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ABSTRACT  

District heat is currently more exposed for competition than it has been for several years. Since 

the mid-1980s, district heat has dominated the heat market, but is now in a tougher 

competitive situation due to the increasing popularity of heat pumps. This, in combination 

with energy efficiency, has led to a stagnation of delivered energy. The purpose of the study is 

to investigate the district heating's current competitive situation in Västerås. This will be 

investigated based on pricing, performance and paragraphs. In order to get a comprehensive 

picture of the heat market and to find out what factors customers prioritize, housing 

companies, house makers and villa owners were interviewed. 

The study's results show that house owners prioritize delivery reliability, followed by economy 

and environment in the choice of heating method. Actors' views on pricing were different 

depending on the preferred heating method, where the different views were primarily about 

the operating and maintenance costs of heat pumps. In order to analyze pricing the life cycle 

cost was calculated on the basis of real cases. This was done by creating a calculation model in 

Excel. The result of pricing shows that district heating was the best option for all cases. 

However, from a new construction perspective, geothermal heat pump for small houses had 

similar life cycle cost as district heating, while district heating was superior in price for the 

larger houses. All cases when a customer had change from district heat to heat pumps were 

unprofitable due to the switching cost that arises. 

Performance was evaluated by the environmental impact and delivery reliability of the 

methods. The consequential life cycle assessment was used when calculating environmental 

impact. The result showed that the district heating in Västerås has a positive environmental 

impact because of the social benefits it provides. Heat pumps had a negative impact on the 

environment in all cases. The delivery reliability was studied through actors' views in 

combination with scientific research, which resulted in the view that district heating is better. 

The evaluation of paragraph was limited to Boverket’s building regulations. The competitive 

situation is currently skewed, where heat pumps have a big advantage as houses can limit their 

energy efficiency with heat pumps. 

The future of district heating in Västerås is bright. The challenge is to keep their market 

domination by maintaining a competitive price as the heat market is facing changes with 

reduced heat demand and tougher competition. 
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SAMMANFATTNING  

Fjärrvärmen är idag mer konkurrensutsatt än den har varit på flera år. Sedan mitten av 1980-

talet har fjärrvärmen dominerat värmemarknaden, men är nu i en tuffare konkurrenssituation 

bland annat på grund av den ökande populariteten av värmepumpar. Dessutom har 

energieffektivisering och tuffare krav lett till en stagnation av levererad värme. Syftet med 

studien är att undersöka fjärrvärmens nuvarande konkurrenssituation i Västerås. Detta ska 

undersökas utifrån de tre konkurrensmedlen prissättning, prestanda och paragrafer. För att få 

en heltäckande bild av värmemarknaden samt att ta reda på vilka faktorer kunder prioriterar i 

valet av uppvärmningsmetod intervjuades bostadsföretag, hustillverkare och småhusägare. 

Studiens resultat visar att fastighetsägare prioriterar leveranssäkerhet, följt av ekonomi och 

miljö i valet av uppvärmningsmetod. Trots att samtliga lyfter fram ekonomi som den 

avgörande faktorn i valet, berodde det på att leveranssäkerheten antogs vara relativt lika 

mellan uppvärmningsmetoderna. Miljön har ett visst inflytande, dock så länge det inte innebär 

en allt för hög ekonomisk kostnad. 

Aktörers syn på prissättning var olika beroende på föredragen uppvärmningsmetod, där de 

skilda åsikterna främst gällde värmepumpars drift- och underhållskostnader. För att behandla 

prissättning opartiskt beräknades livscykelkostnaden för de valda uppvärmningsmetoderna 

utifrån verkliga fall. Detta gjordes genom att skapa ett beräkningsverktyg i kalkylprogrammet 

Excel där indata kan varieras. Resultatet av den ekonomiska kartläggningen visar att för 

samtliga fall var fjärrvärmen billigast. Ur ett nyproduktionsperspektiv hade dock 

bergvärmepump för småhus i princip samma livscykelkostnad som fjärrvärme, medan för de 

större fastigheterna var fjärrvärmen relativt överlägsen gällande pris. Samtliga konverterande 

fall där fastighetsägare bytt uppvärmningsmetod var olönsamma, detta på grund av den 

konverteringskostnad som uppstår.  

Konkurrensmedlet prestanda undersöktes genom metodernas miljöpåverkan och 

leveranssäkerhet. Vid beräkning av miljöpåverkan användes konsekvensperspektivet. 

Resultatet visade att fjärrvärmen i Västerås har en positiv miljöpåverkan på grund av 

samhällsnyttan den ger, medan värmepumpar i samtliga fall hade en negativ påverkan. För 

undersökningen av leveranssäkerhet involverades de två aspekterna driftsäkerhet och 

enkelhet. Detta gjordes genom att studera aktörers syn i kombination med tidigare forskning, 

vilket resultera i att fjärrvärme är bättre.  

Undersökning av paragrafer avgränsades till Boverkets byggregler som sätter kraven för 

fastigheters energiprestanda. I nuläget är konkurrenssituationen skev, där värmepumpar har 

en stor fördel då fastigheter kan byggas med sämre energiprestanda med värmepumpar.  

Fjärrvärmens framtid i Västerås är ljus. Utmaningen är att bibehålla deras stora 

marknadsandelar genom att upprätthålla ett konkurrenskraftigt pris då värmemarknaden står 

inför förändringar med minskat värmebehov och tuffare konkurrens.  

Nyckelord: Fjärrvärme, värmepump, stagnation, värmemarknad, livscykelkostnad 
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1 

1 INLEDNING 

Värmemarknaden är en av de största marknaderna inom energisektorn. Behovet av 

uppvärmning och tappvarmvatten i bostäder, industrier och lokaler utgör en fjärdedel av 

Sveriges energianvändning (Rydén et.al, 2017). Totalt omsätter Sveriges värmemarknad 

omkring 100 TWh vilket motsvarar cirka 100 miljarder kronor per år (Energikommissionen, 

2017; Rydén et.al, 2017). Värmebehovet har dock minskat stadigt de senaste femton åren trots 

en ökning i uppvärmd yta under samma tid (Energimyndigheten, 2017a). Energieffektivisering 

i befintliga byggnader tillsammans med ett allt lägre specifikt uppvärmningsbehov i 

nyproducerade byggnader är främsta anledningen till denna minskning (Energimyndigheten, 

2017a; Rydén et.al, 2017). Utvecklingen mot energieffektivare nyproducerade byggnader är en 

följd av de tuffare kraven som ställs i senaste versionerna av Boverkets byggregler (BBR). 

Befintliga byggnader påverkas inte utav BBR utan där finns istället andra styrmedel som 

uppmuntrar fastighetsägare att energieffektivisera. ROT-avdrag och EU-bidrag är exempel på 

direkta styrmedel medan energiskatt och koldioxidskatt fungerar som indirekta styrmedel 

(Boverket & Energimyndigheten, 2016).  

I Sverige kan alla idag värma upp hus och lokaler på ett tryggt och miljövänligt sätt. Olja som 

för bara några decennier sedan var det dominerande uppvärmningssättet har succesivt fasats 

ut. I nuläget är det istället fjärrvärme, värmepumpar, elvärme och biobränslepanna som 

dominerar värmemarknaden (Rydén et.al, 2017). Av dessa uppvärmningsmetoder har 

fjärrvärme störst marknadsandel, då den står för över hälften av totala värmebehovet (Werner, 

2017). Den största användarsektorn på värmemarknaden, sett till både energi och ekonomi, är 

småhus, följt av flerbostadshus och lokaler (Energimyndigheten, 2017a; Rydén et.al, 2017).  

Värmemarknaden står inför framtida utmaningar, orsaker till detta är framförallt tuffare 

effektiviseringsmål och byggprestandakrav, nya politiska direktiv samt hårdare konkurrens 

mellan uppvärmningsmetoderna (Energimyndigheten, 2015; Rydén et.al, 2017). Fjärrvärmens 

främsta konkurrent är i nuläget värmepumpar som blivit mer populära senaste åren. När ett 

väletablerat system, så som fjärrvärmen, utmanas utgår konkurrensenssituationen från de fem 

konkurrensmedel: prissättning, prestanda, paragrafer, politiska påtryckningar och 

propaganda (Kaijser, 1994). En avgörande aspekt för att fjärrvärmeföretagen ska bibehålla 

sina marknadsandelar är att de arbetar utifrån dessa konkurrensmedel samt anpassar sig efter 

fastighetsägarnas krav. Fjärrvärmeföretagen jobbar i nuläget med att skapa bättre 

kundrelationer, nya prismodeller samt minska sin miljöpåverkan ytterligare (Werner, 

Lygnerud, Sernhed & Lauenburg, 2017). 
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1.1 Problematisering 

Fjärrvärmen har varit det dominerande uppvärmningsalternativet sedan oljan fasades ut. 

Konkurrenssituationen för fjärrvärme har däremot blivit hårdare senaste åren, vissa forskare 

menar även att fjärrvärmen står inför en stagnationsfas. De främsta orsakerna till den 

eventuella stagnationen är att det totala värmebehovet minskat och förväntas minska 

ytterligare i framtiden, samt att värmepumpar tar mer marknadsandelar (Magnusson, 2012; 

Rydén et.al, 2017). Värmepumpars ökade popularitet beror främst på de senaste årens låga 

elpris men även att de blivit mer energieffektiva, samtidigt som försäljningspriset inte ökat i 

samma takt (Karlsson et.al, 2013, Nordpool, 2018). En annan faktor som påverkar 

fjärrvärmens konkurrenssituation är BBR. I Boverkets krav gällande byggprestanda har 

eldrivna uppvärmningsmetoder en viss fördel, vilket skapar en skev konkurrens på 

värmemarknaden (Boverket 2017a; Eriksson, Karlsson & Thygesen, 2017). Vid stagnation av 

ett stort tekniskt system, så som fjärrvärme, kommer systemet antingen stabiliseras eller 

förlora marknadsandelar (Magnusson, 2012). 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka fjärrvärmens nuvarande konkurrenssituation. Studien består av en 

ekonomisk kartläggning som involverar flera uppvärmningsmetoder samt jämförelse utifrån 

prestanda och paragrafer. Detta i kombination med aktörers syn på värmemarknaden ska 

resultera i en analys av fjärrvärmens konkurrenssituation och framtida utmaningar.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur är fjärrvärmens nuvarande konkurrenssituation? 

 Vilka faktorer prioriterar fastighetsägare vid val av uppvärmningsmetod?  

 Vad är fjärrvärmens framtida utmaningar och möjligheter? 

1.4 Studiens förväntade bidrag 

Majoriteten av tidigare forskning kring fjärrvärme har främst varit riktad mot teknik, detta 

arbete ska däremot bidra med en undersökning av fjärrvärmens nuvarande 

konkurrenssituation. Då fjärrvärmen eventuellt står inför en stagnationsfas ska dess 

konkurrenskraft analyseras utifrån konkurrensmedlen prissättning, prestanda och paragrafer 

som beskrivs i litteraturstudien. Till skillnad från tidigare forskning, ska denna studie utöver 

enbart analys av konkurrensmedlen även inkludera åsikter från värmemarknadens aktörer. 

Intervjuer ska genomföras med viktiga aktörer på värmemarknaden, med fokus är på utifrån 

vilka faktorer företagen baserar sina val av uppvärmning. Det ska även presentera hur 

fastighetsägare som valt att lämna fjärrvärme för värmepump baserat sitt beslut, samt 

upplevda skillnader mellan uppvärmningsmetoderna.  
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Jämförelsen av prissättning genomförs med en ekonomisk kartläggning, där 

livscykelkostnader för marknadens dominerande uppvärmningsmetoder beräknas. Denna 

kartläggning ska bidra till en helhetsbild över vilka uppvärmningsalternativ som är mest 

attraktiva ur fastighetsägarnas synvinkel för att på så sätt se fjärrvärmens konkurrenskraft 

gällande prissättning. Detta ska göras både ur ett nyproduktionsperspektiv, som innebär 

beslut av uppvärmning vid nybyggnation, samt ur ett konverteringsperspektiv där en befintlig 

fastighet ersatt fjärrvärme med en annan uppvärmningsmetod. Till skillnad mot tidigare 

forskning ska kartläggningen baseras på verklig data med enbart ett fåtal antaganden. I denna 

studie används dessutom en mer avancerad beräkningsmodell där fler parametrar inkluderas. 

För jämförelsen utifrån konkurrensmedlet prestanda ska faktorerna leveranssäkerhet och 

miljöpåverkan studeras. Leveranssäkerhet inkluderar enkelhet och driftsäkerhet, vilket ska 

analyseras genom fastighetsägares åsikter och erfarenheter av uppvärmningsmetoder. 

Dessutom kompletteras detta med forskning kring skaderisk och driftsäkerhet. 

Uppvärmningsmetodernas miljöpåverkan jämförs utifrån konsekvensperspektivet som 

beskrivs i teoretisk referensram. Även för miljö inkluderas åsikter från aktörer. 

Paragrafer avgränsas till BBR och vilken påverkan den har. Både vad forskning anser om 

kravens påverkan samt hur aktörer upplever att de påverkar dem. De ska även presenteras 

förslag till åtgärder som kan jämna ut konkurrensen.  

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till fjärrvärmens konkurrenssituation i Västerås. I studien analyseras tre av 

de fem konkurrensmedlen som presenteras i teoretisk referensram. De som exkluderas är 

politiska påtryckningar och propaganda, då detta skulle innebära undersökning hur 

branscherna arbetar med exempelvis lobbying och marknadsföring. Medan de andra 

konkurrensmedlen går att undersöka genom att intervjua fastighetsägare.  

De uppvärmningsalternativen som ska jämföras med fjärrvärme är: berg-, frånlufts- och luft-

vattenvärmepump. Luft-luftvärmepump inkluderas inte i studien, då de till största del 

fungerar som komplement till andra uppvärmningsmetoder. Studien avgränsas till bostadshus 

där småhus samt små och stora flerbostadshus inkluderas. Lokaler och industrier har valts att 

inte tas med då det skulle varit för omfattande för studien att även inkludera intervjuer och 

beräkningar för dessa. Följande uppvärmningsalternativ ska jämföras för respektive 

fastighetstyp: 

 Småhus: fjärrvärme, berg- och frånluftsvärmepump  

 Mindre flerbostadshus: fjärrvärme, berg- och luft-vattenvärmepump 

 Stort flerbostadshus: fjärrvärme och bergvärmepump 

 

Dessutom avgränsas studien till att endast se till uppvärmningsbehov, med andra ord inte ta 

hänsyn till kylbehov som fjärrkyla och vissa värmepumpar kan leverera. Detta på grund av att 

behovet av kyla för fastigheter i Västerås är lågt.  
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2 BAKGRUND 

I följande del beskrivs bakgrunden till de delar som berörs i studien. Första delen ger en 

allmän nulägesbeskrivning av situationen på den svenska värmemarknaden. Efterföljande 

del beskriver fjärrvärme respektive värmepumpar, med en kort teknisk beskrivning och 

marknadssituationen för de olika alternativen. Då studien avgränsas till Västerås ges 

dessutom en beskrivning av fjärrvärmens historia och framtid i Västerås. Avslutande del ger 

en beskrivning av energiprestandakraven i senaste versionen av BBR.   

2.1 Svenska värmemarknaden 

Den svenska värmemarknaden har de senaste decennierna gått från att vara kraftigt 

fossilberoende till att idag vara övervägande förnybar (Sköldberg & Rydén, 2014; Werner, 

2017). Av figur 1 framgår att olja var den marknadsledande uppvärmningsmetoden fram till 

mitten av 80-talet, då fjärrvärme tog över den rollen. Den uppvärmningsmetod som ökat 

procentuellt mest senaste åren är däremot värmepumpar (Werner, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Marknadsandelar för olika uppvärmningsalternativ 1960–2014 (Werner, 2017) 

 

Sverige har genomgått en stor befolkningsökning senaste femton åren som resulterat i en 

expansion av bostadsmarknaden. Nya fastigheter byggs kontinuerligt vilket har gett ett större 

behov av uppvärmd yta i hel landet. Trots detta har det totala energianvändningen för 

uppvärmning minskat, vilket kan ses i figur 2. I figuren är energianvändningen 

temperaturkorrigerad, vilket innebär att den är oberoende av den skiftande 

medeltemperaturen för varje år. Främsta anledningen till denna trend är att byggteknik med 

nya isoleringsmaterial och energieffektiva fönster utvecklats som resulterat i energieffektivare 

byggnader (Energimyndigheten, 2017a; Rydén et.al, 2017). Utvecklingen har delvis drivits av 

Boverkets hårdare krav på energianvändning men också på grund av ökade energipriser 

(Boverket & Energimyndigheten, 2016; Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), 2012).  
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2.2 Fjärrvärme 

Fjärrvärmen utvecklades för att få renare luft i städerna genom en central förbränning istället 

för att varje enskild fastighet använde en egen panna (Energiföretagen 2017a). Fjärrvärme 

fungerar genom att centralt producera värme genom eldning som tas upp av vatten, vilket ger 

en temperatur mellan 70 och 120 grader. Det varma vattnet transporteras sedan i rörledningar 

till anslutna kunder. Produktionen sker antingen i ett värmeverk, som enbart producerar 

fjärrvärme, eller i ett kraftvärmeverk som även producerar el med en turbin. Genom att både 

producera el och värme utnyttjas energin från bränslet på ett effektivare sätt och dessa 

kraftvärmeverk har en verkningsgrad mellan 90 och 93 procent (Energiföretagen 2016). Dock 

är det endast 54 av Sveriges 190 fjärrvärmeföretag som producerar både el och värme, dessa 

stod 2015 för 42 procent av den totala fjärrvärmeproduktionen (Energimarkandsinspektionen 

(Ei), 2015; Energimyndigheten, 2017b). När det varma vattnet når kunderna används en 

värmeväxlare som överför energi från fjärrvärmenätet till fastighetens egna vattenburna 

värmesystem. Det kalla fjärrvärmevattnet transporteras tillbaka till kraftvärmeverket för att 

sedan värmas på nytt (Energiföretagen 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Schematisk bild över ett fjärrvärmesystem (Energimyndigheten, 2017c) 

Figur 2: Uppvärmd yta och temperaturkorrigerad energianvändning för 

uppvärmning 2002–2016 (Energimyndigheten 2017a) 
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Precis som för hela värmemarknaden har fjärrvärmen haft en utveckling från fossila bränslen 

till att i nuläget till största del, över 90 procent, använda återvunnen energi och förnybart 

bränsle (Energiföretagen, 2017b). Med andra ord tar fjärrvärmen vara på resurser som annars 

skulle gå förlorade (Werner, 2017). De vanligaste energikällorna som tillsammans står för 80 

procent sett till tillförd energi är: biobränslen, avfall, industriell spillvärme och 

rökgaskondensering (Energiföretagen, 2017b). 

Fjärrvärmen är i nuläget det dominerande uppvärmningsalternativet på huvudorten i mer än 

240 av 290 kommuner (Energikommissionen, 2017). De flesta företag inom 

fjärrvärmeverksamheten har själva hand om allt från produktion och distribution till handel. 

I början av fjärrvärmens tid och så långt som fram till 1996 bedrevs fjärrvärmen främst av 

kommunerna själva, men i samband med elmarknadsreformen 1996 beslutades att 

fjärrvärmeverksamheten ska drivas på affärsmässiga grunder. Detta ledde till att många 

fjärrvärmeföretag blev aktiebolag, samt att flera företag såldes till privata aktörer 

(Energikommissionen, 2017). Idag drivs knappt 65 procent av fjärrvärmenäten av kommunala 

bolag medan resterande 35 procent drivs av privata eller statliga aktörer eller i kommunala 

förvaltningar (Ei, 2015). 

2.2.1 Fjärrvärmen i Västerås 

Kraftvärmeverket i Västerås togs i drift 1963 

och är idag Sveriges största kraftvärmeverk. 

Kraftvärmeverket ägs och drivs av 

Mälarenergi som är kommunalt ägt bolag. 

Värme- och elproduktionen är uppdelat på 

fyra block samt en separat panna som driver 

ångturbinen (Mälarenergi, u.å b). Inom 

tätorten Västerås är fjärrvärme det 

dominerande uppvärmningsalternativet då 

det används av cirka 98 procent av alla 

fastigheter (Mälarenergi, u.å a). I figur 4 

framgår fjärrvärmenätet inom tätorten  

i Västerås.  

Sett till antalet anslutna kunder är majoriteten av Mälarenergis fjärrvärmekunder 

småhusägare, men sett till levererad energi är istället flerbostadshus deras största 

kundsegment. Av tabell 1 framgår andelar levererad fjärrvärme inom Västerås år 2017 för de 

olika fastighetstyperna samt för hela Sverige. Tabell 1 visar dessutom fjärrvärmens 

marknadsandelar för småhus och flerbostadshus i relation till totala värmebehovet.  

 

 

 

 

Figur 4: Karta över fjärrvärmenätet i Västerås 
(Mälarenergi intern figur) 
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Tabell 1: Andel levererad fjärrvärme sätt till energi för Mälarenergi och för Sverige inom 

parantes (Energimyndigheten & SCB, 2017; Mälarenergi intern data; Werner, 2017) 

Fastighetstyp 
Andel av levererad 

fjärrvärme   

Småhus 26,7 %     (10,6 %) 

Flerbostadshus 37,4 %     (48,3 %) 

Industri och lokaler 20,4 %     (24,3 %) 

Markvärme 1,4 %       (0,3 %) 

Övriga 14,1 %     (16,5 %) 

Summa 1310 GWh 

 

Stagnationsfas för fjärrvärme 

Fjärrvärmeproduktionen i Västerås har 

sedan slutet av 1970-talet varit i en 

stagnationsfas gällande levererad energi. 

Innan det hade produktionen ökat stadigt 

sedan introduktionen på 1960-talet. 

Stagnationsfasen inleddes med en tydlig 

nedgång, med stabiliserades sedan på en 

jämn nivå där produktionen är i nuläget. 

Mälarenergi har under denna tid anslutit 

betydligt fler kunder än det förlorat. 

Därför kan denna stagnation förklaras 

med ett mindre värmebehov på grund av energieffektivisering i fastigheter.  

 

Framtidsplaner för Mälarenergi 

Den 2 februari 2017 tog Västerås kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet angående att göra 

Mälarenergis fjärrvärme- och elproduktion fossilfri. Detta genom att investera i en ny 

uppvärmningsenhet som eldar med träavfall. Kraftvärmeverket i Västerås har tidigare haft 

något högre utsläpp än medel i Sverige, men minskar detta varje år som framgår i figur 6. I 

figuren presenteras utsläppen i gram 

koldioxidekvivalenter per levererad 

kWh, vilket innebär att utsläpp som 

inte är koldioxid räknas om med en 

global uppvärmningspotential för att 

få ett värde som motsvarar utsläppen i 

koldioxid. Exempelvis har metan en 

uppvärmningspotential på 25, vilket 

innebär att 1 ton metanutsläpp 

motsvarar 25 ton koldioxidutsläpp sätt 

till påverkan på växthuseffekten 

(Naturvårdsverket, u.å). 

Figur 5: Levererad fjärrvärme Mälarenergi 1960–
2016 [GWh] (Mälarenergi intern figur) 

g
 C

O
2

 e
k

v
/k

W
h

 

Figur 6: Utsläpp från fjärrvärmeproduktionen i Västerås 
2012–2016 (Egen figur) 
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Nya pannan kommer bidra med cirka 36 procent av kraftvärmeverkets totala värmeproduktion 

och möjliggör en utfasning av de äldre uppvärmningsenheterna. De äldre 

uppvärmningsenheterna som idag eldas med fossila bränslen och används vid topplast. 

Investeringen av block 7 kostar 1,7 miljarder kronor och beräknas tas i drift år 2020, när den 

är i drift kommer utsläppen minska ytterligare (Mälarenergi, u.å c).  

2.3 Värmepumpar 

En värmepump är en teknisk anordning som utnyttjar lagrad energi från värmekällor så som 

luft, berggrund eller vatten för att värma fastigheter. Värmepumpar kräver en viss mängd 

tillförd energi, i form av elektricitet, för att transportera och leverera energin. Värmeenergin 

kan leverera till fastighetens vattenburna radiatorsystem eller tillföras direkt till luften 

(Energimyndigheten, 2010; Svenska kyl & värmepump föreningen [SKVP], u.å). 

2.3.1 Värmepumpars funktionalitet 

I denna del ges en kort beskrivning av de tre värmepumpstyperna som behandlas i studien.  

Bergvärmepump 

Bergvärmepumpens funktion är att utvinna värme från berggrunden. Bergvärmepumpens 

fördel är att den kan bidra med en jämn temperatur året om, till skillnad mot andra 

värmepumpar som är mer säsongsberoende av klimatet. Den kan även tillföra mycket värme 

som gör att den är användbar för fastigheter med större värmebehov (Energimyndigheten, 

2010). 

Luft-vattenvärmepump 

Luft-vattenvärmepumpens funktion är att utvinna värme från luften med hjälp av 

temperaturskillnaden mellan insidan och utsidan av en fastighet. Till skillnad mot en 

bergvärmepump är luftpumpar mer klimatberoende, därför är den mindre passande för kalla 

klimat. Fördelen med luft-vattenvärmepump är att investeringskostnaden är låg i jämförelse 

med en bergvärmepumpslösning, men har inte lika stor kapacitet. Detta gör att den är mer 

passande för fastigheter med ett lägre värmebehov (Energimyndigheten, 2010).  

Frånluftsvärmepump 

Frånluftvärmepumpens funktion är att använda den värme som en fastighet har i 

ventilationssystemet. I ett ventileringssystem är luften uppvärmd vid utloppet, denna värme 

kan återanvändas med hjälp värmepumpen. Frånluftvärmepumpen har låg 

investeringskostnad som gör att den passar mindre fastigheter med lågt värmebehov 

(Energimyndigheten, 2010). 

Värmepumpars verkningsgrad 

Värmepumpars effektivitet anges med en värmefaktor, COP (Coefficient of Performance), som 

är ett mått på dess verkningsgrad. Värmefaktor anger hur mycket energi som värmepumpen 

ger i förhållande till den tillförda elektriciteten. Det vill säga tillför värmepumpar mer än vad 

energi än vad de förbrukar, då ”gratis” energi fås från värmekällan. Värmefaktorn är dock ett 
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dåligt mått, på grund av att den varierar under året beroende på klimat. Därför är 

årsvärmefaktor, SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), ett bättre mått, då den beskriver 

hur effektiv pumpen är under hela året (Energimyndigheten, 2010; SKVP, u.å).  

Energimyndigheten har genomfört tester på flertalet värmepumpar från olika tillverkare. Alla 

tester är utförda i en labbmiljö med europeisk standard för kallt klimat. Att testerna utfördes i 

labbmiljö innebär att värdena inte är helt jämförbara med verkliga värden. 

Årsmedeltemperaturen vid testtillfälle var +6, vilket motsvarar årsmedeltemperaturen i 

Västerås (Persson et.al, 2012). Fastighetens värmebehov skilde sig något mellan de olika testen 

men då tester för varje värmepump utfördes vid olika värmebehov framgick att värmebehovet 

inte hade så stor inverkan på årsvärmefaktorn. Medelvärdena för årsvärmefaktorn då 

värmebehovet var ungefär 24 MWh/år var (Energimyndigheten, 2014a; 2014b; 2014c): 

 Bergvärmepump  3,35 

 Luft-vattenvärmepump  2,1 

 Frånluftsvärmepump  2,3 

2.3.2 Värmepumpar i Sverige 

I nuläget finns 1 342 000 värmepumpar installerade i Sverige. Småhus är den fastighetstyp 

som använder uppvärmningsmetoden i högst grad, då hela 96 procent av alla värmepumpar 

återfinns i småhus. Av alla installerade värmepumpar i Sverige utgör vätska-

vattenvärmepumpar (bergvärme/jord/sjö-värmepump) den näst största andelen (36 %), strax 

efter luft-luftvärmepumpar (40 %). Luftvatten och frånluftsvärmepumpar står tillsammans för 

resterande 23 procent (Energimyndigheten, 2017a). I figur 7 framgår antal sålda 

värmepumpar per kategori som inkluderas i denna studie, av den framgår också trenden för 

värmepumpmarknaden. Försäljningen ökade stadigt fram till 2006, sedan dess har 

försäljningen stabiliserats något (SVKP, u.å b). En förklaring till den stora försäljningen av 

värmepumpar år 2006 är att från och med detta år gavs ett ekonomiskt stöd, i form av 30 

procent av investeringskostnaden, vid konvertering från oljepanna eller direktverkande el 

(Energimyndigheten, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7: Antal sålda värmepumpar per typ mellan åren 2000–2017 (SVKP, u.å b) 
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De uppvärmningsmetoder som värmepumpar har ersatt de senaste åren presenteras i figur 8. 

Av den framgår att värmepumpar främst ersatt direktverkande el och elpannor. För oljepannor 

kan en tydlig nedåtgående trend ses, vilket beror på att uppvärmningsmetoden succesivt har 

fasats ut. Äldre värmepumpar har däremot haft en motsatt trend, där ersättningen har ökat de 

senaste åren (SVKP, u.å b). En orsak till detta är att försäljningen av värmepumpar ökade för 

15–20 år sedan, vilket innebär att för varje år når fler värmepumpar sin ekonomiska livslängd 

och behöver ersättas. Fjärrvärme utgör en liten del av uppvärmningsalternativen som 

värmepumpar ersatt de senaste åren, dock kan en växande trend noteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Uppvärmningsalternativ som värmepumpar har ersatt eller kompletterat 2010–2017 

i procent (SVKP, u.å b) 

2.4 Boverkets byggregler (BBR) 

Enligt EU-direktivet (2010/31/EU) ska alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader 

senast den 31 december 2020. För byggnader som ska användas och ägas offentligt ska 

direktivet börja gälla redan 31 december 2018. Medlemsländerna ansvarar själva för att sätta 

krav för att uppfylla nära-nollenerginivå. (2010/31/EU; Eriksson et.al, 2017). I Sverige fick 

Boverket tillsammans med Energimyndigheten uppdraget att ta fram energiprestandakraven. 

Uppdraget innefattar dessutom att båda myndigheterna gemensamt ska forma en metod för 

att följa upp och utvärdera befintliga och nybyggda lågenergibyggnader i olika delar av landet 

(Boverket & Energimyndigheten, 2015).  

2.4.1 Energiprestandakrav 

Sedan 1 juli 2017 används ett primärenergital för att mäta en byggnads prestanda. Detta ersatte 

de tidigare kraven med specifik energianvändning som användes mellan åren 2006 och 2017 

(Boverket, 2017b). De tidigare kraven beräknades genom att dividera levererad energi (för 

värme, vatten och ventilation) med uppvärmd yta och tog endast hänsyn till om fastigheten 



11 

använde el för uppvärmning eller inte. Gränser fanns då beroende på fastighetstyp och i vilken 

av de fyra klimatzoner fastigheten skulle byggas (Boverket, 2016; Boverket & 

Energimyndigheten, 2016). De nya kraven tar mer hänsyn till uppvärmningssätt och 

geografiskt läge. Detta då alla uppvärmningssätt har en primärenergifaktor som bestäms av 

BBR. Dessutom finns istället för fyra klimatzoner en geografisk justeringsfaktor för Sveriges 

alla kommuner (Boverket, 2017a; Boverket, 2017b). Den geografiska justeringsfaktorn har 

Eskilstuna kommun som referens med värdet 1,0, medan övriga kommuners faktor varierar 

mellan 0,8 och 1,9 där den ökar vid kallare klimat (Eriksson et.al, 2017). Formeln för att 

beräkna byggnadens primärenergital (EPpet) är: 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =  

∑ (
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖

𝐹𝑔𝑒𝑜
+ 𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖 + 𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖 + 𝐸𝑓,𝑖)6

𝑖=1 ∙ 𝑃𝐸𝑖

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

Förklaring av termer: 

Euppv  Energi för uppvärmning [kWh/år] 

Ekyl  Energi för komfortkyla [kWh/år] 

Etvv  Energi för tappvarmvatten [kWh/år] 

Ef  Fastighetsenergi (Till exempel elenergi till pumpar och fläktar) [kWh/år] 

Fgeo  Geografisk justeringsfaktor, varierar mellan 0,8 och 1,9 [-] 

PE  Primärenergifaktor, 1,6 för el och 1,0 för alla andra energibärare [-] 

Atemp  Area avsedda att värmas till mer än 10°C [m2] 

De krav som sedan ställs på nybyggda fastigheter utifrån primärenergitalet visas i tabell 2.  

Tabell 2: Energiprestandakrav utifrån primärenergitalet (Boverket, 2017a) 

Fastighetstyp 

Energiprestanda enligt 

primärenergital (𝑬𝑷𝒑𝒆𝒕) 

[kWh/m2 Atemp och år]   

Småhus 90 

Flerbostadshus 85 

Lokaler 80 

 

Primärenergifaktorn är den term som kan ses som en avgörande faktor för att 

konkurrenssituationen för fjärrvärme är skev, mer om detta i kommande delar. Med 

primärenergifaktor uppskattas den sammantagna energianvändningen för att leverera energi. 

Då inkluderas utvinning, transport, omvandling och distribution av elen (Swing Gustafsson, 

Gustafsson, Myhren & Dotzauer, 2016). Enligt Eriksson et.al (2017) är primärenergifaktorn för 

svensk elmix omkring 2. Det vill säga krävs 2 kWh för att leverera 1 kWh el, vilket är högt i 

jämförelse med fjärrvärme. Fjärrvärmeproduktionen i Västerås har en primärenergifaktor på 

endast 0,23 (Mälarenergi, 2017). Anledning till en låg primärenergifaktor för fjärrvärmen är 

att vissa energikällor, som används vid förbränning, har en väldigt låg primärenergifaktor 

(Mälarenergi, 2017; Swing Gustafsson et.al, 2016). 

Även med de nya energiprestandakraven får byggnadens energianvändning reduceras med 

energi från sol, vind, mark, luft och vatten som produceras på byggnaden eller tomten. Detta 
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innefattar elektricitet som produceras från sol och vind (Boverket, 2017a; Eriksson et.al, 2017). 

Förutsättningarna är dock att den producerade elektriciteten måste konsumeras i byggnaden 

momentant. För eluppvärmda byggnader kan primärenergitalet reduceras genom att tillföra 

den egenproducerade elen till byggnaden. Beroende på vart den elen förbrukas så minskas 

antingen energi för uppvärmning (Euppv) eller fastighetsenergi (Ef). För icke eluppvärmda 

byggnader kan också egenproducerad el tillgodoräknas, dock endast för att minska 

fastighetsenergin (Tarnawski & Winkler, 2018).  
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3 LITTERATURSTUDIE 

I denna del presenteras tidigare forskning inom området. Då studien utgår från fenomenet 

stora tekniska system som nått eller är på väg in i en stagnationsfas kommer 

litteraturstudies första del bestå av en beskrivning av detta fenomen. Dessutom presenteras 

exempel på liknande tekniska system som upplevt en stagnation. Litteraturstudien övergår 

sedan till tidigare forskning kring fjärrvärmen och dess nuvarande konkurrenssituation. I 

denna del ingår kostnadsjämförelser för uppvärmningsalternativen som inkluderas i 

studien.  

3.1 Stora tekniska system 

Teorin om stora tekniska system utvecklades av Hughes (1987), i teorin framgår att alla 

tekniska system utvecklas på liknande vis. Denna utveckling kan delas in i följande faser: idé, 

utveckling, innovation, överföring, tillväxt, konkurrens och konsolidering (Hughes, 1987). 

Hughes (1987) menar att alla dessa faser uppkommer under det tekniska systemets utveckling, 

men sker nödvändigtvis inte i den ordningen. Dessa faser behandlar etablering och expansion 

men enligt Kaijser (1994) tillkommer ytterligare en fas efter dessa, en stagneringsfas. 

Stagnationsfasen uppkommer då expansionen upphör, vilket främst orsakas av konkurrens 

från nya system. Denna fas leder antingen till en nedgång eller stabilisering, vilket avgörs av 

hur aktörerna för systemet agerar. Historiskt sett är energiförsörjning en marknad där system 

på lång sikt ersatt varandra (Kaijser, 1994).  

Innan en eventuell stagnationsfas uppstår det en kamp mellan det äldre och det nya systemet. 

Denna kamp kännetecknas av fem typer av konkurrensmedel, de så kallade fem p:na (Kaijser, 

1994): 

 Prissättning 

 Prestanda 

 Propaganda 

 Politiska påtryckningar 

 Paragrafer 

3.1.1 Stora tekniska system i stagnation 

Det finns ett fåtal exempel på stora tekniska system som nått en stagnation för att sedan 

stabiliseras eller fasats ut ur marknaden. Svenska järnvägen är exempel på ett system som 

mötte hård konkurrens från biltrafiken men lyckades bibehålla resenärer. Detta genom att 

lägga ner 40 procent av järnvägsnätet samt 1100 bemannade stationer. I och med detta 

fokuserade de enbart på stambanetrafiken mellan de större städerna (Kaijser, 1994).  

Det svenska stadsgassystemet är istället ett system som fasades ut. Det utsattes under stora 

delar av 1900-talet för konkurrens från el vilket ledde till en stagnationsfas. Gasen som bland 

annat användes för matlagning och belysning, utmanades av eldrivna lösningar. Redan på 
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1920-talet var konkurrensen från främst elspisar så betydande att företrädare för gassystemet 

fruktade en nedgång av gasbehovet (Kaijser, 1986). Nedan presenteras de fem 

konkurrensmedlen och hur de hanterades under denna konkurrens.  

Prissättning är ett av de effektivaste konkurrensmedlen, framförallt för ett etablerat system 

som vill slå sig in på en ny marknad. Detta utnyttjades av företrädarna för el genom att erbjuda 

betydligt lägre elpris till de kunder som hade elspis, jämfört med de kunder som enbart 

använde el för belysning. Genom den stora vinsten elverken gjorde på kunder utan elspis 

kunde de finansiera det rabatterade priset (Kaijser, 1994). Detta var dock inget som 

förmedlades offentligt då elverken hade en monopolställning. De motiverade istället 

prisskillnaden genom att uppge att prisbilden speglade leveranskostnaden, då priset på 

belysning var högre på grund av en ogynnsam belastning (Kaijser, 1986). På detta sätt kunde 

elverken påskynda övergången från gas till el (Kaijser, 1994).  

Vid stark konkurrens uppstår prestanda-förbättringar i form av nya tekniska lösningar, detta 

både för det etablerade och nya systemet. I efterhand uppmärksammas oftast bara det 

”vinnande” systemets utveckling, så som el i fallet med gassystemet, men det etablerade 

systemet genomgår även det kraftiga prestandaförbättringar. Exempelvis genomgick både el, 

gas och fotogen stora tekniska förbättringar för belysning under förra sekelskiftet, vilket ledde 

till att verkningsgraden för samtliga ökade tiofalt (Kaijser, 1994). Även stora förbättringar 

kring produktion och distribution skedde för båda alternativen. Det största framstegen för 

gasområdet uppkom på produktionssidan där verkningsgraden ökade markant. För elen 

handlade det däremot mer om distributionen, det pågick en omläggning från lik- till 

växelström vilket möjliggjorde längre överföringar (Kaijser, 1986). 

Genom propaganda kan främst utmanaren men även det etablerade systemet få ut 

information som framhäver eller förespråkar den egna metoden. I exemplet med gassystemet 

skedde propaganda flitigt genom annonsering och affischer främst från förespråkarna av 

elspisar. Dessutom anordnade de kurser i elektrisk matlagning (Kaijser, 1994). 

Politiska påtryckningar används främst av det etablerade systemet för att motverka det 

konkurrerande alternativet. Gasverken som ofta var kommunalt ägda kunde förhindra 

byggandet av elverk. Då det krävdes en koncession från stadsfullmäktige för att få bygga ett 

elverk. Därför kunde gasverken under slutet av 1800-talet utnyttja deras politiska relationer 

för att begränsa utvecklingen av el. Även paragrafer, i form av lagparagrafer, används precis 

som politiska påtryckningar främst av det etablerade systemet för att motverka konkurrerande 

alternativ (Kaijser, 1994).  

Genom några av de exempel som presenterades innan lyckades gassystemet behålla 

förtroendet under 1920-talet. Däremot kunde de inte stå emot konkurrensen från elen under 

en längre tid, mellan 1950–1980 lades 29 av 37 gasverk ned vilket i princip innebar slutet för 

gassystemet.  
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3.2 Fjärrvärmen i stagnation? 

Flera forskare är överens om att fjärrvärmen står inför framtida utmaningar (Magnusson, 

2012; Persson & Werner, 2011; Werner, 2017). Magnusson (2012) menar att fjärrvärmen i 

nuläget står inför en stagnationsfas. Däremot befarades en stagnationsfas redan på 1980-talet 

när värmepumparna började slå igenom. Fjärrvärmeföretagen försökte hantera konkurrensen 

genom att begränsa möjligheten till värmepump. Då majoriteten av fjärrvärmeföretagen var 

kommunalt ägda hade de en makt att påverka lokala beslut för att förbättra fjärrvärmens 

konkurrenssituation. Även på statlig nivå var dilemmat mellan fjärrvärme och värmepumpar 

ett faktum. Sveriges regering uppmuntrade användandet av energieffektiva värmepumpar, där 

de bland annat erbjöd subventionerade lån med upp till 10 års räntefri period. Samtidigt 

stöttade regeringen dessutom fjärrvärme som kommunal energistrategi för att minska 

oljeberoendet. Att ha dessa två ställningar inom värmemarknaden skapade tillslut problem för 

regeringen när uppvärmningsmetodernas marknader kolliderade i början av 1980-talet. I 

många kommuner blev det då en öppen konflikt mellan fjärrvärmeföretagen och deras kunder. 

Konflikten gällde ifall företagen var tvungna att leverera el till värmepumpar där 

fjärrvärmenätet redan existerade eller planerades att bygga. Ellagen var under denna tid öppen 

för tolkning kring elproducentens skyldigheter, det framgick endast att beslut skulle fattas 

utifrån den mest fördelaktiga uppvärmningsmetoden för byggnaden. Däremot saknades vem 

fördelen skulle gälla, om det var fjärrvärmeföretaget eller fastighetsägaren. På grund av denna 

möjlighet till fri tolkning valde flera fjärrvärmeföretag att inte låta någon kund lämna för 

värmepump i dessa områden. De menade att det fanns en betydande risk att det skulle bli en 

trend och att fler lämnande (Summerton, 1992). 

De argument som fjärrvärmekunderna använde för att få byta uppvärmningsmetod var bland 

annat (Summerton, 1992): 

 Årliga kostnaden för byggnaden kommer sänkas 

 Fastighetsägaren kommer vara oberoende fjärrvärmeföretaget och lättare hantera framtida 

förändringar i värmesystemet.  

 Värmepumpar är överlägsna fjärrvärmen i energibesparing och miljöpåverkan 

 

Genom att flera kommunalt ägda fjärrvärmeföretag i landet vägrade sälja el till värmepumpar 

ledde det tillslut att beslutet överklagades till Energimyndigheten. Energimyndigheten 

förtydligade hur ellagen skulle tolkas, vilket var att fjärrvärmeföretagen var tvungna att 

tillhandahålla el till värmepumpar. Däremot var de inte tvungna att leverera tillsats-el, som 

behövs för värmepumpar när det är kallt, vilket gjorde värmepumpar i princip olönsamma. 

Samtidigt försvann alla subventionerade lån för värmepumpar, som ledde till att försäljningen 

sjönk med 60–70 procent på bara något år (Summerton, 1992). Fjärrvärmen kunde expandera 

på nytt efter några år av nedgång på 80-talet (Werner, 2017).  

Nu menar forskare att fjärrvärmen på nytt står inför utmaningar och en eventuell 

stagnationsfas, även denna gång på grund av konkurrens från värmepumpar (Magnusson, 

2012; Persson & Werner, 2011; Werner, 2017). Magnusson (2012) har identifierat både interna 

och externa faktorer som är utmanande för fjärrvärmen. De främsta externa faktorerna är: 

ökning av antalet energieffektiva byggnader, klimatförändring, tuffare konkurrens och en 

marknadsmättnad för flerbostadshus. Den främsta interna faktorn är förändrade 
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affärsstrategier från fjärrvärmeföretagen (Magnusson, 2012). Ericsson och Werner (2016) 

menar att användningen av biomassa, som fjärrvärmebranschen i nuläget är kraftigt beroende 

av, kommer få ökad konkurrens från andra sektorer. Bland annat kan biomassa komma att 

användas för transportbränslen, kemikalier och plast i så kallade bioraffinaderier. Detta då 

miljökraven från EU blivit tuffare och biomassa kan komma att appliceras i nya områden för 

att nå målen (Ericsson & Werner, 2016).  

Det finns däremot möjligheter med utvecklingen, det kommer finnas mer spillvärme från 

bioraffinaderier och datahallar som kan användas för fjärrvärme. Dessutom implementering 

av smarta system för både el och värme för att styra förbrukningen och skapa en samverkan 

mellan de (Werner, 2017). Även Magnusson (2012) påpekar att möjligheter finns, men att 

framtiden beror mycket på de inblandade aktörerna och deras handlingar. De 

fjärrvärmeföretag som har kraftvärmeverk har säkrat upp ett sätt att upprätthålla vinsten 

genom att fokusera på el (Magnusson, 2012). Där fjärrvärmen i första hand kommer förlora 

konkurrenskraften är i områden med låg befolkningstäthet. Minskade värmebehov i mer 

befolkningstäta områden är däremot inget större hinder, då hög befolkningstäthet innebär 

relativt låga distributionskostnader (Persson & Werner, 2011).  

3.3 Konkurrenssituationen på värmemarknaden 

Konkurrenssituationen på värmemarknaden påverkas av flera faktorer, där den ekonomiska 

faktorn har stor betydelse. Det finns även andra faktorer som påverkar konkurrensen så som 

inlåsningseffekten och BBR.  

3.3.1 Prismekanismer  

Fjärrvärme är en investeringstung verksamhet både vad gäller produktion och distribution. 

Distributionen har stordriftsfördelar vilket innebär att det inte är lönsamt för flera företag att 

parallellt driva fjärrvärmenät. Tidigare var fjärrvärmedistribution ett monopol men kan idag 

istället ses som ett naturligt monopol till följd av dessa stordriftsfördelar (Hellmer, 2010; 

Magnusson, 2012). Åberg, Fälting och Forssell (2016) har i en studie undersökt i vilken 

utsträckning naturliga monopolet påverkar fjärrvärmemarknaden och dess prissättning. Vid 

en helt oreglerad och konkurrensutsatt marknad tenderar priserna att vara lika eller 

åtminstone konvergerande. I fallet med fjärrvärme kom Åberg et.al (2016) fram till att 

marknaden inte var integrerad, det vill säga priserna varierade mer än vad en oreglerad 

marknad som endast tog hänsyn till regionala förhållanden skulle.  

Trots detta menar Holm (2013) att priserna på fjärrvärmemarknaden inte är satta på den höga 

nivå som ett vinstmaximerande monopol skulle. Detta visar sig genom att titta på efterfrågans 

priselasticitet för fjärrvärme. Priselasticitet är ett mått på hur priskänslig en marknad är, det 

bestäms genom att beräkna hur mycket efterfrågade kvantiteten förändras i procent om priset 

höjs med en procent (Kirschen & Strbac, 2004). Priselasticiteten är normalt negativ då 

efterfrågan vanligtvis minskar vid höjt pris. Fjärrvärmemarknaden har en relativt låg 

priselasticitet då efterfrågan förändras lite vid en prishöjning. Enligt Björnerstedt och 
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Söderberg (2011) varierar priselasticiteten mellan -0,30 och -0,50 på den svenska 

fjärrvärmemarknaden. Liknande resultat har även presenterats av Brännlund, Ghalwash och 

Nordström (2007) samt Granslandt (2011) som kom fram till en priselasticitet på -0.31 

respektive -0.46. Orsaken till denna låga priselasticitet är en följd av inlåsningseffekten som 

gör det är olönsamt att byta uppvärmningssätt. Priselasticiteten skiljer sig dock för olika 

fastighetstyper, småhus tenderar att ha en högre priselasticitet då de har enklare att byta 

mellan uppvärmningsmetoder (Hellmer, 2013).  

3.3.2 Konverteringskostnad  

En konverteringskostnad är summan av de kostnader som uppstår då en konsuments vill byta 

ut en tidigare investering mot något nytt alternativ. I en studie av Hellmer (2010) presenteras 

en metod för att beräkna konverteringskostnaden. Metoden är applicerbar i flera olika 

områden men i studien presenteras resultaten av ett byte från fjärrvärme till värmepump.  

Modellen utgår från att vid en investering uppstår två typer av kostnader: en grundinvestering 

(fast kostnad) och en bränslekostnad (variabel kostnad). En förutsättning är att det inte finns 

avtalad bindningstid och att produkten, i det här fallet uppvärmningsmetoden, har en bestämd 

ekonomisk livslängd. Dessutom förutsätts att den initialt valda metodens fasta kostnad går 

förlorad, det vill säga inget restvärde inkluderas (Hellmer, 2010).  

Då en konsument står inför ett val att eventuellt byta produkt, i det här fallet från produkt A 

till B, bestäms konverteringskostnaden (KK) med följande formel:  

𝐾𝐾𝐴𝐵 = 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝐵 − 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝐴 

Denna formel kan även omskrivas vid implementering av fasta och variabla parametrarna:  

𝐾𝐾𝐴𝐵 = 𝐹𝐵 + 𝑉𝐵 − 𝑉𝐴 

Resultatet för konverteringskostaden innebär: 

𝐾𝐾𝐴𝐵 = 0 Konsumenten kan antingen byta till B eller behålla A, kostnaden blir den 

samma  

𝐾𝐾𝐴𝐵 > 0 Konsumenten ska behålla A, det vill säga förbli lojal  

𝐾𝐾𝐴𝐵 < 0 Konsumenten ska byta till B, då det är mer lönsamt   

 

I beräkningarna antogs vissa parametrar, dessa var: 

 Ett normalt småhus förbrukar 25 MWh/år  

 Ett normalt flerbostadshus förbrukar 193 MWh/år 

 Ekonomiska livslängder:  

o Fjärrvärmens värmeväxlare: 20 år 

o Värmepumpens kompressor: 10 år 

o Värmepumpens övriga komponenter: 15 år 

 Kalkylräntan 4,8 procent  
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Följande resultat presterades där samtliga värden i beräkningarna utgår från pris och 

uppskattningar från år 2007.  

Tabell 3: Konverteringskostnader för småhus, kr/kWh (Hellmer, 2010)  

Från fjärrvärme Till Värmepump 

Genomsnittspris  0,23 

Luleå  0,52 

Stockholm  0,15 

 

Tabell 4: Konverteringskostnader för flerbostadshus, kr/kWh (Hellmer, 2010)   

Från fjärrvärme Till Värmepump 

Genomsnittspris  – 0,04 

Luleå  0,25 

Stockholm  – 0,12 

3.3.3 Kostnadsjämförelse 

I denna del presenteras antagna värden och resultat för två studier där kostnaden för olika 

uppvärmningsmetoder beräknats.  Båda studierna utgår från nyproduktionsperspektivet där 

investeringar för samtliga uppvärmningsmetoder ingår. I studien används annuitetsmetoden 

vilket innebär att resultatet presenteras i form av en årlig kostnad istället för livscykelkostnad. 

Följande ekvation för den årliga kostnaden har använts i båda studierna:  

 

𝑎

𝑏
∙ 𝑐 + 𝑑 ∙ 𝑔 + 𝑔 ∙ (

𝑝

1 − (1 + 𝑝)−𝑛
) 

Förklaring av termer: 

a  Värmebehov [MWh]   Fastighetens värmebehov på ett år 

b  Verkningsgrad [-]   Uppvärmningsmetodens verkningsgrad 

c  Energipriser, energiskatter, elnätskostnad [kr/MWh]  

Fasta samt rörliga energikostnader 

d  Drift- och underhållsfaktor [-]  Andel av investeringskostnaden 

g  Grundinvestering [kr]   Kostnad för investeringen  

p  Kalkylränta [-]    Avkastningskrav på investeringen 

n  Ekonomisk livslängd [år]   Antal år investeringen är lönsam  

Småhus 

I jämförelsen för småhus är totala värmebehovet 20 MWh/år. Studien tar viss hänsyn till 

kostnadsvariationer inom landet, främst för fjärrvärme där lokala priser från 

fjärrvärmeföretag användes. Däremot inkluderas inga variationer för värmepumpar beroende 

på kommun. Grundinvesteringen är konstant i beräkningarna där det lägsta värdet i intervallet 

från tabell 5 använts. Verkningsgraden för värmepumpar är satta efter medelvärdet från 

testvärden av Energimyndigheterna (Abrahamsson, Persson, Nilsson & Friberg, 2012).  

 



19 

Tabell 5: Antagna värden för småhus (Abrahamsson et.al, 2012) 

 Bergvärme-

pump 
Fjärrvärme 

Luft-

vattenvärmepump 

Grundinvestering 

[tkr] 
130 – 160 50 – 60 90 - 120 

Drift- och 

underhållsfaktor 

[procent] 

1 0,5 2 

Årsverkningsgrad/ 

årsvärmefaktor 
3,1 0,97 2,6 

 

I studien görs beräkningarna utifrån antagandet att kalkylräntan är lika stor som låneräntan. 

Kalkylräntan de använde var 2,7 procent, vilket användes för att bestämma resultatet som 

presenteras i figur 9. Av den framgår att för småhus är fjärrvärme det billigaste alternativet i 

endast cirka 15 procent av kommunerna. I resterande kommuner är luft-vattenvärmepump det 

billigaste alternativet, följt av bergvärmepump (Abrahamsson et.al, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

I studien presenteras även en känslighetsanalys som beskriver hur förändringar i variabler 

påverkar resultatet, se tabell 6.   

Tabell 6: Årlig kostandsförändring vid känslighetsanalys gentemot referensscenario, kronor 
(Abrahamsson et.al, 2012) 

 
Bergvärme-

pump 
Fjärrvärme 

Luft-vatten 

värmepump 

Referensscenario 20 800 20 960 19 800 

Grundinvestering, 

max (se tabell 6) 
2 800 900 3 000 

Ekonomisk 

livslängd, 20 år 
– 2 200 – 800 – 1 500 

Kalkylränta,  

3,7 procent 
800 300 500 

Värmebehov,  

25 000 kWh 
2 200 4 200 2 600 

Figur 9: Kostnadsjämförelse mellan uppvärmningsmetoder per kommun (Abrahamsson et.al, 2012).   
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Flerbostadshus 

I en studie av Energimyndigheten (2013) presenteras istället en kostnadsjämförelse för ett 

mindre och större flerbostadshus. Värmebehovet i det mindre flerbostadshuset är 193 MWh, 

denna storlek är känt som Nils Holgersson-huset och motsvarar en totalarea på 1000 m2 

uppdelat på 15 lägenheter. Det större flerbostadshuset har 1000 MWh i värmebehov vilket 

motsvarar drygt 5000 m2 och 80 lägenheter. Som tidigare nämnt är beräkningsmetoden 

samma som för kostnadsjämförelsen för småhus. I tabell 7 framgår de antagna värdena som 

användes i kostnadsjämförelsen. För kalkylräntan adderas en procentenhet jämfört med 

småhus, då större investeringar innebär större risker.  

Tabell 7: Antagna värden i kostnadsjämförelsen för flerbostadshus (Energimyndigheten, 2013) 

Parametrar 
Bergvärme-

pump 
Fjärrvärme 

Luft-vatten 

värmepump 

Grundinvestering,  

193 MWh [kr] 
872 000 50 000–308 000 437 000 

Grundinvestering,  

1000 MWh [kr] 
4 650 000 54 000–677 000 1 970 000 

Kalkylränta  3,7 3,7 3,7 

Drift- och underhållsfaktor 

[procent] 
1 0,5 2 

Årsverkningsgrad/ 

årsvärmefaktor 
2,7–3,3 0,99 1,3–1,9 

 

Denna studie har även inkluderat elnätsavgiften, då det krävs större säkringsabonnemang och 

eventuellt effektabonnemang vid användning av värmepumpar. Resultatet presenteras i figur 

10.  

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Jämförelse av uppvärmningsalternativ, 193 MWh (till vänster) och 1000 MWh (till höger) 
(Energimyndigheten, 2013) 



21 

Energimyndigheten (2013) presenterar även resultat specifikt för Västerås, där vissa värden är 

hämtade för Västerås. Dessa visas i figur 11 och 12 där det framgår att Västerås följer trenden 

som resterande Sverige. Fjärrvärme är billigaste uppvärmningsalternativet för båda 

storlekarna och bergvärmepump näst billigaste för mindre.  

 

Även för flerbostadshus gjordes en känslighetsanalys där vissa parametrar förändrades. 

Tabell 8 Årlig kostandsförändring vid känslighetsanalys gentemot referensscenario, kronor 
(Energimyndigheten, 2013)  

 
Bergvärme-

pump 
Fjärrvärme 

Luft-vatten 

värmepump 

Referensscenario, 

193 MWh 
198 116 171 051 235 993 

Ekonomisk 

livslängd, 20 år 
– 14 300 – 2 809 – 7 200 

Kalkylränta,  

4,7 procent 
5 500 1 091 2 700 

Referensscenario, 

1000 MWh 
1 060 782 813 220 1 213 160 

Ekonomisk 

livslängd, 20 år 
– 75 521 – 4 993 – 32 128 

Kalkylränta,  

4,7 procent 
30 127 1 910 12 529 

 

3.3.4 Leveranssäkerhet 

Dagens samhälle är beroende av en trygg och välfungerande energiförsörjning, vilket gäller 

både för värme och el. Fjärrvärmen ses oftast som uppvärmningsalternativet som kräver minst 

underhåll men samtidigt har högst driftsäkerhet. Risken för längre oplanerade avbrott bedöms 

vara väldigt låg. Vid kortare avbrott har fjärrvärmen en inbyggd tröghet, där lagrad energi finns 

i fjärrvärmenätet. Risker för längre avbrott bedöms vara små. Skulle det uppstå är troliga 

Figur 11: Årskostnad för uppvärmning av ett mindre 
flerbostadshus inom Västerås (Energimyndigheten, 2013) 

Figur 12: Årskostnad för uppvärmning av ett större 
flerbostadshus inom Västerås (Energimyndigheten, 2013) 
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orsaker att känsliga komponenter som är placerade under ytan skulle skadas 

(Energimyndigheten, 2016).  

Dagens värmemarknad är starkt beroende av en trygg elförsörjning, både fjärrvärme och 

värmepumpar kräver el för att produceras och distribueras. Av dessa är fjärrvärme minst 

känslig för elavbrott då värmepumpar kräver el för att producera värme. Fjärrvärmens behov 

av el är för att pumpa vattnet ut till kunder i distributionssystemet. Däremot klarar systemet 

detta till viss del utan el genom en naturlig cirkulation från kraftvärmeverken. Detta förutsätter 

dock att kraftvärmeverket kan drivas av el som det själv genererar (Lauenburg, Johansson & 

Wollerstrand, 2010). Enligt Lauenburg et al. (2010) har flertal tester utförts, både verkliga och 

simulerade fall, där det framgår att fjärrvärmedistributionen trots elavbrott kan nå 40–80 

procent av den normala distributionen. Det betyder att fjärrvärme kan försörja sina kunder 

flera dagar vid längre elavbrott.  

Utöver systembrister så som elavbrott finns även risker kopplade till den egna 

värmekomponenten. Att enbart förlita sig på en värmepump innebär risker ifall den skulle 

fallera. Enligt Energimyndigheten (2016) var värmepumpmarknaden för några år sedan 

väldigt skadedrabbad på grund av att värmepumptillverkarna pressade försäljningspriserna 

genom billigare komponenter. Detta har däremot ändrats då värmepumpmarknaden mognat 

och aktörer blivit allt mer seriösa, vilket har lett till att värmepumparna blivit mer effektiva 

med bättre kvalité.  

De vanligaste skadorna för värmepumpar i nuläget är kompressorhaveri eller fel med 

växelventilen (Madani, 2014). Risken för kompressorhaveri gäller särskilt för 

uteluftvärmepumpar som använts vid låga utetemperaturer, på grund av att kompressorn i 

pumpen måste jobba hårdare vid lägre temperatur (Haglund et.al, 2012). För värmepumpar 

som inte är äldre än 3–5 år är vanligaste felen problem med tryckvakt, elektroniken eller 

ventiler (Madani & Roccatello, 2014). I tabell 9 framgår snittskadeåldern vid anmälan till 

försäkringsbolag för de olika värmepumparna.  

Tabell 9: Snittskadeålder för värmepumpar (Öhrner, 2015) 

Värmepump Snittskadeålder 

Vätskavatten (berg, sjö)  7 

Luftvatten 6,2 

Frånluft 6,7 
 

3.3.5 BBR:s påverkan  

Den aktuella versionen av BBR ger byggnaders energiprestandakrav olika förutsättningar 

beroende på uppvärmningsmetod. Kravet styrs av byggnadens primärenergital som i sin tur 

påverkas av en primärenergifaktor beroende på använd uppvärmningsmetod. Då 

värmepumpar drivs av el med en värmefaktor på cirka 3, kommer förbrukningen för värme 

och varmvatten vara tre gånger mindre i jämförelse med fjärrvärme. Detta även då 

värmebehovet för fastigheten är densamma. Däremot är primärenergifaktorn för el och 

fjärrvärme olika där faktorn är 1,6 respektive 1,0. Men så länge värmefaktorn på värmepumpen 
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är högre en 1,6 har de en fördel gentemot andra metoder. Detta skapar en skev konkurrens på 

värmemarknaden mellan uppvärmningsalternativen. På grund av ett lägre primärenergital 

möjliggör det för fastighetsägare att bygga hus med sämre isolering vid uppvärmningsmetod 

som drivs av el (Eriksson et.al, 2017).  

För att få perspektiv på den skeva konkurrenssituationen av BBR, kan primärenergifaktorn för 

fjärrvärme och el jämföras med grannländerna Finland och Danmark. Enligt Swing Gustafsson 

et.al (2016) har dessa länder i deras regelverk, motsvarande Sveriges BBR, använt 

primärenergifaktorerna: 1,7 för el och 0,7 för fjärrvärme i Finland respektive 2,5 för el och 0,8 

för fjärrvärme i Danmark. Även medelvärdet i Europa ger en jämnare konkurrens mellan el 

och fjärrvärme där primärenergifaktorn är 2,6 för el och 1,2 för fjärrvärme (Swing Gustafsson 

et.al, 2016). Däremot har Boverket lämnat en remiss som planeras att införas 2020 där 

primärenergifaktorn höjs för el till 1,85. Dessutom ska primärenergifaktorn för fjärrvärme 

sänkas till 0,95 (Boverket, 2018).   
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4 TEORETISKT REFERENSRAM 

I den här delen presenteras de teorier och modeller från litteraturen som tillämpas i studien. 

De involverar modeller för både ekonomiska och miljö beräkningar samt teorier kring 

beslutsfattande.  

4.1 Konkurrensmedel 

De fem konkurrensmedel som enligt Kaijser (1994) uppstår vid konkurrens mellan infrasystem 

med samma funktion är:  

 Prissättning 

 Prestanda 

 Propaganda 

 Politiska påtryckningar 

 Paragrafer 

 

Dessa kan implementeras på värmemarknaden där fjärrvärme och värmepumpar befinner sig 

i en konkurrerande situation. Konkurrenssituationen är dock begränsad utav 

konverteringskostnader. Konverteringskostnad är summan av de kostnader som uppstår då en 

konsuments vill byta ut en tidigare investering mot något nytt alternativ. Den tydligaste 

effekten av konverteringskostnaden är att företaget där investeringen redan är gjord ges makt, 

samt möjlighet till monopolprissättning. Denna makt är vad som kännetecknar 

inlåsningseffekten (Klemperer, 1995). Hellmer (2010) definierar en inlåst konsument som en 

konsument som är oavsiktligt låst i ett system trots ett ekonomiskt incitament att förändras. 

En inlåst konsument betraktas därför inte som en lojal konsument utan antas istället vara lojal 

mot ett system, detta trots en uppenbar ekonomisk vinst av att byta eller förändra (Hellmer, 

2010). Enligt Klemperer (1995) innefattar konverteringskostnaden följande sex parametrar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konverterings-
kostnad

Kompabilitetskostnad 
(kostnader på exempelvis nya 

tillbehör)

Transaktionskostnad 
(kostnad vid bytet)

Kostnad för att lära sig 
nya produkten

Osäkerhet kring ett 
nytt varumärke

Avtal och 
lojalitetsprogram

Psykologiska 
kostnader

Figur 13: Konverteringskostnadens parametrar (Egen figur) 
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På grund av dessa konverteringskostnader uppstår inlåsningseffekter även på den svenska 

värmemarknaden, vilket speglas på majoriteten av uppvärmningsmetoderna och då främst för 

de med stora investeringskostnader (Eriksson, Tedebrand & Werther Öhling, 2013; Hellmer, 

2010).  

4.1.1 Konverteringskostnader  

I den tidigare beskrivna studien av Hellmer (2010) presenteras en metod för beräkning av 

konverteringskostnader. I studien utgår författaren från att den initialt valda metodens fasta 

kostnad går förlorad, en så kallad ’sunk cost’. Konverteringskostnaden inkluderar på så sett 

endast den variabla delen av tidigare valda metod men den totala kostnaden för den nya 

metoden: 

𝐾𝐾𝐴𝐵 = 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝐵 − 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝐴 

Resultatet av denna ekvation visar ifall konverteringen är lönsam eller ej.  

4.2 Beslutsfattande 

För att förstå hur beslut tas måste man först veta att människor inte alltid tar rationella beslut. 

Avsaknaden av rationalitet är extra tydlig vid individuella beslut, forskning har nämligen visat 

att människor i grupp tar oftast bättre beslut än individer. Detta fenomen har påvisats både 

vad gäller beslutstaganden och vid problemlösning (Hill, 1982; Koriat, 2012).   

En annan aspekt av beslutfattandet är kognitiv dissonans. När en person upplever dissonans 

mellan två eller fler av sina kognitioner uppstår ett obehag. Detta obehag reduceras genom att 

personen ändrar sin uppfattning för att på så sätt skapa kognitiv balans. Teorin kan 

implementeras på flera olika delar av beslutsprocessen (Brehm & Cohen, 1965). Exempelvis 

kan en person som gjort en stor investering ha svårt att erkänna att den är dålig och har skapar 

då en positiv inställning till den (Doona & Jarlbro, 2009). En annan aspekt är inför ett val och 

ändrar sina egna preferenser till förmån för produkter som de tidigare har valt (Klemperer, 

1995). 

Michelsen och Madlener (2013) har i en empirisk studie undersökt hur privata fastighetsägare 

baserade sitt val vid konvertering till en ny uppvärmningsmetod. De har i studien utgått från 

fem faktorer som inkluderar rationellt beslutsfattande men även känslomässig påverkan. 

Dessa faktorer var: 

 

Resultatet från studien visade att fastighetsägare hade följande prioritering vid konvertering 

(Michelsen & Madlener, 2013): 

Kostnadsaspekter

•Grundinvestering

•Bränslekostnad

•Underhållskostnad

Statliga bidrag

•Ifall bidrag var 
avgörande för 
konverteringen 

Reaktioner på yttre 
hot

•Bli oberoende

•Bidra till miljöskydd

Bekvämlighet

•Enkelhet

•Lite underhåll

Interpersonell 
påverkan

•Påverkan från andra

•Positiv respons



26 

1. Reaktioner på yttre hot 

2. Bekvämlighet 

3. Kostnadsaspekter 

4. Statliga bidrag 

5. Interpersonell påverkan 

 

Detta resultat går i linje med vad studier utförda i Sverige kommit fram till. Det enda som 

skiljer sig är att ingen studie i Sverige tar upp reaktioner på yttre hot som en viktig faktor. 

Mahapatra och Gustavsson (2008) menar att svenska småhusägare lägger större vikt på den 

ekonomiska aspekten än miljö i valet av uppvärmningsmetod. Enligt en annan studie är 

uppvärmningsmetodens bekvämlighet, så som driftsäkerhet och enkelhet, högre prioritet än 

den ekonomiska aspekten. Vidare visar den att när det kommer till den ekonomiska aspekten, 

ser kunden den årliga kostnaden som en viktigare del än installationskostnaden (Doona & 

Jarlbro, 2009).  

Doona och Jarlbro (2009) har även studerat hur informationen når fastighetsägaren och vilken 

informationskanal som har störst påverkan vid valet av uppvärmningsmetod. Resultatet visade 

att interpersonell kommunikation, vilket innebär kommunikation direkt med någon annan 

person, hade störst påverkan. Bland den interpersonella kommunikationen rangordnas 

försäljare och installatörer högst, följt av vänner och familj (Doona & Jarlbro, 2009). Detta 

framkommer även av Henning (2010) som visar att husköpare av nyproduktioner sällan gör 

ett aktivt val av uppvärmning, utan litar på hustillverkanrens rekommendationer som oftast är 

en standardlösning till boendet. Ett val som inte är en del av standardlösningen innebär oftast 

extrakostnader då huset på olika sätt måste anpassas, därför väljer majoriteten att gå på 

lösningen som presenteras av hustillverkaren. (Henning, 2010).  

4.3 Miljö 

Att beräkna miljöpåverkan för olika uppvärmningsalternativ är komplicerat och kan göras med 

flera olika metoder. Konsekvensperspektivet (consequential life cycle assessment) 

presenterades första gången 2001 men hade redan innan det används i några år av vissa 

forskare. Konsekvensperspektivet innebär att man ser på företagets hela miljöpåverkan och tar 

dessutom hänsyn till de nyttigheter som de ger upphov till i samhället (Ekvall & Weidema, 

2004). Klimatnyttigheterna för fjärrvärme kan exempelvis vara avfallshantering men även 

elproduktion. Det innebär att utsläppen kan vara mindre än noll, det vill säga utsläppen är 

mindre med kunden än utan (Rinne & Syri, 2013; Sandén & Karlström, 2007).  

Konsekvensperspektivet är extra användbart för att se miljöeffekterna av ett visst beslut kring 

exempelvis uppvärmning eller energieffektiviseringsåtgärder. Metoden beräknar 

miljöpåverkan utifrån marginalvärden istället för totala bränslemixen.  Då behovet av 

fjärrvärme eller el ökar behöver mer energi produceras, denna extra produktion är 

marginalproduktionen. Utsläppen utifrån marginalvärden beräknas för den energikälla som 

behöver tillföras (Ekvall & Weidema, 2004).  
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Rinne och Syri (2013) har med hjälp av konsekvensperspektivet undersökt 

miljökonsekvenserna av att använda värmepump jämfört med fjärrvärme. Vid beräkning av 

utsläppeffekterna vid förändringar i konsumtion av el- eller kraftvärmeproduktion behövs det 

tas reda på vad som skulle hända i elsystemet i de olika fallen. Två av fallen de studerade var:  

 Vilken typ av alternativ produktion skulle det vara om kraftverkets kraftproduktion förändras?  

 Då en värmepump ökar elförbrukningen, från vilken källa skulle den elen komma från? 

 

Utifrån dessa fall undersöks hur miljöpåverkan förändras vid val av antingen värmepump eller 

fjärrvärme, där metoden inkluderar den nyttighet som uppstår vid fjärrvärmeproduktion i 

utsläppsberäkningen (Rinne & Syri, 2013).  
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5 METOD 

Denna studie utformades som en fallstudie. Fallstudie är en forskningsdesign där ett eller flera 

fall undersöks för sedan dra en slutsats kring fenomenet (Blomqvist & Hallin, 2015). Studiens 

fenomen är: stort tekniskt system i stagnationsfas. Fallstudien var induktiv, vilket innebär att 

datainsamlingen vägledde arbetets målbild. Studien analyserades utifrån de tre 

konkurrensmedlen: prissättning, prestanda och paragrafer. Fokus var mot prissättning av 

uppvärmningsmetoderna som analyserades genom en ekonomisk kartläggning i form av 

livscykelkostnad.  

5.1 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av primärdata samt en litteraturstudie. Insamlingen av primärdata 

skedde via kvalitativa intervjuer med relevanta aktörer på värmemarknaden. Datainsamlingen 

för litteraturstudien bestod av tidigare forskning och rapporter inom området. 

5.1.1 Primärdata 

Intervjuerna för studien gjordes med småhusägare, hustillverkare och bostadsföretag. Dessa 

valdes för att få en bred och tydlig bild av värmemarknaden. Ur studiens 

nyproduktionsperspektiv intervjuades hustillverkare och bostadsföretag. För 

konverteringsperspektivet intervjuades småhusägare och bostadsföretag som lämnat 

fjärrvärme för andra uppvärmningsalternativ. Samtliga intervjuer för studien var semi-

strukturerade. Vilket innebär att frågor var formulerade på förhand men samtalen fördes via 

en öppen dialog, där anpassningar av frågor och eventuella följdfrågor utformades under 

intervjuerna. Intervjufrågorna skilde sig mellan intervjuerna, där frågorna formulerades 

beroende på aktörens roll på värmemarknaden. Frågorna utgick i samtliga fall från de tre 

konkurrensmedlen som studeras. Intervjuerna med bostadsföretag och hustillverkare spelades 

in för att sedan transkriberas. Detta gjordes för att kunna lyssna på intervjuerna igen och även 

citera exakt vad som sades. Resterande intervjuer antecknades under intervjuernas gång utan 

inspelning. 

I studien valdes det att inte lyfta fram vilken respondent som sagt vad. Detta för att få fram en 

så sann bild som möjligt, utan hänsyn till vilken bild den enskilda aktören ville kommunicera 

externt. Intervjuerna kategoriserades efter tre respondentgrupper: Småhusägare, 

hustillverkare och bostadsföretag. För att tydligt presentera respondenternas svar och vad 

samma respondent framhäver i olika frågor, fick varje aktör ett index. Följande struktur valdes 

att användas där, indexet består av bokstäver: 

 Småhusägare A-E 

 Hustillverkare A-C 

 Bostadsföretag A-E 

 



29 

Intervjuerna för alla respondentgrupper gjordes både på plats, via telefon eller 

mailkorrespondens. I flera fall skedde ytterligare kontakt efter intervjuerna för 

kompletterande frågor eller data. Respondenterna för respektive respondentgrupp valdes för 

att få en bred bild av samtliga segment. De tre hustillverkarföretagen som intervjuades jobbar 

med olika affärsmodeller, allt från att sälja standardiserade till helt individuellt 

kundanpassade hus. Även för bostadsföretag valdes företag med olika affärsmodell och storlek. 

För att få flera synvinklar valdes de dessutom i hänsyn beroende på vilken 

uppvärmningsmetod de föredrar. Samtliga småhusägare hade varit tidigare kunder på 

Mälarenergis fjärrvärmenät och sedan konverterat till värmepump. För denna 

respondentgrupp kontaktades samtliga småhusägare som lämnat fjärrvärme under de senaste 

tre åren.   

Efter insamlad primärdata genomfördes en intervju med handledare på Mälarenergi. Detta i 

syfte att få information angående deras perspektiv på den kritik och framtida utmaningar som 

aktörer lyft fram. 

För validering av insamlad primärdata från intervjuer, genomfördes en intervju med två 

energirådgivare på Västerås stad. Intervjun skedde i slutet av studien och innefatta diskussion 

kring resultatet av intervjuerna samt hur det analyserats. Utöver valideringen ställdes även 

frågor angående vad de uppfattar som värmemarknadens trender i Västerås.  

5.1.2 Litteraturstudie 

För att bidra till analysen av fjärrvärmens konkurrenssituation har en litteraturstudie 

genomförts. Insamlingen av denna litteratur skedde via databaser, både de som är 

tillhandahållna via högskolan men även externa. Databaserna som användes var Primo, Diva 

och Google Scholar. Dessutom har rapporter från myndigheter hämtats via deras egna 

databaser. Dessa myndigheter var: 

 Boverket 

 Energimarknadsinspektionen  

 Energimyndigheten 

 Naturvårdsverket 

 Regeringen 

 Statistiska centralbyrån (SCB) 

 

Samtliga artiklar, rapporter och böcker som använts i studien har kritiskt granskats utifrån 

referensernas trovärdighet. Referenserna består främst av vetenskapliga artiklar som blivit 

expertgranskade (peer-review) och myndighetsrapporter. För att studien ska vara opartisk har 

de skett en granskning kring ägarna och företagens syfte för de rapporter som använts. Även 

publikationsår har varit ett kriterium, främst för referenser kopplade till nuvarande 

konkurrenssituation och tekniker som ständigt förändras på värmemarknaden.  
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5.2 Jämförelsen av konkurrensmedlen 

Jämförelsen utgår från de tre valda konkurrensmedlen. De involverar aktörers åsikter och 

tidigare forskning, samt beräkningar med verkliga värden för prissättning och 

leveranssäkerhet.  

5.2.1 Prissättning 

För den ekonomiska kartläggningen av uppvärmningsmetoder beräknades 

livscykelkostnaden. Det finns två huvudsakliga metoder vid beräkning av LCC, 

nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden. Skillnaden mellan dessa är att nuvärdesmetoden 

presenterar värdet av alla in och utbetalningar till samma referenstidpunkt. Resultatet 

presenteras som en summa för hela livslängden, vilket sedan kan jämföras med alternativa 

investeringar. Annuitetsmetoden beräknar istället en årlig kostnad som är samma för hela 

livslängden. I denna studie används annuitetsmetoden, då den föredras när alternativen har 

olika livslängder. För beräkningarna användes kalkylprogrammet Excel, där en 

beräkningsmodell skapades. I modellen kan indata varieras beroende på fall. Modellen och 

beräkningar beskrivs mer i avsnitt 6.1.  

Utöver dessa beräkningar undersöktes det även hur prissättningen uppfattas av olika aktörer, 

samt hur stor påverkan det har i valet av uppvärmningsmetod. Analysen för prissättning utgick 

från både den ekonomiska kartläggningen med verkliga värden och aktörers åsikter.  

Insamlade data  

Installation-, drift- och underhållskostnader för fjärrvärme hämtades direkt från Mälarenergi. 

Kostnader för värmepumpar hämtades dels från verkliga fall i form av pris- och driftdata från 

fastighetsägare med värmepump, men även uppskattade värden från 

värmepumpsinstallatörer. För småhus insamlades installationskostnaderna genom intervjuer 

med småhusägarna. Deras energikostnader efter konverteringen beräknades genom att 

jämföra elförbrukning före och efter värmepumpinstallationen. Värmebehovet uppskattades 

med hjälp av småhusens tidigare fjärrvärmeförbrukning. 

Det finns i nuläget inget större flerbostadshus med värmepump i Västerås, därför hämtades 

data för detta fall från en fastigheter i en närliggande ort. För att uppskatta 

investeringskostnaden begärdes offerter från lokala VVS-företag. Offerten gällde befintliga 

fastigheter som i nuläget värms med fjärrvärme, där värmebehov och driftdata gavs av 

Mälarenergi.  

Känslighetsanalys 

Då en investering i uppvärmningsmetod sträcker sig långt in i framtiden finns det en viss 

osäkerhet kring livscykelkostnadens resultat. Flertalet parametrar uppskattades genom 

förväntningar om framtiden. Exempelvis kan förutsättningar kring de ekonomiska variablerna 

komma att ändras under kalkylperioden. Speciellt känsligt är el- och energipriser som 

fluktuerar över tid, detta på grund av exempelvis tuffare miljökrav, förändrad efterfrågan samt 

eventuell nedläggning av kärnkraft. På grund av dessa osäkerheter har en känslighetsanalys 

genomförts. En känslighetsanalys visar hur resultatet förändras vid olika förutsättningar, 
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vilket är ett sätt att minska konsekvenserna av tidigare nämnda osäkerhetsfaktorer. I denna 

studie presenteras först ett referensscenario och sedan flera alternativa scenarion där de mest 

osäkra parametena varierar.  

5.2.2 Prestanda 

De delar som inkluderas inom konkurrensmedlet prestanda är leveranssäkerhet och 

miljöpåverkan. Verkningsgrad kan också ses som ett mått på prestanda, men valts att 

presenteras i prissättning då det har en direkt påverkan på uppvärmningsmetodernas 

driftkostnad.    

Jämförelsen utifrån leveranssäkerhet utgår från tidigare forskning kring avbrott och skaderisk. 

Dessutom ingår åsikter från de intervjuobjekt som varit användare av både fjärrvärme och 

värmepump.  

Jämförelsen av miljöpåverkan inkluderas i beräkningsmodellen. Miljöpåverkan bestäms 

utifrån konsekvensperspektivet, det vill säga konsekvenserna vid val av antingen fjärrvärme 

eller värmepump. Utsläppsvärden för uppvärmningsmetoderna är hämtade från ett oberoende 

konsultföretag. Beräkningarna är utförda för förhållanden i Västerås, där beräkningarna utgår 

från marginalproduktionen för både el och fjärrvärme.  

Även för prestanda inkluderades en undersökning angående aktörers syn på prestanda. Deras 

åsikter jämfördes sedan med resultat från beräkningar och tidigare forskning.   

5.2.3 Paragrafer 

Jämförelsen för konkurrensmedlet paragrafer utgick utifrån BBR, då kraven är varierande 

beroende på uppvärmningsmetod. Undersökningen omfattar dess påverkan på fastighetsägare 

i valet av uppvärmning, enbart vid nyproduktion då senaste kraven från Boverket inte gäller 

för befintliga fastigheter. Samt hur bostadsföretag och hustillverkare väljer att 

energieffektivisera sina fastigheter utifrån kraven. Undersökningen skedde genom 

informationsinsamling från intervjuer med samtliga respondentgrupper i studien.  
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6 PRISSÄTTNING 

Denna del av studien involverar konkurrensmedlet prissättning. I delen presenteras först 

tillvägångsätt för beräkningsmodellen följt av dess resultat. Därefter presenteras det 

empiriskt insamlade data angående aktörers syn på prissättning.  

6.1 Beräkningsmodell 

Genom studien används LCC vid kostnadsjämförelsen för de olika uppvärmningsmetoderna, 

då det är en vedertagen metod. Sedan 2016 utgör livscykelkostnaden grunden för ekonomiska 

jämförelser vid upphandlingar i alla medlemsländer i EU (2014/24/EU). Avsikten är att 

säkerställa att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Även allt mer företag 

implementerar LCC vid beräkningar och jämförelser av investeringar. Som tidigare nämnt 

beräknas livscykelkostnaden med annuitetsmetoden. I denna del beskrivs de termer samt de 

ekvationer som använts.  

6.1.1 Parametrar och antagna värden 

De parametrar som inkluderas för respektive uppvärmningsmetod presenteras i figur 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14: Parametrar för fjärrvärme respektive värmepump (Egen figur) 
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Investering 

Investeringen utgör samtliga utgifter som krävs innan uppvärmningssystemet tas i drift. För 

anslutning av fjärrvärme fås prisuppgifter från Mälarenergi då de ansvarar för 

fjärrvärmeinstallationer i Västerås. Följande delar ingår i installationskostnaden: 

 Fjärrvärmecentral 

 Material och arbete  

 Schakt och ledningsarbete samt återställning av tomtmark 

 Borrning av hål i husgrunden  

 Inkoppling 

 Idrifttagning samt inställning och utbildning av fjärrvärmecentralen  

 

För värmepumpar inkluderas pris för värmepumpen med tillhörande material samt 

installationskostnad. Priserna för värmepumpinstallationer är mer osäkra än för fjärrvärme 

då det bara i Västerås finns flertalet certifierade installatörer, som angett olika priser. 

Dessutom skiljer sig priset beroende på varumärke och modell. För bergvärmepumpar kan 

installationspriset även variera beroende på berggrunden, exempelvis vilket djup som krävs 

eller vilken typ av grund som ska borras i. Vid borrning krävs dessutom tillstånd från miljö och 

hälsoskyddsförvaltningen, som tar ut en avgift beroende på nerlagd handläggningstid 

(Västerås stad, u.å).  

De investeringskostnader som använts i beräkningar hämtades dels från verkliga fall, från både 

småhusägare och bostadsföretag, samt via offerter från värmepumpsinstallatörer. Då samtliga 

större flerbostadshus i Västerås är ansluta till fjärrvärme, hämtades driftdata från 

flerbostadshus i närliggande kommun.  

Energipris 

Energipris är kostnaden som betalas till fjärrvärmeföretaget för levererad energi eller 

kostnaden för köpt el till värmepumpen.  

Energipriset för fjärrvärme utgörs helt utifrån Mälarenergis prismodell som beskrivs i bilaga 

1. För småhus utgick 

beräkningsmodellen efter Mälarenergis 

nuvarande prismodell, medan för 

flerbostadshus användes istället deras 

framtida prismodell. Då energipriset för 

fjärrvärme är säsongsberoende krävs 

uppskattningar kring fastigheters 

förbrukning över året. Uppgifter för 

detta erhölls från Mälarenergi och 

presenteras i figur 15. I den presenteras 

procentuell förbrukning över årets 

samtliga månader samt andelen köpt 

spetsenergi.  

 

Figur 15: Normal värmeförbrukning över ett år (Egen figur) 
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Då Mälarenergis framtida prismodell inkluderar max- och baseffektnivå behövde de beräknas. 

Mälarenergi har följande formel för att bestämma ett normalvärde för dessa: 

𝑀𝑎𝑥𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑛𝑖𝑣å =  
Å𝑟𝑠𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙
∙ 500 

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑛𝑖𝑣å =  𝑀𝑎𝑥𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑛𝑖𝑣å ∙ 0,8 

Kategorital är nyttjandetiden per år för både uppvärmning och varmvatten med fjärrvärme. 

Enligt Mälarenergi är kategoritalen för deras småhuskunder 2200 h/år, 1700 h/år för stora 

flerbostadshus och 1500 h/år för små flerbostadshus.  

För värmepumpar beräknades energipriset utifrån den delen som drivs av el. I elpriset 

inkluderas rörligt elpris, elnätsavgift och skatt. Elmarknaden är avreglerad och därför kan el 

köpas från valfritt elhandelsföretag i Sverige. Men då fjärrvärmepriserna bestäms av 

Mälarenergi på årsbasis valdes det att för elpriset utgå från samma villkor, det vill säga 

Mälarenergis fast pris 1 år. Då utgår priserna från samma företag med prisförändring årligen. 

Fast pris valdes då det förenklar beräkningsmodellen när priset inte varierar under året.  

Elnätsavgiften är till skillnad från elhandel inte fritt för fastighetsägaren att välja företag. Det 

beror istället på var fastigheten befinner sig geografiskt och vilket företag som äger elnätet. I 

Västerås är Mälarenergi elnätsägare, så elnätsavgifterna hämtades från dem. För fastigheter 

som använder värmepump krävs mer elektricitet jämfört med om uppvärmning sker med 

fjärrvärme. Detta gör att det ibland krävs ett högre säkringsabonnemang då maximala 

eleffektbehovet ökar. Abonnemangen bestämmer vilken huvudsäkring du har till fastigheten, 

för exempelvis småhus finns säkringarna 16, 20, 25 och 35 ampere. I elnätsavgifterna ingår 

även en elöverföringsavgift som i nuläget är 23,13 öre/kWh. Det som varierar beroende på 

huvudsäkring är istället en fast månadsavgift. Vid beräkningar kontrollerades därför hur 

värmepumpen påverkade säkringsabonnemanget, i de fall den behövde höjas adderades denna 

kostnad till energipriset.  

Behöver en fastighet en större säkring än 63 A behövs ett effektabonnemang. 

Effektabonnemang krävs därför i regel enbart för flerbostadshus. Elnätsavgiften inkluderar en 

fast avgift på 463 kr/mån, en månadseffektavgift på 58,5 kr/kW och elöverföringsavgift på 5,25 

öre/kWh.  

I offerterna för flerbostadshus som erhållits från värmepumpsinstallatörer inkluderas en 

elpanna som kan levererar spetsvärme vid högt effektbehov. Hur frekvent denna används kan 

tydas av en energiteckningsgrad. Medelvärdet från offerterna resulterade i 93 procent för 

större flerbostadshus och 95 procent för mindre flerbostadshus.    

Underhållskostnad 

Underhållskostnaden är de kostnader som behövs för att uppvärmningsmetoden ska bibehålla 

sin funktion och prestanda. Av de intervjuade aktörerna framgår att en fjärrvärmecentral i 

princip inte kräver något underhåll, därför sätts den till noll för småhus. För flerbostadshus 

beräknades den efter en procentsats på investeringskostnaden. Denna procentsats varierar för 

uppvärmningsmetoderna och hämtades från tidigare forskning. För underhåll användes 0,5 

procent för fjärrvärme, 1 procent för bergvärmepumpar och 2 procent för luft-
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vattenvärmepumpar. Underhållskostnader för småhus hämtades genom offerter från lokala 

VVS-företag, medelvärde från dessa blev 1975 kronor per år.   

Byte av kompressor  

Som tidigare nämnt är kompressor den komponent som vanligtvis behöver bytas först. Detta 

sker oftast innan värmepumpens livslängd är slut. På grund av detta adderas en term för 

kompressorbyte i beräkningsmodellen, som går att justera beroende på hur stor kostnaden av 

bytet är och vilket år det sker. Även här kontaktades lokala VVS-företag för att få 

kostnadsförslag. De insamlade kostnadsförslagen gav ett medelvärde på 23 500 kronor för 

småhus och 56 000 kronor för flerbostadshus. Kompressorbyte antas ske vart tionde år.  

Reparationskostnad 

Reparationskostnader involverar eventuella reparationer på fjärrvärmecentralen eller 

värmepumpen. Möjligheten finns att i beräkningsmodellen addera en kostnad för reparation. 

Dock har det i grundscenariot för beräkningarna exkluderats då en reparation i form av 

kompressorbyte redan ingår.  

Restvärde 

Beräkningsmodellen innehåller ett restvärde, vilket innebär det kvarstående värdet vid 

livslängdens slut. Vid beräkning av livscykelkostnaden kan restvärdet räknas bort. Restvärdet 

är dock svårt att uppskatta för enskilda komponenter eller en tillgång i form av borrhål eller 

uppkoppling till fjärrvärmenätet. Vissa tillgångar är låsta till fastigheten och kan därför vara 

svåra att uppskatta värdet av. På grund av dessa svårigheter har det valts att inte inkludera 

något restvärde i grundscenariot.  

Verkningsgrad 

För fjärrvärmecentralen är det vanligt att använda 100 procent verkningsgrad, för 

beräkningarna användes istället 0,98 som förekommer i en del litteratur. Förutom ett fall för 

luft-vattenvärmepump, som erhölls från tidigare forskning, beräknades verkningsgraden 

utifrån verkliga värden. Flera av värmepumparna som behandlas i studien har endast varit 

installerade i något eller några år, därför genomfördes en graddagskorrigering för att utjämna 

om året varit ovanligt varmt eller kallt. Dessutom då nya har en högre verkningsgrad jämfört 

med när det haft en längre drifttid och komponenterna slitits. Därför adderas en term för årlig 

minskning av verkningsgraden som går att variera. I grundscenariot är den satt till 1,5 procent 

minskning årligen, termen ingår dessutom i känslighetsanalysen. 

 

Kalkylränta 

För att beräkna livscykelkostnaden för en investering krävs kalkylränta som möjliggör att 

pengar vid olika tidpunkter kan beräknas till en nuvärdessumma. Kalkylräntan baseras ofta 

utifrån tre komponenter (Fjertorp & Thomasson, 2014): 

 Tidsvärdet av pengar 

 Inflation 

 Risk 

 

Även om inflationen skulle vara noll, vilket innebär att pengar har lika mycket värde över tid, 

föredrar de flesta att få pengar idag jämfört med i framtiden. På grund av detta kompenserar 
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kalkylräntan för att inbetalningar senareläggs. Dessutom förändras värdet av pengar över tid 

på grund av inflationen (Fjertorp & Thomasson, 2014). Sveriges riksbank har som mål att 

inflationen ska ligga på 2 procent för att Sverige ska ha en stabil ekonomi (Sveriges riksbank, 

2018). Då inflationen innebär förlorad köpkraft av en viss summa krävs att kalkylräntan 

kompenserar för detta. Den sista delen behandlar den risk som investeraren utsätts för. Alla 

investeringar är självklart inte riskfria, utfallet kanske inte alltid blir som förväntat av olika 

anledningar. Därför behandlar den sista komponenten av kalkylräntan kompensation för 

risken (Fjertorp & Thomasson, 2014). 

Kalkylräntan sattes till 5 procent för grundscenariot i studien. Med antagen inflation på 2 

procent blir då den reala kalkylräntan, som används i ekvationerna, 3 procent. Kalkylräntan är 

godtycklig och upp till varje investerare att själv avgöra beroende på avkastningskrav, därför 

är den svår att bestämma. På grund av detta ingår kalkylräntan i känslighetsanalysen.  

Livslängd 

Vid beräkning av livscykelkostnaden används en ekonomisk livslängd, den tid produkten är 

ekonomisk lönsam att använda. Ett annat begrepp för livslängd är teknisk livslängd, det är den 

tid en produkt eller tillgång är tekniskt funktionsduglig (Abrahamsson et.al, 2012; Fjertorp & 

Thomasson, 2014).  

Att uppskatta den ekonomiska livslängden är alltid svårt då framtida teknikutveckling har stor 

betydelse. Därför utgår denna studie från att ekonomiska livslängden är samma som den 

tekniska. Livslängderna för värmepump utgår från en kombination av intervjuade aktörers 

erfarenhet av livslängder och vad som uppskattas i litteraturen. Dessa resulterar i en 

genomsnittlig livslängd på 15 år för värmepumpar och 25 år för fjärrvärmecentralen. 

6.1.2 Livscykelkostnad 

I beräkningarna används annuitetsmetoden, den presenterar utfallet som lika stora utgifter för 

varje år över ekonomiska livslängden. Metoden är användbar för att kunna jämföra 

livscykelkostnader med olika livslängd. Den andra vanliga metoden är nuvärdesmetoden som 

presenterar investeringens totala kostnad. Denna metod användes dock först då vissa 

kostnader inte nödvändigtvis skedde varje år eller med samma summa årligen, 

nuvärdessumman omvandlades sedan med hjälp av annuitetsfaktorn. Modellen utgår också 

efter nyårsschablonen som innebär att alla kostnader antas inträffa i slutet av året (Fjertorp & 

Thomasson, 2014). 

Beräkningarna utgår från följande grundekvation: 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐶𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒  

Investering 

Investeringskostnaden uppstår år 0 så nuvärdet av investeringen är samma som 

investeringskostnaden.   

𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 
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Energikostnad 

Energikostnaden beräknas med följande ekvation (BELOK, u.å):  

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖,å𝑟  ∙  
1 −  (

1 + 𝑞
1 + 𝑖 )

𝑛

1 + 𝑖
1 + 𝑞

− 1
 

Förklaring av termer: 

𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖,å𝑟  Årlig energikostnad [kr/år]    

q   Real årlig energiprisökning [%]    

i   Real kalkylränta [%]   

n   Kalkylperiod [år] 

 

Underhåll, kompressorbyte och reparation 

Nuvärdet av underhåll, byte av kompressor och reparation diskonteras alla med samma 

grundekvation av Fjertorp och Thomasson (2014). Utifrån denna ekvation utformas en 

funktion där det väljs hur ofta kostnaden sker, om det är varje år, vartannat osv., samt till 

vilken summa. Utifrån detta fås ett totalt nuvärde enligt följande formel: 

 

𝐶 = ∑
𝑐

(1 + 𝑖)𝑖

𝑛

𝑖=0

 

 

Förklaring av termer: 

𝑐   Årlig kostnad [kr]  

i   Real kalkylränta [%]  

n   Kalkylperiod [år] 

 

Restvärde 

Restvärdet som uppstår vid kalkylperiodens slut behöver också diskonteras till år 0. För att 

göra detta användes följande formel (BELOK, u.å):  

𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∙ (1 + 𝑖)−𝑛 

Förklaring av termer: 

𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒  Värdet vid kalkylperiodens slut [kr]  

i   Real kalkylränta [%]  

n   Kalkylperiod [år] 

Annuitetsfaktorn 

Vid beräkning med ekvationerna som tidigare presenterats fås en nuvärdessumma för samtliga 

utgifter. För att beräkningsmodellen ska gå att använda vid olika livslängder behöver 

utgifterna istället presenteras som årlig kostnad (annuitet). För att omvandla 

nuvärdessumman till annuitet används annuitetsfaktorn (ANF) (Fjertorp & Thomasson, 

2014):  

𝐴𝑁𝐹 =
𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
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Annuitetsfaktorn multipliceras sedan med nuvärdessumman för att ge annuiteten (Fjertorp & 

Thomasson, 2014):  

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 ∙ 𝐴𝑁𝐹 

6.2 Resultat av ekonomisk kartläggning 

I denna del presenteras de beräknade livscykelkostnaderna för samtliga fall. Dessutom 

redovisas resultatet av den känslighetsanalys som genomförts. Denna del är uppdelad efter de 

olika perspektiven, nyproduktion och konvertering.   

6.2.1  Nyproduktion 

Nyproduktion innebär att ingen tidigare investering av uppvärmningsmetod är gjord, båda 

metoder kräver därför en investeringskostnad. Nedan presenteras resultatet för de tre 

fastighetstyperna. Den fullständiga beräkningsmodellen för de tre fallen presenteras i bilaga 

3.  

Som framgår av figur 16 har fjärrvärmen den lägsta livscykelkostnaden för småhus. Däremot 

skiljer sig resultaten inte mycket mellan alternativen. Den största skillnaden är att 

investeringskostnaden är högre för värmepumpsalternativen.   

 

 

Figur 16: Livscykelkostnad för småhus vid nyproduktion, 25 MWh (Egen figur) 
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För mindre flerbostadshus har fjärrvärmen klart lägst livscykelkostnad jämfört med de två 

värmepumpsalternativen. Den största anledningen är precis som för småhus  att 

värmepumparna har betydligt högre investeringskostnad.  

Figur 18: Livscykelkostnad för mindre flerbostadshus vid nyproduktion, 192 MWh (Egen figur) 

Figur 17: Livscykelkostnad för stort flerbostadshus vid nyproduktion, 2409 MWh (Egen figur) 
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Även för ett stort flerbostadshus har fjärrvärmen den lägsta livscykelkostnaden. Då 

värmebehovet för denna fastighet är stort, är det enbart bergvärmepump av de olika 

värmepumparna som klarar av att täcka behovet. Detta är orsaken till att bergvärme och 

fjärrvärme är de två alternativen som jämförs.  

6.2.2 Känslighetsanalys 

I denna del presenteras en känslighetsanalys för att visa effekterna vid en förändring av 

parametrar som påverkar resultatet. Följande parametrar valdes då de har störst påverkan på 

resultatet. Känslighetsanalysen har genomförts för samtliga fastighetstyper men valdes att 

enbart presenteras för småhus och mindre flerbostadshus, då trender är liknande för samtliga 

fall. Den orange ytan representerar den variation av varje parameter som framgår i rubriken, 

det vill säga utfallet för maximalt och minimalt av den.  Den svarta markeringen representerar 

grundscenariot.  

 

 

 

Figur 19: Känslighetsanalys för småhus, 25 MWh (Egen figur) 
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6.2.3 Konvertering 

I denna del presenteras konverteringskostnaden för de småhusägare och den samfällighet som 

valt att byta uppvärmningsmetod. I tabell 10 presenteras hur stort värmebehov respektive 

fastighet har.  

Tabell 10: Värmebehov för respektive fastighet (Egen tabell)  

Fastighet 
Värmebehov 

[MWh] 

1 20,3 

2 23,8 

3 35,0 

4 64,8 

Samfällighet 1298 

Figur 20: Känslighetsanalys för mindre flerbostadshus, 192 MWh (Egen figur) 
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I figur 21 och 22 visas totala livscykelkostnaden för fjärrvärme och värmepump, dessutom 

presenteras konverteringskostnaden för varje fastighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För de fyra småhusen och samfälligheten var en konvertering till värmepump olönsam i 

samtliga fall. Detta presenteras i figurerna ovan, där konverteringskostanden (KK) är 

skillnaden mellan de två alternativen. Kostnaden som presenteras är den extra kostnad per år 

som uppstod på grund av konverteringen.  

 

Figur 21: Konverteringskostnader för fyra småhus (Egen figur) 

Figur 22: Konverteringskostnad för samfälligheten (Egen figur) 
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6.3 Aktörers syn på prissättning 

Samtliga respondentgrupper lyfter fram ekonomi som avgörande faktor i valet av 

uppvärmningsmetod. Däremot värderas leveranssäkerheten högre av dessa respondenter, 

vilket beskrivs mer i kommande del.  

Bostadsföretagen verkar i ett segment där deras hyresgäster betalar värme via hyresavgiften, 

detta då de allra flesta hyrorna i Sverige är varmhyror. Det är enligt bostadsföretag D ett bra 

incitament för företagen att jobba med energieffektiviseringsåtgärder och 

energianvändningen. Majoriteten av bostadsföretagen anser att fjärrvärmen i nuläget är det 

bästa alternativet rent ekonomiskt. Detta håller dock inte alla bostadsföretag med om, där 

deras syn på framförallt drift- och underhållskostnader skiljer sig. Majoriteten anser att 

underhållskostnaden för värmepumpar är hög, då problem och haveri är vanligt 

förekommande. En av dessa är bostadsföretag A som använder frånluftsvärmepumpar i ett 

fåtal fastigheter och har använt luft-vattenvärmepumpar. De har utifrån dessa fall en dålig 

erfarenhet av värmepumpar och påvisar ett starkt missnöje mot att använda det igen. 

Värmepumparna och då främst de luft-vattenvärmepumparna uppfyllde inte deras krav utan 

gav upphov till mycket underhåll- och reparationskostnader. Enligt bostadsföretaget kan 

värmepumparna vara en billigare lösning på kort sikt, men på grund av de extra kostnaderna 

och den korta ekonomiska livslängden är det inget konkurrenskraftigt alternativ på längre sikt. 

Det bostadsföretag A påpekar, som även andra företag betonar, är att underhåll för 

värmepumpar dessutom kräver kompetent och utbildad personal. För fjärrvärme kan istället 

en ordinarie förvaltare sköta det mesta av övervakningen och underhållsarbetet. När 

bostadsföretag A uppskattar livscykelkostnaden är fjärrvärme därför det bästa alternativet, 

vilket har lett till att de numera alltid väljer fjärrvärme så länge det finns tillgängligt.  

Den respondent som har en annan syn är bostadsföretag C, som motsatt till de andra företagen 

anser att värmepumpar har lägre driftkostnad. Då bostadsföretag C ser en direkt korrelation 

mellan sänkta driftkostnader och ökat fastighetsvärde så strävar de efter en så låg driftkostnad 

som möjligt. Fastighetsvärdet är något som även bostadsföretag B lyfter fram, de ser att för 

varje krona minskad driftkostnad ökar fastighetsvärdet tiofalt. Bostadsföretag C anser däremot 

att det kan vara ännu högre ökning än så. Trots att värmepumpar medför en högre 

investeringskostnad ser de på grund av låg driftkostnad värmepumpar som det bästa 

alternativet. Ett annat argument till varför bostadsföretag C föredrar värmepumpar är att de 

vill vara oberoende, på så sätt själva kontrollera och påverka deras uppvärmning. Detta går 

inte ihop med fjärrvärme, ett naturligt monopol, där prisändringar sker utan att kunden kan 

påverka. I och med den ökning av fjärrvärmepris som varit senaste tiden har viljan att bli 

oberoende ökat för bostadsföretag C. Det är inte bara till fjärrvärmen företaget på sikt vill bli 

oberoende, de ser en framtid där de helst är självförsörjande på el och på så sätt oberoende 

även elbolag. Bostadsföretaget har fjärrvärme i ett antal fastigheter och anser att det är en bra 

produkt men inget för dem. Orsaken till att de inte har värmepumpar i samtliga fastigheter är 

antingen att fjärrvärme var anslutet vid köp av fastigheten eller att bergvärme inte var möjligt 

att borra vid nyproduktion. Respondenten på bostadsföretag C äger själv företaget och menar 

att på grund av en mindre organisation kan mer radikala beslut tas. Vilket enligt respondenten 

skiljer sig mot större bostadsföretag där beslutsfattandet innebär en större process.  
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Bostadsföretag B har ett annat tillvägagångssätt jämfört med de andra bostadsföretagen, de 

prioriterar den ekonomiska aspekten i högre utsträckning. Detta gör att andra alternativ, 

främst värmepump, kan vara relevant så länge det är billigare än fjärrvärme. I nuläget har de 

endast fjärrvärmeanslutna flerbostadshus i Västerås, då de anser att det är billigaste 

alternativet. Vad bostadsföretag B och även bostadsföretag C påpekar är att valet av 

uppvärmning är mycket beroende på deras syfte med fastigheten, om de ska förvalta eller sälja 

vidare. Bostadsföretag B anser att det är mer naturligt att göra en större investering om 

företaget själva ska äga och förvalta fastigheten. Vid försäljning av fastigheten vill de ha så låg 

investeringskostnad som möjligt för en hög vinstmarginal, trots att dyrare system över tid 

skulle vara ekonomiskt fördelaktigt. Även Bostadsföretag C menar att vid en kortsiktig affär 

där de ska sälja vidare fastigheten bör investeringskostnaden vara låg, vilket gör fjärrvärme till 

det bästa alternativet. Om fastigheten istället ska förvaltas av de själva, vill de som tidigare 

nämnt istället ha låg driftkostnad på grund av högre fastighetsvärde. Angående vikten av 

fastighetsvärdet utrycker de: ”Fastighetsvärdet är ju ändå de som vi fastighetsägare är mest 

intresserade av, i alla fall om du är ett bolag som köper och säljer”.  

I nuläget planerar inget av bostadsföretagen att lämna fjärrvärmen på grund av priset. 

Däremot menar bostadsföretag C att det är just prishöjningarna som främst motiverat de till 

att konvertera ifrån fjärrvärme. Fortsatta prishöjningar ger företaget dåliga förutsättningar 

och en osäker framtid. Även då förtroendet och relationerna till Mälarenergi är goda, har 

samtliga bostadsföretag vissa åsikter, där de framförallt är kritiska till den prisökning som 

varit. Bostadsföretag A nämner att de har ett högt förtroende och skulle aldrig teckna avtal 

med något annat företag inom energidistribution. Men på frågan om de har förtroende kring 

prissättningen svarar de: ”Nej det har vi självklart inte. Det är klart att vi inte är nöjda om 

priserna skenar för mycket, då är det ett problem.” Detta påpekas också av bostadsföretag D 

som även de är en trogen kund till Mälarenergi. De tycker att prisnivån fortfarande är rimlig 

och har ett starkt förtroende trots höjningarna, däremot vid fortsatta prisökningar kommer de 

börja utvärdera andra alternativ. Bostadsföretag D är dessutom med i prisdialogen, som är ett 

sätt för kunder och fjärrvärmeföretagen att kommunicera och pröva prisförändringar. De 

anser därför Mälarenergi är transparanta i sitt arbete och sin prissättning, vilket även 

bostadsföretag B håller med om. Bostadsföretag A anser dock att Mälarenergi inte varit 

tillräckligt transparanta gällande prisökningen.  

Till skillnad från bostadsföretagen förvaltar inte hustillverkare fastigheter. Trots detta 

prioriterar även hustillverkan ekonomin högt, men av andra anledningar. Huskunderna gör 

inget aktivt val i valet av uppvärmningsmetod utan går på säljarens rekommendationer vid köp 

av hustillverkare B. Hustillverkaren fokuserar därför på att erbjuda sina kunder ett lågt 

huspris. Detta stärks av hustillverkare C som menar att deras kunder inte visar så stort intresse 

för uppvärmningsmetoden. De menar att om kunden väl visar intresse kring uppvärmning 

handlar det vanligtvis om det ska vara radiatorer eller golvvärme. Hustillverkare C uppger att 

deras rekommendationer av uppvärmningsmetod därför enbart baseras på vad som är 

ekonomisk mest fördelaktigt för kunden. Däremot om kunden föredrar en annan 

uppvärmningsmetod så installerar företaget den. Då de bygger från grunden till nyckelfärdigt 

hus, engagerar sig företaget i exempelvis borrning vid bergvärmeinstallation. De menar att 

frånluftvärmepumpar har en fördel över bergvärme med en kortare avbetalningstid på 

investeringen. Hur konkurrenssituationen ser ut för fjärrvärme varierar då 
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installationskostnaden för fjärrvärme beror på hur tomtförsäljningen skedde. För vissa 

områden ingår framdragning av fjärrvärme i tomtpriset, vilket innebär att husägaren redan 

betalat för en del.  

Även hustillverkare A delar bilden av detta ointresse från huskunder, respondenten utrycker 

sig: ”Nej, det är en icke-fråga […] i deras ögon finns bara det estetiska”. Hustillverkare A 

opererar på ett annorlunda sätt än de andra hustillverkarna, där de köper mark och sedan 

installerar infrastrukturen inklusive uppvärmningssystem. Det vill säga är kunden inte 

delaktig i valet av uppvärmningsmetod, utan gör bara mindre estetiska tillägg på huset. De 

nämner att billigast för huspriset vore frånluftsvärmepump men att det både för 

hustillverkaren och kunden innebär högre kostnader i ett längre perspektiv. För kunder 

innebär fjärrvärme en låg driftkostnad, lite underhåll och färre reinvesteringar. Medan för 

hustillverkaren är det mindre reklamationer. Därför är installationskostnaden mindre 

intressant utan de ser till hela livscykelkostnaden. Hustillverkare A installerar därför 

fjärrvärme när det finns tillgängligt. 

Hustillverkare C nämner att om huset är mindre än 190 m2 rekommenderar de alltid 

frånluftvärmepumpar. Över den storleken rekommenderas istället en bergvärmepump, men 

då ökar investeringskostnaden. Hustillverkare B rekommenderar alltid frånlufsvärmepump 

för sina kunder, respondenten utrycker sig på följande sett: ”Frånluftvärmepump, allt annat 

är ekonomiskt vansinne”. Både hustillverkarna B och C menade att fjärrvärme inte är ett 

fördelaktigt uppvärmningsalternativ i det normala fallet. Detta då det krävs vissa 

extrakostnader för kunden, vilket de flesta husköpare försöker undvika. På grund av BBR krävs 

bättre isolering på fasaden, energieffektivare fönster, dyrare FTX-aggregat och eventuellt ett 

behovsstyrt ventilationssystem med fjärrvärme. Enbart dessa åtgärder kostar enligt 

hustillverkare C 100 000–200 000 kronor extra, dessutom krävs fjärrvärmecentral och 

anslutning vilket ökar investeringskostnaden. 

Även för småhusägare är ekonomi en avgörande parameter. Ekonomin var den främsta 

orsaken till varför småhusägarna bytte uppvärmningsmetod. Majoriteten påpekar att det är 

den fasta delen av fjärrvärmepriset som hade störst inverkan i deras beslut, då de nämner att 

deras värmebehov inte är stort nog för att göra det lönsamt. Småhusägare A och F angav att 

främsta orsaken till deras beslut var den kraftiga prishöjningen på fjärrvärmen de senaste åren. 

Den totala avgiften för fjärrvärme hade ökat med över 100 procent senaste 10 åren för 

småhusägare A, vilket gjort att alternativa uppvärmningsmetoder blivit mer relevanta. Vid 

installatorn av både fjärrvärme och värmepumpar kan ett statligt bidrag erhållas, i form av 

ROT-avdrag. Detta är fördelaktigt vid konvertering då en del av installationskostnaden kan 

dras av. Samtliga småhusägare använde sig av detta bidrag, men var inget avgörande vid 

beslutet att konvertera. Det vill säga skulle dessa ägare bytt till värmepump även utan ROT-

avdraget. Flera småhusägare hade dessutom åsikter kring beroendet av ett fjärrvärmeföretag. 

Dessa ville producera sin egen värme och på så sätt vara mer oberoende. 

Utöver de småhus som konverterat från fjärrvärme finns det även en samfällighet som gjort 

det. Då ingen samfällighet tidigare lämnat fjärrvärme i Västerås är detta ett unikt fall. 

Samfälligheten består av 38 småhus där samtliga hus tidigare var anslutna till fjärrvärmen. 

Fjärrvärmedistributionen fungerade så att de hade en stor gemensam fjärrvärmecentral som 
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levererade värme via ett mindre egenägt nät inom bostadsområdet. Orsaken till att 

samfälligheten bytte uppvärmningsmetod var av ekonomiska skäl. Rören i deras egenägda nät 

hade varit i drift i över 50 år och behövde därför ersättas. Styrelsen fick förslag om förnyelse 

av fjärrvärmenätet, men dock krävdes omfattande arbete så kostnadsförslaget från 

Mälarenergi var relativt höga. Enligt beräkningar från värmepumpsinstallatörer skulle luft-

vattenvärmepumpar vara det ekonomiskt fördelaktiga alternativet då både investering- och 

driftkostnaden skulle vara lägre. Valet föll därför på luft-vattenvärmepumpar.  

Majoriteten av aktörerna tror att fjärrvärmen har en stark framtid. Bostadsföretagen påpekar 

den största utmaningen för fjärrvärmeföretag är att bibehålla ett konkurrenskraftigt pris även 

då stora investeringar i fjärrvärmenätet krävs. De anser även att miljöaspekten blir allt 

viktigare och menar därför att fjärrvärmeföretagen behöver arbete mer kring detta. Dessutom 

anser majoriteten av aktörerna att förändringarna i elnätet med större andel variabel 

produktion och minskad kärnkraftsel kommer gynna kraftvärme. Energirådgivarna menar att 

det är viktigt för fjärrvärmeföretagen att få ner andelen av den fasta avgiften. Detta då många 

fastighetsägare som kontaktar dem uppger att fasta avgiften är orsaken till deras negativa 

inställning till fjärrvärme. Dessutom menar energirådgivarna att fjärrvärmeföretagen måste få 

sina kunder att minska effekttopparna för att kunna erbjuda ett lågt och konkurrenskraftigt 

pris.  

6.4 Mälarenergis syn på prissättning 

I nuläget upplever Mälarenergi tuffare konkurrens än på flera år. Detta beror enligt dem på ett 

lågt elpris som ger värmepumpar en lägre driftkostnad, samtidigt som Mälarenergi får mindre 

intäkter från sin elproduktion. Den stagnation i försäljning som sker för fjärrvärme ser de 

ingenting negativt med, tvärtom är det ett resultat av bland annat deras arbete med 

energieffektivisering. Med ett mindre energibehov kan de ansluta flera fastigheter utan att 

behöva öka värmeproduktionskapaciteten och samtidigt undvika att reinvestera i befintligt nät 

(H. Näsström, personlig kommunikation, 2018). 

Den prishöjning som varit under senaste decenniet är enligt Mälarenergi en direkt följd av det 

tidigare låga priset. De hade då ett stort kapital från 80- och 90-talet som gav dem möjligheten 

att erbjuda lågt pris. Dessutom var pannorna gamla och de inledde en miljöomställning som 

krävde nya investeringar. På grund av detta var prishöjningen kraftig i några år men är nu i 

fas. När Mälarenergi sätter sitt fjärrvärmepris för småhus har de som mål att ungefär en 

tredjedel ska bestå av en fast avgift. Detta för att undvika ett utnyttjande av fjärrvärme som 

spetslast. Dock med den energieffektivisering som skett senaste åren har den variabla 

avgiftsdelen minskat, vilket gjort den fasta andelen stor (H. Näsström, personlig 

kommunikation, 2018).    
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7 PRESTANDA 

I jämförelsen angående prestanda ingår miljöpåverkan och leveranssäkerhet. För 

miljöpåverkan ingår beräkningar utifrån konsekvensperspektivet där använda formler och 

antagna värden presenteras först. Därefter presenteras de intervjuade aktörernas syn på 

miljö och leveranssäkerhet för uppvärmningsmetoderna.  

7.1 Miljöpåverkan  

Beräkningsmodellen inkluderar, utöver en ekonomisk jämförelse, även miljöpåverkan uttryckt 

i kilo koldioxidekvivalenter för de olika uppvärmningsmetoderna. Miljöpåverkan bestäms 

utifrån det tidigare nämnda konsekvensperspektivet, det vill säga konsekvenserna vid val av 

antingen fjärrvärme eller värmepump. Utsläppsfaktorerna är uppskattade av Profu (2017) 

utifrån marginalvärden för både el och fjärrvärme. Följande ekvationer används i 

beräkningarna: 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝐹𝑉 = −47 ∙ 𝑣 ∙ 𝑙 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑉𝑃 = 543 ∙ (𝑒𝑙ℎ𝑢𝑠 − 𝑒𝑙𝑡𝑜𝑡) ∙ 𝑙 

Förklaring av termer: 

𝑣   Årligt värmebehov [MWh]  

l   Livslängd [år]  

𝑒𝑙ℎ𝑢𝑠   Hushållsel [MWh] 

𝑒𝑙𝑡𝑜𝑡   Hushållsel plus el till värmepump [MWh] 

 

I figur 23 och 24 presenteras miljöpåverkan ur nyproduktionsperspektiv för 

fastighetstyperna småhus och mindre flerbostadshus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Miljöpåverkan ur nyproduktionsperspektivet för småhus (Egen figur) 
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I figur 25 presenteras miljöpåverkan för de fyra konverterande småhusen. Även detta resultat 

är beräknat med konsekvensperspektivet.  
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Figur 25: Miljöpåverkan för de konverterade småhusen (Egen figur) 

Figur 24: Miljöpåverkan ur nyproduktionsperspektivet för mindre flerbostadshus (Egen figur) 
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7.1.1 Aktörers syn på miljö 

Samtliga respondenter nämner att de värnar om miljön, men genom intervjuerna ses ett tydligt 

mönster att det inte är en högprioriterad faktor i valet av uppvärmningsmetod. Detta stärks av 

energirådgivarna som menar att det är först när fastighetsägarna har råd som de prioriterar 

miljön. 

Bostadsföretagen har skilda åsikter kring vilken av metoderna som är bäst för miljön. Enligt 

bostadsföretag C är en värmepumplösning bättre ur en miljöaspekt. Där de nämner att ta 

värme från luft eller mark är ytterligare ett steg mot en mindre miljöpåverkan. Även om de 

prioriterar ekonomi och ett oberoende i första hand, anser de att med värmepumpar får de en 

bättre miljöprofil. Bostadsföretag A, B och D har dock motsatt åsikt. De anser att fjärrvärme är 

en miljövänligare energikälla då det till stor del framställs av återvunnen energi. Dessutom 

påpekar både bostadsföretag A och D att el borde användas till annat än uppvärmning då det 

är en väldigt förfinad och högvärdig energikälla. Vidare menar de att el är energikrävande från 

framställning till användning, det vill säga att primärenergifaktorn är hög jämfört med 

fjärrvärmen. Bostadsföretag D nämner dock att de tidigare har varit begränsade av 

fjärrvärmens utsläppssiffror i sin miljökvalificering. Däremot ser samtliga bostadsföretag 

positivt till Mälarenergis arbete mot mindre utsläpp och anser att de gör ett bra jobb. 

På grund av det låga fjärrvärmepriset som varit i Västerås menar både bostadsföretag B och D 

att incitamenten till energieffektivering inte varit tillräckligt stora. Det har helt enkelt inte varit 

ekonomiskt lönsamt att göra vissa åtgärder, vilket gör att de ligger efter på det området. 

Däremot när fjärrvärmepriset nu är högre har flera åtgärder som är lönsamma. Flera 

bostadsföretag har dessutom fått hjälp och råd av Mälarenergi i deras arbete av 

energieffektiviserande åtgärder. Detta för att sänka sina egna kostnader, men samtidigt sänka 

effekttopparna för Mälarenergi så spetslastbränsle i pannorna inte krävs. Dessa åtgärder är 

något som båda parter gynnas av. Trots att bostadsföretagen jobbar med energieffektivisering 

handlar mycket om beteendet hos deras hyresgäster. Problemet för bostadsföretagen är att få 

deras hyresgäster att förbruka mindre värme. Bostadsföretag A menar att många hyresgäster 

har synen att värme är gratis i en hyresrätt. I en äganderätt betalar ägaren själv energin, vilket 

gör de mer medvetna kring sin förbrukning. Oavsett hyresrätt eller äganderätt är påverkan på 

samhället och miljö lika stor. Bostadsföretag D upplever samma sak och lyfter även fram att 

förbrukningen skiljer sig mycket mellan deras hyresgäster. Värmeförbrukningen kan skilja så 

mycket som 20-40 gånger mellan hyresrätter för en jämförbar lägenhet med samma antal 

boenden. Detta kan jämföras med elförbrukning där variationen är cirka 3–5 gånger.  

För hustillverkarna är största fokus att erbjuda huskunder ett så lågt pris som möjligt. Därför 

är miljöpåverkan något som inte har hög prioritering hos hustillverkare B och C. Däremot 

anser hustillverkare A precis som några av bostadsföretagen att en så pass högvärdig och 

förfinad energikälla som el är bör användas till annat än uppvärmning. Fjärrvärmen är därför 

det klart bästa valet ur miljösynpunkt enligt dem.  

Miljö är något som majoriteten av småhusägarna nämnde att de i viss mån tog hänsyn till då 

frågor angående miljö ställdes. Det var dock endast småhusägare C som tog upp miljön som 

en av anledningarna till varför de bytte. Samtliga respondenter såg värmepumpar som en 

miljövänlig lösning för uppvärmning, samtidigt som majoriteten dock inte hade något negativt 
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att kommentera angående fjärrvärmens miljöpåverkan. Småhusägare A och G hade däremot 

åsikter kring valet av bränsle i kraftvärmeverket. Båda ansåg att de var olämpligt att importera 

och elda osorterat avfall från utlandet. Dels då fjärrvärmeföretaget, enligt småhusägarna, inte 

hade koll på vilken typ av avfall som importerades men även att föra in genom Västerås enda 

vattentäkt. Detta bidrog till att de valde att byta uppvärmningsmetod. Även samfälligheten 

som konvertera till luftvattenvärmepumpar anser att deras nya uppvärmningsmetod är bättre 

ur miljösynpunkt. 

7.2 Aktörers syn på leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet är den faktor som prioriteras högst av samtliga respondentgrupper. De har 

dock skilda åsikter kring vikten av enkelheten för en uppvärmningsmetod.  

Bostadsföretag A prioriterar leveranssäkerhet och enkelhet främst, vilket gör fjärrvärme till det 

självklara valet för dem. Som tidigare nämnt har de väldigt dåliga erfarenheter av 

värmepumpars leveranssäkerhet. Företaget har ett långsiktigt arbetssätt och planerar att 

förvalta sina fastigheter under en lång tid och vill därför ha en metod som fungerar och kräver 

minimalt underhåll. I intervjun nämner de:  

“Det finns väldigt mycket ute på marknaden nu med än det ena än det andra, men 

sanna mina ord ENKELHETEN vinner alltid i sådana här sammanhang. Av den 

enkla anledningen att om du skapar system som är ihopkopplade, de är sofistikerade 

med olika väldigt avancerade styrsystem så kommer det sluta med att det blir enormt 

dyra service- och reparationskostnader.” 

Bostadsföretag D har liknande värderingar kring uppvärmning där de också prioriterar 

enkelhet och driftsäkerhet högst. Vilket de anser att de får med fjärrvärme och använder därför 

det uteslutande så länge det finns tillgängligt. Bostadsföretag B och C håller med om att 

fjärrvärmen är en enkel och driftsäker produkt, däremot är de inte negativt inställda till 

värmepumpar gällande leveranssäkerhet. Bostadsföretag B menar att så länge de ekonomiska 

aspekterna väger till värmepumpars fördel har de inga problem att välja det. Om de planerar 

att sälja en fastighet till exempelvis en bostadsrättsförening, är enkelheten av extra vikt då 

systemet måste tas hand om på rätt sätt. På grund av komplexiteten hos värmepumpar föredrar 

de fjärrvärme i dessa lägen. Även bostadsföretag D har sålt fastigheter där fjärrvärme varit 

anslutet och där har fjärrvärme varit ett försäljningsargument. Bostadsföretag C anser att 

värmepumpar är en väl utvecklad teknik som uppfyller alla deras krav gällande 

leveranssäkerhet.  

Driftsäkerheten för fjärrvärme är nästintill hundra procent, vilket påpekas av samtliga 

bostadsföretag då de aldrig upplevt större störningar. Endast bostadsföretag D har varit med 

om problem där det blev ett större avbrott. Mälarenergi kunde genom omdirigering av 

fjärrvärmevattnet och den tröghet som finns i systemet ändå leverera värme. Fastigheterna 

fick inte hundra procent men det var inget som påverkade hyresgästerna nämnvärt. 
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Både hustillverkare B och C rekommenderar frånluftsvärmepumpar som standard där 

leveranssäkerheten antas vara hög. Hustillverkare A har en annan syn där de installerar 

fjärrvärme så fort det finns tillgängligt. I de fall hustillverkaren installerat med värmepump ha 

de fått in flera reklamationer, vilket aldrig händer då de använder fjärrvärmen. Dessa 

reklamationer innebär dels en kostnad för företaget samt påverkar varumärket negativt. 

Reklamationerna de har fått utgörs till 90 procent av handhavandefel där husägaren reglerat 

pumpen fel. Dessa problem uppstår inte för fjärrvärme då det är ett enklare system. 

Hustillverkaren menar att deras husköpare vill köpa sig fri från krångel då vi människor blir 

mer bekväma. En annan nackdel som de anser värmepumpar har är att komponenter behöver 

bytas mer frekvent. Hustillverkare A tar även upp enkelheten för installation av fjärrvärme. Då 

de mestadels arbetar med råmark och bygger infrastruktur kan de enkelt lägga intranätet av 

fjärrvärme när de installerar andra rör i marken, så som vattenledningar och avlopp. 

Precis som för miljö, var leveranssäkerhet inget som småhusägarna själva tog upp på frågan 

kring faktorer varför de bytt uppvärmningsmetod. Det hade därmed ingen direkt påverkan i 

beslutsfattandet för de respondenter som intervjuades. Detta beror främst på att de ansåg att 

den nya uppvärmningsmetoden var lika driftsäker som fjärrvärmen. Motivering till det är att 

driftsäkerheten för el i Sverige är nästintill lika trygg som fjärrvärmen. En annan aspekt är 

kring skador på värmepumpen där risker finns att värmepumpen slutar fungera, det var dock 

ingen respondent som var speciellt orolig för den aspekten. De flesta småhusägare märkte 

ingen skillnad mellan fjärrvärmen och det nya uppvärmningsalternativet. De menade att det 

är värme i elementen och varmt vatten oavsett metod.  

För samfälligheten skedde komplikationer strax efter installation av pumparna. Den första 

vintern överbelastades elnätet vilket ledde till avbrott i hela området. Då samtliga småhus i 

samfälligheten vid denna tid hade värmepump försvann värmeförsörjningen i och med detta 

avbrott. Detta löste elnätsägaren tillfälligt genom att leverera el med hjälp av en 

dieselgenerator. Elnätsägaren kunde sedan lösa problemet genom att lägga dubbla kablar, 

vilket har gjort det problemfritt sedan dess. De planerar i nuläget inte att återgå till fjärrvärme, 

då de hittills är nöjda med investeringen. 

7.3 Mälarenergis syn på prestanda  

Mälarenergi anser att fjärrvärme är överlägset när de kommer till leveranssäkerhet. De ser 

dock brister i att förmedla detta till fastighetsägare. I framtiden vill de inte bara sälja värme, 

utan sälja en helhetslösning med flera tjänster som innebär en trygghet för kunden (H. 

Näsström, personlig kommunikation, 2018).   

De ser miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv. De har under längre tid inte bara sett till deras 

egna utsläpp, utan vill bidra med en samhällsnytta. Den nyttan är att utnyttja resurser som 

annars skulle gå förlorade. Detta är tydligt för deras import av avfall som annars skulle 

deponeras. Det avfall som används som bränsle innehåller en viss andel plast och ger upphov 

till utsläpp. Däremot är denna plast i slutet av sin livscykel och går inte att återvinna (H. 

Näsström, personlig kommunikation, 2018).    
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8 PARAGRAFER 

Konkurrensmedlet paragrafer är avgränsat till att studera Boverkets byggreglers påverkan 

på värmemarknaden. Det omfattar hur aktörer förhåller sig till kraven och dess följder.  

8.1 Aktörers syn på paragrafer 

Enligt professor B. Karlsson (Personlig kommunikation, 2018) är primärenergifaktorn i BBR 

felaktigt beräknad, vilket är orsaken till den skeva konkurrensen. Beräkningarna av Boverket 

baseras på en rapport från SWECO, som i sin tur bygger på en tysk studie av Esser och Sensfuss 

(2016). Denna beräkningsmetod ger en för låg primärenergifaktor för el. Beräkningarna 

överensstämmer inte med grundläggande termodynamik då energibärarens kvalité inte tas i 

hänsyn. B. Karlsson (Personlig kommunikation, 2018) har genomfört egna beräkningar där 

kvaliteten inkluderas, se bilaga 4. Detta resulterar i följande primärenergifaktorer: 

 El:     2,5 

 Fjärrvärme utan elproduktion:  1 

 Fjärrvärme med elproduktion:  0,5 

  

Samtliga bostadsföretag känner till den skeva konkurrens som uppstår på grund av BBR. 

Bostadsföretag A menar att det ibland kan vara komplicerat i beräkningsmodellerna att få 

fjärrvärme lönsamt på grund av BBR. Bostadsföretag B uppger att valet av ventilationssystem 

påverkas i större uträckning än uppvärmningsmetod. Då framförallt att de inte går att 

kombinera fjärrvärme med en frånluftsvärmepump utan det krävs ett FTX-system. 

Bostadsföretag C är det enda företaget som menar att BBR har haft en direkt påverkan på 

vilken uppvärmningsmetod de valde. Detta skedde vid en större ombyggnation av en äldre 

fastighet där fjärrvärme inte uppfyllde kraven. För fjärrvärme krävdes stora 

energieffektiveringskostnader vilket innebar att värmepump var enda lönsamma alternativet.   

Samtliga Bostadsföretag arbetar kontinuerligt med energieffektivisering på både befintliga 

fastigheter och vid nyproduktion. I befintliga fastigheter är fönsterbyten och effektivisering av 

ventilering de mest lönsamma och vanligaste åtgärderna. Vid nyproduktion lägger de mycket 

fokus på energiprestanda utan hänsyn till BBR, då det resulterar i en lägre driftkostnad samt 

bidrar till en god miljöprofil. Detta innebär att bygga med bra isolering och energieffektiv 

fasad, vilket är en åtgärd som vanligtvis inte är lönsam att göra på befintliga byggnader.  

Genom de relativt enkla och inte allt för dyra energieffektiveringsåtgärderna har 

bostadsföretagen inga problem att möta BBR:s krav. De strävar istället efter att ha så bra 

energiprestanda som möjligt till rimliga investeringskostnader, vilket gör att de oftast hamnar 

långt under kraven oavsett uppvärmningsmetod.  

Genom att installera solceller på ett hus kan egenproducerad el tillgodoses vid beräkningar av 

byggnaders primärenergital. Två av fyra bostadsföretag använder sig i nuläget av solceller i 

någon av deras fastigheter. Däremot ser samtliga bostadsföretagen väldigt positivt till solceller, 

och planerar att implementera det i framtiden. De ser däremot inga problem att kombinera 

solceller med fjärrvärme, även då elen från solceller inte kan användas till uppvärmningen. 
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Bostadsföretag B har installerat solceller på en fastighet med bergvärmepump men nämner att 

de inte skulle investerat i solceller om den hade fjärrvärme. Med andra ord prioriterar de 

solceller för fastigheter med eldriven uppvärmning. Bostadsföretag C använder solceller på alla 

fastigheter, men då inte för att klara BBR utan främst för att långsiktigt få ner driftkostnaderna.  

Uppvärmningsmetod är något som hustillverkare lägger stort fokus på för att uppfylla kraven 

från BBR men även bidra till låg driftkostnad och säker energiförsörjning. Dock är detta något 

som majoriteten av huskunderna inte bryr sig om. Som tidigare nämnt har eldrivna 

uppvärmningsmetoder, så som värmepumpar, en fördel jämfört med exempelvis fjärrvärme. 

Dessa krav har därför en direkt påverkan i valet av uppvärmningsmetod för husköpare. 

Hustillverkare C ger ett tydligt exempel på att värmepumpar har en fördel enligt BBR: ”Det 

krävs mycket speciallösningar bara för att kunden ska få fjärrvärme”. Dessa lösningar är 

bättre isolering på fasaden, energieffektivare fönster, dyrare FTX-aggregat och eventuellt ett 

behovsstyrt ventilationssystem. Dessa åtgärder för att huset ska uppfylla kraven från BBR vid 

fjärrvärme kostar enligt hustillverkaren 100 000–200 000 kronor extra. Varken hustillverkare 

A eller B menar att BBR har en direkt inverkan på deras val av uppvärmningsmetod eller arbete 

med energieffektivisering, då de arbetar med tuffare krav än BBR. Deras 

energieffektiviseringsåtgärder är även enhetliga och ändras inte på grund av 

uppvärmningsmetoden. Hustillverkare C upplever att de inte kan jobba med 

energieffektivisering utöver kraven i BBR, de menar att de befinner sig i en konkurrensutsatt 

marknad och är tvungna att hålla nere huspriset. 

8.2 Mälarenergis syn på paragrafer 

Mälarenergis syn på BBR är att förutsättningarna för olika uppvärmningsmetoder är ojämna. 

Som tidigare nämnt i studien är nuvarande primärenergifaktor annorlunda för eldriven 

uppvärmning som ger värmepumpar en fördel. Enligt Mälarenergi borde primärenergifaktorn 

sättas utifrån beräkningar av dess energiåtgång vid framställning, och inte som en 

viktningsfaktor. Med nuvarande regler anser de att värmepumpar ha en konkurrensfördel och 

att byggnader med värmepumpar kan byggas sämre. De vill inte att fjärrvärmen ska ha 

konkurrensfördel på samma sätt värmepumpar har i dagens läge, utan de vill ha en jämn 

konkurrens. Om BBR ska ha en viktningsfaktor anser de att förhållandet för fjärrvärme 

respektive el bör vara ungefär 1 till 5 (H. Näsström, personlig kommunikation, 2018).  
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9 ANALYS 

Analysen för studien kommer utgå från de tre konkurrensmedlen prissättning, prestanda 

och paragrafer som presenterats i teoretiska referensramen. Dessa är viktiga och relevanta 

parametrar för att analysera konkurrenssituationen för ett befintligt stort tekniskt system 

som utmanas av ett nytt.  

9.1 Prioriterade faktorer 

Det studien kommit fram till är att fastighetsägare prioriterar leveranssäkerhet följt av 

ekonomi och miljö i valet av uppvärmningsmetod, vilket överensstämmer med tidigare 

forskning. Flera av respondenterna lyfter fram ekonomi som den avgörande faktorn i valet. 

Däremot när leveranssäkerheten togs upp i intervjuerna påvisar samtliga fastighetsägare att 

denna faktor är viktigast, men inte avgörande då leveranssäkerheten antogs vara lika mellan 

uppvärmningsmetoderna. Samtliga fastighetsägare, oavsett föredragen metod, prioriterar 

faktorerna i samma ordning. Trots detta tas ändå olika beslut i valet av uppvärmning, vilket 

påvisar människors irrationalitet vid beslut.  

De bostadsföretag som både förvaltar och säljer fastigheter medger att synen på uppvärmning 

skiljer sig beroende på syftet. De ser ett större värde i att välja en uppvärmningsmetod med 

lägre investeringskostnad vid försäljning, medan om de ska förvalta kan det vara värt att göra 

en större investering. Målet att få så låg investeringskostnad som möjligt vid försäljning delas 

av hustillverkarna. Samtliga hustillverkare påvisar att deras kunder visar ett ointresse för 

uppvärmningsmetoden, och uteslutande fokuserar på de estetiska valen vid husköp. På grund 

av detta överlåts oftast beslutet av uppvärmningsmetod till hustillverkarna. De prioriterar den 

ekonomiska faktorn då de konkurrerar med flera hustillverkare och behöver erbjuda låga 

huspriser. Dessutom behöver inte leverenasäkerheten tas i hänsyn i samma utsträckning, då 

de inte ska förvalta husen och inte riskerar eventuella konsekvenser. En av hustillverkarna har 

dock en annan syn, då de anser sig vara mer ansvariga även efter försäljning. Då reklamationer 

innebär kostnader och negativt publicitet prioriterar de leveranssäkerheten högre.  

Frågorna kring faktorer för konvertering som ställdes till småhusägarna, byggde på de fem 

faktorerna som presenteras i teoretiska referensramen. Värt att notera är att den 

forskningsstudien lyfter fram leveranssäkerheten som en viktig aspekt, däremot ställs inga 

specifika frågor angående den. I denna studie ställdes frågor angående leveranssäkerheten vid 

konvertering, däremot visade det sig att det inte var en avgörande faktor. Troligtvis antogs 

något liknande i forskningsstudien, där resultatet istället påvisar att oberoendet och 

miljöpåverkan prioriteras högst. Detta stämmer endast med en av respondenten från denna 

studie, som prioriterar ett oberoende högst. För resterande respondenter som konverterat var 

istället den ekonomiska faktorn avgörande. En orsak till att bekvämligheten, med enkelhet och 

lite underhåll, inte var viktigare för de som bytt till värmepumpar beror på att fjärrvärmes 

största fördel är bekvämligheten. Detta är istället huvudargumenten för de aktörer som 

föredrar fjärrvärme. I forskningsstudien redovisas att de ekonomiska faktorerna var tredje 

viktigast efter faktorer rörande uppvärmningsmetodens bekvämlighet. De minst prioriterade 
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faktorerna enligt forskningsstudien är statliga bidrag och interpersonell kommunikation. 

Detta överensstämmer med denna studies resultat. Trots att samtliga utnyttjade statliga bidrag 

var det ingen som framhävde att det var avgörande för konverteringen. Inte heller 

interpersonell kommunikation var avgörande i något fall, en av fastighetsägarna påpeka att de 

fått informationen från några vänner men detta var inte avgörande för konverteringen.  

9.2 Konkurrensmedlen 

Många forskare är överens om att fjärrvärme i nuläget står inför en stagnationsfas. Att lyckas 

bibehålla marknadsandelar då totala värmebehovet minskar kommer vara avgörande. Redan 

på 1980-talet utmanade värmepumpar fjärrvärmens dominans på värmemarknaden. Samtliga 

fjärrvärmeföretagen var då kommunalt ägda och hade stort politiskt inflytande. Konkurrensen 

hanterades genom att begränsa möjligheten till användning av värmepumpar istället för att 

fokusera på sin egen produkt. Även när gassystemet utmanades av elen försökte de hantera 

konkurrensen på liknande sätt. Trots att de jobbade med prissättning och prestanda, lades 

mest fokus på paragrafer och politiska påtryckningar för att försvara deras marknadsandelar. 

I nuläget arbetar inte fjärrvärmeföretagen med att hindra andra uppvärmningsalternativ, utan 

fokuserar på sin egen konkurrenskraft.  

9.2.1 Prissättning 

Prissättning är konkurrensmedlet som används för att möta den ekonomiska faktorn i 

fastighetsägares val av uppvärmning. Då den ekonomiska faktorn är högt prioriterad är 

prissättning viktigt för fjärrvärme- och värmepumpsföretagen att arbeta med. Mekanismen för 

prissättning för fjärrvärme och värmepumpar skiljer sig på värmemarknaden. Fjärrvärmenät 

är geografiskt begränsade och opererar ensamma inom ett område, till följd av 

stordriftsfördelar. Denna förutsättning innebär att fjärrvärme kan ses som ett naturligt 

monopol när de kommer till prissättning. Detta är majoriteten av aktörerna negativt inställda 

till och det motiverade dessutom fastighetsägare att konvertera för att få ett oberoende. 

Värmepumpmarknaden fungerar dock på ett annat sätt där det finns flertalet installatörer och 

tillverkare, vilket gör marknaden konkurrensutsatt. En helt konkurrensutsatt marknad 

främjar till lägre priser och teknikutveckling. Även om fjärrvärmedistributionen kan ses som 

ett naturligt monopol befinner de sig på en konkurrensutsatt värmemarknad, vilket innebär de 

inte använda en vinstmaximerande prissättning. På grund av detta har majoriteten av aktörer 

ett stort förtroende för Mälarenergi och är inte oroliga för ett missbruk av deras ställning.  

Oavsett ifall en uppvärmningsmetod är lönsam eller inte ger det upphov till en 

inlåsningseffekt. Inlåsningseffekten beror på att investeringskostnaden för 

uppvärmningsmetoder är relativt hög, vilket gör det kritiskt att använda nya metoden hela dess 

livslängd. Även för fjärrvärmen uppstår en inlåsningseffekt vilket ger fjärrvärmeföretag lite 

konsekvenser när de höjer fjärrvärmepriset. Det kan bevisas genom fjärrvärmens låga 

priselasticitet, där efterfrågan förändras lite i förhållande till prisförändringar. Om 

värmemarknaden inte hade denna effekt, skulle konkurrenssituationen se annorlunda ut. 

Däremot innebär en konvertering till fjärrvärme lägre konverteringskostnader än omvänt, då 
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fjärrvärmen har lägre investeringskostnad. Vid beräkning av konverteringskostnad utgör 

investeringskostnaden för nuvarande system en ”sunk cost”, vilket gör det lättare för 

fastighetsägaren att byta när den är lägre. 

Resultatet från den ekonomiska kartläggningen visar att fjärrvärmens konkurrenskraft i 

Västerås är stark. Det enda fallet där värmepumpar kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ 

ur en ekonomisk aspekt är för småhus ur ett nyproduktionsperspektiv. Där visar resultatet att 

bergvärmepump och fjärrvärme i princip har samma livscykelkostnad. Dock har inte de 

eventuella extrakostnader som kan uppstå för fjärrvärme på grund av BBR tagits i hänsyn. 

Detta då enbart en hustillverkare påvisar att det uppstår extrakostnader. För denna 

hustillverkare är istället bergvärmepump det billigaste uppvärmningsalternativet. Tidigare 

hade fjärrvärmen betydligt lägre livscykelkostnad även för denna fastighetstyp, men på grund 

av ett lågt elpris och ökade fjärrvärmepriser har konkurrenssituationen förändrats. 

Mälarenergi är medvetna om detta och arbetar därför inte aktivt med att försöka nyansluta 

enskilda småhusägare, utan de fokuserar på att ansluta nybyggda småhusområden. Detta gör 

de genom att arbeta mot hustillverkare samt förhandla att fjärrvärme ingår vid köp av tomt. I 

nuläget är det enbart en hustillverkare som föredrar fjärrvärme medan de andra 

rekommenderar värmepumpar och då främst frånluftsvärmepumpar till sina kunder. Orsaken 

till att de föredrar frånluftsvärmepumpar är på grund av dess låga investeringskostnad.  

För flerbostadshus är fjärrvärmen det klart bästa alternativet ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning, både för hela Sverige och specifikt för 

Västerås. Resultatet påvisar, precis som flera bostadsföretag nämner, att 

bergvärmevärmepumpar ger en lägre driftkostnad jämfört med fjärrvärme. Men på grund av 

dess höga investerings- och underhållskostnad har det en högre livscykelkostnad. Det 

bostadsföretag som föredrar värmepumpar har därför gjort ett dåligt ekonomiskt 

investeringsbeslut. Precis som småhusägaren valde dock bostadsföretaget enbart att fokusera 

på de positiva effekterna av värmepumpar, den lägre driftkostnaden.  Det som skiljer detta 

bostadsföretag från de andra i studien är att ägaren är enskild i sin beslutsfattning. Vilket kan 

kopplas till forskning att grupper tar bättre beslut än individer. I de större bostadsföretagen är 

beslutsprocessen mer omfattande där fler personer är involverade. Däremot sker 

beslutsfattning angående uppvärmningsmetod sällan för de större bostadsföretagen, då dessa 

alltid väljer fjärrvärme när det är tillgängligt. Något som däremot en livscykelkostnad inte tar 

hänsyn till är den värdeökning som sker på en fastighet vid lägre driftkostnad. Dock är ett 

fastighetsvärde svårt att estimera beroende på uppvärmningsmetod. Exempelvis bör en 

värmepump vara relativt nyinstallerad för att ge en värdeökning, då fastighetsköparen inte ska 

vara tvungen att reinvestera inom kort tid. Då majoriteten av bostadsföretagen ser 

värmepumpar som en dålig uppvärmningsmetod med dyra underhålls- och 

reparationskostnader kan det istället ha en negativ påverkan på fastighetsvärdet. Ett av 

bostadsföretagen menar att då de nyligen sålde en fastighet, fungerade fjärrvärmen som ett 

försäljningsargument vilket kan öka värdet. 

Ur ett konverteringsperspektiv är konkurrenssituationen mellan uppvärmningsmetoderna 

annorlunda. För de redan befintliga fjärrvärmekunderna var konvertering till värmepump inte 

lönsamt i något fall. Detta beräknades med hjälp av konverteringskostnad, som innefattar sex 

parametrar och kan delas in i direkta och indirekta kostnader. De direkta kostnaderna är 
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kompabilitet, transaktion och i vissa fall en kostnad för att lära sig den nya produkten. 

Kostnaden för att lära sig en ny produkt kan ses som indirekt för småhusägare då det i vanliga 

fall inte är en utgift. För bostadsföretag däremot kan det behöva utbildas personal som 

kontrollerar och underhåller systemet, vilket resulterar i en utgift. Vid beräkningar av 

konverteringskostnader i studien inkluderades enbart kompabilitet- och 

transaktionskostnaderna, då de indirekta är väldigt svåra att uppskatta. Vid konvertering 

försummas den befintliga uppvärmningsmetodens investeringskostnad, som utgör en stor del 

av livscykelkostnaden. Därför är en konvertering till värmepump inte lönsamt i något av fallen, 

medan ur nyproduktionsperspektivet har bergvärmepump liknande livscykelkostnad. Trots 

detta var småhusägarnas främsta argument till konvertering ekonomiska skäl, där de flesta 

påvisar investeringen som god. Orsaken till deras syn är att de inte tagit hänsyn till hela 

livscykelkostnaden utan enbart fokuserat på lägre driftkostnad. Detta beror troligtvis på en 

okunskap kring ekonomiska beräkningar samt ett kognitivt beteende där de enbart väljer att 

lyfta fram det positiva av investeringen. Orsaken till konvertering för småhusägarna berodde i 

flera fall på den höga fasta avgift Mälarenergi har. Anledningen till detta är att Mälarenergis 

prismodell inte hängt med den utveckling av minskat värmebehov som varit, vilket lett till att 

andelen av det fasta pris ökat. På grund av detta bör de sänka den fasta andelen men samtidigt 

behålla samma totala pris. Risken med att sänka fasta delen är dock att fastighetsägare delvis 

konverterar och enbart använder fjärrvärme som spetslast, vilket skulle minska lönsamheten 

för Mälarenergi.  

För den samfällighet som presenteras i resultatet var inte heller konverteringen lönsam. Dock 

ställdes föreningen egentligen inför en investeringskostnad även på fjärrvärmen för utbyte av 

intranätet. Då föreningen inte hade ett sparat kapital, resulterade investeringen i en stor 

kostnad för varje hushåll. Då intranätet har en livslängd på 60-70 år borde föreningen under 

denna tid tagit ut en något högre avgift och byggt upp ett kapital för reinvesteringen, vilket 

hade försummat den direkta kostnaden. Då livslängden är så lång innebär det endast en liten 

årlig summa för varje hushåll. Många andra samfälligheter har ett sparat kapital och därför 

valdes att investeringskostnaden för fjärrvärme kunde negligeras.  

Utifrån känslighetsanalysen går det att uppfatta hur de valda parametrarna påverkar 

resultatet. För mindre flerbostadshus påverkas inte resultatet, det vill säga är fjärrvärme det 

billigaste alternativet oavsett förändringar av parametrarna. För småhus där 

livscykelkostnaden för de olika uppvärmningsmetoderna i grundscenariot var liknande, har 

förändring av parametrarna en avgörande betydelse. I känslighetsanalysen framgår det att 

fjärrvärme är mindre känslig för en förändring av ekonomisk livslängd och kalkylränta. Detta 

beror på att fjärrvärmen har en lägre investeringskostnad som påverkas av dessa parametrar.  

Värmepumpar är däremot mindre känsliga för förändringar av värmebehov och energipris, 

detta då de har lägre driftkostnad. Skillnaden som kan ses mellan de två värmepumparna är 

på grund av dess olika investeringskostnad och värmefaktor. De samband som uppfattas 

genom känslighetsanalysen överensstämmer med den tidigare forskning som presenteras i 

litteraturstudien.  
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9.2.2 Prestanda 

För prestanda ska leveranssäkerhet och miljö analyseras.  

Leveranssäkerhet 

Att leveranssäkerhet är den parameter som är viktigast håller samtliga aktörer med om. 

Däremot skiljer sig synen kring aspekterna driftsäkerhet och enkelhet mellan aktörerna. 

Samtliga respondenter är eniga om att fjärrvärmens största fördel är enkelheten, det som 

däremot skiljer sig är synen på drift- och underhållskostnader för värmepumpar. Flera 

bostadsföretag anser att värmepumpar kräver betydligt mer underhåll samt extra specialiserad 

personal på grund av det avancerade systemet. Detta skulle innebära större 

underhållskostnader jämfört med fjärrvärme där en ordinarie fastighetsskötare utan 

specialiserad kompentens kan ansvara för underhåll. Både tidigare forskning och majoriteten 

av bostadsföretagen anser att fjärrvärmen är överlägset gällande både enkelhet och 

driftsäkerhet. Dessa bostadsföretag är negativt inställda till värmepumpar på grund av tidigare 

erfarenheter rörande tekniska problem. Även en av hustillverkarna har liknande åsikter och 

föredrar fjärrvärme för att de vill undvika reklamationer och vill ha nöjda huskunder. Denna 

hustillverkare och bostadsföretagen använder enkelhet och driftsäkerhet som 

försäljningsargument när det inte själva ska förvalta fastigheten.  

Småhusägarna och ett av bostadsföretagen har annorlunda åsikter, där majoriteten upplever 

systemet som enkelt i drift och där ingen hittills haft några problem kring driftsäkerheten. 

Dessa positiva argument ska inte negligeras, men en möjlig förklaring till att de anser systemet 

som enkelt kan vara att dessa aktörer visade ett tekniskt intresse. Även här bör den kognitiva 

dissonansen lyftas fram, där de på grund av värmepumpens stora investeringskostnad kan ha 

svårt att se det eventuellt negativa med investeringen. Dessa aktörer har dessutom inte haft 

värmepumpslösningen under en längre tid utan enbart ett fåtal år. Som studier kring 

skadestatistik visar och vad fastighetsägare som har haft värmepumpar uppger är att skador 

sker efter ungefär 6-7 år. Ett av bostadsföretagen påpekar att från början är det inga problem 

med värmepump, men efter 10-15 år börjar komponenter att fallera och problem uppstår. En 

annan nackdel med värmepumpar som majoriteten av bostadsföretagen lyfter fram är att 

livslängden är kortare för värmepumpar jämfört med fjärrvärme. Detta innebär att en 

reinvestering av systemet måste ske oftare. Det finns även en överhängande risk för 

kompressorhaveri som är en huvudkomponent för värmepumpen. Detta bekräftades även av 

en respondent att för deras bergvärmepump fallera kompressorn efter 8 år.  

De två resterande hustillverkarna lägger inte något speciellt fokus på driftsäkerheten. Som 

tidigare nämnt är den ekonomiska faktorn det som styr deras val av uppvärmning, då 

huspriserna behöver hållas nere för att vara konkurrenskraftiga. Dessutom ska de inte förvalta 

huset vilket gör att de inte upplever eventuella problem med driftsäkerheten.  

På grund av att enkelheten är en så pass viktig faktor för åtminstone bostadsföretagen vill 

Mälarenergi fokusera på att erbjuda en trygg helhetslösning. Vad studier visat är att 

fjärrvärmen kan leverera värme även vid avbrott, detta genom trögheten i systemet. Exempel 

på detta påvisas av ett av bostadsföretagen, de har varit med om ett större avbrott på nätet men 

kunde ändå få fjärrvärme levererat utan att hyresgästerna påverkades. Trots att vissa 

småhusägare, exempelvis flera av respondenterna i denna studie, intresserar sig av ny teknik 
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och vill bli oberoende finns trender att människor blir mer bekväma och vill få en trygghet i 

värmeförsörjningen. Därför borde Mälarenergi erbjuda en helhetslösning som uppfyller dessa 

framtida krav. 

Miljö 

Vid beslutsfattande mellan uppvärmningsmetoder är konsekvensperspektivet en föredragen 

och vanligt förekommande metod för att beräkna miljöpåverkan. Metoden utgår från 

marginalvärden istället för den totala bränslemixen. Marginalproduktionen utgår från den 

dyraste energikällan som behöver öka eller minska i produktion vid ändrat behov. Det vill säga 

då en kund står mellan beslutet fjärrvärme eller värmepump, är det marginalen som kommer 

påverkas för antingen fjärrvärmeproduktionen eller elproduktionen. Om valet faller på 

värmepumpar tar metoden dessutom hänsyn till den minskade elproduktionen från 

kraftvärmeverk. Att beräkna utifrån den totala bränslemixen vore därför felaktigt för en kund 

som står inför ett beslut. Metoden fungerar både för nyanslutade och konverterande 

konsumenter, då miljöpåverkan i ett framåtblickande perspektiv är densamma.   

Att välja värmepump som drivs av el skulle inte bidra med någon miljönytta, tvärtom, fossil 

marginalproduktion behöver ökas. Att enbart ta hänsyn till Sveriges elproduktion vore 

felaktigt då elnätet är sammankopplat med flera europeiska länder. Därför utgår beräkning för 

miljöpåverkan från den nordeuropeiska marginalelen, som till största delen är fossil. 

Fjärrvärmen i Västerås en negativ miljöpåverkan vilket framkommer av resultatet. Det beror 

på att det ger en miljönytta i form av elproduktion och hantering av bränsle som annars inte 

skulle komma till användning. Mälarenergi har dessutom tagit beslut om byggandet av en ny 

panna som ska eliminera den fossila användningen i fjärrvärmeproduktionen. Då denna panna 

tas i drift 2020 inkluderas den i studiens miljöberäkningar. Med hjälp av nya pannan och 

bränslehanteringen för fjärrvärmen i Västerås resulterar det i mindre utsläpp med en kund än 

utan. Vid beräkning av miljöpåverkan användes samma linjära formel som är beroende på 

förbrukad MWh fjärrvärme eller el. Graferna för miljöpåverkan är därför liknande för alla 

fallen där samma trend kan uppfattas. Resultatet visade att fjärrvärme har en markant bättre 

miljöpåverkan jämfört med värmepumpar.  

Majoriteten av bostadsföretagen och en av hustillverkarna känner till och utgår från detta vis 

att se på miljöpåverkan. Även energirådgivarna utgår från liknande tänk med 

marginalproduktion och att fjärrvärmen bidrar med en samhällsnytta. Dessa respondenter 

delar synen att el är en högvärdig energikälla som inte bör användas till värmepumpar så länge 

fjärrvärme finns tillgängligt. Dessutom påpekar flera den extra totala energi som behövs för el, 

det vill säga primärenergifaktorn. Primärenergifaktorn för el är 2,5 medan den är 0,23 för 

fjärrvärmen i Västerås. För samma mängd levererad energi krävs därför olika mycket totalt 

förbrukad energi. Dock bör det påpekas att vid jämförelse mellan dessa bör värmefaktorn tas i 

hänsyn, vilket minskar elanvändningen till cirka en tredjedel. Trots detta är ändå fjärrvärme 

mer energieffektivt att använda vid uppvärmning. Fjärrvärme kan dessutom enbart användas 

till värme vilket gör den lågvärdig, medan el kan användas i flera syften. För ett väletablerat 

fjärrvärmenät, som Västerås, bör det därför utnyttjas till fullo inom tätorten för en minimal 

miljöpåverkan. De konverterande småhusägare och majoriteten av hustillverkare har en annan 

syn på miljöpåverkan för uppvärmningsmetoderna. Småhusägarna anser att värmepumpar är 

bättre för miljön, där argumentet är att värmen i stor utsträckning tas från omgivningen. Det 
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vill säga att de får ”gratis” energi genom värmepumpens verkningsgrad. De tar dock inte 

hänsyn till att dess ökade elförbrukning ökar marginalproduktionen. Dessutom menar de att 

fjärrvärmens bränslehantering inte bidrar till en miljönytta, utan en negativ miljöpåverkan. 

Speciellt negativa var de till importen av avfall. Alternativen för dessa avfall vore deponering, 

vilket är betydligt sämre ur miljösynpunkt. 

Orsaken till de skilda åsikterna angående miljöpåverkan beror delvis på okunskap bland vissa 

aktörer. Bostadsföretagen visade mer kunskap kring ämnet då de gav utförliga förklaring till 

deras argument. Småhusägare hade däremot en bestämd syn att värmepumpar var ett bättre 

alternativ utan någon egentlig förklaring. Majoriteten av hustillverkarna menade att de 

jobbade mycket med miljöfrågor, men när de kom till valet av uppvärmningsmetod var istället 

ekonomi den avgörande faktorn för dem. Rent allmänt visade företagen högre kunskapsnivå 

och fattade i större mån bättre beslut kring miljön. Anledningen till detta går att härleda till 

tidigare forskning att beslut i grupp är vanligtvis mer rationella och korrekta än individuella 

beslut. När då företagen, som består av flera personer med olika roller, ska fatta beslut tenderar 

de att bli bättre.   

9.2.3 Paragrafer  

Den delen av BBR som involverar energiprestandakraven behandlas i denna del, där fokus är 

ifall de nya kraven ger någon uppvärmningsmetod en fördel. Enligt tidigare forskning påvisas 

en skev konkurrenssituation på grund av att värmepumpar har en fördel då viktningen mellan 

primärenergifaktorerna är lägre än årsvärmefaktorn. Det innebär att fastigheter med 

värmepump inte behöver energieffektiviseras i samma utsträckning som vid uppvärmning 

med fjärrvärme. Valet av uppvärmningsmetod borde in ha någon betydelse för 

energiprestandakraven, utan byggnaden bör byggas lika energieffektiv oavsett metod. 

Dessutom med solceller installerat får egenanvänd el tillgodoräknas i energiprestandakraven. 

Därför motarbetar nuvarande regler syftet med kraven där målet är att sänka totala 

värmebehovet.  

Samtliga bostadsföretag och hustillverkare som intervjuats är medvetna om kraven och 

uppvärmningsmetodernas olika förutsättningar. Majoriteten av dem menade att BBR inte 

hade en direkt inverkan gällande valet av uppvärmningsmetod. Bostadsföretagen lägger 

mycket fokus på energiprestanda vid nyproduktion oavsett kraven från Boverket, detta då de 

strävar efter att få en låg driftkostnad samt en god miljöprofil. Många 

energiprestandasåtgärder innebär en liten kostnad som sedan betalas tillbaka i form av lägre 

driftkostnad, vilket gör att många aktörer på affärsmässiga grunder genomför dessa åtgärder. 

Däremot upplever en hustillverkarna och ett bostadsföretag påverkan av kraven annorlunda. 

Hustillverkaren väljer att lägga mindre kostnad på energieffektivisering, då kunderna 

prioriterar ett lägre huspris framför miljövänlighet och lägre driftkostnad. Med fjärrvärme 

innebär det mer isolering och andra åtgärder som kostar mellan hundra- och tvåhundratusen. 

Hustillverkarens argument är att på en konkurrensutsatt marknad behöver huspriset vara lågt, 

vilket är orsaken till att de föredrar värmepump. Även bostadsföretaget har upplevt tillfällen 

då BBR haft en direkt påverkan i valet av uppvärmningsmetod. Dessa två företag anser därför 

att kostanden för ytterligare energieffektivisering utöver Boverkets krav inte är lönsamt. 
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Bostadsföretaget har liknande argument som hustillverkaren, nämligen att fjärrvärme 

resulterar i tuffare krav för isolering vilket innebär högre kostnad. Ingen av aktörerna 

använder solceller för att nå energiprestandakraven, däremot ses en trend av ökat intresse. Då 

kraven är utformade att enbart egenanvänd el får tillgodoses ger fjärrvärme en nackdel. Dock 

ser ingen aktör i nuläget något problem att kombinera solceller med fjärrvärme, då den kan 

utnyttjas till fastighetsel. 

Om energiprestandakraven höjs i framtiden, skulle konkurrenssituationen mellan 

uppvärmningsalternativen bli ännu mer ojämn. Detta skulle tvinga företag att göra olönsamma 

åtgärder för att uppfylla kraven. Konkurrensfördelen med värmepumpar kan då kunna vara en 

avgörande faktor för att undvika dessa åtgärder. I nuläget planeras primärenergifaktorn för 

eluppvärmda metoder att höjas från 1,6 till 1,85, samtidigt som fjärrvärmen ska sänkas från 1 

till 0,95. Med det nya förslaget blir relationstalet 1.95, vilket kommer jämna ut 

konkurrenssituationen något. Dock bör relationstalet mellan fjärrvärmen och eluppvärmda 

metoder vara i närheten av årsvärmefaktorn, det vill säga cirka 3, för att neutralisera kraven. 

De framräknade primärenergitalet för fjärrvärmen i Västerås är 0,23 medan svensk elmix har 

cirka 2,5. Skulle dessa värden användas så blir relationstalet över 8, vilket dock skulle vända 

konkurrensfördelen där värmepumpar inte skulle vara lönsamma att använda. Att 

primärenergifaktorerna i BBR är felaktiga påpekas av professor B. Karlsson. På grund av detta 

fungerar primärenergifaktorn i nuläget som ett styrmedel som ger värmepumpar en fördel. 

Detta är fel då primärenergifaktorn skall vara ett mått på resursåtgång. Enligt B. Karlssons 

beräkningar blir relationstalet cirka 5, vilket skulle jämna ut konkurrensen. Mälarenergi 

känner till dessa beräkningar och anser att de är bättre och mer korrekta.  

9.3 Fjärrvärmens framtid 

Att fjärrvärmen är en bra produkt är samtliga aktörer överens om, trots detta är fjärrvärmens 

framtid svår att förutse. Det totala värmebehovet minskar och detta påverkar 

fjärrvärmeföretagen. Vid första anblick kan detta ses som negativt, att mindre behov innebär 

mindre intäkter. Fast vad Mälarenergi uppger är att ett minskat värmebehov är något de 

gynnas av och arbetar aktivt med det. Som tidigare nämnts beror detta helt enkelt på att de 

kan försörja fler kunder med sina befintliga pannor och fjärrvärmenät. Dessutom ifall 

effekttopparna, som oftast eldas med dyrt fossilt bränsle, kan undvikas blir inte de extremt 

kalla vinterdagarna lika kostsamma. Däremot är trenden att värmepumpar blir allt mer 

populära ett hot för fjärrvärmen.  

Mälarenergi uppger att fjärrvärmen i nuläget är i en tuff konkurrenssituation, främst på grund 

av det låga elpriset. Däremot ser förutsättningarna för framtiden bra ut. Med trenden av 

omställning till förnybara energikällor samt en eventuell avveckling av kärnkraft, kommer 

elpriset troligtvis att höjas. Detta skulle ge Mälarenergi högre intäkter samtidigt som 

värmepumpar blir dyrare i drift. Fjärrvärmeföretagen som har kraftvärmeverk har på grund 

av detta säkrat upp ett sätt att upprätthålla vinsten genom att fokusera på el. Ännu en framtida 

möjlighet för fjärrvärmen är att det kommer finnas mer spillvärme från bioraffinaderier och 

datahallar.  Smarta system för både el och fjärrvärme är en utvecklande teknik som troligtvis 
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kommer implementeras om några år. Detta kommer resultera i en effektivare 

fjärrvärmeproduktion där effekttoppar kan reduceras.  

En utmaning för fjärrvärmens framtid är fall likt den konverterande samfälligheten som 

tidigare nämnts. Samfälligheten i studien var den första som valt att lämna fjärrvärmen, dock 

står flera samfälligheter snart inför samma beslut då deras nät också behöver bytas. Dessa 

samfälligheter är stora och viktiga kunder för Mälarenergi, därför är det viktigt att behålla dem. 

Att reinvestera i intranätet är relativt dyrt, vilket gör en konvertering till värmepump 

ekonomiskt konkurrenskraftigt. För samfälligheter, likt den i studien, som inte har ett 

sparkapital för reinvestering behövs en stor investering från varje fastighet. För dessa kunder 

skulle Mälarenergi kunna komma överens om en lägre investeringskostnad än den egentliga 

kostanden i syfte att behålla dessa stora kunder långsiktigt.  

Trots att värmepumpar utgör en start konkurrande uppvärmningsalternativ visar statistik från 

värmepumpsföreningen samt uppgifter från Mälarenergi att antal kunder som lämnat 

fjärrvärme för värmepumpar är relativt få. De som är negativt för fjärrvärmen är den trend 

som varit de senaste åren, där antalet som väljer att konvertera från fjärrvärme till 

värmepumpar ökat. Även energirådgivarna har upplevt att frågor angående konvertering från 

fjärrvärme blir vanligare. De anger att det handlar om en trend att människor vill bli oberoende 

och att värmepumpsföretagen gör ett bättre jobb med marknadsföring. Mälarenergi anser 

också att de ligger efter i marknadsföring och jobbar för att få ut information kring 

fjärrvärmen. Orsaker till detta är troligtvis, likt exemplet med gassystemet att det äldre 

alternativet på grund av redan en stabil kundgrupp inte jobbar lika aktivt med propaganda.  

För framtiden bör Mälarenergi sälja en helhetslösning där värmeförsörjning är en del av en 

trygghet. Då miljöpåverkan och samhällsnyttan med fjärrvärme är så pass mycket bättre bör 

de jobba mer kring marknadsföring av detta. Dessutom är det viktigt att behålla ett 

konkurrenskraftigt pris jämfört med andra uppvärmningsmetoder.  
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10 SLUTSATS 

Denna studie har visat att fastighetsägare prioriterar leveranssäkerhet, följt av ekonomi och 

miljö i valet av uppvärmningsmetod. Trots att samtliga lyfter fram ekonomi som den 

avgörande faktorn i valet, berodde det på att leveranssäkerheten antogs vara relativt lika 

mellan uppvärmningsmetoderna. Miljön har ett visst inflytande, dock så länge det inte innebär 

en allt för hög ekonomisk kostnad.  

Vad studien påvisar är en växande trend av intresset och användandet av värmepumpar. 

Anledningen till detta är ett lågt elpris senaste åren samt en aggressiv marknadsföring från 

värmepumpsföretagen. Dessutom visar en del fastighetsägare en vilja att bli oberoende i sin 

värmeförsörjning. Utgångspunkten för denna studie var att undersöka fjärrvärmens 

konkurrenssituation i Västerås, vilket gjordes utifrån de tre konkurrensmedlen prissättning, 

prestanda och paragrafer. Följande slutsatser kan dras utifrån dessa konkurrensmedel: 

 Resultatet rörande prissättning visar att fjärrvärmen är ekonomisk lönsam i samtliga fall. För 

småhus var livscykelkostnaden jämn mellan fjärrvärme och bergvärmepump, medan för 

flerbostadshus hade fjärrvärmen betydligt lägre kostnad.  

 Utifrån konkurrensmedlet prestanda är fjärrvärmen det bästa alternativet.  

o Leveranssäkerheten är nästintill felfri för fjärrvärme medan värmepumpar har en 

större skaderisk.  

o Resultatet av miljöberäkningarna visar att miljöpåverkan från fjärrvärmen är bättre när 

hänsyn tas till den samhällsnytta fjärrvärme ger.  

 Utifrån paragrafer har värmepumpar en fördel då byggnader kan konstrueras med sämre 

energiprestanda.  

 

Fjärrvärmens nuvarande konkurrenssituation i Västerås är stark. Inför framtiden finns både 

utmaningar och möjligheter. De utmaningar som finns är att upprätthålla ett 

konkurrenskraftigt pris då de utmanas av konkurrerande uppvärmningsmetoder samtidigt 

som det totala värmebehovet minskar. Därför är det viktigt att behålla de redan befintliga 

kunderna. Möjligheterna för fjärrvärmen är stora, flera nya tekniker så som smarta system för 

fjärrvärme är under utveckling. Det kommer dessutom finnas mer möjlighet till spillvärme 

från exempelvis datahallar. Mycket talar även för att det låga elpriset kommer öka, vilket 

kommer vara en stor fördel för fjärrvärmeföretagen på grund av större intäkter samt dyrare 

driftkostnad för värmepumpar. Detta talar för att fjärrvärmen kommer finnas kvar lång tid 

framöver och fortsätta bibehålla dess höga marknadsandelar.  
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11 DISKUSSION 

Vi visste redan innan studien att fjärrvärmen var det dominerande uppvärmningsalternativet 

i Västerås. Men det vi inte kände till var orsakerna till detta, ifall det berodde på priset, 

leveranssäkerheten, miljön eller något annat. Dessutom blev frågan för oss då hur 

fastighetsägare prioriterar dessa aspekter och vilken som avgör uppvärmningsmetod. Även om 

arbetet genomförts på uppdrag av Mälarenergi så ville dem, samt även vi själva att 

fjärrvärmens konkurrenssituation skulle analyseras opartiskt. Därför är de tre 

konkurrensmedlen analyserade utifrån intervjuer med flera aktörer med olika syn samt 

resultat som bygger på verklig data. För konkurrensmedlet prissättning och miljöpåverkan 

valdes resultatet att beräknas, istället för att enbart basera på aktörers åsikter. Detta då skilda 

svar gavs från olika aktörer kring både pris och miljö. Fokus genom intervjuerna var därför hur 

dessa prioriteras och upplevs av aktörerna. 

De intervjuer som bidragit till analysen i studien är utvalda för att få en så bred helhetsbild 

som möjligt. Därför valdes aktörer med olika storlekar och affärsmodeller. Småhusägarna som 

intervjuades var enbart de som lämnat fjärrvärme för värmepumpar. Därför var inte frågorna 

formade efter hur småhusägarna i stort baserar sina val, utan orsaker till att de valde att lämna 

fjärrvärme. Intervjuer skedde inte med fjärrvärmeanslutna småhusägare då de normalt inte är 

tillräckligt insatta i ämnet eller gjort ett aktivt val kring uppvärmning. Istället intervjuades 

hustillverkare då de har en större påverkan på detta än småhusägarna själva. 

Genom studien upplevde vi att insamlingen av verklig data svårare än förväntat. Problemet 

med datainsamling för småhus var att dessa ägare var svåra att få kontakt med. Däremot var 

de tillmötesgående när kontakt upprättades. För flerbostadshus finns det i nuläget inga fall 

med värmepump i Västerås, vilket gjorde att vi fick kontakta företag och föreningar i andra 

orter för denna data. Dock fanns svårigheter då flera energiföretag och bostadsföretag inte ville 

lämna ut driftuppgifter. Därför bygger årsvärmefaktorn för bergvärmepump för både mindre 

och stort flerbostadshus från samma fastighet i Stockholmsområdet. Dessutom fick 

investeringskostnaderna för dessa fall baseras på offerter istället för verklig kostnad. 

Vår syn på uppvärmningsalternativ har förändrats genom arbetets gång, där vi till en början 

hade en mer positiv syn mot värmepumpar. Men efter att med en opartisk inställning läst 

tidigare forskning, intervjuat flertalet aktörer samt fått en mer insyn i Mälarenergis arbete 

anser vi att fjärrvärme är det bästa uppvärmningsalternativet ur ett helhetsperspektiv.  
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12 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

För att analysera fjärrvärmens konkurrenssituation ytterligare kan följande områden studeras 

vidare: 

 I denna studie valdes det att avgränsas till tre av de fem konkurrensmedlen. Därför skulle ett 

vidare arbete kunna studera de två resterande konkurrensmedlen politiska påtryckningar och 

propaganda. 

 Analysera fjärrvärmens konkurrenssituation i andra städer utifrån deras förutsättningar, samt 

att studera situationen i andra länder.  

 Denna studie avgränsas till bostadshus, därför skulle en undersökning genomföras för andra 

fastighetstyper så som lokaler och industrier.  

 Utöka den framtida analysen genom att inkludera olika scenarion som exempelvis effekten av 

det minskade värmebehovet, uppdaterade krav från Boverket, effekten av förändrat elpris eller 

ändrade miljökrav.  
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BILAGA 1: MÄLARENERGIS PRISMODELL 

Mälarenergi använder sig idag av en prismodell för småhus och en för större kunder 

(flerbostadshus, samfälligheter, lokaler). De kommer dock den 1 augusti 2018 att införa en ny 

prismodell som kommer tillämpas på de större kunderna. Då denna studie ska undersöka 

flerbostadshus och småhus kommer båda prismodellerna behöva användas.  

Nuvarande 

Nuvarande prismodellen är uppdelad i två delar, en fast och en rörlig. För småhuskunder är 

det fasta priset samma för alla, år 2018 är kostnaden 440 kr/månad för årets alla månader. 

Den rörliga kostanden är säsongsberoende och uppdelad i tre priskategorier efter månad, se 

tabell.   

Säsong 
Rörligt pris 

[kr/MWh] 

Jan-Feb, Dec 645 

Mar-Maj, Sep-Nov 580 

Jun-Aug 240 
 

För större kunder används idag en prismodell där rörligt och fast pris är inkluderat. Den fasta 

delen, jämfört med för småhus, beror på fastighetens anslutningseffekt enligt tabell.  

Abonnemang med 

anslutningseffekt [kW] 

Fast pris 

[kr/år] 

Anslutningseffektavgift 

[kr/kW och år] 

10–24 2 080 376 

25–49 3 752 336 

50–199 6 240 336 

200–599 10 932 336 

600–1499 14 052 336 

1500–3200 32 812 336 

>3200 93 660 320 

 

Den rörliga delen är likt småhus säsongsberoende, där endast rörliga priset skiljer sig åt.  

Säsong 
Rörligt pris 

[kr/MWh] 

Jan-Feb, Dec 500 

Mar-Maj, Sep-Nov 420 

Jun-Aug 200 
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Framtida 

Syftet med den nya prismodellen är att kunden ska få större möjlighet att påverka både sina 

kostnader för fjärrvärmen och miljöpåverkan värmeanvändningen har. Tidigare utgjorde den 

påverkbara delen cirka 64 procent av kostnaden men i och med nya prismodellen ska 97 

procent vara påverkbar. Dessutom kommer nya prismodellen utgå från uppmätta värden för 

fastighetens effektbehov istället för beräknade.  

Den nya prismodellen kommer inkludera 

en basenergidel och en spetsenergidel. 

Gränsen mellan dessa delar sätts av 

baseffektnivån som bestäms av kunden 

själv. Dessutom finns en maxeffektnivå 

som baseras på den dygnsmedeleffekt 

som krävs under det kallaste dygnet ett 

normalår. I figur 5 illustreras ett exempel 

hur den nya prismodellen appliceras på 

en fastighet över ett år.  

 

För denna prismodell varierar fasta priset och en baseffektavgift, beroende på valda 

baseffektnivån. Utöver detta påverkas även fasta priset av maxeffekten. Fasta priser för 2018 

presentas i tabell.  

Baseffektnivå 

[kW] 

Fast pris 

[kr/år] 

Bas effekt 

[kr/kW, år] 

Max effekt 

[kr/kW och år] 

0–24 185 756 500 

25–79 1 359 707 500 

80–149 7 608 628 500 

150–249 20 778 540 500 

250–499 51 539 416 500 

>499 111 819 295 500 

 

Utöver fasta delen finns även en rörlig del där priserna för både basenergi och spetsenergi 

varierar, precis som nuvarande prismodell, efter säsong, se tabell.  

Säsong 
Basenergi 

[kr/MWh] 

Spetsenergi 

[kr/MWh] 

Jan-Maj 327 1040 

Jun-Aug 149 149 

Sep-Dec 327 1040 
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BILAGA 2: INTERVJUOBJEKT  

Bostadsföretag Roll 

Storlek (antal 

fastigheter i 

Västerås) 

Intervjutyp Intervjudatum 

A VD Medel Personlig 2018-03-12 

B Energiledningsingenjör Stort Telefon 2018-03-06 

C VD Mindre Personlig 2018-03-08 

D 

Affärs- och 

fastighetsutvecklingschef 

& 

Fastighetschef 

Stort Personlig 2018-03-15 

 

Hustillverkare Roll Intervjutyp Intervjudatum 

A VD Personlig 2018-03-12 

B 
Ledningsstöd försäljning, 

marknad och utveckling 
Mail 2018-03-02 

C Projektledarassistent Personlig 2018-02-27 

 

Småhusägare Intervjutyp Intervjudatum 

A Telefon 2018-02-22 

B Telefon 2018-02-28 

C Telefon 2018-02-28 

D Telefon 2018-03-01 

E Telefon 2018-02-28 

F Telefon 2018-03-27 

G Mail 2018-03-27 

Samfällighet Telefon 
2018-03-01  

& 2018-03-08 
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BILAGA 3: BERÄKNINGSMODELL FRÅN EXCEL 

SMÅHUS 
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MINDRE FLERBOSTADHUS 
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 STORT FLERBOSTADSHUS 
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BILAGA 4: PRIMÄRENERGIFAKTOR ENLIGT B. KARLSSON 

Biobränslebaserad kondenskraft har 40 % verkningsgrad, d.v.s. 2,5 kWh biobränsle används 

för att leverera 1 kWh el. Kvalitetsfaktorn för biobränsle blir då 0,4*kvalitetsfaktorn för el. 

Biobränslebaserad kraftvärme har 30 % verkningsgrad, d.v.s. 3,3 kWh biobränsle används för 

att leverera 1 kWh el. Samtidigt levereras 0,6*3,3=2kWh fjärrvärme (10 % förluster). Det 

innebär att 0,8 kWh bränsle används för att ge 2kWh värme vid övergång från kondenskraft 

till kraftvärme. Primärenergifaktorn för spillvärme blir då 0,4kWhbränsle/kWhvärme 

Kvalitetsfaktorn för spillvärme i ett kraftvärmesystem blir då 0,4*kvalitetsfaktorn för bränslet. 

 Kvalitetsfaktorer för el: 2,5kWhbränsle/kWhel 

 Kvalitetsfaktorer för bränsle: 1 kWhbränsle/kWhbränsle 

 Kvalitetsfaktorer för värme: 0,4 kWhbränsle/kWhvärme 

 

Ett fjärrvärmenät med 75 % kraftvärme och 25 % prima värme får: 

PEF=0,75*0,4+0,25*1=0,55 kWhbränsle/kWhfjärrvärme.  
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