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Sammanfattning 

Historiskt sett har den Svenska värmemarknaden dominerats av fjärrvärmen som i princip varit det 

enda kostnadseffektiva alternativet där det funnits tillgängligt. På senare tid har dock spelreglerna 

börjat på att förändras, bland annat på grund av värmepumparnas intåg, en förändrad energipolitik 

och ökade kundkrav – vilket har lett till en mer konkurrensutsatt marknad. Denna studie syftar till att 

både kvantitativt och kvalitativt analysera fjärrvärmens konkurrenskraft jämfört med alternativa 

uppvärmningstekniker, med fokus på segmenten flerbostadshus, övriga- samt offentliga lokaler.  

Efter en inledande marknadsundersökning bedömdes värmepumpar i kombination med el eller 

fjärrvärme, samt pellets i kombination med RME, kunna vara konkurrenskraftiga med fjärrvärme. 

Därefter beräknades livscykelkostnaden för dessa värmesystem för en generell fastighet som en 

funktion av dess energibehov och utnyttjningstid, samt för ett antal typanvändare. Dessa 

typanvändare identifierades genom att analysera förbrukningsstatistik från Vattenfall. Vidare 

genomfördes flera intervjuer med branschexperter parallellt med att en enkät sammanställdes som 

riktade sig till energi- och klimatrådgivare i Sverige. Enkäten syftade till att få en nulägesbeskrivning 

av fastighetsägares syn på värmemarknaden och på så sätt bidra till den kvalitativa analysdelen. 

Resultatet visar att det rent kostnadsmässigt är små skillnader mellan fjärrvärme och övriga 

alternativ givet de antaganden som författarna anser är rimliga. För ett typiskt flerbostadshus är 

fjärrvärme mer fördelaktigt men för en typisk övrig eller offentlig lokal är bergvärme ett marginellt 

bättre alternativ. Frånluftsvärmepump med fjärrvärme är i båda fallen en billig lösning. Dock visar 

känslighetsanalysen att det kan skilja med mer än en faktor 2,5 i livscykelkostnad för samtliga 

alternativ beroende på vilka antaganden som görs.  

Således är valet av värmesystem ur fastighetsägarens perspektiv nära kopplat till riskbedömning, vad 

denne tror om framtiden och vilken relation de har till nuvarande värmeleverantör. För alla 

fastighetsägare är säker och problemfri drift den viktigaste parametern utöver kostnaden. Det finns 

även en ovisshet kring framtida prishöjningar av både el- och fjärrvärme, vilket leder till osäkra 

kalkyler. Därför kan förtroendet och relationen med nuvarande värmeleverantör vara avgörande vid 

en beslutssituation. En hög investeringskostnad är också en tydlig barriär - parallellt som 

investeringen ofta konkurrerar med andra energi- och fastighetsåtgärder om samma budget. 

Miljöfrågan är viktig för offentliga lokaler och kan vara det även för övriga lokaler, men är sällan av 

stor betydelse för flerbostadshus. 

Sammanfattningsvis är det svårt att avgöra vilket alternativ som är mest konkurrenskraftigt i 

dagsläget. Flera faktorer spelar in och livscykelkostnaden kan variera kraftigt mellan bästa och 

sämsta fall för uppvärmningsalternativen. Emellertid indikerar denna studie att en effektbaserad 

prismodell leder till att fjärrvärmen stärker sin konkurrenssituation bland flerbostadshus men blir 

mer utsatt i segmenten offentliga respektive övriga lokaler. Särskilt i det senare är bergvärmepumpar 

ett växande hot.  

För att bibehålla sin konkurrenskraft är det viktigt att fjärrvärmeleverantörerna är transparenta och 

tydliga i kommunikationen mot sina kunder, framförallt när det gäller prisutvecklingen. På sikt kan 

affärsmodellen och erbjudandet behöva innafatta mer än bara värmeleveransen, exempelvis stöd vid 

energieffektivisering, miljöcertifierad värme samt ett komforterbjudande. 

 

  



 
 

Abstract 

Historically, the Swedish heat market has been dominated by district heating, which basically has 

been the only cost effective option where it’s available. Lately, however, the situation has begun to 

change, partly because of the increased efficiency of heat pumps, but also due to changes in energy 

policies and increased customer demands - which has led to a more competitive heating market. This 

study aims to quantitatively and qualitatively analyze the competitiveness of district heating 

compared to alternative heating technologies, focusing on three segments; apartment buildings, 

public facilities and other premises. 

After an initial market analysis, heat pumps in combination with electricity or district heating as peak 

load, as well as pellets in combination with RME, were identified as the most competitive alternatives 

to district heating. The estimated life cycle cost of the heating systems was then calculated for a 

number of facilities, as a function of its energy needs and utilization time. These facilities were 

chosen based on consumption statistics from Vattenfall. Furthermore, several interviews with 

industry experts were conducted, in parallel with an inquiry that was addressed to energy and 

climate advisers in Sweden. The survey aimed to get an up-to-date status report of property owners' 

views on the heat market and thus contribute to the qualitative analysis. 

The result shows, given the assumptions that the authors find reasonable, that there are minor 

differences between district heating and its competition if viewed from a cost perspective only. For a 

typical apartment building, district heating is slightly more beneficial, but for a typical public 

facility/other premise geothermal heat is a marginally cheaper option. Exhaust air heat pump with 

district heating as peak load is in both cases a cost effective option. However, the sensitivity analysis 

shows that the life cycle cost can differ by more than a factor of 2,5 for all heating systems 

depending on what assumptions are made. 

Hence, the choice of heating system is from the property owner's perspective closely related to 

perceived risk and the extent to which trust towards the heat supplier exists. Effortless and reliable 

operations appear to be the most important factor besides costs for all customer types. Also, there is 

uncertainity about future price development among all segments, which can lead to impaired 

calculations. Thus, the customers’ trust for the existing heat distributor, as well as the relationship 

between them, may fundamentally affect the choice of heating system. A high investment cost is a 

crucial barrier since it carries a higher risk while also competing with other efficiency measures about 

the same budget. Public facility owners are keen about the environmental aspects while this 

question is of less importance for apartment buildings owners. It may be of importance for other 

premise owners depending on the owner. 

In summary, it’s difficult to determine the most competitive heating system since the cost 

effectiveness for all heating systems can vary a lot depending on the assumptions. However, this 

study indicates that a power based price model will strengthen the competitiveness for district 

heating among apartment buildings. Among public facilities and other premises it will become more 

vulnerable to other heating technologies, especially to geological heat pumps.  

To stay competitive it’s important for district heating distributors to be transparent and clear in the 

communication with their customers, particularly in regards of price development. In the long term it 

may be necessary to include more than district heating in their offer, for example support in energy 

efficiency measures, an environmentally certified heat supply or an offer of guaranteed indoor- 

comfort.  
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1 Introduktion 
I det första kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen, dess syfte och frågeställningar, dess 

disposition samt valda avgränsningar. 

1.1 Inledning 
Näst efter elmarknaden är värmemarknaden den dominerande energimarknaden i Sverige och det 

totala värmebehovet uppgår till knappt 100 TWh per år (Värmemarknad Sverige, 2013a). Bland olika 

uppvärmningstekniker har fjärrvärme historiskt sett varit, och fortfarande är, det dominerande 

uppvärmningsalternativet för större fastigheter i Sverige. Emellertid har konkurrensen från andra 

tekniker som exempelvis värmepumpar, solvärme och biobränsleeldande pannor på senare år 

hårdnat, då de blivit allt mer effektiva, driftsäkra och automatiserade. Fjärrvärmens konkurrenskraft 

är således inte lika stark idag utan blir allt mer ifrågasätt av olika aktörer (Nowacki, 2014).  

För att stärka sin position på marknaden och för att kundens kostnad i större utsträckning ska 

återspegla fjärrvärmeleverantörens produktionskostnader har flera aktörer på senare år förändrat 

sina prismodeller. Vattenfall är en fjärrvärmeleverantör som är verksam på flera orter i Sverige och 

som årligen levererar cirka 3,1 TWh fjärrvärme i Sverige. De har påbörjat arbetet med att införa en ny 

prismodell på fjärrvärme i syfte att på sikt bibehålla sin konkurrenskraft (Frithiof, 2014).  

En central del av att förstå konkurrenskraften är att göra en kostnadsjämförelse mellan olika 

uppvärmningsalternativ. Det finns några beräkningsverktyg som har utvecklats i syfte att göra detta - 

exempelvis Värmeräknaren som är framtagen av Profu. Vissa studier pekar dock på att de metoder 

som används i dagsläget är för grova för att kunna ge rättvisande kostnadsjämförelser (Svensk 

Fjärrvärme, 2008). Vidare är värmemarknaden till sin karaktär ofta en lokal marknad med lokala 

förutsättningar vilket bör tas i beaktande vid jämförelsestudier (Svensk Fjärrvärme, 2007). Det finns 

heller inget nationellt pris på värme vilket är något som ytterligare försvårar kostnadsjämförelser 

(Svensk Fjärrvärme, 2008). Därför verkar det vara olämpligt att använda sig av ett alltför generellt 

verktyg vid sådana jämförelser och större hänsyn bör tas till de lokala förutsättningarna.  

Det är emellertid inte endast kostnaderna som spelar roll i en kunds val av uppvärmningskälla. 

Förutsättningarna för olika fastighetsägare kan markant skilja sig åt, där exempelvis personliga 

åsikter, risker, rådande ekonomisk situation och beslutsprocesser starkt kan influera valet (Doona & 

Jarlbro, 2009). Vidare är det centralt att ett förtroende finns mellan båda parter i en affär – något 

som kanske är extra viktigt för fjärrvärmeleverantören och dess kunder, då leverantören till viss mån 

innehar en monopolställning inom den lokala marknaden. Således kan vissa kunderna bli avskräckta 

att ingå i en affärsöverenskommelse i rädsla för avsaknad av kontroll av exempelvis prishöjningar 

(Child, 2001). Vidare är det också relevant för både fastighetsägare och andra aktörer att förstå 

utvecklingen på värmemarknaden i stort, exempelvis för att kunna bedöma risker och göra kloka 

investeringsbeslut. Särskilt viktigt är det för aktörer på fjärrvärmemarknaden att förhålla sig till 

långsiktiga trender i syfte att vara fortsatt konkurrenskraftiga i framtiden (Svensk Fjärrvärme, 2013). 

1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att utreda konkurrenskraften för fjärrvärme jämfört 

med andra uppvärmningsalternativ. Utredningen avser olika typer av fastighetsägare bland 

Vattenfalls befintliga värmekunder, främst med avseende på kostnad och baserat på bolagets nya 

prismodell. Vidare ska kundernas beslutsprocesser identifieras och utvärderas i syfte att bredda och 

komplettera analysen av kostnadsjämförelsen. Slutligen görs en bedömning av hur en 
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fjärrvärmeleverantör kan bemöta den ökade konkurrensen på värmemarknaden samt vad en 

effektbaserad prismodell kan få för konsekvenser. 

1.3 Frågeställningar 
1. Vilka uppvärmningsalternativ är idag mest attraktiva ur en kostnadssynvinkel för olika typer 

av fastighetsägare?  

a. Vilka faktorer har störst inverkan på kostnadseffektiviteten? 

 

2. Vilka icke-ekonomiska faktorer influerar beslutsprocessen mest vid val av 

uppvärmningsalternativ för olika typer av fastighetsägare?  

a. Hur kan dessa faktorer påverka kundens faktiska val av uppvärmningssystem? 

 

3. Hur påverker en effektbaserad prismodell konkurrenssituationen för fjärrvärme? 

a. Hur kan en fjärrvärmeleverantör bemöta marknadsutvecklingen för att bibehålla sin 

konkurrenskraft? 

1.4 Disposition av rapport  
I Figur 1 kan rapportens disposition ses. Inledningsvis ges en bred bakgrund av värmemarknaden som 

inbegriper historik, nulägesbeskrivning samt vilka tekniker som finns tillgängliga och kan anses vara 

konkurrenskraftiga idag. Vidare presenteras trender på värmemarknaden som avser marknad, 

teknikutveckling och kundkrav. Denna del syftar främst till att, tillsammans med delar av teorin, 

bland annat fungera som ett stöd till diskussionen kring enkätsvarens rimlighet. Bakgrunden avslutas 

med att kort presentera Vattenfalls fjärrvärmeaffär för att ge läsaren den kontext som ligger till 

grund för stora delar av denna rapport. 

Teorin bygger på tre delar. Först avhandlas beslutsteori som ett underlag för Diskussion 1, 2 och 3. 

Därefter dryftas livscykelkostnader och marknadsteori för att ge en teoretisk grund för den 

ekonomiska jämförelsen av olika värmesystem. Avslutningsvis ges en kortare introduktion av 

byggnadsfysik och dimensionering av energisystem. En mer ingående beskrivning av 

dimensioneringsberäkningarna återfinns i Appendix A. Härefter delas rapporten i två delar, fram till 

Diskussion 2, och löper parallellt genom hela rapporten. Den första delen, vilket är rapportens 

huvudkärna och den delen med mest bakomliggande arbete, är kopplat till beräkningarna av olika 

typer av uppvärmningstekniker i olika fastigheter – med tillhörande känslighetsanalys. Den andra 

delen härrör den enkät som utformats och riktats mot energi- och klimatrådgivare med syfte att ge 

ytterligare ljus på de kundåsikter och trender som finns idag på värmemarknaden. Detta diskuteras 

främst i Diskussion 1. 

I Diskussion 2 skiftar fokus till att innefatta ett mer övergripande resonemang av kunders rationalitet. 

Detta görs genom att lyfta in beräkningsresultat och analys ur båda delar av rapportens två delar. 

Diskussion 3 behandlar konsekvenserna av en effektbaserad prismodell, följt av diskussion kring 

fjärrvärmens roll i framtiden. Avslutningsvis presenteras rapportens slutsatser. Samtliga av de tre 

kapitlen bakgrund, teori samt känslighetsanalys avslutas med en kort sammanfattning. Vidare 

diskuteras och besvaras respektive frågeställning huvudsakligen i utvalda delar av rapporten enligt 

nedan; 

 Frågeställning 1 besvaras i Resultat – Beräkningar 

 Frågeställning 1a besvaras under avsnittet Känslighetsanalys 

 Frågeställning 2 besvaras delvis i Diskussion 1 och delvis i Diskussion 2 

 Frågeställning 2a besvaras främst i Diskussion 2 
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 Frågeställning 3 och 3a besvaras huvudsakligen i Diskussion 3 

 

 

Figur 1. Flödesschema av rapportens disposition.

1.5 Avgränsningar 
Urvalet av lokala marknader kommer att begränsas till de orter som Vattenfall anser är mest 

relevanta och där de själva äger fjärrvärmenät. Vidare kommer ett antal typkunder/typanvändare att 

karaktäriseras i rapporten. Urvalet kommer att begränsas till att omfatta de kundsegment som är 

viktigast för Vattenfalls fjärrvärmeaffär, vilket definieras som att segmentet köper minst 10 % av total 

såld volym fjärrvärme på de utvalda näten.  

Huvudsakligen kommer jämförelser att göras med utgångspunkt från befintliga kunder, det vill säga 

att fastighetsägarna redan har fjärrvärme och överväger att konvertera till ett annat system. Som 

referens inkluderas även nyinvestering i fjärrvärme vid kostnadsjämförelser, men ingen större vikt 

läggs vid detta.  
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I denna studie görs ett antagande att det redan finns ett vattenburet distributionssystem installerat i 

samtliga fastigheter, och således kommer inte kostnaden för byte av distributionssystem att 

beräknas.  

En djupare analys av lagar, styrmedel, effekter av nybyggnation och miljövärdering exkluderas då 

arbetet annars skulle bli allt för omfattande. Likaså läggs ingen betydande vikt vid 

klimatförändringens potentiella påverkan på värmemarknaden. 

I denna studie betraktas bostadsrättsföreningar som beslutande organ i samtliga flerbostadshus.  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel har fyra övergripande delar. Först ges en introduktion till värmemarknaden i Sverige, 

där landets summerade energianvändning som avser uppvärmning beskrivs. Därefter presenteras 

vilka uppvärmningstekniker som finns tillgängliga idag och ett urval av de tre mest 

konkurrenskraftiga görs. Därpå diskuteras generella trender som utgår från en ökad konkurrens, 

tilltagande kundkrav samt en skarpare teknikutveckling – det senare främst på 

värmepumpsmarknaden. Avslutningsvis dryftas kort Vattenfalls fjärrvärmeaffär, i form av bolagets 

olika kundsegment och nyckelkunder, för att ge läsaren den kontext utifrån vilken rapporten är 

genomförd. 

2.1 Den svenska värmemarknaden 
Den Svenska värmemarknaden kan delas in i fyra olika delar baserat på byggnadstyp; småhus, 

flerbostadshus, lokaler och industri. Den totala energianvändningen i Sverige för uppvärmning 

inklusive tappvarmvatten i småhus, bostäder och lokaler uppgick 2012 till knappt 80 TWh. Största 

delen av denna energi används i småhus, omkring 41 procent följt av flerbostadshus och lokaler, där 

32 procent respektive 27 procent av den totala värmeenergin används (Energimyndigheten, 2013a). I 

Figur 2 visas den historiska utvecklingen för dessa sektorer. Användningen varierar från år till år 

främst på grund av temperaturvariationer, men trenden pekar på en minskad total energianvändning 

(Energimyndigheten, 2013a). 

 

Figur 2. Faktisk energianvändning för uppvärmning inklusive tappvarmvatten för bostäder och lokaler i Sverige mellan 2003-
2012. Källa: (Energimyndigheten, 2013a) 

Inom industrisektorn är det svårt att urskilja energianvändning för uppvärmningsändamål från övrig 

energianvändning. Studier som har gjorts pekar dock på ett uppvärmningsbehov på cirka 6 TWh per 

år inom industrin. (Värmemarknad Sverige, 2013b)  

I Figur 3 visas energianvändningen fördelat per energislag och användarkategori. Tydligt är att 

fjärrvärme har störst marknadsandel bland flerbostadshus och lokaler, medan elvärme och 

biobränsleeldade pannor är vanligast bland småhus (Energimyndigheten, 2013a).  
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Figur 3. Energianvändning för uppvärmning och varmvatten fördelat per energislag och användarkategori 
(Energimyndigheten, 2013a). 

2.2 Uppvärmningstekniker i Sverige 
Den Svenska värmemarknaden domineras idag av fyra tekniker; fjärrvärme, elvärme, värmepumpar 

och biobränslepannor (Värmemarknad Sverige, 2013a). Uppvärmning med hjälp av olja förekommer 

fortfarande fast användningen har stadigt minskat sedan 70-talet. Naturgas är relativt sällsynt i 

Sverige och används endast i begränsad utsträckning för uppvärmning kring områden som 

fortfarande har stadsgasnät. Solvärme är en teknik som har fått allt större spridning på senare tid 

även om dess bidrag fortfarande är marginellt. (Energimarknadsinspektionen, 2012)  

Fortsättningsvis följer en kort beskrivning av marknadssituationen för respektive teknik. 

2.2.1 Fjärrvärme 
Fjärrvärme är den dominerande uppvärmningstekniken i Sverige sett till levererad energi. Under en 

tioårsperiod har fjärrvärmeanvändningen ökat med 4,6 TWh och dess marknadsandel har ökat med 

elva procentenheter, till att omfatta 57 % av all levererad värmeenergi. Under de senaste tio åren 

kan en tydlig ökning urskiljas bland småhus där energianvändningen har fördubblats. Däremot har 

användningen i både flerbostadshus och lokaler varit i det närmaste konstant under samma 

tidsperiod. Sett till marknadsandelar har dock fjärrvärmen ökat inom alla användarkategorier. 

(Energimyndigheten, 2013a) 

2.2.2 Värmepumpar 
Värmepumpar ses som den största konkurrenten mot fjärrvärme (Värmemarknad Sverige, 2013a; 

Svensk fjärrvärme, 2011). Totalt sett finns det omkring en miljon värmepumpar installerade i Sverige 

idag. Uppgifterna är något osäkra men de pekar på att försäljningen under de senaste åren har 

stagnerat något eller till och med minskat (SVEP, 2014). Historiskt sett har det främst varit 

luftvärmepumpar bland småbostadshusen som har ökat i antal, vilket beror på en konvertering från 

äldre el- och oljepannor. I nuläget har majoriteten av småhusen redan konverterat från sådana 

lösningar, vilket kan vara en förklaring till den minskade försäljningen.  (Värmemarknad Sverige, 

2013b) Även bergvärmepumpar är ett vanligt alternativ för uppvärmning, särskilt bland småhus. 

Faktum är att Sverige, näst efter USA, är det land som har störst installerad effekt bergvärme i 

världen (Self, Reddy, & Rosen, 2013). 

En trend på senare år är att antalet värmepumpar som installeras i större fastigheter ökar. 

Exempelvis installerades 18 % av den totala effekten i större fastigheter år 2012, motsvarande siffra 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Småhus Flerbostadshus Lokaler

TW
h

 

Energianvändning per användarkategori och 
energislag 

Övrigt

Gas

Olja

Biobränslen

Elvärme

Fjärrvärme



7 
 

var tre år tidigare endast 11 %. (Värmemarknad Sverige, 2013b) Enligt Werner och Sköldberg (2007) 

pekar statistiken på att fler värmepumpar även installeras i fjärrvärmeanslutna flerbostadshus.  

2.2.3 Biobränsleeldade pannor 
För slutkunder finns det i praktiken två realistiska alternativ för biobränslen; ved och pellets. Ved 

används i första hand av dem som har tillgång till egen ved, annars är det pellets som gäller. Det 

beror främst på att pellets är en mer homogen vara som kan handlas på en kommersiell marknad, till 

skillnad från ved som är för skrymmande. (Wirén, 2008)  

Biobränsleeldade pannor är främst en vanlig uppvärmningsteknik bland småhusen medan den 

används relativt sparsamt bland flerbostadshus och lokaler. Dess marknadsandel har dock ökat från 

en procent till tre procent bland lokaler under den senaste tioårsperioden (Energimyndigheten, 

2013a). Utöver fjärrvärme och värmepumpar är pelletspannor en av de tre huvudsakliga 

uppvärmningsteknikerna som idag konkurrerar inom beståndet för flerbostadshus (Svensk 

Fjärrvärme, 2008). 

2.2.4 Elvärme 
Direktverkande eller vattenburen el är i dagsläget det vanligaste uppvärmningssättet för småhus 

medan det för flerbostadshus och lokaler är betydligt ovanligare (Energimyndigheten, 2013a). 

Direktverkande el som uppvärmningskälla håller på att fasas ut och det är sällan ett realistiskt 

alternativ att byta till vid en renovering eller nybyggnation. Däremot används el i allt större 

utsträckning för drift av värmepumpar och ibland även som spetsenergi, varför det även i framtiden 

kommer att utgöra en del av energimixen för uppvärmning.  

2.2.5 Olja 
Historiskt sett har olja haft en betydande marknadsandel som legat omkring 9-23 % bland de olika 

segmenten, lägst bland flerbostadshus och högst bland småhus. På grund av snabbt ökande 

kostnader har dock oljepannor blivit ett olönsamt uppvärmningsalternativ och i dagsläget är dess 

marknadsandel endast ett fåtal procent. (Energimarknadsinspektionen, 2012) 

2.2.6 Solvärme 
Solvärmens bidrag i den nationella statistiken är idag försumbart och uppgick 2010 till cirka 0,1 TWh 

(Energimyndigheten, 2013a). Solvärmen kan vara lönsam i vissa fall men det är i regel inga stora 

besparingar en privatperson kan göra (Boverket, 2006). Även för flerbostadshus har solvärme ofta 

svårt att konkurrera med till exempel fjärrvärme (BeBo, 2012). Solvärme bedöms således inte vara en 

betydande konkurrent till befintliga tekniker på den Svenska värmemarknaden, även om dess 

utbredning sannolikt kommer att öka med tiden. 

2.2.7 Sammanställning av tekniker 
I praktiken är det i princip bara värmepumpar och pellets som för närvarande är de direkta 

konkurrenterna till fjärrvärme på den svenska värmemarknaden (Werner & Sköldberg, 2007).  El, olja 

och gas är av skatteskäl inte längre konkurrenskraftiga värmealternativ (Wirén, 2008). Vedeldade 

pannor bedöms inte vara konkurrenskraftiga på en kommersiell marknad, utan är begränsade till 

fastighetsägare som har tillgång till egen ved (Werner & Sköldberg, 2007). 

Enligt ovan bedöms följande tekniker kunna vara konkurrenskraftiga i minst ett av segmenten 

småhus, flerbostadshus och lokaler inom en överskådlig framtid; 

 Fjärrvärme 

 Värmepumpar 

 Pellets 
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Det är sannolikt att både elvärme och olja kommer att finnas kvar i vissa fastigheter även i framtiden. 

Dessa kommer inte att användas för primär uppvärmning men kan användas som reservkapacitet 

och spetslast, varför de inkluderas i beräkningarna. Olja antas endast användas som spetslast vid 

pelletseldning.  

2.3 Trender på den Svenska värmemarknaden 
I detta avsnitt presenteras för studien relevanta trender med tre olika infallsvinklar; marknad, 

teknikutveckling och kunder. Viss interkorrelation mellan de tre områdena finns givetvis, fast 

författarna försöker separera dem åt i den mån det är möjligt. 

2.3.1 Marknad  
Ett antal marknadsrelaterade trender kan skönjas.  

Först och främst leder energipolitiken mot striktare krav på energiprestanda och utsläpp (Svensk 

fjärrvärme, 2011), som i sin tur får följdeffekter. Bland annat är passivhus och nollenergihus två 

begrepp som används vid nybyggnation i större utsträckning idag än för 20 år sedan och båda syftar 

till en mer energieffektiv nyproduktion (Rydén et.al., 2011). Det specifika värmebehovet blir lägre i 

och med de energieffektivare husen, vilket i sin tur leder till lägre fjärrvärmeleveranser och högre 

specifika kostnader. Vidare leder bättre isolering även till ett ökat kylbehov, som i kombination med 

ett lägre värmebehov gör att kostnadseffektiva lösningar som avser både kyla och värme premieras 

(Nowacki, 2014).  

Något som långsiktigt har samma effekt som ovannämnda är klimatförändringarna, som kan komma 

att påverka värmemarknaden påtagligt. Då temperaturen stiger minskar värmebehovet, parallellt 

med att kylbehovet ökar, vilket också talar för ett större behov av kombinerade värme- och 

kylalösningar i framtiden (Fjärrvärmens affärsmodeller, 2011). 

En annan kons ekvens av energipolitiken och de striktare miljökraven, men också från en ökad 

miljömedvetenhet och högre uppvärmningskostnader, är en tilltagande energieffektivisering i 

befinligt fastighetsbestånd. Rent procentuellt sett kapar energieffektiviseringen mängden fjärrvärme 

levererad, men effektiviseringen ”drabbar” även andra uppvärmningsalternativ såsom luft- och 

bergvärmepumpar (Haraldsson et.al., 2011). Att uppvärmningskostnaderna ökat syns tydligt i 

mätningar genomförda i Nils Holgersson huset1, som sedan år 1996 ökat i en snabbare takt än 

Konsumentprisindexet2 (Nils Holgerssongruppen, 2013). 

En annan marknadsrelaterad trend är att konsumenter i högre utsträckning tenderar att installera en 

alternativ uppvärmningskälla men behåller fjärrvärme som spetslast – så kallad delkonvertering. 

Detta sker vanligtvis från fjärrvärme till värmepumpar (Saxe et.al., 2009). Dessa förändringar 

påverkar den totala effektbalansen i hela fjärrvärmesystemet – vilket enligt Haraldsson et.al. (2011) 

på sikt kan leda till ett högre fjärrvärmepris för konsumenten. 

Ytterligare en trend på värmemarknaden är att fjärrvärmeleverantörer har förändrat eller arbetar 

med att förändra sina prismodeller (exempelvis Eon, Fortum, Vattenfall). Syftet med detta är att 

kundens kostnad i större utsträckning ska återspegla företagets produktionskostnader, men själva 

prisförändringen ska vara intäktsneutral för företaget. Vilket betyder att det blir billigare för vissa 

kunder och dyrare för andra. I praktiken innebär den nya prismodellen ofta att kostnaden består av 

                                                           
1
 Används som referensobjekt för att kunna göra kostnadsjämförelser vad avser värme, varmvatten, avlopp och 

vatten, renhållning och el i ett flerbostadshus i Sverige (Nils Holgerssongruppen, 2013). 
2
 Konsumentprisindex (KPI) används för att mäta prisutveckling och fungerar bland annat som måttstock 

för inflation. Indexet syftar till att visa hur utvecklingen ser ut för olika konsumentpriser – med andra ord 
hur mycket konsumenterna faktiskt betalar (SCB, 2014). 
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både en effekt- och energikomponent, till skillnad mot tidigare då kunden endast betalade för sin 

energianvändning. 

2.3.2 Teknikutveckling 

2.3.2.1 Värmepumpar 

Många menar att marknaden för värmepumpar generellt sett kommer att öka i framtiden 

(Calissendorf, 2014; Nyström, 2014; Madini, 2014; Nowacki, 2014; Sköld, 2014) Historiskt sett har 

värmefaktorn hos en värmepump förbättrats med i snitt 1,5 procent per år de senaste 30 åren (Björk 

et.al., 2013).  

En viktig slutsats som presenteras i en studie av värmepumparnas framtid bland bostäder och lokaler 

är att marknadspotentialen för värmepumpar för större fastigheter, exempelvis flerbostadshus och 

lokaler, är god. Vidare dras slutsatsen att värmepumpar är särskilt konkurrenskraftiga där det finns 

ett kombinerat värme-och kylbehov (SP, 2009).  Nowacki (2014) menar att fjärrvärmen måste vara 

noga med prissättningen i dessa byggnader för att inte prisa ut sig mot värmepumpar, särskilt mot 

bergvärmepumpar.  

Sköld (2014) påpekar att särskilt de varvtalsstyrda bergvärmepumparna kommer att ta en större 

marknadsandel i framtiden. En fördel med frekvensstyrning är att tillverkarna, istället för att fokusera 

på flera olika pumpar, kan ha en variabel värmepump som de kan optimera rent driftmässigt och 

därmed reducera produktionskostnader och således bli mer konkurrenskraftiga på sikt (Madini, 

2014). En annan fördel med varvtalsstyrning är att effektuttaget kan anpassas efter värmebehovet 

vilket gör att behovet av tillsatsvärme kan reduceras eller till och med helt elimineras (Björk et.al., 

2013).  

Även om bergvärme ses ofta som den huvudsakliga konkurrenten mot fjärrvärme finns det enligt 

Göransson et.al. (2009) ett ökat intresse för luft/vatten-värmepumpar bland flerbostadshus och 

lokaler, vilket till stor del beror på dess tekniska utveckling och begränsade möjligheter att borra. 

Sköld (2014) menar däremot att luft/vatten-värmepumpar sannolikt kommer att ha samma roll om 

tio år som idag, det vill säga vara ett alternativ till de som inte vill eller inte kan borra. Detta skiljer sig 

visserligen från region till region, där luft/vatten-värmepumpar har en starkare ställning i södra 

Sverige där det dels är ett varmare klimat, samtidigt som geologiska förutsättningar missgynnar 

bergvärme. Sammantaget menar dock Göransson et.al. (2009) att valet av värmepumpstyp 

huvudsakligen styrs av praktiska faktorer, men att konkurrenssituationen mellan fjärrvärme och 

värmepump är ungefär densamma oavsett om det gäller bergvärme eller luft/vatten-värmepumpar. 

2.3.2.2 Pellets 

Pelletspannor och liknande biobränsledrivna anläggningar har enligt Mahapatra & Gustavsson (2008) 
egentligen bara en tydlig fördel, nämligen investeringskostnaden, som får anses relativt låg jämfört 
med exempelvis bergvärme och installation av fjärrvärme. Saxe et.al. (2009) menar att 
anläggningarna blir allt mer effektiva och automatiserade och kan utgöra ett hot mot fjärrvärme i 
framtiden. Å andra sidan ser Sköld (2014) inte pelletsbrännare som ett hot. Denne menar att det är 
mer vanligt på landsbygden, då fastighetsägare ofta går från ved till pellets, något som Lothman 
(2014) instämmer med. Sköld (2014) menar att det inte kommer vara ett konkurrenskraftigt 
alternativ i städerna på sikt. Dessutom gör stigande biobränslepriser att pellets som energikälla blir 
dyrare – och drabbar alltså även detta uppvärmningsalternativ liksom fjärrvärmen (Ganslandt & 
Rönnholm, 2014). 
 
För att sammanfatta avsnittet om teknikutveckling återfinns den största utvecklingspotentialen i 

frekvensstyrda värmepumpar. 
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2.3.3 Kundkrav idag och i framtiden 
I en studie genomförd år 2008 undersöktes vilka aspekter som olika fastighetsägare (för villa, 

bostadsrätter och lokaler) ansåg viktigast i valet av uppvärmningskälla. Över hela spektrat var 

ekonomin och säker drift högst rankade. I samma studie undersöktes vilka fördelar som uppfattades 

som tydligast med de tre alternativen fjärrvärme, bergvärmepumpar samt pelletspannor. Resultatet 

var att fjärrvärmen ansågs som ett funktionellt stabilt system med god automatisering. Bergvärmens 

främsta positiva egenskaper ansågs vara ett ökat marknadsvärde på fastigheten samt låga 

växthusgasutsläpp. Pelletsbrännarens enda stora fördel var den låga installationskostnaden. 

(Mahapatra & Gustavsson, 2008) 

I en annan studie presentereras en kundanalys som även den syftade till att utreda vilka aspekter 

som ansågs viktigast inför ett val av uppvärmningssystem. För fjärrvärme så delades kunderna in i tre 

kategorier; ”stora” kunder, bostadsrättsföreningar och småhus. För värmepumpar och 

pelletsbrännaren var fördelningen lite enklare och avsåg i princip kommersiella byggnader respektive 

småhus. I Figur 4 kan de mest centrala köpkriterierna och karaktärsdragen ses ur fjärrvärmens, 

värmepumpars och pelletsbrännares perspektiv. (Wirén, 2008)  

 
Figur 4. De viktigaste köpkriterierna för fjärrvärme, värmepumpar och pelletsbrännare ur tre olika kundtypers perspektiv 
(Wirén, 2008). 

Genomgående är ett lågt pris, en förutsägbar kostnadsutveckling och ett bidrag till miljöarbetet 
viktigt för större kunder vid val av uppvärmningskälla. För både pellets och värmepumpar är det 
också tydligt att de större kunderna lägger vikt vid att uppvärmningsalternativet kan leverera värme i 
tillräcklig mängd – vilket indikerar en osäkerhetpost med avseende på denna faktor. För småhus är 
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pris, enkelhet vid skötsel och känslan av obundenhet allt viktigare krav att möta för 
värmeleverantören. (Wirén, 2008)  
 
I en tredje studie undersöktes bland annat vad bostadsrättsföreningar respektive fastighetsägare av 

olika lokaler såg som viktiga aspekter vid val av uppvärmningssystem. Bland bostadsrättsföreningar 

fanns det två tydliga spår – kostnadseffektivitet och bekvämlighet/säkerhet. Miljö var en relativt lågt 

värderad aspekt. En huvudsaklig orsak till det var att de tillfrågade styrelserna inte visste hur starkt 

mandat de hade från medlemmarna att välja miljöoptimala alternativ. Vidare ansågs inte 

fjärrvärmens bränslemix särskilt intressant då det ansågs att den inte kunde påverkas. (Sernhed 

et.al., 2002) 

Vidare drog Sernhed et.al. (2002) slutsatsen att bostadsrättsföreningarna hade två övergripande 

krav, eller önskemål, som kan förväntas skärpas på sikt. Det ena är att de skulle vilja ha hjälp av 

fjärrvärmebolagen att spara energi. Det andra är att de vill ha flexibilitet och valfrihet att kunna 

kombinera olika uppvärmningsalternativ.  

Bland fastighetsägare fanns generellt sett en större kunskap om uppvärmningssystemet. Ekonomin 

beskrevs bland annat som en massa olägenhetskostnader och var skilt från själva energipriset. 

Driften var nära kopplat till den ekonomiska frågan och smidighet värderades liksom för 

bostadsrättsföreningarna högt.  

En beaktansvärd aspekt var att många respondenter ansåg, ur ett ekonomiskt perspektiv, att det var 

svårt att jämföra olika uppvärmningssätt. De tyckte att det krävdes mycket information och att den 

som idag fanns tillgänglig främst kom från källor med särskilda intressen (exempelvis fjärrvärme- eller 

värmepumpsbranschen), vilket gjorde det svårt att lita fullt ut på informationen. (Sernhed et.al., 

2002) 

2.3.3.1 Ökade krav på kyla 

Behovet av komfortkyla har ökat kraftigt de senaste decennierna och trenden verkar fortsätta även i 

framtiden (Johansson et.al., 2011). Det finns redan idag krav på kyla i vissa typer av lokaler och 

behovet väntas bara öka. Lothman (2014) menar att det även finns ett stort önskemål om kylning 

inom industrin. Även i kontor och i hemmet pekar trenden mot ett ökat kylbehov i och med ökade 

krav på komfort, något som Mård (2014) uttryckte:  

”Idag köper väldigt få en ny bil utan AC. Det kommer nog bli samma sak med kyla i bostäder i 

framtiden” (Mård, 2014). 

Bland bostäder är kyla obefintligt i gammalt bestånd men blir vanligare vid nybyggnation beroende 

på vem som förvaltar byggnaden. Om nybygget skall säljas vidare är sannolikheten stor att 

kostnaderna minimeras och kyllösningar därmed exkluderas (Lothman, 2014). Denne menar att (i 

undantag för lyxbestånd) att det troligen kommer vara de som har ett mer långsiktigt perspektiv som 

först implementerar värme/kyla-lösningar, där exempelvis bergvärme är ett starkt alternativ. Något 

som både Calissendorf (2014) och Nyström (2014) instämmer i.  

2.4 Vattenfalls fjärrvärmeaffär 
I detta avsnitt presenteras en övergripande bild av Vattenfalls fjärrvärmeaffär i syfte att ge läsaren 

den kontext utifrån vilken rapporten är genomförd. Hela avsnitt 2.4 baseras på interna dokument 

som tillhandahållits av Frithiof (2014) samt intervju med densamme. 



12 
 

2.4.1 Allmänt 
Vattenfall är en fjärrvärmeaktör som har fjärrvärmenät på ett flertal orter i Sverige med en stor 

geografisk spridning – allt från Övertorneo i norr till Vänersborg i söder. Näten är av varierande 

storlek, har olika tillväxtutsikter och vissa är samägda med lokala aktörer på orten. Således är vissa 

nät av större intresse för Vattenfall och i denna studie kommer de, ur företagets synvinkel, fem mest 

intressanta näten beaktats. Dessa är: Dreviken, Nyköping, Uppsala, Vänersborg samt Gustavsberg 

(fortsättningsvis benämnt DGNUV). Valet kan motiveras med att de fyra förstnämnda står 

tillsammans för 85 % av all volym såld värme medan Gustavsberg är en snabbt växande ort med goda 

tillväxtmöjligheter.  

Sett ur ett kundperspektiv segmenterar Vattenfall sina kunder efter fastighetstyp, fast har till skillnad 

från vad som har beskrivits tidigare även en uppdelning mellan övriga- och offentliga lokaler. Således 

kan samtliga kunder kategoriseras i något av de fem segmenten småhus, flerbostadshus, 

tillverkningsindustri eller övriga- och offentliga lokaler. Fördelningen mellan antalet 

mätpunktsbeteckningar3 och såld volym i DGNUV mellan de olika segmenten kan ses i Figur 5. Den 

slutsats som kan dras är att småhus utgör majoriteten av antalet mätpunkter (cirka 70 %) men utgör 

endast 7 % av den totala sålda volymen. Vidare är det flerbostadshus och övriga lokaler som köper 

störst volym, följt av offentliga lokaler. Tillverkningsindustri köper endast en liten del av den totala 

volymen. 

 

Figur 5. Den procentuella fördelningen av antalet mätpunkter och såld värme i respektive segment i DGNUV år 2013. 

Vattenfalls lönsamhet korrelerar starkt med köpt volym. Således är varje enskild stor kund viktigare 

för Vattenfalls fjärrvärmeaffär än varje enskild mindre kund, oavsett lokaltyp. Totalt sett står det 

dock klart att flerbostadshusen är det viktigaste segmentet, följt av övriga lokaler och offentliga 

lokaler. Med utgångspunkt från tidigare avgränsning kommer arbetet fortsättningsvis att fokusera på 

tre nyckelkunder; flerbostadshus, övriga lokaler samt offentliga lokaler. 

2.4.2 Effektprissättningen av fjärrvärme 
Historiskt sett har fjärrvärmebolagen i Sverige haft en energibaserad prissättning, där kunden primärt 

har fakturerats för använd energi. På senare år har emellertid de större aktörerna gått över till en 

mer effektbaserad prissättning, i syfte att återspegla de faktiska produktionskostnaderna för 

fjärrvärmeproduktionen. Fortum och EON har sedan många år denna modell, och Vattenfall planerar 

                                                           
3
 En mätpunktsbeteckning motsvarar en fastighet. Det är emellertid inte nödvändigtvis så varje 

mätpunktbeteckning utgör en enskild kund. En kund kan exempelvis ha flera fastigheter på olika orter och 
således ha flera mätpunktsbeteckningar. 
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att göra en liknande förändring kommande år. Det beror bland annat på att fjärrvärmeleverantörer 

under sommaren har stora fasta kostnader för drift och underhåll av värmeverken, en period av året 

då en ytterst liten del av den totala energianvändningen för kunder sker – således följer de löpande 

driftskostnaderna intäkterna dåligt. Med en effektbaserad modell fördelas den årliga kostnaden för 

att avspegla detta mer rättvist. Vidare kan modellen ge positiva effekter på fjärrvärmenätet som 

helhet vad avser drift och dimensionering om kunderna får incitament att minimera effekttoppar. 

Vidare inkluderar prismodellen i större utsträckning en säsongsberoende energitaxa som är dyrare 

vintertid och billigare under vår, höst och sommar. 

2.4.3 Utnyttjningstid för olika kundtyper 
Utnyttjningstid är ett begrepp som definieras som den tid som värmesystemet skulle behöva köras 

på maximal effekt för att täcka hela fastighetens energibehov. Det fyller en central funktion i denna 

studie då resultatet och beräkningarna till stor del är kopplat till utnyttjningstiden. Den skiljer sig åt 

för de olika nyckelkunderna, vilket följandet avsnitt beskriver närmare. 

Baserat på uppgifter om årlig energianvändning och abonnerad effekt har utnyttjningstiden 

beräknats för de olika nyckelkunderna. På Y-axeln visas andelen av det totala antalet kunder inom 

segmentet som har en viss utnyttjningstid. Resultatet visar att majoriteten av alla flerbostadshus har 

en utnyttjningstid mellan 3000 - 4000 h, se Figur 6.  

 

Figur 6. Procentuell fördelning av utnyttjningstiden för flerbostadshus. 

Offentliga lokaler har en relativt tydlig profil där utnyttjningstiden i de allra flesta fall ligger mellan 

2400 - 3300 h, se Figur 8. För övriga lokaler är den något mer jämt fördelad och ligger vanligtvis 

mellan 2000 - 3600 h, med en viss tyngdpunkt i den lägre delen av intervallet, se Figur 7. 

 

Figur 7. Procentuell fördelning av utnyttjningstiden för 
övriga lokaler. 

 

Figur 8. Procentuell fördelning av utnyttjningstiden för 
offentliga lokaler. 
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2.5 Kapitelsammanfattning 
I kapitlet har det konstaterats att den svenska värmemarknaden domineras av tre 

uppvärmningstekniker; fjärrvärme, värmepumpar samt pellets. Dessa utgör grunden för den fortsatta 

analysen. Vidare har flera trender identifierats, varav de viktigaste är ett växande kylbehov, en 

markant förbättring av (berg)värmepumpars prestanda och ökade kundkrav. Kundkraven innefattar 

främst ett lågt pris, en förutsägbar kostnadsutveckling och ett bidrag till miljöarbetet. 

Avslutningsvis har Vattenfalls fjärrvärmeaffär presenterats närmare för att ge läsaren den kontext 

som mycket av rapporten bygger på. Viktiga aspekter är effektprissättning och utnyttjningstider för 

olika fastighetsägare. Fokus ligger fortsättningsvis på de tre lokaltyperna flerbostadshus, övriga 

lokaler samt offentliga lokaler. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel består av tre delar. Först avhandlas utvalda delar som berör beslutsfattande, där olika 

infallsvinklar på hur existerande (och potentiellt nya) fjärrvärmekunders beteende och beslut kan 

influeras av exempelvis risker, kognitiv dissonans och hur djupt förtroendet för motparten är vid en 

affär. Denna del syftar till att ge en koppling mellan de trender som återfunnits i Kapitel 2 och 

diskussionen/resultat som presenteras senare i rapporten. Sedan ges en kortfattad redogörelse för 

begreppet konkurrens och vilka kostnadsposter som anträffas i en livscykelkostnadberäkning. 

Avslutningsvis presenteras en grundläggande beskrivning av ett värmesystems utformning och 

dimensionering. 

3.1 Beslutsfattande 
I enlighet med de studier som presenteras i avsnitt 2.3.3 som berör kundkrav är det tydligt att olika 

kundsegment både har olika preferenser och gruppsammansättningar. Således är en grundläggande 

genomgång både av hur beslut argumenteras för och sedan genomförs relevant för att kunna föra ett 

advekat resonmang och införa ytterligare en dimension kring huruvida enkät- och 

beräkningsresultaten går, eller inte går, i linje med rådande kundsyn på fjärrvärmen och dess 

konkurrenter.  

Vidare belyser en studie (Grannen vet bäst) att många får sin huvudsakliga information om olika 

uppvärmningsystem från andra värmekunder – vilket enligt studien innebär en risk att informationen 

är snedvriden. Författarna till studien menar att oavsett om en investering i exempelvis en 

bergvärmepump faktiskt varit en god sådan eller inte är det inte säkert att ”grannen” skulle erkänna 

sig ha gjort en felaktig investering, särskilt när det kommer till större sådana. (Doona & Jarlbro, 2009) 

3.1.1 Beslutsprocesser 
Beslutsteori är ett tvärvetenskapligt begrepp som forskare från flera olika fält har studerat 

(exempelvis statistiker, ekonomer och psykologer). Det har möjliggjort flera olika infallsvinklar på 

samma frågeställningar och således finns en bred vetenskaplig grund att stå på. En tidig 

differentiering finns mellan normativ respektive beskrivande beslutsteori, där det förra beskriver hur 

beslut ska tas och det senare hur beslut faktiskt tas.  Hur beslut ska tas kan tolkas på flera sätt, men 

konsensus inom forskarvärlden är att det härrör till en rationell, kalkylerad beslutsprocess. (Hansson, 

1994) 

Det är också skillnad på beslut som tas i grupp jämfört med enskilda individers beslutsprocess, vilket 

kan liknas med en enskild villaägare och styrelse i exempelvis en bostadsrättsförening. I grupper är 

risken mindre att att personliga värderingar och åsikter spelar in. Vidare kan gruppens gemensamma 

kompetens utnyttjas och sannolikheten är högre att fler möjliga lösningar presenteras. Potentiella 

nackdelar ligger i att beslutsprocessen kan ta längre tid och dessutom styras eller undermineras av 

starka enskilda åsikter. (Jones & George, 2010) 

3.1.2 Kognitiv dissonans 
Begreppet och teorin kring kognitiv dissonans definierades första gången av Louis Festinger år 1957. 

Idag utgör begreppet en grundbult i social psykologi. I korthet innebär det att om en person har två 

kognitioner som motsätter varandra, så upplever individen en press och en vilja att ändra eller 

reducera en av dessa i syfte att ”ha rätt” (Kowol, 2008). I grunden baseras teorin på premissen att 

människan eftersträvar homeostas, vilket exempelvis kan innebära att individens val inte ska avvika 

från dennes värderingar. Om en motsättning finns så rättfärdigas det ena alternativet således till den 

grad att det till slut känns som ett naturligt val (Littlejohn & Foss, 2005).  



16 
 

Festinger belyste fyra övergripande sätt att hantera kognitiv dissonans inför ett val (Littlejohn & Foss, 

2005); 

1. Att ändra betydelsen av frågan  

2. Att ändra olika faktorer i frågeställningen 

3. Att stärka eller lägga till ytterligare argument till ena sidan 

4. Att förvränga eller (o)medvetet misstolka det ena alternativets bevis 

Vidare kan denna rationalisering även ske efter att ett val har gjorts. En särskild stark dissonans kan 

uppstå om beslutet har en stor inverkan, båda alternativen är likvärdigt attraktiva och/eller beslutet 

är oåterkalleligt  (Griffin, 2006). Det senare vilket ofta är sant vid byte av uppvärmningssystem. 

3.1.3 Förtroende 
Även om fjärrvärme är ett kostnadsattraktivt alternativ med många tydliga fördelar, i form av bland 
annat enkel drift och god miljöprestanda, kan betydelsen av detta hamna i skymundan om inte 
kunder och andra intressenter har förtroende för fjärrvärmeföretaget. Förtroende är nära kopplat till 
en villighet att ta en risk i att lita på motparten. En definition av förtroende är; Ett psykologiskt 
tillstånd som innefattar avsikten att acceptera sårbarhet baserat på positiva förväntningar på de 
avsikter eller i det beteende som motparten har. (fritt översatt) (Rousseau et.al., 2008). 
 
Det finns tre övergripande faktorer som gör att en kund kan utveckla förtroende för ett företag. 
Dessa är (i) ett kalkylerat förtroende, (ii) rationellt baserat förtroende och (iii) institutionellt baserat 
förtroende. (Child, 2001)  
 
Kalkylerat förtroende innebär att antagandet görs att motparten agerar rationellt och maximerar sin 
egen nytta samt att den egna bedömningen baseras på tillgänglig fakta. Ett rationellt baserat 
förtroende inkluderar utöver en kalkyl även med vem affären görs (Bachmann & Zaheer, 2006). 
Vikten läggs alltså inte endast i kompetens/kapacitets-dimensionen utan också i det moraliska och 
etiska. Utgångspunkten är att det finns ett intresse från båda håll att bibehålla en god relation. 
Nackdelen med denna typ av förtroende är att det tar tid att bygga upp och att det lätt förstörs 
(Bachmann & Zaheer, 2006). Den tredje typen av förtroende är institutionellt baserat och syftar 
istället på en tillit till de system som omgärdar affären, som exempelvis certifieringssystem och 
branschstandarder. De tre förtroendeformerna utesluter inte varandra utan bör ses som 
komplement sinsemellan (Fellesson & Johnson, 2009).  
 

3.1.4 Riskhantering 
Per definition är en projektrelaterad risk en oviss framtida händelse som kan ha en negativ effekt på 

minst ett av projektets delmål. En riskhanteringsmodell kan brytas ned i ett antal faser; (i) identifiera 

alla potentiella risker, (ii) bedöma dess eventuella konsekvens och sannolikhet till att inträffa, (iii) 

vidta åtgärder och avslutningsvis (iv) utvärdera resultatet av åtgärderna. Modellen kan ses som 

iterativ. (Altram, 2010)  

I det första steget finns det flera tillvägagångssätt. Exempelvis kan tidigare liknande 

projekt/investeringar analyseras och intervjuer med experter på området kan genomföras. Även 

risknedbrytning kan med fördel appliceras för att säkerställa att alla risker har identifierats, vilket 

innebär att endast övergripande risker initialt beaktas för att sedan successivt bryta ned dem i 

mindre, hanterbara delar (Hopkins, 2012). För fastighetsägare som skall investera i ett nytt eller byta 

ut sitt uppvärmningsystem kan det innebära risker och osäkerheter som kan sträcka sig från 

installation och drift till energiprisutveckling och politiska aspekter. En fortsatt nedbrytning av drift 

kan resultera i exempelvis förstörd kompressor, suboptimal styrning etc. 
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Det finns flera verktyg att bedöma sannolikhet och konsekvens av respektive risk. Ett vanligt är en 

riskbedömningsmatris med de både kriterierna på x- respektive y-axeln. Varje individuell risk kan 

sedan placeras ut i matrisen för att få en helhetsbild (Altram, 2010). För att koppla till 

uppvärmningsteknikerna kan en större driftstörning i en bergvärmepump vara extremt ovanlig, men 

få stora konsekvenser när/om det väl inträffar. 

Steg tre innebär att minimera eller att helt eliminera risken att sannolikheten eller att konsekvensen 

av den identifierade risken blir oacceptabelt hög (Hopkins, 2012). För en uppvärmningsteknik kan 

lösningarna exempelvis vara ett bra back-up system, flera mindre delsystem eller en försäkring. 

Att i steg fyra utvärdera resultatet innefattar bland annat en övervakning av säkerhetssystemen och 

och en analys av hur hanteringen av riskerna skett i praktiken (Altram, 2010). 

3.2 Konkurrenskraft och kostnadsjämförelser 
Grundvalen för konkurrens är förmågan att kunna tävla, det vill säga konkurrera, på en marknad 

(Ambastha & Momaya, 2004). För att vara konkurrenskraftiga på en marknad måste ett företag 

kunna tillhandahålla produkter eller tjänster som kunder är villiga att betala ett rimligt pris för (Pace 

& Stephan, 1996). För att vara konkurrenskraftiga över en längre tidsperiod krävs det att 

organisationen har hållbara konkurrensfördelar (Porter, 1985).  

Hur konkurrensfördelarna skapas, samt vilka faktorer som har störst inverkan på dessa, finns det 

flera infallsvinklar på. Två av de mest erkända angreppssätten är det resursbaserade respektive det 

marknadsbaserade synsättet. Det resursbaserade bygger på att företaget har unika styrkor och att 

konkurrensfördelar kan uppnås i och med att dessa utnyttjas optimalt (Trott, 2005). Två 

grundantagande är att det finns skillnader mellan hur företag hanterar sina resurser och att dessa 

skillnader är relativt stabila. Det marknadsbaserade synsättet, som bland annat Porter (1985) baserar 

flertalet teorier kring, är att även om ett företag kan ha en myriad av styrkor och svagheter finns det 

huvudsakligen två typer av konkurrensfördelar de kan använda sig av; lägre kostnad eller 

differentiering. Lägre kostnad innebär att företaget erbjuder motsvarande värde för sina kunder fast 

till ett lägre pris än jämförbara konkurrenter. Differentiering innebär att företagets erbjudande är 

unikt inom någon dimension som uppskattas av dess köpare, vilket kan motivera ett högre pris. Detta 

leder enligt Porter (1985) till tre övergripande strategier; 

 Bli kostnadsledare 

 Differentiera sig 

 Fokusera på delmarknader (antingen med ett kostnadsfokus eller ett differentieringsfokus) 

För att möjliggöra en ekonomisk jämförelse mellan olika uppvärmningsalternativ behöver kalkylen 

inkludera kostnad för investering av värmeanläggningen, energikostnader och underhållskostnader 

(Björk et.al., 2013). Ett sätt för att jämföra olika tekniker med varandra är att beräkna systemets 

livscykelkostnad, vilket anger summan av alla kostnader som uppstår under systemets livslängd. För 

att i en livscykelanalys kunna jämföra kostnader som infaller vid olika tidsperioder räknas alla 

kostnader först om till dagens pengavärde genom användning av nuvärdesmetoden 

(Energimyndigheten, 2011a). 

För att beräkna livscykelkostnaden av en investering kan nedanstående ekvation användas under 

förutsättning att inget restvärde antas (Belok, 2014). 

                                       
 

( 1 ) 
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Där: 
        är nuvärdet av energikostnaderna [kr]. 

             är investeringens initiala kostnad [kr]. 

           är nuvärdet av underhållskostnaderna [kr]. 
 

För att i sin tur beräkna nuvärdet av energi- och underhållskostnaderna samt investeringen kan 

följande ekvationer användas enligt (Belok, 2014): 

                      
  (   )  

 
       

( 2 ) 
 

  

                        
  (

   
   

)
 

   
     

 

 
( 3 ) 

 
Där: 
           = årlig underhållskostnad [kr/år] 
        = Årligt energibehov [kWh/år] 

        = Dagens energipris [kr/kWh] 

n = kalkylperiod [år] 
i = Real kalkylränta [%] 
q = Real årlig energiprisökning [%] 
 

3.3 Värmesystem 
Ett värmesystem i en byggnad består i princip av ett distributionssystem inom fastigheten med en 

eller flera värmeavgivare (vanligtvis radiatorer), en värmekälla, styrutrustning samt en eventuell 

cirkulationspump (Björk et.al., 2013). Det finns idag tre huvudsakliga sätt att distribuera värme i en 

fastighet; via vattenburen värme, element för direktverkande el eller via eldstäder eller kaminer. 

Vattenburen värme dominerar helt i nya byggnader, direktverkande el är under avveckling och 

kaminer är sällsynt i modern bebyggelse (Wirén, 2008). En stor fördel med vattenburen värme är att 

det är kompatibelt med många olika typer av värmekällor och sannolikt är det därför som Ruud 

(2003) menar att de allra flesta flerbostadshus och lokaler har vattenburen värme med traditionella 

radiatorer. I sådana system matas varmt vatten från värmekällan genom en sluten krets till 

radiatorerna som värmer fastigheten, eventuellt via en ackumulatortank. Reglerutrustningen styr 

systemet så att rätt temperatur kan hållas (Björk et.al., 2013). Även bland småhus är det vanligast 

med vattenburen värme, dock är det också många som har direktverkande el (Energimyndigheten, 

2012a).  

Oavsett hur värmen distribueras i fastigheten måste en viss mängd energi tillföras för att uppnå 

önskad inomhustemperatur, vilket behandlas i följande avsnitt. 

3.3.1 Värmeförluster 
Hela detta avsnitt är baserat på teori från (Jensen & Warfvinge, 2001). De samband som presenteras 

här ligger till grund för att allokera en årlig energianvändning till en dygnsvis energianvändning, vilket 

är av central betydelse för fortsatta beräkningar.  

Värmeförlusterna från en byggnad behöver täckas av en motsvarande mängd tillförd värme för att 

hålla ett behagligt inomhusklimat. Värmeenergibehovet under ett år kan skrivas som integralen av 

effekt gånger tid enligt: 
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       ∫        [  ] 
( 4 ) 

Där sambandet för byggnadens effektbehov vid varje given tidpunkt, som beror på byggnadens 

egenskaper och utomhustemperaturen, kan skrivas som: 

      (          )              [ ]  ( 5 ) 

I ekvationen ovan benämns       som byggnadens specifika värmeförlust, vilket är summan av alla 

transmissions-, ventilations- och läckageförluster, vilket har enheten [W/°C]. Gratisvärmetillskottet, 

       , är det tillskott som fås från solinstrålning, personnärvaro och värmeavgivning från apparater i 

byggnaden, etc. Gratisvärmetillskottet medverkar till att värmesystemet kan stängas av vid en viss 

gränstemperatur,   . Det gör att aktiv uppvärmning från värmesystemet endast krävs när 

utomhustemperaturen är lägre än gränstemperaturen. Sambandet mellan gratisvärme och 

gränstemperatur kan skrivas enligt: 

         
       

    
     [  ]  ( 6 ) 

Genom att kombinera ekvation ( 6 ) med ( 4 ) och ( 5 ) kan effektbehovet respektive 

värmeenergibehovet nu skrivas som: 

      (       ) ( 7 ) 

           ∫(       )        [  ] 
( 8 ) 

Detta samband kan illustreras i ett varaktighetsdiagram som kompletteras med en kurva för 

inomhustemperatur och en kurva som visar gränstemperaturen, se Figur 9. Eftersom axlarnas enhet i 

varkatighetsdiagrammet är timmar respektive grader Celsius kommer ytan att ha enheten [   ], 

vilket brukar kallas för gradtimmar. Gradtimmarna betecknas    och anger det specifika 

värmebehovet, det vill säga summan av temperaturskillnaden mellan utomhustemperatur och 

gränstemperatur multiplicerat med den tid under vilken skillnaden råder. Den röda ytan i Figur 9 

symboliserar antalet gradtimmar som tillförs av värmesystemet, den gröna ytan illustrerar antalet 

gradtimmar från gratisvärmetillskottet och den blå ytan illustrerar antalet gradtimmar då det finns 

ett behov av kylning.  

 

Figur 9. Varaktighetsdiagram som illustrerar utetemperatur, gränstemperatur och inomhustemperatur som funktion av 
tiden under ett år.  
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3.3.2 Dimensionerande värmeeffekt 
Den dimensionerande värmeeffekten                anger hur stort effektbehov byggnaden kräver för 

att hålla önskad inomhustemperatur då det är som kallast ute, det vill säga vid DVUT (den 

dimensionerande vinterutetemperaturen) (FRICO, u.d.). Ingen hänsyn brukar tas till 

gratisvärmetillskottet vid beräkning av                (Jensen & Warfvinge, 2001).  

Med utgångspunkt från ovanstående samt ekvation ( 5 ) kan den dimensionerande värmeeffekten 

skrivas som: 

                  (          )     [ ]  ( 9 ) 

3.4 Kapitelsammanfattning 
I teorikapitlet har det redogjorts för tre olika infallsvinklar på värmemarknaden och hur en jämförelse 

av de konkurrenskraftiga teknikerna kan göras. I avsnittet som avsåg beslutsteori har det fastställts 

att det finns många psykologiska aspekter som kan påverka en kunds val av uppvärmningsalternativ, 

utöver priset. Bland annat har det konstaterats att förståelse för och hantering av risker är viktiga 

aspekter för en kund om denne skulle överväga en konverting bort från fjärrvärme. 

Begreppet konkurrenskraft har berörts ur två perspektiv; det resursbaserade och marknadsbaserade 

synsättet, där det senare är den huvudsakliga infallsvinkeln i denna studie. Dessutom har det 

fastställts att, för att rent kostnadsmässigt jämföra olika tekniker med varandra, en fördelaktig 

metod återfinns i att beräkna systemets livscykelkostnad. Livscykelkostnaden anger summan av alla 

kostnader som uppstår under systemets livslängd, något som presenteras i samband med 

konkurrenskraften. 

Avslutningsvis beskrivs en byggnads värmesystem ur ett tekniskt perspektiv samt hur dimensionering 

av värmeeffekten sker.  
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4 Metod 
Metodkapitlet består av fyra övergripande delar. Först presenteras hur författarna har utformat den 

enkät som fungerar som underlag till diskussion 1. Enkäten tillför information som ska kunna bekräfta 

eller dementera resultat från andra studier, samt ge en blid av övergripande trender kopplat till olika 

tekniker. 

Därefter övergår kapitlet till att beskriva hur energiberäkningarna har gjorts, följt av hur 

livscykelkostnaden för respektive värmesystem har beräknats. Dessa två delar syftar till att besvara 

den första frågeställningen. Genom en jämförelse av olika värmesystem kan författarna peka på vilka 

faktorer som kraftigt påverkar kundens uppvärmningskostnad, samt visa vilka tekniker som 

prismässigt är konkurrenskraftiga. Vidare används resultatet som underlag för Diskussion 2, vilket 

kretsar kunders rationalitet vid val av värmesystem och hur fjärrvärebolagen kan och bör förhålla sig 

till detta. Kortfattat har kostnadskalkylerna gjorts i tre steg som illustreras i Figur 10. De två första 

pilarna beskrivs närmare i avsnitt 4.2 och den tredje pilen utvecklas i avsnitt 4.3.  

Avslutningsvis motiverar författarna urvalet av fastigheter för vilka beräkningarna görs. Vidare ges en 

beskrivning av hur resultatet från beräkningarna kopplas samman med enkätundersökningen, 

kartläggningen av trender samt teorin om beslutsprocesser. 

 

 

Figur 10. En enkel illustration över hur livscykelkostnaden för respektive värmesystem har beräknats. Från att bestämma 
fastighetens behov till att dimensionera värmesystemet och slutligen beräkna dess livscykelkostnad. 

4.1 Metodik för enkätutformning  
I syfet att få en bredare bild och utöka underlaget för den kvalitativa analysen sammanställdes en 

enkät som riktade sig mot energi- och klimatrådgivare i Sverige. Insamling av kontaktuppgifter 

skedde via Energimyndighetens hemsida4 och 179 mailadresser sammanställdes. Drygt ett trettiotal 

av dem visade sig vara felaktiga och således var det bara 148 energi- och klimatrådgivare som faktiskt 

fick enkäten. Totalt var det 76 som svarade vilket ger en svarsfrekvens på strax över 50 procent. 

Enkäten bestod av fyra frågor som avsåg drivkrafter, barriärer, trender och den generella synen på 

fjärrvärme inom segmentet flerbostadshus. Två huvudsakliga motiv styrde valet av att endast 

fokusera på det segmentet. Det ena grundar sig på att flerbostadshusen köper en övervägande 

majoritet av Vattenfalls sålda såld volym fjärrvärme. Således är det företagets enskilt viktigaste 

kundsegment och möjligtvis är det även viktigast för fjärrvärmen överlag. Den andra anledningen var 

att författarna eftersträvade en hög svarsfrekvens, vilket antogs minska med ökat antal frågor.  

Frågorna formulerades baserat på indikationer och resultat från tidigare studier (bl.a. Wirén, 2008; 

Mahapatra & Gustavsson, 2008; Sernhed et.al., 2002), men även utifrån författarnas egna intervjuer 

med anställda på Vattenfall. De syftade till att komplettera, dementera eller bekräfta resultaten från 

andra studier och genomförda intervjuer. Följande frågor ställdes; 

                                                           
4
 https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Kommunal-energi--och-klimatradgivning/Energiradgivare/ 

Bestämmer 
fastighetens effekt- 
och energibehov för 
tappvarmvatten och 

uppärmning  

Dimensionerar 
respektive 

värmesystem 

Beräknar 
livscykelkostnaden 

för respektive 
värmesystem 
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1. Vilka är de viktigaste aspekterna vid val av uppvärmningssystem för ett flerbostadshus? 

2. Vilka är de största hindren vid byte av uppvärmningssystem för ett flerbostadshus? 

3. Vilka trender finns på värmemarknaden bland flerbostadshus? 

4. Vilken generell syn på fjärrvärme finns bland flerbostadshus? 

Respondenterna fick möjlighet att svara på upp till tre alternativ av totalt 9-13 svarsalternativ på 

fråga ett, två och fyra. På fråga tre gavs respondenterna möjlighet att svara om trenden var ökande 

eller minskande för varje teknik. Svarsalternativen är desamma som visas i 5.1 där resultatet av 

enkäten presenteras. Författarna har varit relativt försiktiga med att dra slutsatser från enkäten 

förutom i de fall där det tydligt syns att en övervägande majoritet har svarat på ett visst sätt.  

4.2 Energiberäkningar 
Fortsättningsvis presenteras författarnas tillvägagångssätt för att dimensionera respektive 

värmesystem samt beräkna dess årliga användning av el och/eller fjärrvärme.  

4.2.1 Energianvändning och dimensionering  
Enligt önskemål från Vattenfall ska anläggningarna dimensioneras efter ett givet totalt energibehov 

och en given utnyttjningstid. På så sätt kan olika värmesystem jämföras för olika kundtyper utgående 

från känd och lättillgänglig information från företagets sida. Vidare önskas att beräkningarna görs 

med en upplösning på dygnsbasis, vilket innebär att årets energianvändning behöver allokeras på 

årets alla dagar. Hur detta görs illustreras i Figur 11 och en mer detaljerad beskrivning följer därefter. 

Rektanglar med en orange omslutning i Figur 11 representerar given information som är indata i 

beräkningsverktyget.  

 

Figur 11. Metod för allokering av energi från årsbasis till dygnsbasis. Utgående från utnyttjningstid, årlig energianvändning 
och uttagsprofil kan energin som åtgår till tappvarmvatten och uppvärmning allokeras på månadsbasis. Därefter allokeras 

energin från månad till dygn med hjälp av utomhustemperatur och byggnadsfysiska samband. 

För att läsaren lättare ska kunna orientera sig i flödet av information markeras tydligt vilka steg i 

Figur 11 som förklaras. 

Steg 1  

Utnyttjningstiden under ett år anger förhållandet mellan den årliga energianvändningen och 

systemets maximala värmeeffekt. Utnyttjningstiden,  , definieras som den tid som systemet skulle 

behöva köras på maximal effekt för att täcka hela energibehovet, vilket kan illustreras med följande 

samband: 

                [  ]   ( 10 ) 

Givet en känd årlig energiförbrukning och en viss utnyttjningstid kan värmesystemets maximala 

dygnsmedeleffekt bestämmas genom att bryta ut      ur ekvation ( 10 ). 
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Steg 2 – steg 3 

En byggnads värmeenergibehov kan delas upp i energi för uppvärmning och energi för varmvatten. 

Därför är det relevant att fördela den givna energimängden på energi för uppvärmning respektive 

energi för tappvarmvatten. Detta samband kan uttryckas med följande ekvation: 

                            [  ] ( 11 ) 

På liknande sätt kan effekten som åtgår för uppvärmning respektive varmvatten fördelas enligt: 

                                 [ ] ( 12 ) 

För att bestämma den mängd energi som åtgår till tappvarmvatten har fastighetens uttagsprofil över 

året använts för ett normalår. Uttagsprofilen togs fram som en funktion av utnyttjningstiden 

utgående från förbrukningsstatistik från knappt 2800 av Vattenfalls kunder inom segmenten 

flerbostadshus, övriga- och offentliga lokaler, se Figur 12. Det antas att samtliga segment har samma 

uttagsprofil. Som synes i Figur 12 varierar uttagsprofilen med utnyttjningstiden, och en högre 

utnyttjningstid innebär en plattare uttagskurva som är något högre under sommaren. 

 

Figur 12. Uttagsprofil som funktion av utnyttjningstiden för flerbostadshus. 

Då värmebehovet i Sverige är i princip obefintligt under juni – augusti kan antagandet göras att all 

energianvändning under denna period är energi för tappvarmvatten. Den genomsnittliga 

varmvattenförbrukningen beräknas som medelvärdet av energianvändningen under dessa tre 

månader. Vidare antas det att detta är representativt för hela året, samt att 

varmvattenanvändningen är konstant och att produktionen sker kontinuerligt under årets 8760 

timmar. Då kan erfoderlig effekt för tappvarmvatten beräknas genom: 

            
           

    
     [ ] 

( 13 ) 

Enligt ovanstående resonemang innebär en högre utnyttjningstid en högre varmvattenanvändning. 

Andelen tappvarmvatten varierade mellan 15 – 35 % beroende på utnyttjningstid.  

Steg 4  
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När effektbehovet för tappvarmvatten har bestämts kan anläggningens dimensionerande 

värmeeffekt bestämmas genom att subtrahera effektbehovet för tappvarmvatten från byggnadsens 

totala effektbehov, vilket beräknades med ekvation ( 10 ). Detta gör att fastighetens specifika 

värmeförlust kan beräknas utgående från sambandet mellan byggnadens effektbehov och 

utomhustemperaturen som presenterades i avsnitt 3.3.2, se ekvation ( 9 ). Värmeförlusterna är: 

     
      

(          )
     [  ⁄ ]   

( 14 ) 

Steg 5 

Enligt det resonemang som fördes i avsnitt 3.3.1 är fastighetens effektbehov vid varje given tidpunkt 

en funktion av den specifika värmeförlusten och temperaturskillnaden mellan gränstemperaturen 

och utomhustemperaturen. Således kan effektbehovet bestämmas givet att gränstemperaturen och 

utomhustemperaturen är kända. Tidssteget i denna studie har varit ett dygn, varför det är 

nödvändigt att veta dygnsmedeltemperaturen. 

Eftersom uttagsprofilerna gäller för ett normalår är det relevant att även utomhustemperaturen 

återspeglar ett normalår. Genom att utgå från, av SMHI rapporterade, graddagar för varje månad för 

respektive ort kunde månader som motsvarar ett normalår identifieras. Därefter inhämtades 

dygnsmedeltemperaturdata för dessa månader för respektive ort och ”pusslades ihop” för att 

representera temperaturprofilen för ett normalår.  Det enda som återstår är därefter att bestämma 

gränstemperaturen, vilket görs för varje månad enligt följande resonemang. 

Steg 6  

Utgående från uttagsprofilen är värmeenergibehovet för respektive månad känt. Vidare är 

energibehovet under en viss tidsperiod enligt tidigare lika med integralen av effekt gånger tid. Med 

ett tidssteg på ett dygn kan denna integral approximeras som en summa av dygnsmedeleffekten 

gånger antalet timmar under ett dygn. Eftersom gränstemperaturen antas vara konstant under en 

månad kan detta samband tecknas för varje månad enligt följande, med med utgångspunkt från 

ekvation ( 8 ): 

        ∑     (       )    

 

    

     (              ∑     

 

    

)     

( 15 ) 

Allting är känt utom gränstemperaturen, som bestämdes genom att bryta ut den ur ekvationen ovan. 

En viktig faktor att ta hänsyn till är de dygn då det inte finns något värmebehov, det vill säga när 

gränstemperaturen är högre än utomhustemperaturen. Först beräknades alltså gränstemperaturen 

utgående från antalet dagar i respektive månad. Därefter identifierades de dygn där 

utomhustemperaturen var högre än gränstemperaturen och antalet dagar justerades nedåt. Detta 

itererades till dess att en gränstemperatur hade hittats som gjorde att summan av 

energianvändningen per dygn motsvarade den faktiska energianvändningen under den månaden.  

Steg 7 

När en gränstemperatur har bestämts för varje månad kan den månatliga energin för uppvärmning 

fördelas på dygnsbasis enligt ekvation ( 7 ). Därefter adderas den dygnsvisa energin för 

tappvarmvatten för att få fastighetens totala energibehov under respektive dygn. Vidare beräknades 

dygnsmedeleffekten genom att dela med antalet timmar per dygn. 
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När fastighetens effekt- och energibehov är bestämt kan respektive värmesystem dimensioneras, 

vilket i sin tur ligger till grund för de kostnadskalkyler som ska göras. Fortsättningsvis följer en mer 

konceptuell beskrivning av hur dimensioneringen av respektive system görs. För en mer matematisk 

metodik, alla bakomliggande parametrar och specifika antaganden som påverkar 

energiberäkningarna, se Appendix A. 

4.2.1.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärmen dimensioneras för att täcka fastighetens hela effekt- och energibehov. I modellen kan 

fjärrvärme även användas som spetslast för värmepumpar.  

4.2.1.2 Bergvärme 

Utifrån fastighetens dimensionerand effekt anpassas värmepumpens effekt och borrhålets längd. En 

illustration över hur detta beräknas kan ses i Figur 13 och en mer detaljerad beskrivning följer 

efteråt. 

 

Figur 13. Illustration av beräkningsgången för dimensionering av borrhålets längd. Först beräknas värmepumpens effekt och 
energianvändningen på dygnsbasis. Därefter beräknas borrhålets längd utifrån hur stor effekt som kan tas ut per meter 
borrhål. 

Givet fastighetens dimensionerande effekt beräknas värmepumpens effekt genom att multiplicera 

med effekttäckningsgraden, som antas vara 50 %. Utifrån detta kan även spetslastens effekt 

beräknas som skillnaden mellan fastighetens totala effektbehov och värmepumpens effekt. När detta 

är känt kan mängden energi som värmepumpen respektive spetslasten levererar beräknas på 

dygnsbasis utgående från det resonemang som fördes i avsnitt 4.2.1. Bergvärmepumpen antas kunna 

leverera både tappvarmvatten och värmeenergi, med en årsvärmefaktor (SCOP) på 3,0 för 

uppvärmning. Årsvärmefaktorn för tappvarmvatten antas vara 25 % lägre.  

Förutom att beräkna energianvändningen från värmepumpen respektive spetslasten behöver 

borrhålet dimensioneras. Den effekt som värmepumpen levererar kan uttryckas som summan av den 

eleffekt som kompressorn använder och den värmeeffekt som tas ur borrhålet. Vidare kan 

värmepumpens totala effekt beräknas genom att multiplicera årsvärmefaktorn med kompressorns 

eleffekt. Således kan den effekt som tas ur borrhålet bestämmas genom att kombinera dessa två 

samband. 

Givet den totala värmeeffekten från berget kan borrhålets längd beräknas om det specifika 

effektuttaget per meter är känt. Detta görs genom användandet av en modell som kallas för the 
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bedrock model5, som med god precision kan användas för att uppskatta längden på ett borrhål. 

Däremot kan den inte användas om det krävs flera borrhål. Om det krävs flera borrhål antas istället 

ett specifikt effektuttag på 30 W/m, vilket kan fungera som en grov tumregel enligt rekommendation 

från Gehlin (2014). Därefter beräknas den teoretiska borrhålslängden, och för att framtidssäkra 

borrhålet förlängs det med en marginal på 15%. Den maximala längden på ett borrhål antas vara 

omkring 200 meter men tillåts vara något längre om det resulterar i att det endast krävs ett borrhål. 

4.2.1.3 Luft-vatten värmepump 

Värmepumpens och spetsens effekt beräknas på samma sätt som för bergvärme, och 

effekttäckningsgraden antas vara 50 %. Däremot skiljer sig energiberäkningarna något från 

bergvärme då luft-vatten värmepumpens värmefaktor antas variera med utomhustemperaturen. 

Sambandet för detta antas vara linjärt och det har uppskattats genom att utgå från driftfallet för en 

av NIBEs värmepumpar; NIBE F-2025, se Figur 14. 

 

 

Figur 14. COP som funktion av utomhustemperatur för NIBE F-2025. Källa: (Bengtsson, u.d.) 

Utgående från Figur 14 kan den räta linjens ekvation som styr värmefaktorn beroende på 

utomhustemperaturen uppskattas till: 

                      ( 16 ) 

Ett antagande som görs är att kompressorn använder samma eleffekt oavsett hur kallt det är 

utomhus. Det gör att värmepumpens totala effekt också varierar med värmefaktorn enligt ovan. En 

konsekvens av detta antagande är att värmepumpens maximala effekt levereras när det är som 

varmast ute. Således beräknas kompressorns eleffekt givet de förhållanden som råder då, vilket 

antas vara vid en utomhustemperatur på 15°C och COP på 3,5. Givet elkompressorns effekt, som 

alltså antas vara konstant, och en viss utomhustemperatur kan värmepumpens totala medeleffekt 

beräknas för varje dygn, och därmed även dess energianvändning. Det antas att luft-vatten 

värmepumpen levererar både energi för uppvärmning och tappvarmvatten, men att värmefaktorn 

för tappvarmvatten är 25% lägre än för uppvärmning. Vidare antas det att värmepumpen slår av om 

det är kallare än -15°C utomhus. 

                                                           
5
 Denna modell används bland annat i NIBE:s dimensioneringsprogram för bergvärmepumpar till småhus. För 

en mer utförlig beskrivning, se ekvation ( 21 ) i Appendix A.  
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4.2.1.4 Frånluftsvärmepump 

En frånluftvärmepump bör dimensioneras efter fastighetens lägsta frånluftsflöde om det varierar 

över dygnet (Persson J., 2013). Därför behöver luftflödet beräknas, vilket görs utgående från 

schablonvärden om luftflöden i fastigheter och byggnadens brukararea.  

Det lägsta acceptabla luftflödet i flerbostadshus, övriga- samt offentliga lokaler är 0,35 l/s*m2 

(SVEBY, 2013). Detta multipliceras med fastighetens yta, vilket också behöver estimeras. Detta görs 

genom att dividera total, årlig energianvändning för byggnaden med lämpligt schablonvärde för årlig 

energianvändning per kvadratmeter, vilket kan ses i Tabell 1.  

Tabell 1. Energianvändning per kvadratmeter för olika typer av byggnader av olika ålder. 

 Byggd före 1960 Byggd mellan 1960-2010 Byggd efter 2010 

Flerbostadshus 170 140 90 

Offentliga lokaler 160 110 80 

Övriga lokaler 160 110 80 

 

När luftflödet är känt kan dess energiinnehåll beräknas och därmed även den effekt som 

frånluftvärmepumpen utvinner, se ekvation ( 26 ) - ( 30 ) i Appendix. Givet den effekt som utvinns ur 

frånluften kan värmepumpens elektriska effekt och totala värmeeffekt beräknas med utgångspunkt 

från samma samband som användes för att beräkna effektuttaget ur ett borrhål. 

Därefter beräknas spetsens effekt, samt värmepumpens och spetsens levererade energi för varje 

dygn enligt samma princip som beskrivits tidigare. Det antas att värmepumpen inte används för 

uppvärmning av tappvarmvatten. Vidare antas dess årsvärmefaktor vara 3,2, något högre än för 

bergvärme. 

4.2.1.5 Pellets 

Givet fastighetens dimensionerande effekt beräknas pelletspannan respektive spetsens effekt utifrån 

antagen effekttäckningsgrad. Dock antas den lägsta installerade effekten på pelletspannan vara 20 

kW, vilket beror på att detta i princip är den minsta pannan som installeras i praktiken (Rehnholm, 

2014). Systemverkningsgraden för pelletsanläggningen antas vara 86 %, vilket även antas gälla för 

oljepannan som fungerar som spetslast, där RME eldas. Energianvändningen för pelletspannan 

respektive spetsen beräknas på samma sätt som för övriga värmesystem. 

4.3 Kostnadsberäkningar 
Nedan presenteras prisuppgifter och antaganden som har använts i kostnadsberäkningarna, alla 

prisuppgifter är exklusive moms. Nuvärdet av systemets livscykelkostnad beräknas med en 

kalkylränta på 6 % enligt ekvation ( 1 ) - ( 3 ).  

4.3.1 Investeringskostnader 
Investeringskostnaderna har beräknats på olika sätt för olika värmesystem, se Appendix B för en mer 

utförlig beskrivning för respektive system. I grova drag är dock den specifika investeringskostnaden 

ungefär i den storleksordning som presenteras i Tabell 2 för de två typfall som senare kommer att 

presenteras i resultatkapitlet. 
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Tabell 2. Ungefärlig storleksordning på de specifika investerinskostnaderna som har använts i denna studie. Se Appendix B 
för ingående beskrivning av investeringskostnaden för respektive system. 

Specifik investeringskostnad (kr/kW) 

Fjärrvärme 1500 

Bergvärme 17000 

Luft-vatten värmepump 11000 

Frånluftsvärmepump 15000 

Pellets 10000 

4.3.2 Elkostnad 
Kostnaden för el har i denna studie antagits bestå av nedanstående komponenter, se Tabell 3. Det 

antas att det totala elpriset ökar realt med 1 % per år, vilket kan motiveras med att elproduktionen 

enligt (Energimyndigheten, 2012b) förväntas öka i framtiden medan användningen av el är relativt 

konstant. Detta överskott bör rimligtvis leda till en återhållsam elprisutveckling förutsatt att det inte 

sker några statliga interventioner utan att det endast är marknadskrafter som påverkar elpriset. 

Tabell 3. Elprisets kostnadskomponenter och antagen storleksordning för år 2014 i kr/MWh. 

Elkostnadens komponenter (kr/MWh) 

Rörligt elpris  341 

Elcertifikat  175 

Energiskatt  293 

Vinstpåslag för elleverantörer  20 

Elnätskostnad Enligt nedan 

Elnätskostnaden består av flera komponenter, vilka presenteras nedan: 

 Fast månadsavgift [kr/månad] 

 Elöverföringsavgift under höglasttid6 [kr/kW & månad] 

 Elöverföringsavgift under låglasttid7 [kr/kW & månad] 

 Effektavgift höglasttid [kr/MWh] 

 Effektavgift låglasttid [kr/MWh] 

Storleken på de olika delarna som elnätskostnaden är uppbyggd av kan ses i Tabell 4, vilket visar 

Vattenfalls elnätskostnad. Det antas att dessa kostnader är representativa för alla kunder även om de 

har en annan elnätsleverantör. Kunder kan välja fritt mellan de olika nättarifferna, varför 

det.al.ternativ som blir billigast väljs. För samtliga värmepumpar antas effektavgiften i nättariffen 

baseras på värmepumpens elektriska effekt om fjärrvärme används som spetslast. Om el används 

som spetslast adderas även spetslastens effekt. 

Tabell 4. Kostnad för elnät för två av Vattenfalls tariffer. 

Nättariff N3T N4   

Fast avgift 2600 200 kr/månad 

Effektavgift låglast 21 31 kr/kW, månad 

Effektavgift höglast 56 0 kr/kW, månad 

Överföringsavgift höglast 172 404 kr/MWh 

Överföringsavgift låglast 72 112 kr/MWh 

 

                                                           
6
 Mellan klockan 06-22 under november - mars 

7
 All övrig tid som inte är höglasttid 



29 
 

4.3.3 Fjärrvärme 
Kostnaden för fjärrvärme är baserad på Vattenfalls nya prismodell som i skrivande stund håller på att 

utarbetas. Den betår av en effektkomponent och en säsongsberoende energikostnad med tre olika 

prisnivåer. Effektkomponenten baseras på en abonnerad effekt, vilket i denna studie antas vara 

samma som fastighetens dimensionerande effekt. Effektkostnaden fördelas jämt över årets tolv 

månader. Energikostnaden består av tre prisnivåer som varierar enligt Figur 15. Priset är som lägst 

under sommaren, något högre under vår och höst och dyrast under vintern. Då priserna ännu inte 

har fastställts hanteras dessa uppgifter konfidentiellt. Priset antas öka realt med 2 % per år. 

 

Figur 15. Illustration över hur energikostnaden varierar över året. 

Vidare bör det nämnas att större kunder får en viss volymrabatt. Den bygger på att energikostnaden 

sjunker något vid högre förbrukning. 

4.3.4 Pellets 
Den rörliga bränslekostnaden för pellets respektive RME kan ses i Tabell 5. Priset antas öka realt med 

2 % per år både för pellets och RME.  

Tabell 5. Kostnad för pellets och RME. 

Pellets och RME-kostnad 

Pellets    

Bulkpris 2600 kr/ton 

Energiinnehåll 4800 kWh/ton 

Kostnad 542 kr/MWh 

RME    

Pris 10200 kr/m3 

Energiinnehåll 9150 kWh/m3 

Kostnad 1115 kr/MWh 

 

4.4 Val av beräkningsfall 
För att, i den mån det är möjligt, dra några generella slutsatser av kostnadskalkylerna är det önskvärt 

att urvalet av fastigheter ska vara så representativt som möjligt. Därför har en typisk fastighet inom 

respektive segment identifierats med utgångspunkt från dess energianvändning och effektbehov. 
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Eftersom effektbehovet enligt tidigare beror av utnyttjningstiden identifieras först en typisk 

utnyttjningstid för olika fastigheter utifrån information om Vattenfalls kunder. Bland flerbostadshus 

har en övervägande majoritet en utnyttjningstid omkring 3500 h, se Figur 6. Bland övriga- och 

offentliga lokaler är det något mer spridda skurar, men vanligt i båda segmenten är en utnyttjningstid 

omkring 2700 h, se Figur 7 och Figur 8. Eftersom de två lokaltyperna i övrigt behandlas som lika i den 

modell som författarna har konstruerat slås resultatdelen för dessa lokaltyper ihop till en del. 

Vidare görs beräkningarna för en fastighet med en årlig energianvändning på 193 MWh, vilket kan 

motiveras av två anledningar. För det första finns det fler fastigheter som har en mindre 

energianvändning än de som har en stor, och således kan en större andel av de totala 

fastighetsbeståndet täckas in. Vidare möjliggör detta jämförelser med Profus beräkningsverktyg 

Värmeräknaren, där motsvarande beräkningar har gjorts.   

Förutom att undersöka livscykelkostnaden för samtliga uppvärmningsalternativ för två enskilda 

typfastigheter görs mer ingående jämförelser mellan bergvärme/frånluft och fjärrvärme. Där 

beräknas livscykelkostnaden, uttryckt i kr/MWh, för en generell fastighet där både energianvänding 

och utnyttjningstid tillåts variera. Detta ger ytterligare underlag för att generalisera resultatet 

eftersom det täcker in i stort sett alla kombinationer mellan olika utnyttjningstider och 

energianvändning. Att bergvärme och frånluft undersöks beror på att författarna under studien 

funnit att de är de största konkurrenterna till fjärrvärme.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras tre övergripande resultat, där det första berör resultatet av den enkät som 

skickades ut till energi- och klimatrådgivare i Sverige, som syftade till att undersöka dessas syn på 

uppvärmningssystem i flerbostadshus. Därefter presenteras två olika typfall där samtliga 

uppvärmningstekniker jämförs ur en kostnadssynvinkel för ett typiskt flerbostadshus och en typisk 

övrig/offentlig lokal. Avslutningsvis görs mer ingående jämförelser mellan fjärrvärme och bergvärme 

för en generell fastighet, där kostnaden beräknas som en funktion av fastighetens energianvändning 

och utnyttjningstid.  

5.1 Enkät 
Nedan presenteras resultatet av en enkät som skickades ut till majoriteten av Sveriges alla energi- 

och klimatrådgivare. Svarsfrekvensen var knappt 45 % (80 av 179 respondenter) och de hade 

möjlighet att markera upp till tre alternativ på varje fråga. Fortsättningsvis presenteras en 

sammanfattning av svarsresultaten, för att se samtliga frågor, svarsresultat och alternativ se 

Appendix D. Fyra övergripande områden berördes; Drivkrafter, hinder, trender och den generella 

uppfattningen om fjärrvärme. 

1. Vilka är de viktigaste aspekterna vid val av uppvärmningssystem för 

bostadsrättsföreningar och flerbostadshus? 

Det är tydligt att problemfri och billig drift är viktiga parametrar vid val av värmesystem, samt att 

investeringen är lönsam. Miljöskäl, administration och andra parametrar kan ha betydelse men 

verkar vara underordnade de tre förstnämnda faktorerna. 

 

Figur 1. Viktigaste aspekterna vid val av uppvärmningssystem.  

2. Vilka är de största hindren för att bostadsrättsföreningar/flerbostadshus ska byta 

värmesystem? 

Investeringskostnaden verkar vara den enskilt största hindret mot att det sker ett byte av 

värmesystem. Andra faktorer som spelar roll är bristande intresse eller att nuvarande värmesystem 

fungerar väl, samt att andra åtgärder prioriteras högre. Okunskap, osäkerhet och praktiska 

svårigheter kan ha betydelse men verkar inte vara lika vanligt förekommande hinder. 
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Figur 2. Hinder mot att flerbostadshus ska byta uppvärmningssystem.  

3. Vilka trender ser du på värmemarknaden bland bostadsrättsföreningar och 

flerbostadshus? 

Det är svårt att dra några tydliga slutsatser om trender annat än att marknaden för pellets ser dålig 

ut. Som helhet verkar marknaden för värmepumpar öka, och då framförallt bergvärme följt av 

frånluftsvärmepumpar. Flera respondenter uttryckte att de hade för lite kunskap i frågan eller 

påpekade att solvärme är en ökande trend, varför ”Annat” placeras långt upp bland svaren. 

 

 

Figur 3. Marknadstrender för olika uppvärmningstekniker. 

 

4. Vilka påståenden tycker du återspeglar den generella uppfattningen om fjärrvärme? 

Fjärrvärme verkar snarare väljas på grund av dess enkelhet och trygghet snarare än för att det är 

billigt. Alternativet att fjärrvärme är billigt hamnar långt ned bland svaren. Fjärrvärme verkar vara ett 

naturligt alternativ för många flerbostadshus men de finns de som menar att något annat hade valts 

om möjligheten fanns. Fjärrvärmeföretagen uppfattas oftare positivt än negativt av sina kunder, men 
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det finns de som anser att de utnyttjar sin monopolställning för mycket och att de behöver öka sin 

transparens mot sina kunder.  

 

Figur 4. Uppfattningen av fjärrvärme och fjärrvärmeföretagen. 

5.2 Livscykelkostnad för typanvändare 
I Figur 16 och Figur 17 kan livscykelkostnaden för olika kombinationer av uppvärmningssystem ses för 

ett ett typiskt flerbostadshus respektive en typisk övrig/offentlig lokal. De antagnaden som har gjorts 

kan ses i Tabell 6 och dessa är samma för båda fallen. Det enda som skiljer dem åt är 

utnyttjningstiden som antas vara 3500h för flerbostadshuset respektive 2700h för den 

övriga/offentliga lokalen. Fjärrvärmepriset motsvarar priset för fjärrvärme i Uppsala, vilket är nära 

medelpriset i Sverige (Fjärrvärmepriser, 2014). 

Tabell 6. Övergripande antaganden som ligger till grund för beräkningarna av livscykelkostnaden. 

Parameter Antagande 

Energianvändning 193 MWh 

Kalkylränta 6 % 

Kalkylperiod 15 år 

Ort Uppsala 

Real, årlig elprisökning 1 % 

Real, årlig fjärrvärmeprisökning 2 %  

Årliga energi- och investeringskostnader Enligt avsnitt 4.3 

 
För ett typiskt flerbostadshus är fjärrvärmen i princip det billigaste alternativet, möjligtvis med 

undantag från kombinationen med frånlufstvärmepump, se Figur 16. Även bergvärme är ett 

konkurrenskraftigt alternativ medan pellets och luft-vatten värmepumpar verkar vara dyrast. 

Generellt är energikostnaden högre om el används som spetslast medan effektkostnaden är högre 

om fjärrvärme används på spetsen. 
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Figur 16. Nuvärde av olika uppvärmningalternativs totala livscykelkostnad i ett flerbostadshus. Den horisontella linjen är den 
existerande fjärrvärmekostnaden. Utnyttjningstid 3500 h. 

För en typisk övrig lokal är vissa värmepumpslösningar något mer kostnadseffektiva och det är ytterst 

jämt mellan flera alternativ, se Figur 17. Luft-vatten värmepump med fjärrvärme som spetslast är 

dock kostsamt, vilket framförallt beror på den höga effektkostnaden. Likaså är frånluftsvärmepump 

med el som spetslast inte heller ett bra alternativ, vilket beror på höga energikostnader. 

 

 

Figur 17. Nuvärde av olika uppvärmningalternativs totala livscykelkostnad i en övrig/offentlig lokal. Den horisontella linjen 
är den existerande fjärrvärmekostnaden. Utnyttjningstid 2700 h. 

5.3 Kostnadsintervaller 
I de båda analyserade fallen i avsnitt 5.1 återfinns bergvärme och frånluft som de två mest 

konkurrenskraftiga teknikerna ur ett kostnadsperspektiv. För bergvärme finns dessutom flera 

kvalitativa aspekter som talar för att tekniken sannolikt är den största konkurrenten till fjärrvärme, 

vilket kommer diskuteras mer senare.  

Författarna har undersökt hur nuvärdeskostnaden per MWh (nuvärdet av samtliga kostnader 

dividerat med total energianvändning under kalkylperioden) varierar med fastighetens 

utnyttjningstid och energianvändning, se Figur 18. Utnyttjningstiden har varierats mellan 1000-4200 

timmar och energianvändningen mellan 50-5000 MWh. Investeringskostnaden antas vara konstant 

17 000 kr/kW för bergvärme med fjärrvärme som spetslast, respektive 18 500 kr/kW om el används 
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som spetslast. För frånluft antas motsvarande kostnad vara 15000 respektive 28000 kr/kW. Den 

stora prisskillnaden mellan de olika teknikerna med el som spetslast beror enbart på att 

frånluftvärmepumpens effekt är mycket lägre än bergvärmepumpens, den totala kostnaden för 

reservkraften är densamma i båda fallen. 

5.3.1 Bergvärme 
Som synes sjunker nuvärdeskostnaden med ökad utnyttjningstid för alla alternativ, vilket beror på 

lägre effektkostnader. Vidare verkar inte anläggningens storlek, det vill säga energianvändning, ha 

särskilt stor betydelse. Det kan ses genom att spridningen i höjdled vid varje utnyttjningstid för 

respektive färg i Figur 18 är relativt liten. Alltså, även fast kostnaden för varje utnyttjningstid är 

beräknad för en stor spridning av energianvändningen blir kostnaden ungefär densamma. För 

anläggningar med höga utnyttjningstider är fjärrvärme det billigaste alternativet, medan bergvärme 

med el som spetslast är billigast för anläggningar med kortare utnyttjningstid, tätt följt av fjärrvärme. 

Bergvärme med fjärrvärme som spetslast är inte riktigt konkurrenskraftigt med fjärrvärme, vilket 

framförallt beror på att effektkostnaden är betydligt högre än om el används som spetslast. 

 

 

Figur 18. Nuvärdeskostnaden (kr/MWh) som funktion av en fastighets utnyttjningstid och energianvändning för en 
bergvärmeanläggning. 

5.3.2 Frånluftsvärmepump 
Det är inte fördelaktigt att använda el som spetslast i kombination med frånluftsvärmepump, se Figur 

19. Däremot är kombinationen frånluftsvärmepump med fjärrvärme ett konkurrenskraftigt 

alternativ, det syns knappt i grafen för att dess kostnad i princip är densamma som för ren 

fjärrvärme. Liksom för bergvärme spelar fastighetens energianvändning mindre roll.  
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Figur 19. Nuvärdeskostnaden (kr/MWh) som funktion av en fastighets utnyttjningstid och energianvändning för en 
frånluftsvärmepump. 
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6 Känslighetsanalys 
Inledningsvis presenteras en känslighetsanalys av ett antal tekniska antaganden som kan påverka 

livscykelkostnaden. Därefter görs en känslighetsanalys av antaganden som direkt påverkar 

kostnadskalylerna, det vill säga kalkylränta, investeringskostnader och prisutveckling. I ett tredje steg 

undersöks hur kostnads- och riskintervall ser ut för en godtycklig fastighet för de två mest 

konkurrenskraftiga alternativ som identifierats i resultatdelen; bergvärme och frånluftsvärmepump.  

I den modell som författarna har utvecklat finns ett antal tekniska faktorer som kan påverka hur 

mycket effekt och energi som baslasten respektive spetslasten behöver täcka, vilket i slutändan 

påverkar totalkostnaden. Vidare finns ett antal ekonomiska antaganden som kan ge utslag på 

systemets livscykelkostnad. För att visa på hur olika faktorer kan påverka utfallet är det intressant att 

göra en känslighetsanalys. De faktorer som författarna bedömer kunna påverka resultatet mest, och 

som kommer att omfattas av känslighetsanalysen, är: 

 Tekniska faktorer 

o Antagen årsvärmefaktor/verkningsgrad för värmepumpar respektive pelletspanna 

o Antagen effekttäckningsgrad för systemen 

 Ekonomiska faktorer 

o Antagen kalkylränta 

o Antagen energiprisutveckling  

o Antagna investeringskostnader 

De två inledande avsnitten behandlar ett typiskt flerbostadshus med samma grundantaganden som i 

resultatdelen. En kort jämförelse görs också med en typisk övrig/offentlig lokal. 

6.1 Tekniska faktorer 
Två antagande som påverkar hur mycket energi som måste köpas är antagen årsvärmefaktor för 

värmepumparna och antagen pannverkningsgrad för pelletspannan, fortsättningsvis gemensamt 

benämnt systemprestanda. Med en högre systemprestanda kan samma mängd värme tillföras av 

systemet fast till en lägre kostnad, och vice versa. I Figur 20 visas intervallet på de olika 

värmesystemens livscykelkostnad vid en 20 % lägre respektive 20 % högre systemprestanda än vad 

som antagits i resultatdelen. Den undre kanten av stapeln i Figur 20 visar systemets livscykelkostnad 

vid en hög systemprestanda, medan den övre kanten av stapeln visar livscykelkostnaden vid en lägre 

systemprestanda. Fjärrvärme finns med som referens. 

Som synes i Figur 20 är fjärrvärmen fortsatt billig, endast marginellt dyrare än en frånlufts-

värmepump med fjärrvärme som spetslast.  Vidare går det att konkludera att antagen värmefaktor 

har relativt liten påverkan på resultatet, utom för pellets där det ger ett betydande utslag. Att pellets 

påverkas mer än värmepumparna beror framförallt på att de kan hämta ”gratis” energi från 

omgivningen.   
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Figur 20. Förändring av livscykelkostnaden för varje system vid en förbättring respektive försämring av 
årsvärmefaktorn/pannverkningsgraden med 20 %.  

6.1.1 Analys av antagen effekttäckningsgrad 
En annan parameter som kan påverka resultatet är antagen effekttäckningsgrad, vilket i 

känslighetsanalysen tillåts variera mellan 50-100 %. Att den inte är lägre än så beror huvudsakligen 

på att det mer eller mindre anses vara branschpraxis att systemen dimensioneras för att täcka 

åtminstone halva effekten. Vidare har författarna funnit att det är en relativt kostnadsoptimal nivå. 

Ingen känslighetsanalys görs med avseende på effekttäckningsgraden för frånluftsvärmepumpar 

eftersom dessa dimensioneras efter fastighetens frånluftsflöde, vilket i praktiken begränsar 

systemets storlek på ett annat sätt än för övriga alternativ.  

För luft-vatten värmepump med el som spetslast ändras livscykelkostnaden med en högre 

effekttäckningsgrad endast marginellt, se Figur 21. Det beror framförallt på att effektkostnaden inte 

ökar särskilt mycket med en hög effekttäckningsgrad eftersom värmepumpen inte klarar kalla 

vinterdagar. Dock sjunker energikostnaden medan investeringskostnaden ökar vid högre 

effekttäckningsgrader. För bergvärme ökar livscykelkostnaden något med högre effekttäckningsgrad, 

likaså för pellets och luft-vatten värmepump med fjärrvärme som spetslast. 

 

Figur 21. Förändring av livscykelkostnaden för varje system vid en effekttäckningsgrad på 50 respektive 100 %. 
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6.1.2 Sammanvägd analys av tekniska faktorer 
Det är även intressant att undersöka hur dessa två antaganden kan samverka, eftersom det är fullt 

möjligt att en optimal systemprestanda sammanfaller med en optimal effekttäckningsgrad, och vice 

versa. I Figur 22 visas hur livscykelkostnaden varierar om systemprestandan är bra samtidigt som 

effekttäckningsgraden är bra, jämfört med om den är dålig vid ett dåligt val av effekttäckningsgrad. 

Sammanfattningsvis kan det för bergvärme och pellets skilja relativt mycket mellan en bra och dålig 

konfiguration, men inget värmesystem är speciellt mycket billigare än ren fjärrvärme även vid goda 

kombinationer. 

 

Figur 22. Förändring av livscykelkostnaden för varje system om en gynnsam effekttäckningsgrad kombineras med en 
gynnsam systemprestanda, och vice versa. Gäller för ett typiskt flerbostadshus. 

6.1.2.1 Jämförelse med en typisk övrig/offentlig lokal 

Som referens har samma känslighetsanalys gjorts för en typisk övrig lokal. Resultatet ser liknande ut 

med avseende på storleksordningen på variationen mellan en bra och dålig konfiguration men är 

någåt större för bergvärmepumparna, se Figur 23. Dock varierar den totala kostnadsnivån (staplarna 

justeras upp eller ned) för de flesta alternativ eftersom en typisk övrig lokal har ett högre 

effektbehov givet samma energianvändning än ett typiskt flerbostadshus. Detta ger i regel en något 

högre effektkostnad vilket gynnar lösningar som använder el som spetslast, medan framförallt 

fjärrvärmealternativen blir dyrare. 

 

Figur 23. Förändring av livscykelkostnaden för varje system om en gynnsam effekttäckningsgrad kombineras med en 
gynnsam systemprestanda, och vice versa. Gäller för en typisk övrig lokal. 
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6.2 Ekonomiska faktorer 
Initialt undersöktes kalylräntas effekt på resultatet. Som synes i Figur 24 har den en betydande 

påverkan på samtliga alternativ, fast den påverkar bergvärme minst. En hög kalkylränta missgynnar 

höga investeringskostnader men premierar höga framtida kostnader, vilket är fördelaktigt för 

fjärrvärmen. Med en låg kalkylränta är det omvänt; framtida kostnader får en stor påverkan på 

resultatet medan en hög investeringskostnad inte blir lika betydande, vilket gynnar bergvärme. I 

samtliga fall är livscykelkostnaden högre med en låg kalkylränta, vilket beror på att framtida rörliga 

kostnader utgör en övervägande del av livscykelkostnaden, samtidigt som de väger tyngre med en låg 

kalkylränta.  

 

Figur 24. Förändring av livscykelkostnaden för varje system vid en kalkylränta på 4 respektive 12 %. 

6.2.1 Analys av antagna investeringskostnader 
Vidare undersöktes hur resultatet påverkades vid en förändring av investeringskostnaden med +/- 25 

procent, se Figur 25. Livscykelkostnaden påverkas mest för bergvärmen eftersom dess 

investeringskostnad i grunden har beräknats vara störst. Förändringen var relativt liten för övriga 

system.  

 

Figur 25. Förändring av livscykelkostnaden för varje system vid en förändring av investeringskostnaden på +/- 25 %. 
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6.2.2 Analys av antagen energiprisutveckling 
Vad gäller energiprisutvecklingens påverkan på resultatet är det inte så stor skillnad mellan de olika 

värmesystemen. Dock är det i synnerhet de alternativ som använder mycket köpt energi som 

påverkas mest, det vill säga fjärrvärme, pellets och frånluftsvärmepumpar. Bergvärmepumpar är 

minst känsliga gör energiprisutvecklingen, om än relativt marginellt. 

 

Figur 26. Förändring av livscykelkostnaden för varje system vid en årlig energiprisutveckling mellan 0,5-4%. 

6.2.3 Sammanvägd analys av ekonomiska faktorer 
Sammanfattningsvis verkar kalkylräntan ha enskilt störst påverkan på resultatet även om övriga 

ekonomiska parametrar också kan ha en betydande effekt. Om samtliga ekonomiska faktorer som 

påverkar resultatet i samma riktning vägs samman kan kostnaden variera kraftigt, se Figur 27.  

 

Figur 27. Förändring av livscykelkostnaden för varje system om alla ekonomiska faktorer; (i) kalkylränta, (iI) 
investeringskostnad, (iii) årlig energiprisutveckling, vägs samman i ett bästa/sämsta scenario. 
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6.2.4 Samverkan av tekniska & ekonomiska faktorer 
Om alla ovanstående faktorer som påverkar resultatet i samma riktning, såväl teknikska som 

ekonomiska, vägs samman blir spannet på livscykelkostnaden mellan ett bästa och sämsta fall stort, 

se Error! Reference source not found.. Denna figur kan representera det intervall som 

livscykelkostnaden i praktiken kan väntas hamna inom för ett typiskt flerbostadshus. Sammantaget 

kan det skilja med mer än en faktor 2,5 mellan bästa och sämsta scenario. Motsvarande 

storleksordning på kostnadsintervallet bör gälla även för en typisk övrig/offentlig lokal, enligt 6.1.2.1. 

 

Figur 28. Förändring av livscykelkostnaden för varje system om de fem faktorerna (i) systemverkningsgrad, (ii) 
effekttäckningsgrad, (iii) kalkylränta, (iv) energiprisutveckling (v) investeringskostnad påverkar resultatet i en viss riktning 

samtidigt. Figuren kan representera ett bästa/sämsta fall. 

Övergripande verkar de tekniska och ekonomiska antaganden kunna påverka resultatet ungefär lika 

mycket för bergvärmepumpar med el som spets samt för pellets. För andra alternativ är det 

huvudsakligen ekonomiska antaganden som har ett betydande utslag på resultatet. Vad 

känslighetsanalysen antyder är att pellets och värmepumpar störst intervall, vilket kan tolkas som de 

mest riskfyllda alternativen. Omvänt har fjärrvärme lägst intervall, vilket indikerar minst osäkerhet av 

samtliga alternativ. Om dessutom en fast kalkylränta skulle antas, exempelvis sex procent, blir den 

relativa skillnaden ännu större mellan fjärrvärme och dess konkurrenter. Dock skulle den absoluta 

skillnaden minska jämfört med den kanske största konkurrenten, bergvärme, då fjärrvärmen har 

högre rörliga kostnader och således slår kalkylräntan hårdare.  

Vidare är det enligt Figur 28 ungefär lika riskfyllt att ha el på spetsen som att ha fjärrvärme. 

Ytterligare en central tolkning är att känslighetsanalysen visar att det i princip går att ”visa vad man 

vill” beroende på vilka antaganden som görs.  

6.3 Kostnad- och riskintervaller 
Då bergvärme och frånluft är de alternativ som har identifierats som de två mest konkurrenskraftiga 

teknikerna görs en mer djupgående analys av dessa. Syftet är att klargöra inom vilket 

kostnadsintervall de båda teknikerna (med el respektive fjärrvärme som spetslast) troligtvis befinner 

sig vid olika utnyttjningstider. Ett antal parametrar tillåts variera enligt Tabell 7 för att åskådliggöra 

ett best respektive worst case för respektive uppvärmningsalternativ.  

Två olika prisprognoser på fjärrvärme presenteras, ett som utgår från högre fjärrvärmepris och ett 

från en lägre nivå. Priserna är baserat på det billigaste respektive dyraste nätet i Vattenfalls regi. 

Vidare är den årliga reella prisökningen olika för de båda casen, vilket också ses i Tabell 7. 
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Tabell 7. Paramterar som tillåts variera för i jämförelsen mellan ett best respektive worst case för bergvärme samt frånluft. 

Parameter Worst case  Best case  

Bergvärme - Dimensionerad effekt 80% 50% 

Bergvärme - SCOP 2,7 3,6 

Frånluft - SCOP 2,7 3,6 

Bergvärme - Installationskostnad [kr/kW] 25000 10000 

Frånluft - Installationskostnad [kr/kW] 20000 8000 

Årlig reell prisökning - el 4% 0,5% 

Årlig reell prisökning - fjärrvärme 4% 0,5% 

Grundpris fjärrvärme Enl. Drefviken
8
 Enl. Nyköping

9
 

Kalkylränta 4% 12% 

 Årlig reell prisförändring D&U 2% 0% 

 

6.3.1 Bergvärme 
I Figur 29 och Figur 30 ses en jämförelse mellan bergvärme med olika spetslast och skiftande 

fjärrvärmepriser enligt de två prisprognoserna. Y-axeln definieras som nuvärdeskostnaden av 

fjärrvärme- respektive bergvärmesystemen dividerat med total producerad värme i MWh under dess 

livslängd. 

Generellt sett har bergvärme med fjärrvärme som spets ett högre kostnadsspann än ren fjärrvärme i 

det analyserade utnyttjningstidsintervallet enligt Figur 29. Även om bergvärmepumpen har optimala 

driftförhållanden och energiprisutvecklingen är återhållsam är fjärrvärmen aningen billigare oavsett 

utnyttjningstid. Bergvärmen är främst konkurrenskraftig vid en dämpad prisökning av elpriset i 

kombination med en god drift och systemdesign, parallellt med kraftig prisökning av fjärrvärmen.  

 

 

Figur 29. Nuvärdeskostnad av fjärrvärme- respektive bergvärmesystem med fjärrvärmespets dividerad med total 
producerad värme i MWh under dess livslängd, med varierande utnyttjningstider. Övre och undre gräns för 
bergvärmekostnaden visas med prickade linjer. Två olika prisprognoser av fjärrvärme presenteras med linjer. Bergvärmens 
sannolika kostnadsintervall är markerat med ljusblått. 

                                                           
8
 Se Appendix C 

9
 ibid 
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Om däremot el används som spetslast har bergvärme en bättre konkurrenssituation vid korta 

utnyttjningstider då den blå ytan har justerats nedåt, se Figur 30. Emellertid får risken fortfarande 

anses vara större för bergvärme jämfört med fjärrvärme, eftersom det senare generellt sett har ett 

mindre gap mellan best och worst case. Detta är extra tydligt vid låga utnyttjningstider. Det beror på 

en kombination av den dimensionerade effekten, en hög investeringskostnad och den låga 

kalkylräntan – vilket ökar kostnaden när effektbehovet är stort. 

 

Figur 30. Nuvärdeskostnad av fjärrvärme- respektive bergvärmesystem med elspets dividerad med total producerad värme i 
MWh under dess livslängd, med varierande utnyttjningstider. Övre och undre gräns för bergvärmekostnaden visas med 
prickade linjer. Bergvärmens sannolika kostnadsintervall är markerat med ljusblått. 

I genomsnitt skiljer sig kostnaden för ett worst respektive best case med cirka en faktor 2,5 för båda 

fallen. Det är sannolikt att den faktiska kostnaden för bergvärmen idag xåterfinns någonstans i det 

markerade intervallet, vilket gör att fjärrvärmens framtida konkurrenskraft är beroende av 

prissättning och dess kostnadsutveckling.  

6.3.2 Frånluftsvärmepump 
Även för frånluft tillåts parametrarna variera enligt Tabell 7. På samma sätt som för bergvärme ses i 

Figur 31 och Figur 32 jämförelser mellan bergvärme med olika spetslast och skiftande 

fjärrvärmepriser enligt de två prisprognoserna.  

Ett system bestående av frånluft med fjärrvärmespets har, enligt Figur 31, i princip samma risk- och 

kostnadsbild som ett system endast bestående av ren fjärrvärme. Frånluft får anses aningen mer 

riskfyllt, särskilt vid vid ooptimala förhållanden. Att teknikernas övre och undre gränser följer 

varandra beror troligen på att frånluftsvärmepumpen har en jämförelsevis låg effekt- och 

energitäckningsgrad, se Appendix C. Således är systemet beroende av fjärrvärmen som spetslast i 

högre utsträckning än för en bergvärmeanläggning. Detta gör att det får bära en hög effektkostnad 

från fjärrvärmen och denna följer det ökade effektbehovet vid låga utnyttjningstider.  

Vilket alternativ som i praktiken är billigast beror på flera faktorer, däribland investeringskostnaden. 

Det är en svåruppskattad parameter för frånluftsvärmepump som i hög utsträckning beror på lokala 

förutsättningar. 
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Figur 31. Nuvärdeskostnad av fjärrvärme- respektive frånluftsystem med fjärrvärmespets dividerad med total producerad 
värme i MWh under dess livslängd, med varierande utnyttjningstider. Övre och undre gräns för frånluftskostnaden visas 
med prickade linjer. Två olika prisprognoser av fjärrvärme presenteras med linjer. Frånluftens sannolika kostnadsintervall är 
markerat med ljusblått. 

En frånluftsvärmepump med elspets är sällan fördelaktig, se Figur 32. Det hack som syns i figuren 

beror på att elabonnemanget enligt beräkningsmodellen övergår från högspänning till lågspänning 

vilket gör att det blir dyrare. Det finns i princip inga flerbostadshus eller övriga lokaler som i 

verkligheten har högspänningsabonnemang, och det är inte heller ett rimligt alternativ att installera. 

Därför är frånluftsvärmepump med elspets i princip uteslutet för fastigheter med stort energibehov 

och/eller korta utnyttjningstider. Även för fastigheter där det räcker med lågspänning ser alternativet 

frånluftsvärmepump med el ut att vara betydligt sämre än ren fjärrvärme. 

 

 

Figur 32. Nuvärdeskostnad av fjärrvärme- respektive frånluftsystem med elspets dividerad med total producerad värme i 
MWh under dess livslängd, med varierande utnyttjningstider. Övre och undre gräns för frånluftskostnaden visas med 
prickade linjer. Två olika prisprognoser av fjärrvärme presenteras med linjer. Frånluftens sannolika kostnadsintervall är 
markerat med ljusblått. 
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6.4 Kapitelsammanfattning 
I känslighetsanalysen har det framkommit att det ur ett rent kostnadsperspektiv kan skilja en faktor 

2,5 mellan sämsta och bästa scenario för olika uppvärmningsalternativ, om de fem faktorer som har 

störst inverkan på livscykelkostnaden tillåts variera från extremt goda till väldigt dåliga förhållanden. 

Den enskilda faktor som har störst inverkan på resultatet är kalkylräntan, följt av 

energiprisutvecklingen. Tekniska faktorer kan spela ungefär lika stor roll som ekonomiska 

antaganden för en bergvärmepump med el som spets samt för en pelletsanläggning. I övrigt slår 

ekonomiska antaganden hårdare. 

Vidare utreds kostnads- och riskbilden vid olika utnyttjningstider för de två mest konkurrenskraftiga 

uppvärmningsalternativen; bergvärme samt frånluft. Det visar sig att fjärrvärmen generellt sett bär 

en lägre risk än dess konkurrenter i och med att kostnadsintervallet mellan best och worst case är 

mindre, i synnerhet vid korta utnyttjningstider. För en frånluftsvärmepump med fjärrvärme som 

spets ser dock riskbilden ungefär densamma ut som för ren fjärrvärme. Frånluftsvärmepump med 

elspets är inte ett bra alternativ. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel presenteras tre övergripande diskussioner. Den första (Diskussion 1 enligt dispositonen 

i avsnitt 1.4) berör de tre segmenten bostadsrättsföreningar, övriga lokaler och offentliga lokaler. 

Utgångspunkten är vilka faktorer som styr vid valet av uppvärmningskälla. Den andra diskussionen 

(Diskussion 2) avser kombinera de beräkningsresultat som erhållits i denna studie med teori om 

beslutsfattande, de övergripande kundkrav samt de trender som har identifierats. I den tredje 

(Diskussion 3) kommer effekterna av en effektbaserad prismodell att avhandlas följt av en mer allmän 

diskussion kring värmemarknaden i framtiden. Avslutningsvis presenteras metodkritiken, som bland 

annat innefattar en jämförelse av denna studies resultat med liknande studiers dito. 

7.1 Vattenfalls nyckelkunder 
Då segmenten flerbostadshus, övriga lokaler och offentliga lokaler har legat till grund för rapportens 

beräknings- och analysdel följer nu en kvalitativ diskussion som främst berör vilka icke-ekonomiska 

faktorer som kan influera beslutsprocessen i val av uppvärmningssystem. Diskussionen tar avstamp i 

den enkät och de intervjuer som genomförts under projektets gång. 

7.1.1 Bostadsrättsföreningar (Flerbostadshus) 
För bostadsrättsföreningar överensstämmer enkätresultaten överlag med de studier som 

analyserats. Problemfri drift och en lönsam kalkyl är genomgående teman på drivkrafter för alla 

bostadsrättsföreningar, vilket kan anses följa logikens dekret.  

En av de mer beaktansvärda frågeställningarna rör miljöfrågan, där studierna genomförda av 

Sernhed och Wirén skiljer sig åt. Wirén (2008) framhäver att miljöarbete är en drivkraft för 

bostadsrättsföreningar. Sernhed et.al. (2008) studie pekar emellertid på att miljön har underordnad 

betydelse. De enkätsvar som avsåg frågan om drivkrafter indikerar att den senare har rätt. Det beror 

sannolikt på två faktorer som både explicit och implicit har förts fram under projektets intervjuer. 

Den ena är kopplat till att de flesta bostadsrättsföreningars beslutsprocess i stor utsträckning baseras 

på ett kalkyerat förtroende till värmeleverantören, vilket innebär att kunden gör antagandet att 

motparten tar beslut uteslutande i syfte att maximera sin vinst. Det andra är att respektive styrelse 

inte anser sig kunna ta miljöoptimala beslut på bekostnad av de boendes ekonomi. Således finns 

generellt sett varken ett djupgående förtroende för värmeleverantören eller ett tydligt incitament att 

ta miljön i beaktande. Detta betyder dock inte att frågan är helt neglegerad, utan det kan väga över 

åt det ena eller andra hållet när övriga parametrar är lika. 

Vidare är frågan vilket uppvärmningsalternativ som faktiskt är ”bäst” ur miljösynvinkel oklar då det 

beror på många faktorer, som bland annat vilket bränsle som används i kraftverken samt hur 

miljöpåverkan värderas på olika systemnivåer (Energimarknadsinspektionen, 2011). Något som blir 

särskilt intressant då en av Mahapatras & Gustavssons (2008) observationer var att bergvärme 

förknippades med låga växthusgasutsläpp. Detta skulle således kunna utgöra en ”falsk” drivkraft vid 

val av uppvärmningsalternativ. 

Vad avser förtroende har vissa bostadrättsföreningar en mer frekvent kontakt med 

värmeleverantören och således en större möjlighet att utveckla en djupare tillit mellan parterna. Om 

föreningen har en pelletspanna eller värmepump är årliga kontroller exempel på kontakt. Bland 

bostadsrättsföreningar i fjärrvärmeleverantörs regi är det främst de större anläggningarna som har 

personlig kontinuerlig kontakt med leverantören, åtminstone för Vattenfall. Enligt Lothman (2014) är 

det tydligt att denna kontakt uppskattas. Kontakten kan också leda till, per definition, ett rationellt 

baserat förtroende, där fler aspekter än den ekonomiska tas med i beaktande vid val av 

uppvärmningsalternativ. Då fjärrvärmebranschen historiskt sett i viss mån har neglegerat denna 
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kommunikationskanal, kanske i brist på konkurrens, finns det utrymme för förbättring när det gäller 

att bygga ett långsiktigt förtroende.  

Vad avser hinder vid installation av nytt värmesystem är den, enligt enkätsvaren, enskilt största 

stötestenen investeringskostnaden. Detta går i linje med andra studier som pekar på att ekonomin är 

den viktigaste aspekten, bland annat Wirén (2008) och Sernhed et.al. (2002). Andra aspekter som 

framkom i enkätsvaren var bristande intresse och att andra åtgärder prioriteras högre. Det är viktigt 

att beakta detta när en diskussion förs huruvida en bostadsrättsförening vill byta eller installera ett 

nytt värmesystem. Då en bostadsrätt har en begränsad budget krävs det ett starkt incitment att byta 

ut värmesystemet. Om det parallellt även finns energieffektiviseringsmöjligheter och/eller andra 

renoveringsmöjligheter är det sannolikt att denna typ av investering premieras före byte av 

värmesystem. Åtminstone konkurrerar de om samma budget. Vidare är det vanligt att byten av 

uppvärmningssystem görs i samband med större renoveringar. Detta gäller i synnerhet om 

nuvarande system fungerar väl, enligt enkätsvar.  

Trots att ekonomin har stor inverkan på beslutet, är det enligt Mård (2014) snarare en dålig 

kundupplevelse den största drivkraften när ett byte faktiskt sker. Även känslan att vara fastlåst i ett 

system utan kontroll framkommer som en viktig aspekt. I enkätsvaren tillkommer att kunderna till 

viss del anser att fjärrvärmeföretagen utnyttjar sin (relativa) monopolställning i allt för hög 

utsträckning och borde arbeta på att bli mer transparenta, kanske framförallt i prissättningen och 

informationen om framtida prisutveckling. 

Det finns flera exempel där bostadsrättföreningar helt eller delvis bytt från fjärrvärme till ett annat 

värmesystem, bland de vanligast förekommande är delkonvertering till värmepump. Om en kund 

(bostadsrättsförening) väljer att konvertera, helt eller delvis, till en annan uppvärmningskälla är 

betydelsen sannolikt större för fjärrvärmebolaget än enbart den förlorade intäkten i värmeleverans. 

Rykte och risk för fler bortfall är faktorer som bör tas i beaktande. En bortkonvertering bör snarare 

tolkas som ett tecken på otillräcklig kommunikation i området än ett enskilt fall enligt ovanstående 

diskussion. Baserat på tesen om kognitiv dissonans (se avsnitt 3.1.2) är risken även stor, oavsett om 

utfallet av konverteringen i praktiken blev till det bättre eller sämre, att kunden står fast vid sin 

ståndpunkt och argumenterar för att valet var rätt. Detta är särskilt sant när investeringen är stor. 

Vidare kan i sin tur en sådan argumention och beslut få inflytande i andra bostadsrättsföreningars 

diskussioner - särskilt om kunderna i området generellt har lite kontakt med fjärrvärmeleverantören 

men för en dialog internt.   

Till de övergripande trender som har identifierats, som exempelvis energieffektivisering, 

delkonvertering, effektivare värmepumpar, ökat kylbehov och automatisering av pelletsanläggningar, 

bidrar enkätsvaren med två kompletterande uppgifter. För det första att pelletsmarknaden är 

stagnerande eller sjunkande i segmentet flerbostadshus. Vidare påvisar enkätsvaren att Sveriges 

energi- och klimatrådgivare tror att marknaden för värmepumpar kommer att öka bland 

flerbostadshus. I kombination med värmepumparnas tekniska utveckling, vilket är en av de tydligaste 

trenderna, stärker enkätresultatet caset att värmemarknaden blir allt mer konkurrensutsatt. Av 

värmepumparna är det bergvärme och frånluftsvärmepumpar som respondenterna tror har bäst 

framtida marknad. Dessa två har även framkommit som ett prismässigt attraktivt alternativ till 

fjärrvärme i denna studie.  

På lång sikt, särskilt i nybyggnationer och i kombination med ett varmare klimat, kommer sannolikt 

komfortkraven på kyla att öka bland flerbostadshus. Detta är något som talar för bergvärme, med 

tanke på möjligheten att använda tekniken för att möta ett kombinerat värme- och kylabehov. Dock 
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kan det nog inte i ett kortsiktigt perspektiv anses vara en trolig anledning till att dessa kunder skulle 

välja bergvärme. 

Att fjärrvärme väljs beror enligt enkätsvaren i stor utsträckning på att det är ett robust, enkelt och 

smidigt uppvärmningssystem. För flerbostadshus där fjärrvärme finns tillgängligt är det ofta det 

naturliga valet. Intressant är emellertid att alternativet ”Fjärrvärme väljs i huvudsak för att det är 

billigt” rankas som en av de absolut lägsta parametrarna. Det anses helt enkelt inte billigt. Baserat på 

intervjuer genomförda under projektet är det påtagligt att enkätsvaren inte går helt i linje med 

fjärrvärmeförespråkarnas syn, där konsensus är att det rent prismässigt är ett ”avstånd” ned till 

andra alternativ. Självklart skiljer det sig från ort till ort och från fall till fall. I de fem undersökta näten 

i Vattenfalls regi är Dreviken och Gustavsberg de två som har dyrast fjärrvärme. Således är det extra 

viktigt att arbeta nära kunden och tidigt kunna svara på frågor och förklara eventuella prishöjningar i 

dessa nät.  

Sammantaget är god service och ett erbjudande att möta enskilda kunders specifika önskemål 

faktorer som skulle stärka fjärrvärmebolagens villkor. Transparens i bland annat hur affärsmodeller 

och affärslogik fungerar skapar förtroende som i sin tur kan leda till en bättre värmeaffär i dess 

helhet för fjärrvärmebolagen, något som även diskuteras i studien av Fellesson & Johnson (2009). 

7.1.2 Övriga lokaler 
Generellt sett är övriga lokaler det segment som, med den nya prismodellen och Vattenfalls 

perspektiv, är under störst press med avseende på konkurrens – särskilt från bergvärmepumpar. Det 

är fyra övergripande trender/faktorer som påverkar detta.  

Den första faktorn, som framkommer i både intervjuer och i Sernhed et.al. (2002), är att denna typ av 

fastighetsägare till största utsträckning drivs av ekonomi. De ”vrider och vänder” på kronor. I 

kombination med faktor två och tre, ett stort kylbehov i dessa lokaler och en kontinuerligt förbättrad 

värmepumpsteknik, finns risken att bergvärmepumpsystem blir standard i många fastigheter av 

denna typ på sikt. Det är särskilt bergvärmens förmåga att användas för både uppvärmning och kyla 

som gör alternativet attraktivt. Under sommaren återladdas berget med värme som senare kan 

utnyttjas vintertid, vilket ger en hög total systemeffektivitet. Alternativet, vilket ofta är att ha 

fjärrvärme och en extern kylanordning, har i de flesta fall en sämre systemverkningsgrad. Dessutom 

behöver då kunden betala för värme och kyla som två separata lösningar, medan värmepumpen 

löser båda problemen samtidigt – vilket ger en ännu bättre kalkyl. 

Den fjärde faktorn är utnyttjningstiden, som jämfört med flerbostadshus och offentliga lokaler är 

något lägre för segmentet övriga lokaler. Det gör att fastigheterna har ett högre effektbehov och 

enligt beräkningarna i denna studie missgynnas fjärrvärme av korta utnyttjningstider jämfört med 

exempelvis värmepumpar med el som spetslast. Det beror på fjärrvärmens höga effektkomponent 

relativt effektkostnaden för el.  

Eftersom segmentet har ett stort fokus på ekonomi blir riskbedömningen viktig då det kan ruinera en 

investeringskalkyl. Således bör säker leverans och problemfri drift vara faktorer som värderas högt, 

vilket styrks av både Nyström (2014) och Sernhed et.al. (2002). Enligt författarnas uppfattning verkar 

miljöfrågan oftast bara ha betydelse om det står och väger mellan två ekonomiskt likvärdiga 

alternativ. Dock kan den få större betydelse om företaget i fråga har en uttalat ambitiös miljöpolicy. 

7.1.3 Offentliga lokaler 
Enligt en intervju med en representant från det kommunalägda fastighetsbolaget Familjebostäder 

framkommer att långsiktighet och en fungerande teknik är faktorer, som tillsammans med en 

ekonomisk kalkyl, lägger grunden för valet av uppvärmningsystem. Idag uppfyller fjärrvärme dessa 
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krav och är den överlägset vanligaste tekniken. Densamme menade emellertid att fjärrvärmepriserna 

(i Stockholm) har stigit så pass mycket de senaste åren att de mer och mer börjat utvärdera andra 

alternativ. Dessutom har miljön blivit en viktigare aspekt för företaget idag än vad den var för 10 år 

sedan. (Ulvsparre, 2014)  

I en andra intervju, med en handläggare inom energi- och miljöfrågor på Stockholm Stad, 

framkommer emellertid en annan synvinkel. Denne menar att risken kan anses låg att kommunala 

fastighetsförvaltare konverterar bort från fjärrvärme om det redan finns i byggnaden. Hon baserar 

uttalandet på att ingen inom detta segment, under hennes fleråriga anställning, kommit med 

långtgångna förfrågningar om alternativa uppvärmningskällor som exempelvis bergvärme. Däremot 

handlägger de tusentals förfrågningar från villakunder och även många från bostadsrättsföreningar 

som berör andra uppvärmningalternativ. (Eriksson M. , 2014) 

Om ovanstående kopplas till litteraturen så är enligt Wirén (2008) miljöfrågan parallellt med smidig 

adminstration två viktiga aspekter för stora kommunala fastighetsbolag, vilket överensstämmer med 

intervjuer. Enligt samma källa har kostnad inte lika stor betydelse som för bostadsrättsföreningar och 

övriga lokaler, fast det är naturligtvis något som tas i beaktande.  

Om även lokaltyper såsom skolor och sjukhus inkluderas i resonemanget kan det fastslås att 

segmentet offentliga lokaler som helhet har snarlika krav och önskemål som övriga lokaler, vilket 

borde tala för bergvärmepumpar. Den övergripande bilden är dock att de föredrar fjärrvärme, då det 

är ett robust och smidigt system som ”uppfyller miljöpolicyn”.  

En avslutande diskussionspunkt som kan kopplas till kostnaden är huruvida kommunala bolag bör gå i 

bräschen med avseende på nya energilösningar. Nya miljövänliga energitekniker, som är i behov av 

en relativt stor inledningsmarknad men som initialt inte är kommersiellt gångbara, sneglar ofta på 

omnämnt segment. Om ovanstående ställs mot drifteffektivitet finns en intressant motpol. Bör 

kommunala fastighetsbolag, som exempelvis Familjebostäder, sträva efter maximera sina resurser 

och således minimera energikostnaderna? Eller bör de öppna upp för mindre, ekonomiskt sett, 

lukrativa alternativ för att i ett långsiktigt perspektiv främja samhällsnyttan genom att introducera 

nya tekniker som potentiellt kan få genomslag? Frågan är utanför denna studies scope, men kan 

anses som en spännande infallsvinkel på frågeställningen som rör icke-ekonomiska faktorer vid val av 

uppvärmningssystem. 

7.1.4 Sammanställning av faktorer 
I avsnitt 7.1.1 - 7.1.3 har respektive segment diskuterats främst med avseende på potentiella 

drivkrafter, men också barriärer, till att byta uppvärmningssystem. Vissa är mer påtagliga än andra 

för olika segment. I Figur 33 återfinns en sammanställning av de, i denna studie identifierade, fem 

största drivkrafterna samt de fem största barriärerna. Färgschemat är enligt författarnas subjektiva 

bedömning. Under Drivkrafter innebär en grön markering att faktorn är en tongivande anledning till 

att uppvärmningssystemet ses över. Rött innebär att det motsatta. Gult är neutralt, det kan ha 

betydelse men behöver inte vara avgörande. För Barriärer innebär en rödmarkering en stor 

osäkerhetsfaktor och ett betydande hinder för fastighetsägaren. Gult är återigen neutralt och grönt 

innebär att hindret kan anses vara överkomligt. 

Det bör nämnas att författarna i Figur 33 gör valet att även inkludera ekonomiska aspekter, i syfte att 

synliggöra skillnaderna mellan segmenten även med avseende på dem. Förtroende är en aspekt som 

utelämnas, då förtroende till värmeleverantören får anses vara mer individuellt för specifika kunder 

och distrikt, och således är svårare att generelisera mellan segmenten. Emellertid kan det ha stor 

inverkan när det saknas eller är lågt, enligt diskussionen i avsnitt 7.1.1 samt 7.2.1. 
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Figur 33. Sammanställning av drivkrafter och barriärer för flerbostadshus (BRF), övriga lokaler (ÖVR) samt offentliga lokaler 
(OFF). Färgschema enligt faktorernas betydelse. 

Den sammantagna bedömningen är bland annat att energiprisutvecklingen är en stor osäkerhetspost 

för samtliga segment. För flerbostadshus (BRF) är barriärerna relativt sett både fler och större än för 

övriga- och offentliga lokaler. Det beror i stor utsträckning på att ägarbild och incitament ser 

annorlunda ut för bostadsrättsföreningar jämfört med exempelvis en ägare till ett kontor eller ett 

köpcenter. Bland annat saknas drivkraften i kylbehovet som främst återfinns hos övriga lokaler, och 

som är ett starkt incitament att exempelvis byta till en bergvärmepump. Vidare finns det för 

bostadsrättsföreningar ofta konkurrerande alternativ inom samma budget som kan fungera som en 

barriär. 

7.2 Kunders rationalitet 
Följande avsnitt relaterar beräkningsresultaten till den teori som har presenterats om 

beslutsfattande, samt med de övergripande kundkrav och trender som har identifierats. 

7.2.1 Kostnadseffektivitet, relation och risker 
Något som framkommer i Sernhed et.al. (2008) är att det är svårt för fastighetsägare att avgöra vad 

som är kostnadseffektivt och vad som inte är det. Känslighetsanalysen i denna studie pekar på en 

faktor 2,5 i differens mellan ett lågt räknat alternativ jämfört med ett högre kostnadsintervall, vilket 

stöder Sernheds fynd. Det är svårberäknat och det är tydligt att osäkerhetsfaktorer och antaganden 

kan slå hårt, vilket kan hjälpa eller stjälpa vilken kalkyl som helst. Svårigheten att bedöma olika 

systems kostnadseffektivitet blir extra intressant när resultatet anknyts till energi- och 

klimatrådgivarnas enkätsvar. De menar att de flesta kunder ser fjärrvärme som dyrt, vilket kan tolkas 

som en oavsiktlig missbedömning om tekniken tas i relation till kostnaden för andra alternativ. 

Således blir, förutom ekonomiska kalkyler, två faktorer viktiga när fastighetsägaren står inför valet att 

byta värmesystem; deras relation med nuvarande värmeleverantör och deras bedömning av risker.  

7.2.1.1 Relation 

Kopplat till den förstnämnda faktorn är det enligt författarnas bedömning vanligt att fastighetsägare 

har ett kalkylerat eller rationell baserat förtroende för sin fjärrvärmeleverantör. Detta för att de tror 
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att leverantören försöker maximera sina vinster och kunden förväntar sig därför framtida 

prishöjningar, samtidigt som de redan finns någon relation mellan parterna. Kundens antagande om 

framtida priser baseras sannolikt på historisk prisutveckling, vilket på vissa orter har varit betydande 

på senare år. Vidare har det skett, och det kommer att fortsätta ske, förändringar i prissättningen av 

fjärrvärme på flera håll runt om i landet. För de kunder som i samband med detta får en högre 

uppvärmningskostnad (vilket med den nya prismodellen i stor utsträckning är övriga- och offentliga 

lokaler) finns en risk att missnöje uppstår och att relationen skadas. Enligt Wiren (2008) är två för 

fjärrvärmen viktiga köpkriterier just lågt pris och förutsägbar prisutveckling. När kunder börjar 

ifrågasätta någon eller båda av dessa faktorer och förtroendet sviktar är det troligt, med 

utgångspunkt från den teori som presenterats om kognitiv dissonans, att jämförelser mellan olika 

alternativ kan snedvridas till fjärrvärmens nackdel. Exempelvis kan argument för eller emot 

fjärrvärme förstärkas eller förvrängas. I kombination med att fastighetsägaren får en kalkyl som talar 

till värmepumpens fördel är steget kanske inte så stort för denne att hel- eller delkonvertera bort 

från fjärrvärmen.  

7.2.1.2 Risk 

Den andra faktorn som nämndes ovan var kundens bedömning och hantering av risker. I den 

känslighetsanalys som författarna genomförde har konsekvensen av ett antal olika antaganden 

(risker) utvärderats, vilket motsvarar fas (i) och delar av fas (ii) i den rikshanteringsmodell som 

presenterades i 3.1.4. Det är sannolikt att kunden i någon utsträckning gör en motsvarande 

bedömning, även om dess noggranhet kan variera. De bör ändå kunna konstatera att riskerna för 

fjärrvärme huvudsakligen är kopplat till prisutveckling och ekonomiska faktorer, medan riskerna för 

andra alternativ i större utsträckning även inkluderar teknisk prestanda. Detta är extra tydligt för 

bergvärme och pellets. Känslighetsanalysen visar vidare att risken är störst för bergvärme i 

kombination med el och att risken för frånluftsvärmepumpar med fjärrvärme som spets är ungefär 

lika stor som risken för ren fjärrvärme. En risk som författarna inte har undersökt i 

känslighetsanalysen är konsekvensen av att värmepumpen går sönder när det är som kallast ute, 

vilket leder till både ökade energi- och effektkostnader. Detta slår hårdast om fjärrvärme används 

som spetslast och framförallt för bergvärmepumpar. Frånluftsvärmepumpar påverkas mindre 

eftersom dess effekt är relativt liten och luft-vatten värmepumpar påverkas än mindre då de 

fungerar dåligt när det är riktigt kallt ute (fjärrvärme är redan dimensionerad för att täcka hela 

effektbehovet). Detta är en risk vars konsekvens kan bli stor men vars sannolikhet är relativt liten, 

men är något som kan uppfattas som en stark barriär till en konvertering enligt Nyström (2014). 

Då både riskerna är fler för fjärrvärmens konkurrenter, samt att de generellt sett även bär en högre 

inbäddad risk, är fas (iii) i riskhanteringsmodellen relevant att ta hänsyn till. Att kartlägga och att ta 

fram sunda säkerhetsåtgärder kan både vara tids- och kostnadskrävande, men kräver också god 

förståelse för respektive system vilket inte alla fastighetsägare har – något som Sernhed et.al. (2002) 

i sin studie noterar att det ofta saknas. För de kunder som per definition består av flera personer 

(exempelvis styrelser i bostadsrättsföreningar, se avsnitt 3.1.1) finns det potentiellt sett en fördel ur 

detta perspektiv då chansen ökar att någon i gruppen innehar relevant kunskap. Dessutom kan fler 

personer dela den arbetsbörda som denna fas kräver. Dock kan andra problem kring 

ansvarsfördelning och samarbete uppstå som sätter käppar i hjulet. 

Även fas (iv), att följa upp och att utvärdera riskhanteringen, kan anses som alltför tung börda för 

många potentiella värmepumps- eller pelletskunder. Särskilt flerbostadshus med 

bostadsrättsföreningar tvekar antagligen i högre utsträcking inför ett byte av uppvärmningssystem, 

då faktorn problemfri drift i många fall kan vara avgörande i beslutsprocessen och den eventuella 

kostnadsbesparingen kontra risken väger över till fjärrvärmens fördel. 
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Vidare är det, med utgångspunkt i ovanstående resonemang och i avsnitt 7.1.1, tydligt att själva 

investeringskostnaden också är en stor barriär för att byta värmesystem. Således uppfattas risken 

sannolikt som ännu större om det är en storskalig anläggning, varför steget att byta värmessytem bör 

vara större för stora fastigheter och något mindre för små fastigheter. Detta är emellertid något som 

talar för att frånluftsvärmepumpar kan vara en framtida konkurrent till fjärrvärme då de i regel är en 

billigare lösning än bergvärme och därmed kan uppfattas som mindre riskfylld, samtidigt som de kan 

ge goda kalkyler.  

7.3 Prismodellens konsekvenser 
Först och främst bör det sägas att fjärrvärmepriset kan variera kraftigt från ort till ort, vilket gör att 

kostnadsjämförelsen mellan fjärrvärme och andra uppvärmningstekniker kan se annorlunda ut mot 

vad resultatet i denna studie visar. Oavsett bör dock en prismodell som delvis baseras på 

effektprissättning förändra konkurrenssituationen för fjärrvärmen. Med effektprissättning bör 

exempelvis kunder med lång utnyttjningstid (vilket ofta är flerbostadshus) att bli mindre 

konkurrensutsatta än idag. Dessa kunder kan få sänkta kostnader samtidigt som det ger möjlighet att 

stärka den relation mellan parterna som redan finns. För kunder med kortare utnyttjningstid och 

högre effektbehov blir följden det omvända, kostnaderna kommer sannolikt att öka och således 

också konkurrensen. Det är emellertid relevant att påpeka att det nya priset även reflekterar 

produktionskostnaderna för fjärrvärmeleverantören bättre jämfört med en energibaserad 

prissättning. Följaktligen får kunderna med den nya modellen en rättvisare kostnadsfördelning och 

får i större utsträckning ”betala vad det faktiskt kostar”. Att det faktist är så syns vid jämförelse med 

bergvärme (se Figur 18) vars kurvor ser liknande ut som för fjärrvärme. 

Samtidigt som dessa kunder får ökade fjärrvärmekostnader med effektprissättning går det att 

argumentera för att det ger fjärrvärmeleverantören ett ökat skydd mot att fastighetsägaren ska 

delkonvertera till värmepump. Med en helt energibaserad taxa, vilket har varit praxis tidigare, är det 

mer fördelaktigt med delkonvertering eftersom fjärrvärmen får bära fastighetens effektkostnad 

nästan gratis, medan energikostnaden hålls låg genom värmepumpens utnyttjande av ”gratisenergi” 

från omgivningen. Med effektprissättning blir det således mindre intressant att delkonvertera och 

valet står i större utsträckning mellan att ha fjärrvärme eller att helt välja bort det.  

Om kunden tidigare har övervägt en delkonvertering kan effektprissättning, om det leder till ökade 

kostnader för kunden, å andra sidan vara det som slutligen får kunden att bestämma sig. Risken är 

alltså större att kunden fortsätter till en helkonvertering bort från fjärrvärmen – till exempelvis 

bergvärme med elspets. Detta är för att fjärrvärmens effektkostnad straffar livscykelkostnaden 

hårdare än vad effektkostnaden för el gör, i synnerhet vid eventuella driftstörningar under riktigt 

kalla vinterdagar. Vidare indikerar känslighetsanalysen att det möjliga intervallet på 

livscykelkostnaden är ungefär lika stort oavsett om el eller fjärrvärme används som spetslast. För låga 

utyttjningsider är det också något mer fördelaktigt om el används som spetslast. Förutsatt att 

fastighetsägaren gör en liknande analys, och hänsyn även tas till att bergvärme kan användas till kyla, 

bör ändå konvertering till värmepump vara ett attraktivt alternativ för övriga och offentliga lokaler. 

Förutom att denna typ av prismodell på fjärrvärme inkluderar effektprissättning är det även vanligt 

att energipriset är mer säsongsberoende, alltså lägre på sommaren. I flera fall kan det rent av vara så 

billigt att även fast det finns en värmepump installerad är det billigare att använda fjärrvärme. Detta 

faktum har inte tagits med i beräkningarna och kan försämra fastighetsägarens investeringskalkyl för 

värmepumpar. Samtidigt talar det emot en helkonvertering bort från fjärrvärmen, det är dock oklart 

hur stor betydelse detta kan ha.   
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7.3.1 Värmemarknaden i framtiden 
Som denna studie har visat vid flera tillfällen är värmemarknaden både komplex och skiftande och 

det finns mycket som skulle kunna diskuteras i detta stycke. Det finns dock några saker som 

författarna huvudsakligen vill lyfta: 

Med ökade krav på energieffektivisering kommer antalet frånluftsvärmepumpar i kombination med 

fjärrvärme sannolikt att öka bland alla lokaltyper. Enligt de beräkningar som har genomförts är det 

ett kostnadseffektivt alternativ till fjärrvärme vars risk inte är speciellt mycket större, och det går 

relativt enkelt att delkonvertera till. Frånluftsvärmepump med elspets är inte ett rimligt alternativ 

varför det är osannolikt att dessa kunder fortsätter till en helkonvertering bort från fjärrvärmen, utan 

att de även installerar ett annat värmesystem. Om fastighetsägaren överväger att helt konvertera 

från fjärrvärme är bergvärme ett bättre alternativ.  

En annan iakttagelse är att bergvärme blir allt vanligare bland större fastigheter och att denna 

utveckling sannolikt kommer att fortsätta, i synnerhet på orter där fjärrvärme är dyrt. Rimligtvis är 

det övriga lokaler som kommer driva utvecklingen där bergvärmepumpen också kan tillgodose 

kylbehovet, men en del flerbostadshus kommer troligen också att konvertera till bergvärme. Bland 

offentliga lokaler verkar det finns en viss konservatism och många verkar inte ens utvärdera andra 

alternativ än fjärrvärme. I och med hårdare konkurrens samt strängare miljö- och effektiviseringskrav 

bör dock även dessa aktörer börja undersöka alternativa lösningar.  

Ytterligare en aspekt är den globala klimatförändringaren, en trend som inte är i fokus i denna studie, 

men kan ha en markant inverkan på den svenska värmemarknaden på lång sikt. Det är i princip 

omöjligt att sia om hur mycket jordens medeltemperatur kommer att öka på sikt, då det beror på ett 

oräkenligt antal faktorer såsom exempelvis geopolitik samt i vilken takt teknikutvecklingen sker. 

Emellertid är det inte helt osannolikt att en ökning på två grader sker inom ramarna av ett par 

decennier. Konsekvensen för fjärrvärmebolagen skulle troligtvis bli en minskning av efterfrågad 

värme, parallellt med ett ökat kylbehov hos kunderna. Bergvärme med elspets har identifierats som 

den största konkurrenten idag, och klimatförändringen kommer sannolikt att stärka teknikens 

konkurrenskraft ytterligare om uppvärmningen fortsätter att öka i samma takt som idag. 

Vidare är något som framkommit i denna studie att kommunikation både är något som 

fjärrvärmebolagen historiskt sett varit dåliga på och sannolikt behöver förbättra för att bibehålla 

samt öka kundernas förtroende. På sikt ser författarna att det kan finnas ett ett ömsesidigt 

värdeskapande i en utvidgning av fjärrvärmens grundläggande affärsmodell, för att i framtiden 

omfatta mer än bara värme. Exempelvis kan stöd vid energieffektivisering ge ett ökat förtroende som 

i sin tur kan leda till en större betalningsvilja när fjärrvärmepriset höjs. I Wirén (2008) omnämns 

vidare en miljöcertifiering av den levererade värmen som ett förslag. En ett annat exempel, som 

kanske också är den viktigaste trenden som identifierats, är det ökade kyl- eller komfortbehovet. I 

framtiden skulle erbjudandet kunna innefatta att, som alternativ till att köpa värme räknat i MWh, 

istället möjliggöra för kunden att abonnera på komfort - där debitering exempelvis sker baserat på 

hur väl efterfrågad temperatur bibehålls. Sammantaget vill kunderna kunna påverka både sina 

energikostnader samt få mer insikt i prissättningen. 

Avslutningsvis, om fjärrvärme ses ur ett resursbaserat perspektiv, har branschen en unik, 

svårkopierad teknik och tillgång i form av ett stort distributionsnät. Enligt ovanstående 

marknadsteori bör detta utnyttjas till företagets fördel, vilket det också självfallet görs genom den 

unika värmedistributionen. Frågan är emellertid om detta nät skulle kunna utnyttjas ytterligare? Ur 

ett samhälleligt perspektiv skulle stora vinster kunna göras om restvärme från olika typer av 

fastigheter och industrier skulle kunna tas till vara på. Exempelvis skulle nätet kunna ha som 
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huvudfunktion att agera plattform för decentraliserade värmelösningar, och värmeverk agera som 

reglerande funktion. Detta skulle onekligen kräva en betydligt mer avancerad affärsmodell och det är 

sannolikt tekniskt svårt att reglera flöden och intäkter korrekt. Vidare finns risk för betydande 

kapitalbindning och överdimensionering i värmeverk som måste vara byggda för att hantera 

effekttoppar under året.  

7.4 Metodkritik 
Den metod som har använts för att beräkna fastighetens dygnsvisa effekt- och energibehov får anses 

vara robust. Detta för att det är fråga om en ren allokering utgående från klassisk byggnadsfysik och 

ett stort antal faktiska mätpunkter. Det grundantagande som är mest osäkert är att den 

genomsnittliga värmeförlusten,     , är konstant över hela året. I praktiken varierar denna beroende 

på flera faktorer, exempelvis varierande luftflöden i ventilationen under olika tider på dygnet, 

brukarbeteende, vindförhållanden utomhus, årstid, m.m. Detta kan innebära att den beräknade 

effekt- och energianvändningen kan skilja sig från den faktiska förbrukningen under ett givet dygn. 

Dock innebär inte detta någon betydande felkälla då energipriserna i stor utsträckning är baserad på 

en upplösning motsvarande års- eller månadsnivå, vilket gör att fluktuationer inom samma månad är 

av mindre betydelse. Således bör de största osäkerhetsfaktorerna bestå i mer tekniska antaganden 

om respektive tekniks prestanda samt ekonomiska faktorer som påverkar kostnadskalkylerna.  

En stor osäkerhetsfaktorer är bedömningen av investeringskostnaderna. De har beräknats med en 

bottom-up princip där kostnaden för betydande komponenter har uppskattats var för sig. Det 

föreligger troligt att författarna har missat eller felbedömt vissa kostnadsposter. Vidare har 

författarna inte lyckats hitta särskilt många väldokumenterade fall utan har till stor del fått förlita sig 

på uppgifter från olika installatörer och återförsäljare. Det är således rimligt att kapitalkostnaderna i 

verkligheten skiljer sig från vad som har beräknats i denna studie. För att minska denna risk har 

jämförelser försökt göras mot tumregler inom branschen i den mån det varit möjligt, för att 

åtminstone ge en rimlighetsbedömning av uppskattningarna. Vidare är det svårt att sia om framtida 

prisutveckling och som i alla investeringskalkyler kan kalkylräntan påverka resultatet i betydande 

utsträckning.  

Just för att det finns så många osäkerhetsfaktorer som beror på saker som författarna rimligtvis inte 

kan kvantifiera med önskvärd precision, har en relativt omfattande känslighetsanalys utförts. Vidare 

vill författarna belysa ett rimligt intervall som livscykelkostnaden med stor sannolikhet kommer att 

hamna inom, snarare än att försöka förutspå hur det faktiskt kommer att bli.  

Vad avser enkätundersökningen fanns utrymme att båda inkludera fler frågor och fler respondenter. 

En särskild fråga som författarna diskuterade var huruvida det skulle finnas ett värde i att göra 

intervjuer direkt med fastighetsägare av olika slag. Valet att använda energi- och klimatrådgivare 

grundades till slut i att de utgör en oberoende bas av information. Även tidsramen och tillgången till 

kontaktuppgifter hade en betydande inverkan på beslutet. I efterhand skulle det vidare sannolikt ha 

varit fördelaktigt att vänta tills ett preliminärt resultat av beräkningarna blev klara och grunda 

frågorna utifrån dessa. Nu blev frågorna istället mer generella - vilket förvisso inte nödvändigtvis är 

negativt. Dock var tidsaspekten styrande även i denna fråga. 

7.4.1 Jämförelse med liknande studier 
I en studie som syftade till att analysera konsekvenserna av de nya byggreglerna vid renovering av 

flerbostadshus utreddes livscykelkostnaden för olika värmesystem i kombination med diverse 

effektiviseringsåtgärder. Där konstaterades det att frånluftsvärmepumpar ger lägst livscykelkostnad, 

att kostnaden för bergvärme är marginellt högre, följt av luft-vatten värmepump och slutligen 

fjärrvärme (Filipsson et. al., 2011). I studien inkluderas även en del effektiviseringsåtgärder som krävs 
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för att möta hårdare krav på fastighetens energiprestanda. Detta är sannolikt anledningen till att 

fjärrvärmen blir det dyraste alternativet i den studien, till skillnad från resultatet i denna studie där 

fjärrvärme tillhör de billigaste alternativen utvalda typfastigheter. 

Något annorlunda resultat kommuniceras av Profu, publicerad i (Energimyndigheten, 2013b), som 

menar att fjärrvärme är det billigaste alternativet för uppvärmning av flerbostadshus i nästan alla 

landets kommuner, ofta med god marginal. Ett exempel på hur resultatet kan se ut kan ses i Figur 34.  

 

Figur 34. Beräknad årlig kostnad för bergvärmepump i kombination med fjärrvärme jämfört med andra 
uppvärmningsalternativ för ett Nils Holgersson-hus. Källa: Profu, citerad i (Energimyndigheten, 2013b). 

Profu har inte beräknat någon livscykelkostnad eller tagit hänsyn till framtida prisökningar utan gör 

endast jämförelsen utifrån dagens prisläge för ett år. Författarna anser att denna metod kan 

kritiseras av två anledningar som är nära sammankopplade. För det första baseras fastighetsägarens 

investeringar i regel på en nuvärdeskalkyl varför det är lätt att missledas av Profus resultat om 

läsaren inte känner till den bakomliggande metodiken. För det andra går det att argumentera för att 

denna typ av beräkning gynnar fjärrvärme, eftersom dess energikostnad är högre än för andra 

alternativ och sett över en livscykel utgör de rörliga kostnaderna ofta majoriteten av 

livscykelkostnaderna. Det kan alltså finnas ett bakomliggande intresse att visa att fjärrvärme är 

billigast.  

Att olika studier indikerar helt olika resultat bekräftar om inte annat komplexiteten i bedömningarna 

och att gjorda antaganden kan ha stor betydelse – något som konstaterades i känslighetsanalysen.  
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8 Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att redogöra för fjärrvärmens konkurrenskraft. Det har dels gjorts 

genom att jämföra livscykelkostnaden för olika uppvärmningsalternativ och dels genom att 

identifiera och analysera de viktigaste faktorerna när olika kunder väljer uppvärmningssystem. 

Dessutom har effekterna av en effektbaserad prismodell satts i relation till beräkningsresultatet. 

Studiens tre frågeställningar besvaras således enligt nedan; 

1. Vilka uppvärmningsalternativ är idag mest attraktiva ur en kostnadssynvinkel för olika 

typer av fastighetsägare?  

Förutsatt en effektbaserad prismodell är fjärrvärme prismässigt mer konkurrenskraftigt än andra 

uppvärmningstekninger bland flerbostadshus jämfört med övriga och offentliga lokaler, vilket beror 

på skillnader i utnyttjningstider. Givet ett fjärrvärmepris som motsvarar medelpriset i Sverige pekar 

resultatet på att bergvärme med el som spetslast är billigast för fastigheter med kort utnyttjningstid 

(högt effektbehov). Dock är det också ett av de mest riskfyllda alternativen. En majoritet av dessa 

fastigheter återfinns i segmenten övriga och offentliga lokaler där det vanligtvis även finns ett tydligt 

kylbehov, vilket ytterligare talar för tekniken. För fastigheter med hög utnyttjningstid är fjärrvärme, 

alternativt frånluft med fjärrvärmespets, de mest attraktiva systemen ur en kostnadssynpunkt.  

Dock kan resultatet variera beroende på var i Sverige jämförelsen görs, främst på grund av olika 

prisnivåer på fjärrvärme men även på grund av skillnader i klimat och lokala förutsättningar.  

a. Vilka faktorer har störst inverkan på kostnadseffektiviteten? 

Den faktor som enskilt kan påverka livscykelkostnaden mest för samtliga alternativ är valet av 

kalkylränta. För så gott som alla alternativ är det energiprisutvecklingen som har näst störst inverkan, 

utom för bergvärmepumpar där investeringskostnaden väger tyngre. För bergvärmepumpar med el 

som spets samt för pellets kan tekniska antaganden påverka ungefär lika mycket som ekonomiska 

faktorer, i övrigt spelar ekonomiska antaganden större roll. 

2. Vilka icke-ekonomiska faktorer influerar beslutsprocessen vid val av 

uppvärmningsalternativ mest för olika typer av fastighetsägare? 

Samtliga fastighetsägare efterfrågar problemfri drift vilket sannolikt är den viktigaste icke-

ekonomiska parametern. Således blir risker kopplade till driftstörningar och värmeleveransens 

tillförlitlighet avgörande faktorer för fastighetsägare att bedöma. Miljöfrågan värderas relativt högt 

bland offentliga lokaler medan den oftare är av underordnad betydelse för flerbostadshus. Även 

bland övriga lokaler är miljöfrågan i regel mindre viktig, men det beror i stor utsträckning på 

företagets miljöpolicy. Svårigheten att beräkna kostnadseffektiviteten för olika alternativ gör att 

kundens riskbedömning och förtroende för motparten blir relevanta att beakta vid 

beslutssituationer.  

a. Hur kan dessa faktorer påverka kundens faktiska val av uppvärmningssystem? 

Människor tenderar till att kunna snedvrida jämförelser till för- eller nackdel för ett visst alternativ 

baserat på egna uppfattningar, tidigare kundupplevelser och existerande relationer.  

Riskbedömningen kan leda till att ett alternativ som beräknas vara dyrare väljs på grund av att det 

upplevs som mindre riskfyllt. Detta är extra tydligt bland bostadsrättsföreningar som ofta saknar 

relevant kunskap och riskhanteringen kan bli för överväldigande. Miljöaspekten kan spela en 

vågmästarroll när de ekonomiska kalkylerna drar jämt men är sällan den mest kritiska faktorn.  
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3. Hur påverkar en effektbaserad prismodell konkurrenssituationen för fjärrvärme? 

Med en effektbaserad prismodell stärks konkurrenskraften för fjärrvärme tydligt bland fastigheter 

med lång utnyttjningstid, vilket ofta är flerbostadshus. För fastigheter med kort utnyttjningstid, vilket 

ofta är övriga- och offentliga lokaler, hårdnar konkurrensen i och med att kunderna får betala mer 

och i större utsträckning vad det faktiskt kostar. Prismodellen ger ett visst skydd mot delkonvertering 

till värmepumpar men kan samtidigt öka risken för att helkonvertering bort från fjärrvärme sker.  

a. Hur kan en fjärrvärmeleverantör bemöta marknadsutvecklingen för att bibehålla 

sin konkurrenskraft? 

Som studien visar kan relationer spela stor roll vid kunders val av värmesystem. Därför är det viktigt 

att fjärrvärmeleverantörerna vårdar sina kunder, samt att de blir mer transparenta och tydligare i sin 

kommunikation. I synnerhet är detta viktigt när det gäller framtida prisutveckling och kostnadsnivå. 

Vidare ökar kundernas krav och i framtiden kan det bli aktuellt att utvidga affärsmodellen till att 

omfatta mer än bara värme. Exempelvis genom att bistå med stöd vid energieffektivisering, 

miljöcertifiera värmeleveransen eller erbjuda kunden en viss komfort som även kan innefatta 

lösningar för kyla. 

8.1 Framtida studier 
Sammantaget visar denna studie att fjärrvärmebranschen sannolikt står inför stora framtida 

utmaningar. Fyra övergripande forskningsområden bör enligt nedan kunna bidra med kunskap för att 

stärka och bibehålla den framtida konkurrenskraften för fjärrvärmen; 

Den sannolikt viktigaste delen är att bemöta och att lösa kundernas ökade kylbehov. Exempelvis kan 

utredningar kring kylpotentialen i de områden som fjärrvärmen finns, feasablitity studies för fjärrkyla 

eller framtagandet av nya affärsmodeller vara intressanta och viktiga i det fortsatta arbetet. 

Vidare kan studier som berör var energieffektivisingspotential finns i de befintliga fjärrvärmenäten 

vara centrala. Syftet skulle vara att identifiera de kunder som relativt sett har höga effekttoppar, följt 

av eventuella erbjudanden om energieffektiviseringstjänster. Detta skulle kunna få positiva effekter 

för båda parter. Fjärrvärmebolagen får ”bättre” kunder och kan inkludera fler inom samma nät utan 

att behöva bygga ut kapaciteten. Samtidigt får de berörda kunderna lägre kostnader. 

En tredje är värdering av fjärrvärme. Hur mycket är en minskad risk jämfört med exempelvis 

bergvärme värd i kronor? En hedonisk prisstudie skulle förslagsvis kunna fungera som gott stöd i en 

sådan analys. 

Avslutningsvis skulle det finnas ett värde att veta hur stora konsekvenserna skulle bli av en tvågradig 

(eller mer) temperaturhöjning i klimatet.  En studie av det slaget skulle kunna stödja en långsiktig 

planering av både prishöjningar och systemplanering.
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10 Appendix A - Dimensionering av värmesystem 
Nedan beskrivs ett mer matematiskt tillvägagångssätt för hur respektive värmesystem har 

dimensionerats. 

10.1 Fjärrvärme 
Fjärrvärmen produceras centralt i ett kraftverk och distribueras via fjärrvärmenätet till fastigheten 

genom isolerade rör nedgrävda i marken. I fastigheten finns en fjärrvärmecentral där värmen från 

fjärrvärmenätet värmeväxlas med ett internt värmesystem i byggnaden. En fjärrvärmeinstallation är 

relativt standardiserad och där inkluderas normalt en kulvert för anslutning till fjärrvärmenätet samt 

själva fjärrvärmecentralen i fastigheten. Centrala komponenter i fjärrvärmecentralen är en 

värmeväxlare för tappvarmvatten och en värmeväxlare för det interna värmesystemet. Vidare finns 

det pumpar och reglerutrustning som styr temperaturen i det fastighetsinterna 

uppvärmningssystemet i förhållande till utomhustemperaturen och önskad varmvattentemperatur. 

Beroende på önskemål om tilläggsfunktioner kan ytterligare komponenter vara nödvändiga. (Svensk 

Fjärrvärme, 2007)  

Fjärrvärmen täcker normalt hela effekt- och energibehovet men kan användas som spetslast, fast det 

är i regel i undantagsfall (Calissendorf, 2014). 

10.2 Dimensionering av värmepumpar 
Principen för en värmepump är att den kan flytta värme från en källa med lägre temperatur till en 

med högre temperatur med hjälp av en mindre mängd energi av hög kvalitet, vanligtvis el (Heat 

pump centre, u.d.). Resterande energi tas från omgivningen, exempelvis från luften, berggrunden, 

jorden eller vatten (Svensk Fjärrvärme, 2007). Den värmeeffekt som värmepumpen levererar är 

summan av den effekt som tas från omgivningen och den eleffekt som kompressorn använder. 

Vidare råder samband att värmepumpens effekt är lika med den eleffekt som kompressorn använder 

multiplicerat med värmepumpens värmefaktor, enligt följande ekvation: 

            ( 17 ) 

Värmefaktorn är ett mått som används för att bedöma värmepumpens prestanda. Den ligger typiskt 

mellan 2,5-5 men varierar för olika typer av värmepumpar (Heat pump centre, 2012). Även 

systemutformingen varierar beroende på typ av värmepump vilket beskrivs närmare nedan för olika 

lösningar. 

10.2.1 Bergvärmepump 
Bergvärmepumpar hämtar sin energi från ett eller flera borrhål i berget, så kallade brunnar. I 

brunnen placeras en kollektorslang som kopplas till värmepumpen som ett slutet system.  En 

cirkulationspump pumpar runt en frysskyddad vätska i slangen som transporterar värme från berget 

till värmepumpen. Värmepumpen är i sin tur inkopplad till byggnadens radiatorsystem och normalt 

finns också en ackumulatortank för lagring av varmt vatten. (Björk et.al., 2013)  

Enligt Björk et.al., (2013) dimensioneras oftast värmepumpen för att täcka 60 – 80 % av byggnadens 

maximala effektbehov vilket gör att den kan täcka mer än 90 % av dess energibehov. Vidare menar 

författarna att en effekttäckningsgrad på 60-65 % i regel ger en optimal energitäckningsgrad. 

Emellertid pekar vissa studier på att den faktiska energitäckningsgraden i snitt 10 % mindre än den 

teoretiskt beräknade (Bebo, 2008). Om effekttäckningsgraden är lägre än hundra procent behövs 

någon tillsatskälla för att klara de kallaste vinterdagarna. Vanligtvis är det el som används som 

spetsvärme och för mindre installationer integreras i regel elpatroner direkt i värmepumpen (Björk, 
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et.al., 2013). För större installationer kan det behövas en separat elpanna, vilket även kan fungera 

som reservkapacitet. Det förekommer även att fjärrvärme används som spetslast (Björk, et.al., 2013). 

Enligt ett test, genomfört av Energimyndigheterna år 2012 av åtta vanligt förekommande 

bergvärmepumpar, varierade årsvärmefaktorn (SCOP) mellan 2,8-4,9. För hus med relativt högt 

energibehov och vattenburna radiatorer var årsvärmefaktorn mellan 3-3,5 (Test Energimyndigheten, 

2014). 

Vid dimensionering av bergvärmepumpar beräknas vanligtvis den dimensionerade 

värmepumpseffekten med hjälp av önskad effekttäckningsgrad samt det totala effektbehovet för 

fastigheten (Björk, et.al., 2013). Följande ekvationer kan enligt Björk et.al., (2013) användas för att 

beräkna värmepumpens dimensionerade effekt samt spetsens effekt: 

 
                  [ ] ( 18 ) 

 
                     [ ] ( 19 ) 

Beroende på värmepumpens effekt dimensioneras därefter borrhålet, vilket beskrivs nedan. 

10.2.1.1 Dimensionering av borrhålet 

Vid dimensionering av borrdjup och antal brunnar är det flera faktorer som spelar in, bland annat 

bergets egenskaper, värmepumpens kapacitet och närliggande brunnar. Målet är att borrhålet ska 

kunna leverera erfoderlig värmeeffekt utan att köldbärartemperaturen vid något tillfälle blir för låg. 

Det som ytterst styr hur stort värmeuttaget kan vara är bergets värmeledningsförmåga och 

temperaturskillnaden mellan det ostörda berget och vätskan i kollektorslangen.  

Den värmeeffekt som bergvärmepumpen levererar kan uttryckas som summan av den eleffekt som 

kompressorn använder och den effekt som tas ur borrhålet. Om detta samband kombineras med 

ekvation ( 17 ) kan den effekt som tas ur borrhålet beräknas enligt följande ekvation: 

             
   

    ⁄      [ ] ( 20 ) 

För att beräkna aktivt borrhålsdjup är det även nödvändigt att veta hur stor effekt per meter som i 

genomsnitt kan tas ur borrhålet. Som grov tumregel menar Gehlin (2014) att 30 w/m kan användas 

som riktlinje för större anläggningar, men att man måste vara medveten om att det kan skilja sig 

kraftigt från fall till fall. Den samlade bedömningen som författarna har stött på under denna studie 

är att ett timligt uttag kan variera mellan 20-60 W/m beroende på förutsättningarna. För mindre 

fastigheter som endast kräver ett borrhål kan en teoretisk modell som kallas The bedrock-model 

användas (Nowacki, 2014). Den beskriver sambandet mellan det ostörda bergets temperatur och 

temperaturen vid borrhålsväggen, vilket enligt Nowacki (2013) kan tecknas som:  

                   
                 (           ⁄ )         [ ]  ( 21 ) 

Där: 

     är bergets ostörda temperatur 

         är temperaturen vid borrhålets vägg 

b är bergets värmeledningsfömåga [W/(m·K)] 
Q’ är det årliga energiuttaget ur borrhålet [kWh/(m·år)] 
P’ är den genomsnittliga effekten som tas från marken när värmepumpen är i drift [W/m] 
Dborrhål är borrhålets diameter [m] 
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C är en konstant vars teoretiska värde är 0,36. I realiteten ger en lägre koefficient resultat som bättre 

stämmer överens med verkligheten, varför en faktor på 0,29 brukar användas i dagens 

dimensioneringsprogram. 

Bergets medeltemperatur,      , följer i stort sett luftens årsmedeltemperatur fast bör enligt Björk 

et.al. (2013) korrigeras för tiden med snötäcke enligt följande formel: 

                          [ ] ( 22 ) 

Där: 
     är antal dagar per år med snötäcke.  

Det finns även ett temperaturfall mellan borrhålets vägg och den frysskyddade vätskan som 

cirkulerar i kollektorslangen, vilket enbart beror på det genomsnittliga effektuttaget ur berget enligt 

följande ekvation  (Nowacki, 2014). 

                          [ ] ( 23 ) 

Där: 
R är summan av värmeresistansen mellan borrhålets vägg och den frysskyddade vätskan. Ett värde på 
0,07 rekommenderas. [K*m/W] 

vätskaT  är den frysskyddade vätskans genomsnittliga temperatur 

P’ är den genomsnittliga effekten som tas från marken när värmepumpen är i drift [W/m] 

 

Eftersom          ska vara lika stor i både ekvation ( 21 ) och ( 23 ) kan parametern brytas ut ur båda 

ekvationerna och därefter subtrahera den ena ekvationen med den andra. Detta ska vara lika med 

noll och kan tecknas som:  

                     
          

      
 (           ⁄ )     (            ) ( 24 ) 

Därefter kan värdet på den genomsnittliga effekten, P’, som tas från berget estimeras genom att 

använda Excels målsökningsfunktion och anta värden på alla övriga parametrar i ekvationen.  

När P’ har bestämts kan slutligen borrhålslängden beräknas genom att dividera total effekt som tas 

från borrhålet med det genomsnittliga effektuttaget per meter, enligt: 

                 
  

⁄   ( 25 ) 

Värdena på respektive parameter i The bedrock model kan motiveras enligt följande avsnitt. 
 

10.2.1.2 Parametrar – The bedrock model 

Normalt dimensioneras borrhålet så att medeltemperaturen för köldbärarmediet, vätskaT , som lägst 

når ned till en eller ett par minusgrader vid maximalt effektuttag. En för låg temperatur på 

köldmediumet påverkar värmepumpens prestanda negativt: en grads sänkning av köldbärarens 

temperatur minskar avgiven värmeeffekt med cirka 3 % och värmefaktorn med 2-3 %.   

Hur stort effektuttaget från berget kan vara beror till stor del på bergets värmeledningsförmåga, 

vilket kan variera mellan 1,5 – 7 W/mK för olika bergarter. Granit, som är den vanligaste bergarten i 

Sverige har en värmeledningsförmåga på 3,5 W/mK (Björk, et.al., 2013). Bland 

dimensioneringsprogram för värmepumpar anses en värmeledningsförmåga mellan 3-3,5 W/mK vara 

normalt för svenska förhållanden (Nowacki, 2014). 
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Det är inte bara uttagen effekt som påverkar borrhålets längd utan energiuttaget är också relevant 

att beakta. En värmepump som levererar mycket energi i förhållande till sin effekt, det vill säga får 

lång drifttid per år, kommer att kräva större borrhålslängd än normalt (Björk, et.al., 2013). Detta 

beror på att effektuttaget oftast dimensioneras något högre än bergets värmetillförsel, vilket 

utjämnas över året om värmepumpen inte har lång drifttid eller om borrhålet återladdas. Om 

effektuttaget är högre än bergets värmetillförsel över en längre tid kommer brunnen på sikt att 

svalna (Björk, et.al., 2013). Omvänt kan värmeuttaget vara något högre om värmepumpen även 

används för kylning, det vill säga berget tillförs värme under delar av året. En rimlig uppskattning på 

det årliga energiuttaget är omkring 110 kWh/m om systemet endast används för uppvärmning.  

Vanligtvis är borrhålets diameter 110-140 mm men dess storlek har generellt relativt liten påverkan 

på borrhålets prestanda. Om borrhålet beräknas bli mer än 200 meter kan det vara aktuellt att dela 

upp borrhålslängden på fler hål (Björk, et.al., 2013). Anledningen till detta är att 

cirkulationspumparna inte klarar de höga tryckfall som uppstår vid djupare brunnar (Sköld, 2014). 

Det är också klokt att dimensionera borrhålet med en viss säkerhetsmarginal för större effektuttag i 

framtiden (Björk, et.al., 2013).  

För att bestämma       enligt ekvation ( 22 ) krävs även information om antalet dagar med snötäcke. 

Enligt (SMHI, 2005) är det genomsnittliga antalet dagar med snötäcke ungefär 120 dagar per år i 

Svealand och 50 dagar per år i Götaland. Bergets ostörda temperatur därmed genom att addera 

1,2°C eller 0,5°C till ortens årsmedeltemperatur. 

Värdet på alla parametrar kan sammanfattas i Tabell 8. 

Tabell 8. Indataparametrar för att beräkna den genomsnittliga effekt som tas ur berget enligt ekvation (19). 

Parameter Värde 

      – Bergets ostörda temperatur Ortens årsmedeltemperatur +1,2\0,5  

C – Ekvationskonstant 0,29 

b – Bergets värmeledningsfömåga  3,5 W/(m·K) 

Q’ – Årligt energiuttag ur borrhålet  110 kWh/m 

DBorrhål – Borrhålets diameter  0,140 m 

R – Värmeresistans mellan  
borrhålsväggen och köldbärarmediet 

0,07 K*m/W 

        – Genomsnittlig temperatur på köldbärarmediet -1   

 

10.2.2 Luft-vatten värmepump 
En luft-vattenvärmepump hämtar värme från utomhusluften och kan förse en fastighet med både 

varmvatten och värme via ett vattenburet system (Wirén, 2008). Systemutformningen liknar den för 

bergvärme förutom att borrhålet helt exkluderas. Andra betydande skillnader jämfört med 

bergvärme är att värmesystemets effektivitet i större utsträckning beror av utomhustemperaturen 

och att årsvärmefaktorn generellt sett är lägre. (SBFU, 2014) 

En luft-vatten värmepump ska normalt klara av att leverera värme ned till en utomhustemperatur på 

-15 Co (Energimyndigheten Test B, 2014). Dock sjunker både värmefaktorn och värmeeffekten med 

lägre utomhustemperatur, se Figur 35, och sambanden är någorlunda linjära (Brown et.al., 2011). 
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Figur 35. Samband mellan värmefaktor, värmeeffekt och utomhustemperatur. Källa: (Brown et.al., 2011). 

Då effekten sjunker med lägre utomhustemperatur dimensioneras en luft-vattenvärmepump sällan 

till att täcka hela effektbehovet. Systemet brukar vanligtvis dimensioneras att täcka 50-60% av 

effektbehovet i ett flerbostadshus och ca 70-80% i en villa (Törnkvist, 2014). Således behövs även 

någon form av tillsatskälla liksom för bergvärme. Liksom för bergvärme kan ekvation ( 18 ) – ( 19 ) 

användas för att dimensionera värmepumpen och spetslastens effekt.  

10.2.3 Frånluftsvärmepump 
Värmepumpar kan även anslutas till ventilationssystemets frånluftskanal och tillvarata värmen från 

den varma ventilationsluft som lämnar fastigheten. För större fastigheter är det en vätska/vätska 

värmepump, alltså samma typ om används till bergvärme, som kopplas till frånluftskanalen via ett 

vätskebatteri, se Figur 36.  Desssa värmepumpar sänker temperaturen på frånluften till cirka 5°C och 

har en årsvärmefaktor som motsvarar den för bergvärme, kanske något högre. (Persson J. , 2013).  

 

Figur 36. Principskiss över en frånluftvärmepump. Källa: Berglund (2012). 
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Frånluftsvärmepumpar i småhus är i regel varvtalsstyrda och kan därför sänka temperaturen ned till -

15°C. (Energirådgivningen, 2013c). Detta görs genom att luften kondenseras och därmed kan även 

luftens ångbildningsentalpi tillgodogöras (Green & Jacobsson, 2013). Enligt ett test av 

Energimyndigheten (2012c) ligger årsvärmefaktorn för frånluftvärmepumpar omkring 2,2-3,0 vid ett 

radiatorburet värmesystem (Energimyndigheten, 2012c).  

Denna typ av värmeåtervinning kräver att fastigheten har mekanisk frånluftsventilation, och det är 

fördelaktigt med gemensam frånluftskanal (Persson J. , 2013). Det är sällsynt att 

frånluftvärmepumpar klarar av att leverera hela effekt- och energibehovet varför det krävs en 

kompletterande värmekälla, vanligtvis är det el eller fjärrvärme som används som spetslast (Green & 

Jacobsson, 2013). Eftersom dess effekttäckningsgrad i regel är låg brukar de enbart användas för 

uppvärmning, ej till tappvarmvatten (Persson J. , 2013). 

Värmepumparna dimensioneras efter ventilationsflödet i frånluftkanalen snarare än byggnadens 

värmebehov (Energirådgivningen, 2013). Det beror på att mängden energi som kan utvinnas ur 

frånluften är helt beroende av storleken på ventilationsflödet (Svep, u.d.). Om luftflödet varierar över 

dygnet dimensioneras värmepumpen efter det lägsta ventilationsflödet, annars resulterar det i 

onödigt mycket slitage på systemet (Persson J. , 2013). För att beräkna den effekt som kan tas tillvara 

på i frånluften bör hänsyn tas till två saker; effekt från avkylning av luft samt effekt vid kondensering 

av vattenånga (Niklasson & Coster, 2013). Detta kan enligt Niklasson & Coster (2013) kvantifieras 

genom följande samband. 

           ̇    (     ) ( 26 ) 

Där 
 ̇ = Frånluftsflöde [   ⁄ ] 
  = Luftens densitet, vanligen 1,29 [    ⁄ ] 
   = Luftens entalpi före kylning [    ⁄ ] 
   = Luftens entalpi efter kylning [    ⁄ ] 
 
För att beräkna luftens entalpi givet en viss temperatur kan följande samband användas (Engineering 
toolbox, u.d.): 
 

                 (                           ) ( 27 ) 

 
Där 
        är luftens specifika värmekapacitet, vanligen 1,005 [     ⁄ ] 

              är den specifika värmekapaciteten för vattenånga, vanligen 1,84 [     ⁄ ] 

            är förångningsvärmen för vatten vid 0 , vanligen 2501 [   ⁄ ] 

X är massa vattenånga [    ⁄ ] 
 
Den enda okända parametern i ekvation ( 27 ) är x, mängden vattenånga. Det kan beräknas enligt 
följande samband (Luleå University of Technology): 
 

        
  

         
 ( 28 ) 

Där: 
   är vattenångans partiella tryck [Pa] 
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Vattenångans partiella tryck kan i sin tur beräknas givet luftens relativa fuktighet enligt ekvation ( 29 
) (Luleå University of Technology). Den relativa fuktigheten är normalt mellan 20-40 % inomhus 
(Intab, u.d.). I denna studie antas en relativ fuktighet på 35 % för luften som lämnar lokalen och 
växlas med värmebatteriet, och en relativ fuktighet på 100 % på avluften efter värmebatteriet. 
 
             ( 29 ) 
 
Där: 
RH är luftens relativa fuktighet [%] 
       är trycket för mättad vattenånga [Pa] 
 
Slutligen kan trycket för den mättade vattenångan beräknas givet en viss temperatur på luften enligt 
följande samband (Easy calculation, u.d.): 
 

             
     

       ⁄  
( 30 ) 

 
Där: 
T är luftens temperatur [°C] 
 
När entalpierna före och efter värmepumpen är kända kan den effekt som kan utvinnas ur frånluften 
beräknas. Utgående från detta samt en antagen årsvärmefaktor kan värmepumpens 
kompressoreffekt beräknas enligt följande samband: 

     
         

      
⁄  

( 31 ) 

10.3 Dimensionering av pelletspannor 
Installation av pelletspannor skiljer sig åt mellan småhus och större fastigheter. De huvudsakliga 

skillnaderna ligger i att dimensioneringen görs på olika sätt, att ackumulatortank vanligen inte 

används i småhus samt att energislaget på spetslasten ofta skiljer sig. (Rehnholm, 2014)  

Ett en pelletspanna ackompanjeras utöver ackumulatortanken av en extern eller inbyggd brännare, 

ett förråd med automatiserad inmatning med hjälp av en matarskruv samt tillhörande rör och 

skorsten. Beroende på vad som redan finns installerat i fastigheten samt i vilken utsträckning 

systemet ska vara automatiserat kan ytterligare utrymme och delar behövas. (Svensk Fjärrvärme, 

2007)  

10.3.1 Dimensionering för mindre fastigheter 
För småhus och andra mindre fastigheter dimensioneras anläggningen oftast efter byggnadens effekt 

(Nibe, 2014). Ofta ingår en elpatron med ett antal steg för att kunna täcka extrema effekttoppar och 

fungera som reserv. Enligt Rehnholm (2014) är det emellertid generellt inte lika avgörande att 

dimensionering är perfekt för småhus som det är för exempelvis bergvärme, då nyare pelletspannor 

har relativt god verkningsgrad även vid dellast ned till 20 %. Exempelvis är verkningsgraden i 

Energimyndighetens tester av pelletspannor ca 80 % på en dellast på ca 30 % (Energimyndigheten, 

2014). Emellertid är systemverkningsgraden i realiteten oftast lägre, vilket beror på att en 

villaanpassad pelletspanna i regel kör många start/stopp och perioden då pelletspannan inte används 

är betydande. Detta leder till värmeläckage som påverkar effektiviteten i hög utsträckning. I en studie 

genomförd 2012 indikerades att systemverkningsgraden i genomsnitt var 67 %. Detta berodde främst 

på värmeläckaget under ”stopp-perioder” och ett lågt behov som endast avsåg tappvarmvatten 

under sommartid. En viktig aspekt är systemdesignen som i samma studie fastslogs som en av de 

viktigaste aspekterna. Att ha en panna som är dimensionerad för 4-5 kW är tekniskt svårare att få 
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hög effektivitet i och bidrar bland annat till ökade utsläpp (Persson et.al., 2012). Ofta installeras en 

standardiserad panna även om dess effekt är högre än det faktiska effektbehovet. Vidare beror 

dimensioneringen delvis av tillgänglighet i pannrummet då pelletförråd, pelletpanna och tillhörande 

utrustning är skrymmande (Sköld, 2014). 

Årsverkningsgraden på en pelletspanna under ovanstående förutsättningar kan alltså uppskattas att 

vara i spannet mellan 67-90% (Rehnholm, 2014; Persson, et.al., 2012).  

10.3.2 Dimensionering för större fastigheter 
Enligt Rehnholm (2014) dimensioneras pelletspannan för större fastigheter för att täcka omkring 50-

70% av effekten, vilket vanligen täcker 90-95% av fastighetens totala energibehov. Anläggningar som 

är större än 100 kW omfattas av besiktningsplikt och hårdare miljökrav. Anläggningar i 

storleksordning större än 500 kW är prövningspliktiga enligt miljöbalken (Norrbottens Energikontor, 

2014). På grund av detta menar Renholm (2014) att installatörer eftersträvar att maximalt installera 

100 kW om möjligheten ges. Vidare menar han att många drar sig för att installera effekter större än 

500 kW, dels på grund av den extra kostnaden men även på grund av byråkratin. Som spetslast 

rekommenderar Renholm (2014) en oljepanna med vegetabilisk olja (exempelvis RME) som är 

dimensionerad för fastighetens hela behov. Han menar att oljepannan är det bästa alternativet att ha 

som reserv då den är billig jämfört med att ha en högre abonnerad effekt på elen.  

En annan anledning till att dimensionera pelletspannan för en lägre effekt är att minimera antalet 

stopp i körningen. Genom att låta den gå i längre perioder kan en god effektivitet upprätthållas 

under körning. Under sommarmånaderna kan en pelletsanläggning dras med problem för att lasten 

blir för låg då ofta det endast är tappvarmvatten som behövs värmas. Att kombinera 

pelletsanläggningen med solvärme skulle kunna lösa detta problem. (Hundraprocent, 2014) 
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11 Appendix B – Investeringskostnader 
Det antas att en kostnad på 10 % av den totala investeringen (exklusive borrhål för bergvärme) 

tillkommer för förstudie och projektering för samtliga system. 

11.1 Fjärrvärme 
Kostnaden för att investera fjärrvärme består av två komponenter; anslutningsavgift och kostnad för 

själva fjärrvärmecentralen. Anslutningsavgiften kan antas vara i storleksordningen 1000-1200 kr/kW 

(Calissendorf, 2014). Kostnaden för att installera fjärrvärmecentral kan antas vara i storleksordningen 

500 kr/ kW. Underhållskostnaden antas till 0,5 % av investeringskostnaden 

(Energimarknadsinspektionen, 2012). 

11.2 Elvärme 
Kostnaden att installera elvärme består av själva elpannan, eventuell säkerhetsutrustning och 

arbetskostnad. För anläggningar över 99 kW är det enligt lag ett krav på att säkerhetsutrustning 

finns, men det är relativt vanligt att det installeras även i mindre anläggningar. Utrustningen innebär 

en extrakostnad på cirka 10 000 kr (VVS-butiken, o.a). Det antas i denna studie att samtliga 

anläggningar installeras med säkerhetsutrustning.  

Kostnaden för själva elpannan som en funktion av dess effekt kan ses i Figur 37, enlig uppgifter från 

VVS-butiken (o.a). Som synes kan kostnaden approximeras som en exponentiell funktion för effekter 

melan 31-300 kW. Om effekten är mindre än 31 kW antas kostnaden vara samma som för en 31 

kilowatts elpanna, och om effekten är större än 300 kW antas kostnaden vara samma som för en 300 

kW elpanna. Flera pannor kan kopplas samman för att klara effekter upp till flera MW.  

 

Figur 37. Kostnad för elpanna som funktion av dess effekt, ex. moms. 

Det är svårt att uppskatta installationskostnaden då det enligt VVS-butiken (o.a) skiljer sig kraftigt 

från fall till fall. Det antas att installationskostnaden är lika stor som kostnaden för själva elpannan. 

Vidare antas underhållskostnaden vara 0,5 % av investeringskostnaden. 

11.3 Bergvärme 
Kostnaden för bergvärme antas i denna studie bestå av kostnaden för själva värmepumpen, 

eventuell reservkraft, borrning, installationskostnad samt diverse tillbehör.  



73 
 

Kostnaden för att borra, inklusive kollektorslang och tillbehör, kan antas vara 270 kr/m enligt 

uppgifter från Gehlin (2014). Till detta tillkommer kostnad för stålfodring och borrning ned till 

berggrunden, vilket antas vara 3 gånger så dyr per meter och kostar således 810 kr/m. Vidare menar 

Gehlin (2014) att kostnaden kan antas vara relativt konstant oavsett borrhålslängd. Större projekt får 

visserligen skalfördelar, fast samtidigt tillkommer logistiska och administrativa kostnader som gör att 

totalkostnaden inte påverkas i speciellt stor utsträckning.  

Kostnaden för själva värmepumpen som en funktion av dess värmeeffekt kan ses i Figur 38. 

Kostnaden approximeras i denna studie som en exponentiell funktion för effekter mellan 6-160 kW, 

även om R2-värdet indikerar att passformen inte är optimal. Det beror sannolikt på att 

prisuppgifterna är hämtade från flera olika tillverkare. Om effekten är mindre än 6 kW antas 

kostnaden vara samma som för en 6 kilowatts värmepump, och om effekten är större än 160 kW 

antas kostnaden vara samma som för en 160 kW värmepump. 

 

Figur 38. Kostnaden för vätska/vätska värmepumpar om en funktion av dess effekt. 

Den kringutrustning som behövs är vanligen cirkulationspump, expansionskärl samt ackumulatortank 

med tillhörande värmeväxlare. Kostnaden för cirkulationspump och expansionskärl kan enligt Sköld 

(2014) uppskattas till ungefär 1000 kr/kW. Kostnaden för ackumulatortank beror på dess storlek 

vilket varierar från fall till fall beroende på fastighetens behov av tappvarmvatten. 

Ackumulatortanken dimensionerades enligt den metod som NIBE använder, det vill säga de utgår 

från hur många normallägenheter som fastigheten motsvarar. Det antas att antalet 

normallägenheter i en fastighet är 0,01 per kvadratmeter yta, vilket gör att det totala antalet 

normallägenheter kan estimeras. Därefter antas ackumulatortankens volym vara en funktion av 

antalet normallägenheter enligt Figur 39. Kostnaden för ackumulatortank antas vara 20 kr per liter. 
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Figur 39. Ackumulatortankens volym som en funktion av antalet normallägenheter. 

Vidare antas det tillkomma övriga kostnader på 10 % av samtliga materialkostnader. Dessutom 

tillkommer en installationskostnad för elpanna om el används som spetslast, vilket beräknas på 

samma sätt som beskrivits under avsnitt 4.3.2.  

Installationskostnaden är svår att uppskatta då det beror på lokala förutsättningar, men antas i 

denna studie ligga på cirka 2000 kr/kW.  

11.4 Frånluftsvärmepump 
Kostnaden per kW värmeeffekt för själva värmepumpen antas vara densamma som för bergvärme. 

Eftersom frånluftsvärmepumpen endast används för uppvärmning och inte till produktion av 

tappvarmvatten, behövs ingen ackumulatortank. Däremot finns behov av cirkulationspump och 

expansionstank vilket även här antas kosta 1000 kr/kW.  

Installationskostnaden är ännu svårare att beräkna för frånluftsvärmepumpar än för bergvärme, då 

det kan krävas betydande ombyggnationer av ventilationssystemet beroende på förutsättningar. Den 

kan variera så kraftigt som mellan 0,5-4 gånger materialkostnaden för värmepumpen och tillbehör, 

fast i praktiken är det sällan som installationskostnaden faktiskt överstiger kostnaden för själva 

värmepumpen  (Persson J. , 2013). Därför antas det att installationskostnaden utgör 75 % av 

kostnaden för sjävla värmepumpen inklusive expansionskärl och cirkulationspump. I 

installationskostnaden antas även kostnaden för värmeväxlaren som kopplas till frånluftskanalen 

ingå.  

11.5 Luft-vatten värmepump 
Kostnaden för utomhusdelen av en luft-vatten värmepump som funktion av dess effekt kan ses i 

Figur 40. Det är betydligt vanligare att flera mindre värmepumpar kaskadkopplas för att täcka större 

effektbehov än att en enskild pump installeras, vilket beror på att dessa är standardiserade och 

därmed betydligt billigare (CTC, 2014). Om effekten är mindre än 6 kW antas kostnaden vara samma 

som för en 6 kilowatts värmepump, och om effekten är större än 20 kW antas kostnaden vara samma 

som för en 20 kW värmepump. 
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Figur 40. Kostnad för en luft-vatten värmepump som funktion av dess effekt. 

Förutom utomhusdelen behövs även en inomhusdel samt styrutrustning. Styrutrustningen antas 

kosta 12000 kr enligt uppgifter från CTC (2014). Vidare behövs en inomhusdel om el används som 

spetslast, vilket vanligtvis är en elpanna. Kostnaden för detta beräknas enligt avsnitt 11.2. Vidare 

behövs en ackumulatortank med tillhörande värmeväxlare, cirkulationspump samt expansionskärl – 

vilket beräknas på samma sätt som för bergvärme. Det antas tillkomma övriga kostnader på 10 % av 

samtliga materialkostnader. Installationskostnaden är liksom tidigare svår att bestämma men antas 

vara densamma som för bergvärme.  

11.6 Pellets 
Den totala kostnaden att installera en pelletsanläggning, vilket inkluderar pelletspanna, pelletsförråd, 

matarskruv, arbete samt all övrig utrustning approximeras i denna studie enligt den exponentiella 

funktion som ses i Figur 41. Om effekten är större än 1000 kW antas kostnaden vara samma som för 

en 1000 kW pelletspanna. 

 

 

Figur 41. Totalkostnaden att installera en pelletsanläggning som en funktion av dess effekt.  

Förutom kostnaden att installera pelletsanläggningen tillkommer kostnaden för att installera en 

oljepanna som reservkraft, vilket kan ses i Figur 42. Om effekten är mindre än 90 kW antas kostnaden 
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vara samma som för en 90 kilowatts oljepanna, och om effekten är större än 500 kW antas 

kostnaden vara samma som för en 500 kW oljepanna. Dessutom behövs viss säkerhetsutrustning, 

vilket beräknas kosta 17000 kr. Arbetskostnaden för att installera oljepannan antas vara 20 000 kr. 

 

Figur 42. Kostnadskurva för att installera oljepanna som en funktion av dess effekt. 

Undderhållskostnaden för anläggningen antas vara 2 % av den totala investeringskostnaden. Vidare 

tillkommer en årlig inspektionskostnad på 4000 kr om anläggningen är större än 100 kW.  
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12 Appendix C – energi- och effekttäckningsgrader 

12.1 Energi- och effekttäckningsgrad 
Det kan vara intressant att se hur energitäckningsgraden beror på utnyttjningstiden då det leder till 

en skiftande energifördelning av bas- och spetslast. Som ses vid en jämförelse mellan Figur 43 och 

Figur 44 blir energitäckningsgraden för berg- och luft-vattenvärmepumpar samt pellets högre vid en 

kort utnyttjningstid, givet samma effekttäckningsgrad. För frånluftsvärmepumpar gäller samma 

resonemang, fast effekttäckningsgraden sjunker då den bestäms av frånluftsflödet i fastigheten. 

Sambandet är en logisk följd av hur utnyttjningstiden är definierad – om den är lång behöver 

värmesystemet i genomsnitt köras på högre effekt relativt sin maxeffekt än vid en kort 

utnyttjningstid. Detta gör spetslasten oftare behöver användas om utnyttjningstiden är lång, vilket i 

sin tur bör betyda att kostnaden för spetsenergin blir högre jämfört med om utnyttjningstiden är 

kort. Dock är det viktigt att vara medveten om att det inte nödvändigtvis behöver betyda en lägre 

totalkostnad, eftersom både investeringskostnaden och de halvfasta effektkostnaderna är högre för 

fastigheter med ett högre effektbehov (=en kort utnyttjningstid).  

 

 

Figur 43. Energi- och effekttäckningsgrad vid en utnyttjningstid på 3500h, vilket motsvarar ett genomsnittligt 
flerbostadshus. 

 

Figur 44. Energi- och effekttäckningsgrad vid en utnyttjningstid på 2700h, vilket motsvarar en genomsnittlig övrig lokal.  
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13 Appendix D – enkätfrågor 
Nedan presenteras respektive fråga samt svar från enkäten. 

Fråga 1 

Tabell 9. Viktigaste aspekterna vid val av uppvärmningssystem. 

Vilka är de viktigaste aspekterna vid val av uppvärmningssystem för 
bostadsrättsföreningar och flerbostadshus? 

Antal Andel 

Frihetskänsla - man äger sitt eget system 1 0% 

Gott stöd vid drift- och underhållsfrågor 3 1% 

Enkel administration 5 2% 

Annat 5 2% 

Miljöskäl 11 5% 

Låg investeringskostnad 15 7% 

Låg driftkostnad 48 23% 

Att investeringskalkylen är lönsam 54 26% 

Enkel och problemfri drift 65 31% 

 

Fråga 2 

Tabell 10. Hinder mot att flerbostadshus ska byta uppvärmningssystem. 

Vilka är de största hindren för att bostadsrättsföreningar och  
flerbostadshus ska byta värmesystem? 

Antal Andel 

Buller 0 0% 

Dåliga förutsättningar för att borra bergvärme (t.ex. dålig berggrund, tät 
bebyggelse, etc) 

6 3% 

För mycket administration (ROT, tillstånd, offerter, etc) 7 4% 

Annat 8 4% 

Osäkerhet kring kvalitet 9 5% 

Besvärligt med drift- och underhåll 10 5% 

Brist på utrymme (för ex. pelletspanna, värmepump eller borrhål) 10 5% 

Osäkerhet kring tekniken  11 6% 

Nöjd med befintligt system 23 12% 

Prioriterar andra åtgärder i huset 26 14% 

Saknar intresse / orkar inte bry sig 28 15% 

Hög investeringskostnad 54 28% 
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Fråga 3 

Tabell 11. Marknadstrender för olika uppvärmningstekniker. 

Vilka trender ser du på värmemarknaden bland bostadsrättsföreningar  
och flerbostadshus? 

Antal Andel 

Pellets ökar 1 1% 

Luft/vatten är stagnerande eller minskande 2 1% 

Bergvärme är stagnerande eller minskande 3 2% 

Frånluftsvärmepumpar är stagnerande eller minskande 4 2% 

Luft/vatten värmepumpar ökar 6 3% 

Marknaden för värmepumpar är stagnerande eller minskande 9 5% 

Frånluftsvärmepumpar ökar 14 8% 

Annat 14 8% 

Fjärrvärme är stagnerande eller minskande 16 9% 

Fjärrvärme ökar 18 10% 

Bergvärme ökar 21 12% 

Pellets är stagnerande eller minskande 28 16% 

Marknaden för värmepumpar ökar 37 21% 

 

Fråga 4 

Tabell 12. Uppfattningen av fjärrvärme och fjärrvärmeföretagen. 

Vilka påståenden tycker du återspeglar den generella uppfattningen om 
fjärrvärme? 

Antal Andel 

Fjärrvärmeföretagen uppfattas generellt sett negativt av sina kunder 7 4% 

Annat 7 4% 

Fjärrvärme väljs huvudsakligen för att det är billigt 8 4% 

Det blir allt vanligare att flerbostadshus byter helt eller delkonverterar från 
fjärrvärme till värmepumpar 

9 5% 

Om fjärrvärmen inte redan var installerad i huset skulle antagligen något annat 
alternativ ha valts 

14 7% 

Fjärrvärmeföretagen utnyttjar sin monopolställning för mycket 16 8% 

Fjärrvärmeföretagen uppfattas generellt sett positivt av sina kunder 20 10% 

Fjärrvärmeföretagen behöver öka sin transparens och lyssna mer på sina kunder 24 12% 

Om det finns tillgång till fjärrvärme är det ett självklart alternativ 36 18% 

Fjärrvärme väljs huvudsakligen för att det är enkelt och tryggt 56 28% 

 


