådana frågor kan vara svåra, var 

man ska placera de här stora verken då om det är kraftvärme eller vindkraft, 

placering kan vara svårt. Det kanske inte är en aktuell fråga i Stockholmsområdet 

här i alla fall, om man skulle behöva bygga en vindkraftspark någonstans. Och då få 

en kommun att ta det ansvaret för hela regionen. Det kan vara svårt.
202

  

10.2 Lokalisering av nya verk i en storstadsregion 
En viktig aspekt som både kommunerna och energibolagen lyfter fram är var man ska 

lokalisera nya anläggningar i en storstadsregion som Stockholm. För Fortums del är det 

problematiskt både att hitta ny mark och att bygga ut vid redan befintliga anläggningar. Runt 

Värtaverket kommer bebyggelsen närmare vilket gjort det svårt att öka sin kapacitet i verket. 

Problematiken med att hitta en balansgång mellan att bygga anläggningar för 

energiproduktion, som i sig kan vara störande, och att använda marken till sådant som kan 

höja attraktionen och stärka tillväxten i kommunen är något belyses nedan.  

 
… men det är ju inte fritt spelrum att bygga. Och det är inte lätt att hitta ny mark 

anläggningar. Det är ju en utmaning i en storstadsregion. (…) I Stockholm stad 

händer det ju så mycket med planerad utbyggnad och tillväxt. Så där gäller det 

verkligen att ligga på. För Stockholms stad är det roligare att planera för kontor, 

bostäder och arenor och liknande än energianläggningar. Men nog har man en 

förståelse för att man inte kan skyffla ut energianläggningar utanför kommunens 

gränser som ska försörja Stockholms stad.
203 

 

Representanterna för Järfälla kommun och Söderenergi tangerar varandras åsikter i det att de 

framhåller samverkan mellan både kommuner och energibolag som viktigt just på grund av 

lokaliseringsproblem. Det behövs ett visst antal kraftvärmeverk i regionen för att man ska 

klara av försörjningen men eftersom mark är en bristvara är det problematiskt att hitta ny 

mark. Av denna anledning borde det vara aktuellt att flera bolag tillsammans bygger 

kraftvärmeverk för att hushålla med marken, menar exempelvis Söderenergis representant.
204

 

 

I intervjun med Fortum diskuterades planeringen av ett avfallseldat kraftvärmeverk där de 

menade att det har varit en lång process med tillståndsprövning eftersom det kräver mycket 

arbete med miljökonsekvensbeskrivning och liknande. För kommunerna är det inte givet att 

man vill ha ett verk av denna typ på sin mark men för regionen i stort är det viktigt.
205

  

 

Kommunikationen mellan kommunerna och energibolag är viktig att den fungerar. Fortum 

framhåller att kommunen har mer förståelse för verksamheten nu än vad de hade tidigare. 

Förut menar man att det i princip vid varje styrelsemöte kunde uppkomma önskemål om att 

lägga ner avfallseldade Högdalenverket eftersom styrelsemedlemmarna ville profilera sig 
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politiskt.
206

 Representanten för Stockholms stad är väl medveten om att det är en svår fråga 

att i att hitta en fungerande mellanväg mellan nyetableringar och nyttigheter. Det är viktigt 

för dem att de har klara riktlinjer från energibolaget om vad som ska göras framåt för att 

kunna göra goda överväganden.  

 
Den här strategin, att bygga en tätare stad gör att man kommer närmare och närmare. 

Men riskavstånd och såna grejer blir ju till en debattfråga och de (Fortum) tycker att 

vi trycker ut och försvårar möjligheter, eftersom de gärna hade velat ha 

utrymmesmöjligheter för att kunna bygga ut och så vidare. (…) Nu kom de med en 

ganska konkret beskrivning (om vad som ska göras vid Värtan) och det underlättar 

för oss eftersom det finns andra anspråk på den platsen. Då är det viktigt för oss att 

klargöra att den (Värtaverket) måste vara kvar för att det finns ett behov ifrån 

Fortums sida.
207 

 

Gällande kommunikationen mellan aktörerna menar alla energibolagen att de har en god 

dialog med kommunerna. De menar att önskemålen kommer från båda håll. Kommunerna är 

ofta tillsynsmyndighet, som i Järfälla, men för kommunerna är också fjärrvärmen viktiga 

eftersom det blir en del i kommunernas energiarbete.  

 
…skulle de vilja ändra bränslet så har kommunen nåt att säga till om, främst genom 

tillstånd. Energibolaget har också som strategi att vara fossilfria framåt, vilket 

kommunen naturligtvis ser positivt på.
208

  

10.3 Sammanfattande analys 
Vi har i denna del pekat på att de kommunala energiplanerarna ser positivt på fjärrvärme som 

teknik eftersom fjärrvärmen ses som ett sätt att minska kommunernas koldioxidutsläpp. 

Samtidigt menar många av de intervjuade att andra kommunala aktörer, som fastighetsägare, 

motsätter sig fjärrvärme och istället vill satsa på småskaliga tekniker som värmepumpar. 

Några av de kommunala tjänstemännen menar också att just värmepumparna är ett bra 

alternativ till fjärrvärme där möjligheten att bygga ut nät inte finns. Detta pekar på att 

fjärrvärme som teknik gillas, medan systemet fjärrvärme ses som problematiskt.  

 

Arne Kaijser skiljer när han diskuterar energisystem på ledningsbundna och icke-

ledningsbundna system men också på system med stark och svag koppling. Fjärrvärme är ett 

typiskt exempel på ett ledningsbundet eftersom fjärrvärmen levereras genom rör. På samma 

sätt är systemet stark kopplat och samordnas därmed karaktäristiskt av ett bolag per kommun. 

Värmepumparna är utifrån denna beskrivning allt som fjärrvärmen inte är. Tekniken är inte 

bunden till ett bolag, vilket gör att användarna blir mer fria att välja leverantör. Genom att 

välja en värmepump behöver användaren heller inte ansluta sig till ett nät och slipper där med 

höga anslutningskostnader behöver heller inte förlita sig på att bolagen undviker störningar i 

näten. Utifrån denna förklaring kan kommunerna vara positiva till tekniken fjärrvärme, 

eftersom den ses som miljövänlig, men ändå vara kritiska till systemet fjärrvärme eftersom det 

har organisatoriska och institutionella problem. I analysen av fjärrvärmens plats i systemet är 

det där med nödvändigt att se system som sociotekniska, och där med att kunna lyfta fram 

begränsningar i systemet. 

 

En annan intressant aspekt att belysa är att Kaijser pekar på fastighetsägarnas viktiga roll i att 

sprida fjärrvärmen som central uppvärmningsteknik i det svenska samhället. Genom att 
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erbjuda en stabil marknad upphävde allmännyttiga bostadsbolag den ”ömsesidiga 

osäkerheten” kring fjärrvärmens framtid. Vårt material pekar på att den ömsesidiga 

osäkerheten åter är aktuell igen, och att fastighetsägarna också här spelar en huvudroll, dock 

den omvända. En viktig faktor för att förstå varför fastighetsägarnas intresse har skiftat är att 

även kommunalt ägda bolag ska drivas med vinstintresse där den allmännyttiga idén har fått 

stryka på foten. 

 

Svårigheter som både kommuner och energibolag lyfter upp är frågan om var värmeverk ska 

lokaliseras. Marken blir hårdvaluta i storstadsregioner och samtidigt pekar energibolagen på 

att kommunerna hellre planerar bostäder och annat. Glappet mellan de kommunala aktörerna 

och energibolagen känns ibland som stora, vilket kommer diskuteras mer nedan. För 

kommunerna blir det en tveeggad sak att planera för fjärrvärme: å ena sidan är den viktig för 

kommunens minskning av växthusgaser, men å andra sidan är det inte fördelaktigt att ha 

exempelvis ett avfallseldat värmeverk i kommunen på grund av utsläppen. Det blir en form av 

NIMBY-ism
209

, där kommunerna gärna ser att någon annan bygger så att de slipper.  

 

Slutligen har vi pekat på att fjärrvärme inte passar in i kommunernas planering eftersom det 

saknas konkurrens i näten. Kan det vara så att tredjeparttillträdet kan leda till att dagens 

ömsesidiga osäkerhet gällande fjärrvärmen kan upphävas? Detta kommer vi att ta upp senare i 

rapporten. 
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 Not In My BackYard, en ovilja att ha ”störande” verksamheter i sin närhet trots en medvetenhet om dess 

nytta. Soptippar och fängelser kan vara exempel.  
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11 Fjärrvärmens ägarformer 
I den avslutande delen diskuteras vilken betydelse ägandefrågan har för den kommunala 

energiplaneringen. Skillnaden mellan att planera i en kommun där fjärrvärmeleverantören är 

privat eller kommunägd tas upp. En annan aspekt som diskuteras är skillnaden mellan att äga 

bostadsbolag och energidistributör.  

11.1 Privat eller kommunalt bolag? 
Intrycket från de intervjuer vi genomfört med de kommunala tjänstemännen är att man inte i 

någon hög utsträckning samarbetar med energibolagen. Man verkar heller inte ha någon stor 

insyn i hur bolagen styrs. Detta kan, som vi påpekade i fallet samverkan inom kommunen och 

regionen, bero på att frågan om inflytande i de kommunägda företagen ligger på en annan 

nivå. Det är snarare politikerna än tjänstemännen som sköter dessa frågor. Samtidigt är det 

anmärkningsvärt att det i intervjuerna framställs som att det i praktiken inte spelar särskilt stor 

roll för planeringen om bolagen är privatägda eller kommunägda. Den centrala frågan är ändå 

avsaknaden av konkurrensen på marknaden. 

 

En intressant skillnad att belysa är dock att relationen till kommunägda bostadsbolag verkar 

vara annorlunda än den till energibolagen. Den relationen beskrivs ofta som god och nära. 

Bostadsbolagens verksamhet verkar passa bra ihop med vad kommunerna genom planering 

kan påverka. Eventuellt kan detta bero på att energiplanering ofta verkar tolkas synonymt med 

energieffektivisering, och något som faller väldigt väl in i bostadsbolagens verksamhet och 

intressen. Eftersom de kommunägda bostadsbolagen tillhandahåller kommunens lokaler kan 

kommunerna genom detta ha kontroll över energianvändningen. Samtidigt kan de inte helt 

påverka vilken teknik som används för att värma upp lokalerna. 

11.2 Är makten över energin förlorad? 

Sen var det så att energimarknaden avreglerades under 90-talet, många sålde ut sina 

energibolag här inklusive Stockholm och det ledde till att, de offentliga så att säga 

inte har antingen beslutsmakt över vad som händer respektive inte heller 

kompetensen kring vad som händer i energisammanhang. Det vill säga de flesta 

kommuner släppte helt greppet under 90-talet och de har inte fått den tillbaks ännu 

och det speglar sig också lite grann i regionala sammanhang.
210

  

 

Vad diskussionen om betydelsen av ägandeformerna för energibolagen mynnar ut i är på 

många sätt en diskussion om vilket utrymme kommunerna egentligen har att påverka 

energifrågorna. Även om de kommunala tjänstemännen inte diskuterar vad det egentligen 

innebär för det faktiska arbetet med energifrågorna att makten över energibolagen, och 

således många av de centrala energifrågorna, är utspridda på olika privata aktörer så är det en 

central fråga. De intervjuade benämner i vissa fall detta som rådighet och menar att de inte 

kan göra mera när det gäller energi än det som är direkt kopplat till kommunala fastigheter 

och de kommunalt anställda. I till exempel Huddinge kommun är arbetet med energiplanen 

direkt kopplat att utarbeta en resepolicy för de kommunala tjänstemännen, även om man 

också vill ha ett bredare perspektiv. Ur denna synpunkt är det naturligt att de kommunala 

bostadsbolagen får en central roll. I Haninge kommun har man ett kommunalt fastighetsbolag 

men hyr också lokaler från privata fastighetsägare. Tjänstemannen som där intervjuades var 

frustrerad över att det inte gick att påverka de privata fastighetsägarna i samma utsträckning 
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som det bolag som kommunen ägde och som man, i och med att man delade kontor med, 

träffade dagligen. Samtidigt upplevde tjänstemannen att styrningen över det kommunala 

bostadsbolaget har sina begränsningar det med. 

 

I intervjuerna med RTK och KSL ställdes också frågor om vilken möjlighet kommunerna har 

att styra energifrågorna i kommunerna efter sina egna agendor. De regionala aktörerna är 

tydliga med att de anser att kommunerna egentligen inte kan påverka energifrågorna i den 

mån som skulle vara önskvärt. Tjänstemannen från KSL upplever samma tendens. Även om 

kommunerna vill vara delaktiga i hur energibolagen styrs och påverka deras verksamhet så 

saknas det många gånger kompetens.  

 

Den möjligheten som finns för kommuner att påverka energifrågorna har alltså med deras roll 

som beställare att göra, snarare än något som har med det kommunala planmonopolet och 

kommunalt självstyre. Detta kan tolkas som att när kommunerna sålde sina bolag, men också 

när det bestämdes att de bolag som kommunerna trots allt äger eller har ägarintresse i skulle 

styras företagslikt, så förlorade kommunerna möjligheten att påverka som distributörer. 

Istället blev man användare. Under vägen förlorade man en stor del kompetens. Det är viktigt 

att påpeka detta med kompetens eftersom många av de tjänstemän som är ansvariga för den 

kommunala energiplaneringen faktiskt inte har kunskaper vad gäller specifika 

energiförsörjningsfrågor. Istället har de kompetens vad gäller övergripande miljöfrågor och 

har möjligheten att strategiskt driva dessa frågor, något som pekades på inledningsvis i den 

empiriska delen. Kompetensen har i många fall försvunnit till bolagen, även om det givetvis 

finns många kunniga personer även i kommunerna. Möjligheten att samordna kompetenserna 

i den kommunala planeringen är dock problematisk. 

11.3 Sammanfattande analys 
En av våra utgångspunkter i valet av kommuner att intervjua har varit att det spelar roll för 

den kommunala energiplaneringen huruvida kommunen äger energibolaget eller inte. Det har 

dock visat sig att detta inte är avgörande för samarbetet dem emellan. Materialet pekar vidare 

på att kommunerna i mångt och mycket har svårt att upprätthålla makten över energibolagen 

och således fjärrvärmens utveckling. 

 

 Detta stämmer väl överens med Jenny Palms forskning som pekar på att de kommunalägda 

bolagen i stort sätt ”äger” energifrågan vilket i praktiken bland annat lett till att det är de som 

upprättar kommunernas energiplaner. Våra resultat pekar dock på att fallet inte är sådant i 

Stockholmsregionen. Här är problematiken istället att dialogen mellan bolag och kommun 

fungerar dåligt och framförallt inte når de kommunala tjänstemännen. Palm pekar även i sin 

avhandling på att en ständig konflikt pågår i de kommunalt ägda bostadsbolagen om 

styrelserna ska handla för kommunernas bästa eller för bolagens bästa. I styrelsearbetet glöms 

det politiska mandatet bort, och ägarintresset blir viktigare. Detta konfirmeras i vårt material.  

 

Stephen Graham och Simon Marvin har studerat urbaniseringen under 1900-talet och 

fokuserat på vad de kallar ”Splintering Urbanism”. Detta är ett led i att gå från en 

centraliserad till en decentraliserad postmodern värld. Genom privatiseringen av många 

tidigare kommunala nyttigheter, som energi, sker en splittring på flera nivåer där inte alla får 

samma tillgång som tidigare.
211

 Särskilt i infrastrukturen kan exempel återfinnas och detta går 

att se spår av i även våra analyser där glappet mellan kommunerna och energibolagen ofta 

upplevs som stort, främst från kommunernas sida. Att energibolagen gått från att drivas på 
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självkostnadsbasis till att numera drivas på affärsmässiga grunder var det första steget i den 

utvecklingen och numera har kommunerna i vissa lägen svårt att ha någon som helst påverkan 

på energibolagens beslut, annat än genom indirekta åtgärder som lagar och tillståndsprövning. 
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12 Tredjepartstillträde (TPA) 
 

Vi ser med spänning fram emot utredningen… 

 

Ovanstående citat skulle kunna hämtas från alla intervjuer med energibolagen och även andra 

som har intresse i frågan. I alla intervjuer ställdes frågor om vad man ansåg om 

tredjepartstillträde. Man får inte glömma att TPA kan göras på olika sätt, vilket presenterades 

i teoriavsnittet, men i Stockholm finns begränsade möjligheter till spillvärme. Därför handlar 

det här snarare om att öppna upp nätet för att låta kunderna välja sin leverantör. 

 

De flesta av energibolagen är kritiska till införandet av TPA och har svårt att se vinsterna. Det 

enda bolaget som uttalar sig försiktigt positivt är Vattenfall. De anser att det kanske är en 

nödvändighet på sikt att det blir någon form av konkurrensutsättning av fjärrvärmenäten 

eftersom det är en naturlig del av en fungerande marknad. Rimligen kommer det dock att ske 

stegvis, vilket även representanten för Fastighetsägarna håller med om, men det är en viktig 

fråga som det är bra att man utreder. De anser också att det är viktigt att branschen får vara 

med och påverka den kommande utredningen.
212

 Det är inte heller givet att alla energibolag i 

Sverige är negativa till TPA. Svensk fjärrvärmes representant kommenterar detta. 

 
Jag tror att det varierar mycket. Alltså, de av våra medlemsföretag som har 

spillvärmesamarbeten idag ser väl inga problem med tredjepartstillträde. De arbetar 

ju redan med en form av tredjepartstillträde kan man säga. Sen finns det säkert 

några av våra medlemsföretag som på goda grunder inte kan säga ja till någon form 

av tredjepartstillträde. Men generellt sätt så säger vi inte nej till 

tredjepartstillträde.
213 

 

Man får inte glömma i det som framförs ovan, att det redan förekomma fungerande 

spillvärmesamarbeten i Sverige. För dessa skulle ett TPA troligtvis inte förändra något, men 

att det finns företag som inte skulle kunna säga ja till någon form av TPA är intressant. Det 

kan naturligtvis vara rent praktiskt omöjligt, exempelvis på mindre orter, men det går även 

skönja en protektionistisk inställning i frågan. Men det som framförs av alla är att det är bra 

att frågan ska utredas. Ibland uttrycks det mer som ett mantra och man förstår att man 

egentligen vill säga något mer om det, men eftersom det är en så aktuell fråga är alla 

intresserade av att frågan utreds ordentligt, en gång för alla som någon uttryckte det.  

 

I intervjuerna med kommuntjänstemännen kopplas tredjepartstillträdet, i den mån TPA är 

bekant, ihop med ökad konkurrens i fjärrvärmenätet. Detta betraktas av samtliga som något 

positivt eftersom det skulle öka möjligheterna för fjärrvärmen att spridas.  

 

Lidingö kommuns representant menar att det är problematiskt att Fortum har monopol på 

fjärrvärmen i kommunen eftersom det gör det svårt att påverka avtalen. De ser en fördel med 

att det går att köpa el av vem som helst, trots samma nätägare. Genom en 

konkurrensutsättning skulle säkerligen deras roll stärkas och man skulle slippa vara låst till en 

leverantör.214 Järfälla kommuns representant är av samma åsikt och tror att det skulle stärka 

fjärrvärmens ställning eftersom folk inte är helt positivt inställda till fjärrvärmen som det är 
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idag. Det skulle troligtvis vara enklare att få ut fjärrvärmen i vissa bostadsområden med en 

fungerande konkurrens. 215 

12.1 Tekniska och administrativa möjligheter och 
svårigheter 
En viktig fråga där svaren varierar något är huruvida det är tekniskt möjligt med TPA. Det 

faktum att näten är sammankopplade med nästan dagligt utbyte tyder det på att tekniska 

möjligheter att byta värme mellan energibolag kan ske relativt oproblematiskt. Som ovan 

skrivits menade Fortums representanter att de tekniska hindren gick att övervinna när deras 

sammankopplingar med andra energibolag genomfördes. Energibolagen framhåller inte heller 

de tekniska bekymren som så stora, men aspekten på skillnaden i tryck och liknande mellan 

nät är en komplikation i stort. 

 

Sammankopplingarna gör att det blir svårt att argumentera emot att det är tekniskt möjligt 

med sammankopplingar och TPA. Att näten i Stockholm är sammankopplade mellan flera 

olika aktörer är Återvunnen energis representants argument för att det faktiskt är 

genomförbart216. 

 

Representanten för Fastighetsägarna menar att kritikerna mot TPA tidigare sagt att det inte 

varit möjligt men att bilden nu förändrats något. 

 
Sen dess (gamla utredningen) tycker jag nog att bilden har ändrats något. De 

tekniska förutsättningarna är fortfarande desamma, men om man börjar bryta i de 

här frågorna så säger företrädare att det går. (…) Det är samma rör som ligger där 

och samma vattenkokare, men nu går det tekniskt. Nu är invändningarna att det är 

svårt organisatoriskt och det krävs mycket administration som kommer kosta 

pengar.
217 

 

Om det nu verkar ha stabiliserats något gällande de tekniska möjligheterna är det en desto mer 

livlig diskussion om administrativa hinder. Några av de intervjuade framhåller att det nog 

skulle finnas fördelar med någon typ av konkurrensutsättning eller reglering eftersom 

fjärrvärmen idag har en något negativ image. Men de ser att den stora anledningen till att 

införa TPA är att det ska bli billigare för slutkunden men de tror att sannolikheten för att det 

faktiskt blir så är liten. Norrenergis representant tror snarare att det finns en risk för att det blir 

dyrare för slutkunden eftersom det är troligt att det kommer införas ett nätbolag likt 

elsystemet, vilket gör att det är sannolikt att en kostnad lär tillkomma. Någon bör även ha 

balansansvar vilket kommer bli ytterligare en kostnad samtidigt som kunderna troligtvis inte 

heller kommer åt den billigare värmen eftersom det finns stor sannolikt för att  det kommer bli 

ett börspris likt elmarknadens system med spotpriser.218
   

 

Fastighetsägarnas representant menar att detta naturligtvis är en risk för en ökad kostnad då 

det kommer krävas extra administration, men att det skulle vara värt det i slutändan. Det 

skulle snarare gynna marknadssituationen totalt.219
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Flera av energibolagen anser också att det är svårt att se någon skulle våga ta investeringar 

med TPA, varken nya eller befintliga aktörer. Norrenergis representant menar att det kan vara 

svårt för energibolagen att göra en korrekt kalkyl vid investering och de måste naturligtvis 

vara lönsamma. Inom ramen för TPA kan detta bli problematiskt.
220

 Fortums representanter 

menar att det kan bli svårt att våga bygga konkurrenskraftig produktion: 

 
Om de ska bygga konkurrenskraftig produktion, det är en jätteinvestering och stor 

risk och om man då dessutom inte har ett kundunderlag, det funkar ju inte.
221 

 

Söderenergis representant är av samma åsikt då de menar att det är svårt att se att varken 

befintliga eller nya aktörer skulle kunna våga investera i produktion om man införde TPA. 

Detta eftersom det finns så höga lönsamhetskrav på industrier idag, vilket skulle göra att en så 

pass osäker investering skulle prioriteras bort.222
 Återvunnen Energis representant menar att 

det inte stämmer, vare sig att man inte skulle våga investera eller att någon annan skulle 

kunna investera i nätet. Det finns privata aktörer som etablerar sig idag, som Rindi, och 

samtidigt gör just nu industrierna stora investeringar i energi genom ett 40-miljardersprogram 

på exempelvis vindkraft. Därmed är det många som skulle kunna investera och börja 

konkurrera om värmeunderlaget.
223

  

 

Fastighetsägarnas representant jämför med andra verksamheter, som exempelvis att vid en 

investering i ett flygplan är man inte säker på några kunder. Det handlar snarare om att 

produkten i sig är marknadsmässig och kanske skulle en konkurrensutsättning kunna gynna 

investeringar istället. För en industri med mycket spillvärme skulle TPA kunna vara en 

anledning till att just lokalisera sig i Sverige eftersom de då garanterat skulle få avsättning för 

spillvärmen.
224 

12.2 Nya aktörer och spillvärme 
En aspekt som ofta lyfts fram i argumenten mot tredjepartstillträde är att det inte skulle ge en 

bättre situation eftersom det istället för monopol skulle bli oligopol. Fastighetsägarnas 

representant har en intressant poäng som trots sin självklarhet sällan lyfts fram, och det är att 

kartellbildning trots allt är förbjudet.  

 
Sedan är ju inte oligopol bättre än monopol. Ur kundens perspektiv kanske det till 

och med är sämre. Men om vi får det till en marknadssituation och det blir oligopol, 

då har vi övervakande myndigheter som ska övervaka det. (…) Skulle man få 

utvecklingen mot en utvecklad konkurrens där kunden kan välja sin leverantör och 

vi får spelregler för en sådan konkurrensmarknad och det skapas oligopol, då är det 

olagligt.
225

  

 

Återvunnen Energi tror inte heller att det är några problem, eftersom om det är en tillräckligt 

fungerande marknad så kommer nya aktörer dyka upp. Han menar att det på marknaden är så 

pass dyrt att det skulle finnas utrymme för nya aktörer, särskilt eftersom det är en så låg 

tekniktröskel för att ta sig in på marknaden.226
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Många av representanterna för energibolagen har svårt att se vem den tredje parten är. I 

Stockholm menar man att det inte finns så mycket spillvärme från industrier som skulle kunna 

gå in. Att spillvärme skulle kunna bli en del i näten är snarare mer troligt på de orter med 

processindustrier eller massaindustrier och de finns inte i Stockholm.
227

 Många framhåller 

också att det nog är svårt att se att nya mindre aktörer skulle etablera sig. Detta eftersom det 

har visat sig svårt att få en lönsamhet i mindre anläggningar historiskt och dessa byter oftare 

ägare och blir uppköpta.
228

 Därmed skulle det inte bli tillräckligt många aktörer för att det ska 

bli en fungerande marknad enligt energibolagen. 

 

Frågan gällande huruvida det finns potential för spillvärme eller inte ställdes även i 

intervjuerna. De flesta är överens om att det inte finns så stor potential eftersom det inte är en 

industritung region. Söderenergi har ett litet utbyte med Scania och Spendrups i Södertälje, 

men jämfört med cellulosa- och skogsindustrin är det mycket liten mängd energi som ens kan 

levereras till nätet och eftersom viss processintegration finns blir det i slutändan ännu 

mindre.
229

  

 

Representanten för Söderenergi menar också att det krävs viss förbehandling innan det går att 

använda spillvärmen. Detta är något som han menar att spillvärmekunderna ofta glömmer.  
 

Det är ju inte bara att koppla på, även om våra spillvärmekunder ibland vill hävda 

det. En kWh spillvärme är inte lika mycket värd som en kWh fjärrvärme eftersom 

den kan användas direkt. Vi måste förädla den här kWh. Det kan vara en 

pedagogisk nöt att knäcka att föra fram ibland.
230 

 

Återvunnen Energis representant har en annorlunda åsikt gällande möjligheterna till 

spillvärmeleveranser då han menar att det troligtvis mycket större potential än man egentligen 

tror. Genom att se andra, nya möjligheter till leveranser skulle det gå att hitta fler möjligheter 

till spillvärmeleveranser. Skulle det vara möjligt att hitta nya tekniska lösningar med lägre 

temperatur skulle det gå att få värme från exempelvis datahallar och köpcentrum.231 

12.3 Att se möjligheter genom tredjepartstillträde 
I diskussionerna gällande TPA jämförs ofta fjärrvärmen med andra marknader eller tekniker. 

Energibolagen jämför främst med elmarknaden då de menar att det är enklare att ha ett utbyte 

av el och att skapa en gemensam marknad eftersom det är enklare att standardisera och 

leverera önskad kvalitet till kunden. De menar fjärrvärmen som produkt medför andra 

komplikationer som gör det svårare.
 232

 

 

Fastighetsägarna och Återvunnen Energi har en mer positiv inställning där de jämför 

fjärrvärmens potential med telefonin där man efter avregleringen av telemarknaden och 

mobiltelefonin sett en fantastisk utveckling i Sverige. Den menar att om man skulle öppna 

upp fjärrvärmenäten skulle det finnas möjlighet med en liknande utveckling.   

 
Det går att se på vad som hänt på telefonimarknaden eller mobiltelefonimarknaden. 

Det är ju en fantastisk utveckling. Jag tror inte det hade sett ut så om Telia varit 

Televerket fortfarande och varit ensamma om att leverera kopparnät.
233
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Genom att man nu skulle öppna upp näten för konkurrens skulle de svenska energibolagen 

kunna få ett försprång gentemot internationella konkurrenter, både kunskapsmässigt och 

ekonomiskt. Ericsson och Nokia fick i avregleringen av telefonimarknaden ett försprång som 

de lever på än idag och samma möjlighet skulle finnas inom fjärrvärmen. 234  

 

Vissa kommuner ser en möjlighet för dem att skapa ett nytt system för fjärrvärmen. Täby 

kommun planerar att bygga ett fjärrvärmenät med sikte på att det ska upphandlas i konkurrens 

där vem som helst ska kunna leverera in i nätet. Åsikterna kring detta går isär. 

Fastighetsägarnas representant menar att de nu kommer bli först i världen med ett 

konkurrensutsatt fjärrvärmenät, vilket Stockholm hade chansen att vara.  

 
Täby kommun kommer nu att bli först i världen vilket är spännande. Men Täby 

kommun är egentligen för litet, men de gör det ur ett principiellt perspektiv. (…) 

Och det tror jag är ett första steg i en utveckling i Stockholms län, kan man bevisa 

att det fungerar rent administrativt och organisatoriskt i Täby så finns det ingenting 

som hindrar att man inte ska kunna göra det på fler ställen. Tittar man på en karta så 

ser man att Täby ligger väldigt strategiskt. Det ligger nära till Sollentuna som inte 

har någon egen produktion, som är beroende av en leverantör, det kanske skulle 

vara bättre att vara beroende av två.
235 

 

Återvunnen Energis representant är även han positiv, men Fortums representanter har en 

något annan uppfattning, då det har svårt att se hur det skulle fungera i praktiken. De menar 

att det handlar om allt för liten värmelast för att det ska vara lönsamt för bolag att göra större 

investeringar i ledningar till Täby.
236 

12.4 Nationella kontra lokala lösningar 
En viktig diskussion i frågan gäller huruvida det ska bli ett nationellt regelverk eller om det 

skulle gå att ha olika regler på olika platser i Sverige. Vattenfalls representanter menar att det 

krävs ett visst antal grundförutsättningar för att det ska vara intressant att tala om 

konkurrensutsättning av nätet, vilket de menar finns i relativt stor utsträckning i Stockholm.  

 
... 1. Marknaden måste vara tillräckligt stor i sig själv. Det är nog mer aktuellt i 

Stockholm än i andra mindre orter och där är det svårt att tänka sig att man ska 

kunna få till en fungerande konkurrens. 2. Det måste vara hyfsade 

integrationskulvertar. De behöver inte vara 100 % utan det kan 

marknadsmekanismer ändå hantera, vilket man kan se i elnätet där det finns 

kapacitetsbrister men det fungerar trots detta. En tredje förutsättning är att det måste 

finnas flera aktörer på marknaden. (…) Dessa förutsättningar finns dock i stort i 

Stockholm, till ca 50- 60 %.
237

  

 

Representanterna för Fortum är mer kritiska till en liknande situation. De menar att om det 

ska bli en lösning med öppna nät måste man ha ett nationellt regelverk och att det inte vore 

vettigt att det skulle handla om speciallösningar i storstadsregionerna.
238 

 

Sammankopplingarna av fjärrvärmenätet i Stockholm ger en ny marknadssituation och därför 

en ny relevant marknad, menar representanten för Fastighetsägarna. Den relevanta 
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marknaden, som kan användas som en definition inom konkurrensrättsliga termer, har 

definierats av konkurrensverket i ett utlåtande gällande i ett ärende som nätets utbredning och 

menar att om man översätter detta till Stockholmstermer är den relevanta marknaden stora 

delar av Stockholmsregionen. Men ändå är det lokala monopol.239 

 

Flera av energibolagen menar att de bästa förutsättningarna finns där det finns spillvärme 

vilket saknas i Stockholm. Söderenergis representant menar att det är mest motiverat med 

TPA där det finns stora nät, vilket det finns i Stockholm, men istället finns ingen spillvärme. 

Då menar han att det blir ett glapp i att där det finns aktörer som kan komma in och leverera, 

där finns det inte tillräckligt stora nät.240 Fortum menar att det stora behovet för TPA finns i de 

orter med mycket spillvärme men inte har möjlighet att leverera in det. 

 
Men det jag tror att det stora behovet finns där det finns leverantörer som kanske 

har väldigt mycket spillvärme där man kanske kan få komma in. Så jag tycker det är 

olyckligt att man bara fokuserar på storstadsregionerna, och där finns det ju ingen 

spillvärme.
241 

12.5 Har fjärrvärmen en förtroendekris? 
I intervjuerna diskuteras fjärrvärmens anseende, vilket ibland nämnas i förbifarten men det är 

tydligt att man är något bekymrade över hur bilden av fjärrvärmen är i Stockholm idag. Det är 

främst Fortum som pekas ut här för sin prissättning. Fastighetsägarna och Återvunnen Energi 

diskuterar detta. De menar att det finns ett skäl att debatten i Stockholm sticker ut i en negativ 

bemärkelse och att fjärrvärmepriset är något som driver upp hyrorna.
242 

 

Efter införandet av fjärrvärmenämnden har minst ett fall gått upp för prövning. Det gäller 

bostadsrättsföreningen Hugin 20 som ville förhandla om värmetaxan med Fortum. De menar 

då att Fortum utnyttjar sin monopolställning genom att de sätter ett klart högre pris än vad 

som anses rimligt.   

 
…vi tog deras förbrukning, kostnad, och flyttade fiktivt huset till Sollentuna och 

såg vad priset skulle varit där. Då visade det sig att priset hade varit 20-25 % lägre 

och det som är mest provocerande för fastighetsägaren är att i Sollentuna finns 

ingen egen produktion utan de köper värmen från Fortum.
243 

 

Även energibolagen är medvetna om problemet och debatten kring prissättningen. Det är få 

som dock uttalar sig något direkt om det, men representanterna för Vattenfall säger att det är 

problematiskt att fjärrvärmen har lägre förtroende nu vilket är problematiskt. Fördelarna med 

fjärrvärmen försvinner i en kritik av den prissättning som ibland förs. De har märkt att folk 

byter till värmepumpar och märker att folk har problem med inlåsningen i fjärrvärmen och att 

de skulle tycka det vore bättre med någon form av valfrihet.244 

 

Även Återvunnen Energis representant menar att det är just valfriheten som människor idag 

saknar. Människor vill ha möjligheten att kunna byta leverantör, eller göra en exit, och detta 

kan man exempelvis få via en värmepump. Då går det både att byta pump och elleverantör.
245 
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12.6 Sammanfattande analys 
Det är tydligt att det råder delade meningar om möjligheterna till tredjepartstillträde. Från 

energibolagens perspektiv kan man förstå att de vill bibehålla sina positioner medan 

Fastighetsägarna och Återvunnen Energi har ett intresse i att näten öppnas upp. Det finns dock 

en diskussion om att fjärrvärmen har en förtroendekris och studier pekar på fjärrvärmen i 

Stockholm är omdebatterad i Stockholm. Det är få som kritiserar fjärrvärmen som teknik, 

vilket vi sett att de flesta är överens om drifts- och miljöfördelar. Det är snarare de systemiska 

och organisatoriska aspekterna som är problemet.
246

 Det är ett helt klart ett ledningsbundet 

system med starka kopplingar, vilket gör att det finns en mycket stark vertikal integrering. I 

fallet fjärrvärme kan detta vara en stor nackdel, särskilt som dagens situation med lokala 

monopol i kombination med marknadsmässig, och vad många anser i vissa fall oskälig, 

prissättning. Samtidigt går det genomföra förändringar i fjärrvärmens förutsättningar, bryta 

dess momentum, genom politiska beslut. Genom att lagstifta om ett tredjepartstillträde går det 

mer eller mindre att påbörja förändringarna direkt. Hur det ska gå till är en annan fråga. 

Kaijser menade att två alternativ finns, nämligen att konkurrensutsätta fjärrvärmen, eller att 

acceptera monopolkaraktären och införa någon form av reglering.
247

 Detta är nog de två 

rimligaste utvägarna.  

 

Huruvida det ska vara ett nationellt regelverk eller inte är en intressant fråga i Stockholm, och 

tillspetsat är det faktiskt en knäckfråga. Åsikterna går isär och samtidigt går det inte att frånse 

det faktum att ju mer och bättre sammankopplade näten är i Stockholm, desto svårare att 

hävda att det inte är tekniskt möjligt, vilket i viss mån fjärrvärmeutredningen även visade på 

att det faktiskt är. Då återstår, som några av respondenterna gör, att mena att det inte ska 

finnas speciallösningar utan det bör vara en nationell lösning. (Administration och liknande 

återkommer vi till.) Det kan dock konstateras att det är svårt att få till en lösning som gäller 

hela landet, eftersom de bästa förutsättningarna finns i Stockholm och på de orter som har 

mycket spillvärme. Det finns dessutom orter som helt saknar möjlighet till konkurrens. Enligt 

figur 15 kan se en förenklad modell för olika möjliga vägar att gå.  

 

 
Figur 15. Möjliga vägar för tredjepartstillträde 
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Det går att utgå ifrån att en fungerande konkurrens är det bästa alternativet, åtminstone sett ur 

kundens perspektiv. Sett till Stockholm handlar det om en öppning för konkurrensutsättning 

där kunden kan välja sin fjärrvärmeleverantör. Det kan även bli aktuellt på andra orter, men 

det går generellt, med vissa undantag, att utgå ifrån att det handlar om antingen 

spillvärmeleveranser eller val av fjärrvärmeleverantör i samma nät. Vissa orter saknar helt 

dessa möjligheter, och Kaijser påpekar att för dessa orter kan det enbart innebära en extra 

utgift i form av administration att förhålla sig till TPA utan att få någon vinst av det
248

. Hur 

ska man då gå tillväga? Det alternativ som återstår om man väljer att inte ha en lagstiftning 

som tillåter särskilda lokala/regionala lösningar är att reglera priset på fjärrvärmen. Vilket 

som skulle vara det bästa läggs ingen värdering i, men beroende på vilket perspektiv som 

används (kunden, miljön eller energibolagen) ser svaret olika ut. Att det dock skulle kunna 

behövas någon form av förändring är många överens om, och sett till att ytterligare en 

utredning ska göras finns mycket som tyder på det.    

 

En ytterligare aspekt blir tydlig här, och det är det faktum att det rör sig om ett sociotekniskt 

system med allt vad det innebär. Tekniken är långtifrån frikopplad från verkligheten och nog 

för att det finns teknikdeterministiska drag i systemet, genom spårbundenhetet utifrån det 

faktum att rören redan är lagda, så finns det alla möjligheter att styra utvecklingen av 

systemet, som ovan diskuterats. Men starka viljor drar åt olika håll medan kunden känns 

förvånansvärt frånvarande, trots att somliga hävdar att TPA borde ha som syfte att ge ett lägre 

pris till dem.  

 

Administrationen och planeringen är de problem som man kan se i dagens drift i 

sammankopplade nät och dessa kommer troligtvis att kvarstå och då kanske med ett en ny 

aktör som tar hand om detta. Detta kan leda till en ökad kostnad eftersom en möjlighet är att 

ett nätbolag ska införas vilket gör att en kostnad för dess arbete lär tillkomma. De flesta 

argumenten som framförs stämmer väl överens med vad som kom fram från 

Fjärrvärmeutredningen. 

 

Hos aktörerna som är för en konkurrensutsättning sätts en stor tilltro till marknaden och att 

dessa kommer lösa eventuella problem. De betonar dock att ett eventuellt införande av TPA 

bör göras gradvis. Jämförelserna med elnät och andra marknader är relevanta, utifrån aspekten 

att det skulle kunna ske en stor utveckling på fjärrvärmesidan, och det är troligtvis något som 

kommer att behövas i framtiden, vilket vi kommer se närmare i nästa kapitel. Likheterna med 

andra ledningsbundna system är stora i den aspekten att de är starkt kopplade och kräver stor 

initial investering samt har ett naturligt monopol. I järnvägen kvarstår detta, men för el och 

telefonin har man gått andra vägar. Skillnaden är dock att det inte går att transportera vatten 

samma avstånd till samma kostnad som de andra, vilket är det stora bekymret. Dock verkar 

det numera bli vanligare och vanligare att bygga längre ledningar, troligtvis eftersom priset är 

så pass högt att det är värt förlusterna.   
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13 Fjärrvärmemarknaden imorgon 
Följande avsnitt tar avstamp i frågan om hur de svarande tror att fjärrvärmemarknaden 

kommer se ut i framtiden. Utgångspunkten har varit vilka förändringar som går att skönja på 

ett långt tidsperspektiv, till år 2050.  

13.1 Energibolagens framtidssyn och nyinriktningar 
De flesta energibolagen ser ett antal trender inför framtiden som kommer att påverka dem i 

framtiden. Det är främst två trender som sticker ut mer än andra och det är 

energieffektivisering med passivhus och andra åtgärder samt klimatförändringarna. Gällande 

energieffektiviseringarna säger representanten på Söderenergi följande: 

 
En grov tumregel har varit att den expansion i nyanslutningar som har varit, (…), 

det var att den åts upp av den effektivisering som vi tillsammans med kunderna 

kunde åstadkomma i deras anläggningar. Så i princip har lasten varit statisk i vårt 

fjärrvärmeområde ganska länge.
249

 

 

Alla energibolagen märker av detta, och att lasten faktiskt överlag sjunker. Samtidigt finns det 

hopp i Stockholm genom det faktum att det faktiskt är en tätbefolkad region där man räknar 

med fortsatt befolkningsökning vilket naturligtvis påverkar fjärrvärmen. Detta pratar Fortum 

om, då de menar att prognoser pekar mot en befolkningsökning på 300 000 – 400 000 fram 

till 2030. Det kommer innebära många nya fastigheter och där ser de stor potential till 

nyanslutningar i fjärrvärme. Men trots att man kan hoppas på många nyanslutningar tror de 

ändå att värmelasten kommer vara oförändrad fram till 2020-2030.
250 

 

Vad det gäller klimatförändringarna är man lite mer osäkra, men det är något som 

energibolagen förhåller sig till. Vattenfall menar att de inte hade märkt av det ännu men det 

kan komma att påverka i framtiden.
251 

 

Beroende på klimatförändringar och effektiviseringar kanske det kommer att se något 

annorlunda ut för energibolagen på många sätt. Söderenergis representant säger att andelen av 

fjärrvärme som blir tappvarmvatten kan komma att öka i framtiden. 

 
Samtidigt, det är möjligt att när det gäller själva uppvärmningsdelen som idag på ett 

ungefär är uppdelad så att utav varje levererad kWh fjärrvärme så är 70 % 

uppvärmning och 30 % tappvarmvatten. Det kan hända att det kommer minskas, så 

att det är tappvarmvattnet som tar största delen i framtiden.
252 

 

Norrenergis representant tror att man i framtiden kanske kommer se andra produkter från 

fjärrvärmen, med en mer flexibel situation där man som kund eventuellt kan leverera ut i nätet 

och enbart få en delleverans från energibolaget
253

.  

 

Återvunnen Energis representant menar att fjärrvärmen kan komma att användas i många nya 

produkter. Han menar att man kan komma att se mer småskaliga lösningar och integreringar 
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med för fjärrvärmen nya produkter, som tvättmaskiner och diskmaskiner samt att det kan 

komma att finnas värmeväxlarsystem som är värmedrivna istället för eldrivna.
254 

 

Fjärrkyla kan komma att bli större och viktigare som produkt i framtiden enligt många 

aktörer. Fortum har redan ett relativt stort nät i Stockholm och de funderar även över 

absorptionskyla, vilket kan bli aktuellt i mindre orter utanför Stockholm där det skulle vara 

möjligt med lösningar som ger värmedriven kyla. Kombinationen av värme och kyla är något 

som Fortum tror kommer att bli viktigt i framtiden.  

 
…och där har ju FV en utmaning nu, där det finns kombinerad värme och kylbehov. 

Om vi kan dra fram fjärrvärme och fjärrkyla, då kan vi ju konkurrera.
 255 

 

RTK:s representant tror även denne att kombinationen av värme och kyla kan komma att bli 

viktig för energibolagen att kunna erbjuda. Detta är dock främst intressant för verksamheter, 

snarare än bostäder, där det finns mycket lampor och datorer.
256 

 

Norrenergi har fjärrkyla även de, och de märker hela tiden av en ökning av efterfrågan. 

Vattenfall menar att det eventuellt kan bli aktuellt för dem i framtiden i Drevviken, men det 

beror naturligtvis på intresset.
257

 Huruvida fjärrkyla kommer bli viktigt eller inte hänger 

förutom klimatet också ihop med vår ekonomiska situation vilket representanten för Svensk 

Fjärrvärme diskuterar. Om vi har höga inkomstnivåer och lider av höga temperaturer så 

kommer kylprodukter att efterfrågas mer och då kan fjärrkylan komma att spela en roll.258 

13.2 Utbyggnad i glesare områden 
Meningarna går något isär gällande om man kommer satsa på att bygga ut i småhus eller inte i 

framtiden. Det är tydligt att energibolagen inte har samma lönsamhet i dessa områden som i 

flerfamiljshus, men några av energibolagen pratar dock om att de satsar på att bygga ut där. 

E.ONs representant menar att de erbjudit fjärrvärme i ett villaområde i Järfälla men att 

intresset varit bristande. I området finns villor med direktverkande el samt att i en del av 

husen har de redan hunnit vidta effektiviserande åtgärder. Det gör det svårt men samtidigt vill 

de fortsätta expandera fjärrvärmen och då är småhusområden intressanta trots att kostnaden 

för anslutningen blir högre för energibolaget.259 Representanten för RTK tror att energibolagen 

generellt kommer att fortsätta försöka bygga ut i villaområden. 

 
Man försöker så att säga på alla sätt och vis, man försöker ansluta villaområden 

men det lyckas man inte med.
260 

 

Han tror att det beror på konkurrensen från värmepumpar och den stora kostnaden det medför 

att byta till vattenburet system för villorna med direktverkande el
261

. Representanten för 

Stockholms stad menar att han tror att Fortum i mindre utsträckning kommer att försöka 

bygga ut i småhusområden. Samtidigt utgår småhusen endast 10 % av Stockholms stads 

bostadsbestånd och det i sig gör att småhusen inte är lika intressanta.
262
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Att det kommer bli svårare på vissa platser att bygga ut diskuterar även Fastighetsägarnas 

representant. Han menar att det ibland ses som en rättighet att få tillgång till fjärrvärme, vilket 

det inte kommer vara i framtiden utan att bygga ut på marknadsmässiga grunder kommer att 

bli allt viktigare.  

 
Det kanske kommer vara så att kunden inte kommer att kunna ha rätt till fjärrvärme 

alltid. På vissa orter anses nästan fjärrvärmen vara en rättighet. Faktiskt. Den 

situationen tror inte jag på, utan man kommer bygga ut på markandsmässiga 

grunder och vara mer noggrann med vilka investeringsbeslut man tar.
263

  

13.3 Småskalighet kontra storskalighet 
Huruvida fjärrvärmeproduktionen kommer vara små- eller storskalig är något som också 

diskuteras. Här råder det något delade meningar. Vissa menar att man nog kommer se mer 

småskalighet medan någon tror tvärtom. Norrenergis representant menar att det idag kanske är 

en lite för ”fyrkantig” syn då fjärrvärme ska produceras i stora verk. I framtiden kan det 

komma att bli mer flexibelt överlag.
264

 Detta håller både Fastighetsägarna och Återvunnen 

Energis representanter med om. Fastighetsägarnas representant tror att man kommer se en mer 

diversifierad marknad och en bortgång från de stora anläggningarna och den storskalighet 

som kännetecknar fjärrvärmen idag. En möjlighet är också att vi kommer att se mer nischade 

aktörer som kan leverera antingen bas eller toppeffekt och att detta ger en möjlighet att som 

kund kunna plocka ihop paket av värme.265 Återvunnen Energis representant menar att det kan 

komma att ske en standardisering av fjärrvärmen vilket kommer leda till möjligheter för 

ytterligare sammankopplingar och att det kan minska sårbarheten.  

 
Småskalig kraftvärmeproduktion i fastigheter där du därmed också minskar 

sårbarheten i värmesystemet. Och du kommer få en standardisering, med fler nät 

som kommer kopplas ihop. Då minskar även sårbarheten. Standardiseringen 

kommer också att innebära att man jobbar med samma temperaturer och tryck och 

sånt så du får standardiserade produkter.
266

 

 

E.ONs representant menar dock att det kommer nog bli ett mer hållbart energisystem utifrån 

aspekten att det kommer vara mer kraftvärme och mer storskaligt. Han tror även att 

värmepumpar inte kommer att användas i fjärrvärmeproduktionen vid den tidpunkten.
267

  

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån intervjuerna se att de ser en framtid framför sig som ser 

något annorlunda. Fastighetsägarnas representant sammanfattar det hela genom följande 

citat: 
 

Och de byggnader som byggs idag byggs med mycket mindre värmebehov. De är 

bättre isolerade och har bättre värmeeffektivitet. De har bättre fönster och 

ventilation och liknande. Det fjärrvärmen är bra på är att värma hus, och om den 

marknaden blir mindre måste man ju ställa om sig till någonting.
268 
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13.4 Sammanfattande analys 
Att ha gissningar om framtiden är svårt. Fjärrvärmemarknaden är inte enklare, och med ett 

möjligt tredjepartstillträde framför sig blir det än svårare. Energibolagen själva tror i alla fall 

överlag att fjärrvärmen i sig nog kan stöta på vissa problem som en följd av 

energieffektiviseringar och klimatförändringar. Man ser redan idag att värmelasten sjunker, 

men å andra sidan går det att förvänta sig en befolkningsökning i regionen framåt vilket ger 

en fortsatt ljus framtid. Men någon slags konsensus verkar finnas att de nog inom några år 

måste börja fundera över att förändra marknadsinriktning något. Att sälja värme kommer 

fortsatt vara centralt, men som vi sett ovan ser man stora vinster med att sälja el från 

kraftvärmeproduktion. Att även se möjligheter i att leverera till nya applikationer, som 

tvättmaskiner och liknande kan vara en möjlig väg att gå. Möjlighet till mer småskaliga 

lösningar pekar några aktörer på, med en med decentraliserad marknad.  

 

I Stockholmsregionen blir diskussionen om utbyggnad i glesare områden lite speciell. I andra 

regioner, och särskilt i småorter, är det en självklarhet att bygga ut bland småhusen, särskilt 

eftersom det är enda chansen att göra så. I Stockholmsregionen är man på vissa platser mer 

bortskämd med att områdena de bygger ut i är tätbebyggda och eftersom det ändå ger ett stort 

värmeunderlag nöjer man sig med att satsa på dessa områden. Detta kan jämföras till viss del 

med Graham och Marvins diskussion om splittrande urbanitet
269

, då privatiseringarna och den 

affärsmässiga bolagsstyrning av energibolagen leder till att fjärrvärme inte byggs ut som en 

kommunal nyttighet längre. I någon intervju komma även detta fram, att fjärrvärme i 

framtiden inte ska kunna ses som en rättighet längre. Det går att se ur flera perspektiv. Sett ur 

det faktum att bolagen agerar på en liberaliserad marknad där faktiskt framtiden ser osäker ut 

är svårt att klandra bolagen om de väljer att satsa på mer tätbebyggda områden. Å andra sidan 

ses fjärrvärmen i sig som en miljövänlig uppvärmningsform och en viktig del i arbetet mot 

klimatförändringarna. Utifrån det perspektivet kanske det skulle vara en själklarhet att alla 

som vill ska få fjärrvärme?  

 

Det är också en av huvudfrågorna, vem vill ha fjärrvärme i framtiden? Meningarna går isär 

om fjärrvärmens popularitet i stort, då man i Stockholmsregionen i stort har problem med 

imagen medan fjärrvärmen i andra delar av landet har en helt annan bild. Med risk för att 

upprepa så är det inte tekniken fjärrvärme som ifrågasätts någonstans, utan det är 

organisationsformen. Kan då ett tredjepartstillträde vara räddningen? Kanske. Det är dock inte 

enkelt att se hur det skulle genomföras, men att ha ett nationellt regelverk skulle troligtvis inte 

vara den mest optimala lösningen eftersom förutsättningarna är så pass skiljda mellan orter. 

Stockholm har också goda förutsättningar för att öppna upp näten för att kunden ska kunna 

välja leverantör, men det är långt ifrån oproblematiskt. Men det kanske är det som behövs för 

att stärka fjärrvärmens ställning i framtiden? 
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14 Diskussion 
Som vi ovan påvisat är Stockholms fjärrvärmenät ett komplext system med många aktörer 

som påverkar systemets utformning och framtid. Systemets sociotekniska karaktär blir tydligt 

i intervjuer med aktörerna, både gällande hur dagens sammankopplingar gått till och hur 

samarbetet idag fungerar. Tekniska och sociala aspekter är därmed lika viktiga att lyfta upp i 

analysen av systemet. De deterministiska drag ett ledningsbundet system ger upphov till går 

inte att bortse från. En tydlig aspekt av detta är naturligtvis att rören ligger där de ligger och 

att det därför inte blir ekonomiskt rationellt att förändra den befintliga strukturen, istället 

förbättrar man den. Systemets karaktär uppfattas mycket riktigt som problematiskt i och med 

att konkurrerande system, som värmepumpar, tydligt ställs i relation till fjärrvärmen av de 

studerade aktörerna. I jämförelsen systemen emellan uppfattas fjärrvärmen som ett trögt 

system, samtidigt som systemet har ofrånkomliga fördelar. 

 

Om blicken lyfts från rören blir de olika aktörerna ”ovanför marken” tydliga. Här återfinns 

kommunerna som en gång varit med och planerat, byggt och drivit fjärrvärmen. Numera är 

situationen en annan. Kommunerna har inte längre samma makt över energibolagen, vare sig 

de äger dem eller inte, som de förut hade. Energibolagen menar att de har ett gott samarbete 

med kommunerna, men alla kommuner har inte samma bild av detta. Orsaken kan vara att 

samarbeten sker på olika nivåer i kommunen och att det inte ger avtryck på hela den 

kommunala organisationen, och då heller inte energiplaneringen. Detta kan bero på att 

kompetens vad gäller energibolagens verksamhet saknas i kommunerna, vilket gör att 

energibolagen kan sätta egna agendor och på samma gång få med sig de kommunala 

politikerna. Detta säger något intressant om energiplaneringens specifika karaktär. Även om 

tanken om det helhetsgrepp över energiplaneringen som kommunerna uttryckligen vill ha är 

god så riskerar man att tappa greppet om de mindre delarna. Medvetenheten kring 

energifrågornas karaktär och hur de påverkar det globala liksom lokala klimaten är hög, men 

kommunerna riskerar på grund av systemets komplexitet att inte kunna påverka detsamma. 

 

De samarbeten som förut fanns genom STOSEB formade näten och hjälpte till att få alla att 

dra åt samma håll. Huruvida det rådde jämlika förhållanden bolagen emellan låter vi vara 

osagt men det fanns på den tiden fler energibolag än idag vilket krävde större samordning. 

Samtidigt rådde inte konkurrens på samma villkor då som idag. Idag drivs alla energibolag på 

affärsmässiga grunder och agerar i många fall även på flera marknader samtidigt genom 

försäljning av el eller fjärrkyla. Samverkan blir därför potentiellt sett svårare, men samtidigt 

finns det poänger med att inte måla upp en allt för dyster bild. De sammankopplingar som 

idag finns gör att nätet körs mer ekonomiskt och miljömässigt korrekt samtidigt som det ger 

en extra säkerhet vid haverier. Att kunna köpa in topplast vid behov är en stor fördel för 

bolagen och potentiellt har man redan genom sammankopplingarna minskat de lokala men 

främst globala utsläppen av växthusgaser i stor utsträckning och genom byggande av nya 

kraftvärmeverk är potentialen ännu större. Våra simuleringar visade att den största potentialen 

ligger i minskningen av det globala utsläppet av koldioxid men det lokala kan även det 

minska genom att man tack vare samordningar kan köra bästa möjliga produktion hela tiden. 

Vid ett höjt elpris kan kraftvärmen komma att bli än viktigare för energibolagen, men 

biobränslet som ska användas kan i flera fall komma att bli dyrare då trycket kommer att öka 

på detsamma. Det är dock inte givet att priset på biobränsle kommer öka enbart på grund av 

Stockholms fjärrvärmenät men känsligheten i systemet beroende av priset kommer bli större. 

Stora ekonomiska och miljömässiga, främst globala, potentialer fanns i att använda naturgas 

som bränsle men här är den bristande infrastrukturen ett hinder.   
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STOSEB nämndes ovan som ett viktigt samverkansorgan som lades ner i början av 2000-

talet. STOSEB saknas av vissa aktörer och onekligen finns det ett behov av ett permanent 

organ med makt och kompetens för att samverka kring den viktiga energifrågan. Det 

energiarbete som RTK idag bedriver är ett viktigt steg på denna väg, men samtidigt är det ett 

projekt som löper under begränsad tid och den ovan nämnda problematiken med att bolagen 

ska agera på affärsmässiga grunder försvårar säkerligen ett samarbete med en gemensam nytta 

som mål. För kommunernas del verkar det vara problematiskt att hålla reda på de olika 

organen, då man inte har helt klart för sig vem som gör vad när det gäller KSL och RTK. 

Även detta verkar vara symtomatiskt för energifrågornas karaktär, där vikten av att verka på 

olika nivåer samtidigt skapar en splittrad helhetsbild. Frågan kan formuleras som behovet av 

att skapa en regional identitet där kommuner liksom bolag tydligt ser sina roller och vad de 

kan bidra med. Möjligheten till en gemensam identitet försvåras dock av det egna interna 

identitetsarbetet som sker parallellt, och riskerar att överlappa varandra. Olika kommuner har 

olika förutsättningar att göra sina intressen hörda i sammanhanget, detsamma gäller bolagen.  

 

Det faktum att i stort sett samtliga energibolag planerar att bygga eller redan bygger 

kraftvärme kan ses på många sätt. För energibolagen ger det en möjlighet förbättra 

lönsamheten utan att göra nyanslutningar. Miljömässigt ger det också fördelar, särskilt så 

länge elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter gäller. Samtidigt finns det en brist i 

samordningen, eftersom de faktiskt inte skulle behöva så mycket kraftvärmeverk som byggs. 

Detta kritiseras av några aktörer. Ur ett resurshushållningsperspektiv hade det varit bättre att 

samordna byggandet och eventuellt bygga anläggningar tillsammans. Risken är i framtiden att 

värmen i större utsträckning kommer vara ett överskott som måste kylas bort och då riskerar 

fjärrvärmen att förlora sitt goda rykte även när det gäller miljön. Eftersom två av de större 

bolagen verkar ha ett väl utvecklat samarbete kan det inte ses som en omöjlighet att samverka 

i större utsträckning. Några av de övriga bolagen upplever det dock som svårt att exempelvis 

bygga kraftvärme tillsammans. Samma bolag tenderar att i viss utsträckning se sig som 

”lillebror” i sammanhanget vilket säkerligen påverkar situationen. Det går inte att frångå det 

faktum att näten idag är väl sammankopplade, vilket våra modelleringar visar, och att 

ytterligare sammankopplingar eventuellt inte är lika lönsamt. Om inga sammankopplingar 

fanns skulle dock situationen se helt annorlunda ut. Byggande av kraftvärmeverk kan alltså 

betraktas som en teknisk, en ekonomisk och en miljömässig fråga. Men det är också en fråga 

som har med kommunal planering att göra i och med att verken skall lokaliseras någonstans. 

Det är i kommunerna verken byggs och de är de som sedan måste ta ansvar inför exempelvis 

kommunens medborgare. Frågan om lokalisering av kraftvärmeverk pekar återigen på 

systemet komplexitet.  

 

Det går som ovan diskuterats att se ett visst spår av individualisering av energibolagen. Även 

om trenden inte är stark verkar den ha skett gradvis. Det går även argumentera för att 

fjärrvärmen i Stockholm befinner sig i en stagnationsfas utifrån det faktum att det inte växer i 

någon större utsträckning. Att tala om en regression är att ta i, men denna fas medför problem 

eftersom bolagen inte växer på samma sätt som tidigare. Samtidigt har priserna drivits upp till 

nivåer som ger en fortsatt god lönsamhet. Genom att då bygga kraftvärme kan detta stärkas 

ännu mer. Det går inte heller att frångå att bolagen troligtvis, trots att de inte direkt säger det 

själva, har ett eventuellt tredjepartstillträde i bakhuvudet i sin planering idag. Genom att i 

detta läge stärka sina positioner genom att bygga kraftvärme kan man få ett bra utgångsläge 

ifall nätet skulle konkurrensutsättas. Energibolagen har alla svårt att se hur ett 

tredjepartstillträde skulle gå till och vissa tycker inte att det går att ha speciallösningar i 

Stockholmsregionen. Andra är inte lika kritiska till att det faktiskt skulle gå i Stockholm. 

Detta har naturligtvis att göra med att alla vill bibehålla eller stärka sina positioner. De stora 



 99 

bolagen vill bibehålla sitt kundunderlag, medan de mindre eventuellt kan se en chans att 

skaffa sig en större marknadsandel. Det blir naturligtvis retoriskt korrekt att ifrågasätta TPA 

och att mena att det måste bli nationella lösningar eftersom det i praktiken innebär att det inte 

går att införa TPA. Eftersom det inte finns någon större spillvärmepotential i Stockholm är 

just en öppning av nätet där man som kund skulle kunna välja leverantör det alternativ mest 

lämpliga, och det enda, för Stockholm. En annan viktig poäng är att ju mer tekniskt 

sammankopplat nätet är, desto svårare att skylla på tekniska hinder. Istället återstår att påvisa 

de hinder som andra faktorer utgör, i likhet med vad som framkom i fjärrvärmeutredningen. 

Om det inte skulle gå att genomföra en öppning av nätet är det andra alternativet en 

prisreglering. I slutändan bör man nog ändå göra någon förändring eftersom bilden av 

fjärrvärme i Stockholm är idag problematisk för bolagen.   

 

Förutom TPA står fjärrvärmemarknaden idag i stort inför en rad utmaningar i och med de 

sjunkande värmelasterna, kanske inte särskilt mycket beroende på att kunder lämnar dem men 

att effektiviseringar och klimatförändringar kan påverka. De nyanslutningar som görs äts mer 

eller mindre upp av effektiviseringar vilket naturligtvis påverkar. Marknaden kan dessutom 

utvecklas åt olika håll, då vissa tror på en småskalig produktion med nya tjänster och mer 

flexibla lösningar. Några av aktörerna utanför energibolagen framhåller att 

fjärrvärmemarknaden skulle kunna få en god utveckling genom att konkurrensutsätta den 

vilket energibolagen inte är lika enade om. Framtiden för fjärrvärmen i Stockholm ser 

sannerligen spännande ut och genom sitt agerande kommer aktörerna lägga grunden för 

framtiden för ett redan idag komplext tekniskt regionalt system. 
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15 Slutsatser 
Nedan sammanfattar vi slutsatserna för vårt arbete utifrån våra frågeställningar. Vårt syfte 

med rapporten har varit att undersöka drivkrafter och hinder för att utveckla fjärrvärmenäten i 

Stockholmsregionen. Vidare har syftet varit att studera hur aktörer samverkar på olika nivåer 

för att bibehålla och/eller vidareutveckla energisamarbeten.  

 

 Vilka tekniska, ekonomiska och miljömässiga potentialer har Stockholms 

fjärrvärmenät idag och i framtiden? 

 

Potentialerna rent ekonomiskt för ytterligare sammankopplingar är relativt små eftersom 

näten redan idag är väl sammankopplade. En av anledningarna till att potentialerna blir 

mindre är de värmeförluster som uppstår vid längre kulvertar. Samtidigt är det andra vinster 

rent drifts- och säkerhetsmässigt som ger större incitament till sammankopplingar. Genom att 

bygga kraftvärmeverk kan den ekonomiska potentialen höjas eftersom det går att öka 

lönsamheten genom försäljning av el. Flera av energibolagen planerar just nu att bygga 

kraftvärmeverk av just denna anledning. De tekniska potentialerna är stora eftersom det är 

beprövade tekniker som används och eftersom sammankopplingarna har funnits i många år. 

Kompetensen hos bolagen är stor. Stora potentialer till att minska både lokala och globala 

koldioxidutsläpp finns genom ytterligare sammankopplingar och byggande av nya 

kraftvärmeverk. Genom bättre sammankopplingar och mer elproduktion kan det svenska 

utsläppet av koldioxid minska med drygt 30 %. 

 

 Hur arbetar kommunerna med energiplanering och vilken roll har fjärrvärmen i detta? 

 

En slutsats är att miljövetarna har flyttat in på energiplanernas område. Detta har bidragit till 

att energifrågorna fått dels en klimatinriktning, vilket bland annat är tydligt eftersom många 

av energiplanerna håller på att omvandlas till klimatstrategier. Ansvaret för energiplaneringen 

har flyttats från kommunernas olika förvaltningar till en mer strategisk nivå och högst upp i 

hierarkin, nära kommunledningen. Detta innebär att miljöarbetet har fått en högre status än 

tidigare och där ses energifrågorna som centrala. Frågan är dock om klimatfrågornas inträde i 

energiplaneringen är ett varaktigt fenomen eller om detta är ett resultat av den trendkänslighet 

som den nuvarande lagstiftningen kring energiplanering tillåter. 

 

Fjärrvärmen är central i kommunernas energiplanering. I de flesta kommunerna är 

fjärrvärmen den primära uppvärmningskällan och de flesta kommunerna arbetar aktivt för att 

ytterligare sprida fjärrvärmen. Problematiskt i sammanhanget är att konkurrerande tekniker 

kan erbjuda lösningar på de problem som man upplever med fjärrvärmen, framförallt 

fjärrvärmens monopolliknande ställning. De flesta kommuner önskar kunna föreskriva 

fjärrvärme, bland annat i detaljplaner, i högre grad. Samtidigt vill varken fastighetsägarna 

eller energibolagen ansluta i samma takt och utsträckning som dessa kommuner vill göra. Vår 

slutsats är att fjärrvärmen måste förstås som ett sociotekniskt system, där tekniken visserligen 

inte ifrågasätts men där de organisatoriska aspekterna inte stämmer överens med den typ av 

energisystem som efterfrågas.  

 

 Hur ser samarbeten mellan kommuner, energibolag och regionala aktörer ut? 

 

Samarbetet mellan de olika aktörerna ser olika ut och fungerar olika väl. Mellan 

energibolagen fungerar samarbetet väl med oftast dagliga kontakter och utbyte av värme. 
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Detta ger en säkerhet i systemet. Det gör att bolagen kan samordna revisioner och optimera 

driften för att köra billigast produktion i så stor utsträckning som möjligt. Det komplexa 

systemet gör dock att det ställer stora krav på planering och samordning och att energibolagen 

verkligen har ett jämlikt förhållande. Mellan kommunerna och energibolagen verkar det 

finnas ett glapp då energibolagen själva anser att det är en bra dialog medan några av 

kommunerna menade att de inte har ett bra samarbete. De upplever vidare att de inte kan 

påverka energibolagen i någon större utsträckning, vare sig de äger bolaget själva eller inte. 

Glappet är tydligt även på den regionala nivån då kommunerna inte alltid har vetskap om 

vilken regional aktör som ansvarar för vad. Inte heller arbetet med den regionala 

översiktsplanen löper oproblematiskt vilket gör att det blir tydligt hur svårt det är att 

samordna den regionala nivån, trots att regionala samarbeten är något politiskt som 

efterfrågas. För energibolagen var STOSEB tidigare viktigt men idag saknas organet och 

arbetet med att samordna är inte lika enkelt som förut. Samtidigt har marknadssituationen 

förändrats mycket de senaste 15 åren. 

 

 Vilka utmaningar står energibolagen inför i framtiden? 

 

Liksom kommunerna har energibolagen en något kluven bild av fjärrvärmen idag. Som 

produkt är fjärrvärmen sällan ifrågasatt och de sammankopplingar som finns gör att de 

ekonomiska och miljömässiga vinsterna är stora, vilket är till deras fördel. Energibolagen 

själva känner dock av en minskad värmelast på grund av klimatförändringar och 

energieffektiviseringar. Dessa faktorer gör att lasten varit konstant ett antal år, men hopp finns 

i form av att Stockholm är en region som kan förvänta sig fortsatt expansion i framtiden. 

Energibolagen går också i viss utsträckning mot en individualisering och i viss mån mot att 

bredda sin verksamhet genom nya marknadsinriktningar i form satsningarna på kraftvärme 

och fjärrkyla. Samtidigt ifrågasätts fjärrvärmens systemiska karaktärer allt mer idag och som 

ett led i det efterfrågas ett tredjepartstillträde, antingen genom att man ska få rätt att gå in med 

exempelvis spillvärme eller att man öppnar upp näten för att kunden själv ska få välja sin 

leverantör. Energibolagen är skeptiska till en sådan utveckling medan kommuner och andra 

aktörer är positiva. Vår slutsats är att en eventuell öppning av näten skulle vara särskilt 

gynnsamt i Stockholm vilket de befintliga sammankopplingarna bidrar till. Samtidigt är det 

viktigt att det i slutändan blir billigare för kunden vilket kräver ytterligare studier för att kunna 

uttala sig om. Å andra sidan skulle troligtvis fjärrvärmebranschen kunna behöva en 

konkurrensutsättning för att få ett bättre rykte. 
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16 Fortsatta studier 
Under studiens gång har nya frågeställningar väckts. Här ger vi några förslag på problem och 

frågeställningar som kan vara intressanta att titta närmare på. 
 

Fjärrvärme i kombination med solfångare 

Redan idag bedriver Fortum ett pilotprojekt där det analyseras hur användning av solfångare 

under sommaren kan påverka Stockholms fjärrvärmesystem. Under sommaren ökar behovet 

oljepannorna i de flesta kraftvärmeverk på grund av revision. Biopannor används samtidigt 

inte på grund av det lilla värmebehovet. 
 

Fjärrvärmenät i konkurrens i Täby 

Att närmare studera hur arbetet med det kommande fjärrvärmenätet i Täby skulle kunna bli 

intressant. Hur kommer det sig att en kommun är med och påverkar teknisk utveckling? Att 

de inte har något eget fjärrvärmenät idag påverkar naturligtvis, men varför välja denna 

oprövade modell? 
 

Historisk framväxt av fjärrvärmen i Stockholm och STOSEB 

I intervjuerna har STOSEBs roll betonats och intressant skulle vara att noggrannare studera 

framväxten av fjärrvärmenäten och finna planeringsmässiga förklaringar för skedet. Vilken 

roll spelade STOSEB och på vilket sätt agerade man?  
 

Informella och formella nätverks påverkan på energiplaneringen 

Samarbeten mellan regionala aktörer liksom kommunala tjänstemän och politiker ofta beror 

på resursstarka aktörer. En annan aspekt av nätverk är att de formas av maktstrukturer. Fysisk 

planering beskrivs som en maskulin miljö, där män är i majoritet och mäns intressen 

tillgodoses i högre utsträckning än kvinnors. Har det någon betydelse för utfallet av 

energiplaneringen om män eller kvinnor har samma möjligheter att påverka planeringen?  
 

Lokalisering av kraftvärme i storstadsregioner 

En intressant fråga har gällt lokaliseringen av nya kraftvärmeverk i en storstadsregion. Vilka 

planeringsmässiga överväganden gör bolagen och kommunerna vid en lokalisering? 

Infrastruktur för energi är något nödvändigt, men kanske något onödigt ont som kommunerna 

vill slippa. 
 

Potentialer för produktionen av fjärrkyla 

Vilken potential finns det att inom ramen för produktionen av värme också producera 

fjärrkyla, och därmed också el? Produktionen av fjärrkyla kan höja den totala produktionen i 

systemet under sommaren då fjärrvärmelasterna är som minst. Detta skulle förutom att öka 

den ekonomiska vinsten också kunna minska det globala koldioxidutsläppet. 
 

Samarbete mellan Stockholms fjärrvärmenät och transportsektorn 

Idag, då efterfrågan efter biogas- och elbilar i Sverige ökar, skulle det vara intressant att 

analysera möjligheten för samarbeten mellan transportsektorn och Stockholms fjärrvärmenät. 

Nya anläggningar för produktion av biogas skulle kunna anläggas. 
 

Tredjepartstillträde 

Ett intressant område för fortsatta studier är att djupare analysera möjligheterna för ett 

införande av TPA i Stockholmsregionen. I denna studie har en orientering i frågan utifrån 

aktörers åsikter gjorts, men detta skulle kunna fördjupas, särskilt när den kommande 

utredningen blir färdig. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1   
 

Intervjuguide energibolag - grund 

 

 

Samverkan 
 

IDAG: 

Vilka aktörer har ni samverkan med idag 

När började samverkan 

Vem tog initiativ till samverkan 

Vad kan ni vinna på en samverkan 

Finns det något ni kan förlora på samverkan 

Finns det aktörer ni skulle vilja samverka med men där samverkan saknas idag? 

 

FRAMTIDEN: 

Framtidsbilder – hur ser fjärrvärmesystemen ut år 2050 – samma som idag eller annorlunda? 

Hur ser visionen om ett uthålligt fjärrvärme system ut? 

Hur ska ni nå den visionen? 

Vilken typ av samverkan krävs för att nå uthålliga fjärrvärmesystem? 

 

OLIKA AKTÖRER ATT SAMVERKA MED 

Vem ska driva en regional samverkan på energiområdet – Länsstyrelsen, regionförbund, 

kommunerna själva, energibolagen…? 

Hur ser samverkan med fastighetsägarna ut 

Samverkan med industrin i området 

Vilka är de viktigaste aktörerna att samverka med 

 

PLANERING 

Finns det någon regional planering för fjärrvärmenäten idag 

Vem ska stå för den regionala planeringen 

För- och nackdelar med regional planering 
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide kommuner 

 

Bakgrund 

Berätta om din tjänst! 

Beskriv huvudsakliga arbetsuppgifter 

Hur kommer det sig att energifrågorna ligger på ditt bord? 

 

Allmänt om energiplanering i kommunen 

 

 Vilka frågor är viktiga/centrala? 

 Vad har hänt i kommunen gällande energifrågorna de senaste åren? 

 Vilka aktörer är delaktiga? 

 Hur ser förhållandet till energibolaget ut? 

 

 Vilken roll har fjärrvärme i kommun idag? 

 Vilken roll tror du fjärrvärmen har 2050? 

 Hur ser kommunen på tredjepartstillträdet? 

 

 Hur ser kommunen på samarbete över kommungränserna gällande energifrågor? 

 Vilka samarbeten finns idag, i framtiden? 

 Förhållande till RUFS (regional utvecklingsplan), och RTK (Regionplane- och 

trafikkontoret) 

 Förhållande till KSL 

 

Att arbeta med energiplanering 

 Vilka verktyg används för att arbeta med planeringen? (ÖP, detaljplaner, 

energiplanen) 

 Vilka samarbetar man med i vardagen? 

 Vilka svårigheter finns det med samarbeten? 

 Vilka möjligheter finns det med samarbeten? 

 

Avslut 

 

Något du vill ta upp som vi inte pratat om? 
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Bilaga 3 
Beskrivning av grundmodellen och dataförklaring 

Indata 

 
Tidssteg 

Scenarierna analyseras under en tioårsperiod med tidsindelning som innehåller 88 tidssteg 

fördelat över 12 månader. Tack vare den tidsindelningen kan det förutsättas att värmelasterna 

har olika antal varma och kalla dagar per månad beroende av årstid. Under varmare månader, 

från april till oktober, finns en enkel tidsindelning i 4 steg beroende av om det är dag eller natt 

samt om det är vardag eller helg. Dock är tidsindelningen mycket mer detaljerade under 

kallare månader, från november till mars. Där förutsättas det också att ett ”toppdygn” finns 

inom varje månad då värmelasterna är extra höga. 

 

Bränsle och el 

I bränslepriserna i modellen ingår inte bara inköpspriserna utan även utsläppsrättavgifter och 

olika skatter: energiskatt, CO2-uttsläppskatt och svavelskatt. Hur stora dessa skatter och 

utsläppsrättavgifter är beror på bränsletypen men även av anläggningarna. Skatten
270

 som 

används är från år 2008. 

 

 
Figur 16. Elpriset i scenarierna 5 och 6. 

 

Elpriserna är beräknade och inköpspriserna, energiskatt, nätavgift och elcertifikatavgiften 

ingår. För analys av det befintliga nätet används det elpriset som gäller i Sverige under 2008 

och som baseras på spotmarknadspriset från den gemensamma nordiska elmarknaden 

Nordpool. Å andra sidan, för scenarierna 5 och 6 där vi analyserar det möjliga framtida 
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Energimyndigheten (2008).  



 112 

fjärrvärmesystemet använd elpriset från Melkersons och Söderbergs
271

 modell som utfördes 

vid Linköpings universitet 2004. Enligt deras uppskattning kommer det svenska priset, 

tillsammans med inräknad nätavgift, troligtvist att uppnå en nivå av cirka 1030 kr/MWh under 

dagtid på veckodagar och 460 kr/MWh under resten av tiden. För våra scenarier med det 

framtida svenska elpriset används de värden på elpriset och deras variationer som är visade i 

figur 16. Samma variationer används för elförsäljning från systemets kraftvärmeverk men då 

är pris 720 kr/MWh för höglastperioder och 300 kr/MWh för låglastperioder. Elpriserna för el 

som säljs från kraftvärmeverken är beräknade med elcertifikat i de fall där kraftvärmeverket 

drivs med biobränsle. 

 

Värmeproduktionsanläggningarna 

Uppgifter om anläggningarna som krävs i modellen är:  

 bränsletyp och bränsleverkningsgrad,  

 den maximalla uteffekten till fjärrvärmenätet,  

 utflödets verkningsgrad i fjärrvärmenätet, 

 drifts- och underhållskostnaden,  

 eventuella investeringar för deras installation om dessa inte är befintliga anläggningar 

samt deras ekonomiska och tekniska livslängd. 

 

För kraftvärmeverk krävs också kvoten mellan produktion av el och värme, vilket beror först 

och främst på bränslet. All data för värmeverken och kraftvärmeverken är från tidigare 

forskning av Stockholms fjärrvärmesystem
272

. 

 

Fjärrvärmenät och kulvertar 

I syftet att ha en full insyn i värmeförlusterna längst systemet är detta beräknat inom 

fjärrvärmenätets och kulvertars verkningsgrader. Enligt S. Frederiksen och S. Werner
273

 

uppgår andelen värmeförluster i de flesta svenska fjärrvärmenät till omkring 10 % så det är 

antaget att nätens verkningsgrader till punkten där värmelasterna ansluts är 0,9. Å andra sidan 

har vi antagit att värmeförlusterna till punkterna där kulvertar mellan näten är 

sammankopplade är betydligt mindre och vi antar att den motsvarar 5 % av värmeenergin 

d.v.s. att verkningsgrader till dessa punkter är 0,95. Kulverten som går mellan Bristverket och 

Rotebro och är mellan 20 och 25 km lång har de största värmeförlusterna som är 9 %
274

 av 

den levererade värmen så utifrån det har vi antagit värmeförlusterna för de övriga kulvertarna 

och de är mellan 2 och 4 % beroende av kulvertarnas överföringskapacitet och längder. 

 

Värmebehov 

För Södra, Centrala och Västra nätet användes månadsvisa värmebehov från examensarbetet 

”Optimal kraftvärme - och nätinvestering i Stockholms fjärrvärmesystem” som utfördes av 

N.Levinson och R.Freiman vid Linköpings universitet år 2005. Dock kunde vi inte samla in 

data om fjärvärmelasterna i Tyresö och Jordbro så deras värden är beräknad genom antagande 

att produktionen av de anslutna pannorna i den delen av nätet är 85 % av deras maximala 

produktion under tiden då fjärrvärmelasterna är maximala. Figur 17 redovisar 

värmelastkurvorna och tabell 18 den totala värmelasten. De har samma form och motsvarar 

klimatet som gäller i Stockholm men skillnader mellan värdena är stora. De största 

värmelasterna i nätet är i Värtan och Hammarby och tillsammans innebär de mer än 40 % av 

den totala fjärrvärmelasten i Stockholm.  
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 Melkerson, M. och Söderberg, S-O. (2004).  
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Levinson, N. Freiman, R. (2005).  
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 Frederiksen, S. Werner, S. (1993). sid.47 
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Tabell 18. Total värmelast i Stockholm fjärrvärmesystem 

  Den totala lasten [GWh] 

januari 1 599 

februari 1 369 

mars 1 265 

april 828 

maj 542 

juni 319 

juli 214 

augusti 202 

september 360 

oktober 773 

november 1 190 

december 1 285 

  9 944 

 

 
Figur 17. Värmelastkurvorna i Stockholms fjärrvärmesystem 

 

 

Avgränsningar 
I nätet finns ackumulatorer vars roll är att lagra energi och hålla en jämn produktionstakt över 

tiden. Eftersom vi saknade dessa data är dessa inte medtagna i modellen. Å andra sida, för att 

minska dess påverkan på det redovisade resultatet, stängde vi inte en panna om den körde 

med lägre effekt än en minimieffekt under ett kort tid. Alla typer av pannor har en minsta 

effekt vid vilken de kan drivas utan att stora förluster uppstår under produktion. För en 

biopanna är t.ex. den minsta effekten redan vid 50 % av pannans maximala effekt.
275

 Därför 

fanns det ett behov för att kontrollera vid hur stora effekter drevs pannorna, speciellt 

biopannorna, i systemet efter varje optimering i MODEST. Vi stängde dem som drevs vid en 
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effekt som är mindre än den minsta effekten, men endast om de drevs så under en längre 

period. I annat fall är det antaget att ackumulatorerna skulle släppa ut värme under de 

perioderna så då stängde vi inte av pannan. 

 

Resultatförklaring 
Vid optimeringen i MODEST beräknas hur systemet skulle drivas för att systemkostnaden ska 

bli så liten som möjligt. Varje gång MODEST körs visas resultat i form av en excelfil som 

innehåller information om alla bränsle- och energiflöden i modellen samt en textfil som visar 

hur skuggpriserna i systemet ändras under tiden. Genom en noggrann analys av filen kan man 

urskilja resultat som är intressanta för det respektive scenariot. Nedan följer förklaringarna för 

de resultat som vi kommer att visa inom våra scenarier. 

Systemkostnad 

Systemkostnaden är summan av: 

 

 de totala kostnaderna för att tillgodose fjärrvärmebehovet och producera el under 

optimeringsperioden. 

 investeringskostnader i nya anläggningar. 

 systemets kapitalkostnader efter optimeringsperioden. 

 

De totala kostnaderna för värme- och elproduktion består av bränslekostnader och drifts- och 

underhållskostnader och reduceras med inkomsterna av elförsäljning. Alla kostnader är 

omräknade med hjälp av den årliga räntan till nuvärde. 

 

Bränslemängden och månadsvis värmelast  

Ett av de mest övergripande energi- och klimatmålen internationellt är att andelen förnybar 

energi skall öka med 20 % till år 2020 i jämförelse med år 1990.
276

 Därför är det av stor 

betydelse att analysera bränsleanvändningen för varje scenario. I syftet att visa vilken typ av 

bränsle och hur mycket av bränslet som används under olika årstider skapar vi 

värmeproduktionsdiagram som visar bränsleanvändningen månadsvis för scenarierna 1,2,3 

och 4. 

 

Producerad el och värme 

Det är intressant att utreda värmeproduktion och elproduktionsmängden inom scenarierna. 

Elproduktionsmängden är speciellt intressant att analysera i scenarierna 5 och 6 där hela 

systemet består av kraftvärmeverk. 

 

Det lokala och det globala koldioxidutsläppet 

De lokala koldioxidutsläppen är summan av koldioxidutsläppen vid förbränning av bränsle i 

systemet. 

 

De globala koldioxidutsläppen är koldioxidutsläppen med tillgodoräknad elproduktion d.v.s. 

de lokala koldioxidutsläppen reducerade med den koldioxid som skulle släppas ut om el som 

produceras i kraftvärmeverken produceras i kolkondenskraftverk. Noggrannare förklaringar 

återfinns i stycket En europeisk elmarknad. 

 

Skuggpriser 

Skuggpriserna representerar marginalkostnaden med inräknade nya investeringar i systemet 

d.v.s. vad det skulle kosta att producera en enhet energi till. De beror inte bara av 
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Regionplane- och trafikkontoret (RTK). (2008a)  
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produktionsmängden utan också av typen av anläggningar i systemet. Därför är det intressant 

att se hur skuggpriserna ändras från scenario till scenario. 

 

Problemet i våra scenarier är att det finns 14 värmelaster i modellen så MODEST kunde inte 

visa hur det totala skuggpriset ändras under tiden utan vi får 14 skuggpriserna som resultat. 

För att lösa problemet beräknade vi först hur stor procentuell andel varje värmelast är i 

systemets totala värmelast. Därefter multiplicerade vi skuggpriserna med respektive 

koefficient och summerade dem. 

 

Vi analyserade skuggprisernas variationer inom alla scenarier. Dessa visas månadsvis men det 

är viktigt att förstå att diagrammen inte visar de kronologiska ändringarna under en månad 

utan x-axeln har en indelning som är likadan som vår tidsindelning. 

 

  

 


