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Förord 

 

Vi vill inleda med att tacka de respondenter som har ställt upp på intervjuer vilka har varit 

avgörande för att fullfölja studien. Vi vill också tacka våra experter, framför allt Pär Larsson 

på NIBE, som tålmodigt har svarat på frågor samt vår handledare Gunnar Wramsby och 

examinator Urban Österlund. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra familjer som 

har stöttat oss och varit betydelsefulla under uppsatsperioden. 
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Sammanfattning 

Titel:   Vilken typ av uppvärmningssystem lämpar sig bäst i framtida stads-

  delar med låg energianvändning?  

Författare:  Therese Derevall och Julia Ragnarsson 

Nyckelord:   Lågenergibyggnader, fjärrvärme, geovärme, solvärme och LCC 

Syfte:   Syftet med uppsatsen är att beskriva vilket uppvärmningssystem 

  som lämpar sig bäst i framtida stadsdelar med låg energi-

  användning samt ta reda på hur aktörer resonerar vid val av 

  uppvärmningssystem. 

Problemdiskussion: Bostads- och servicesektorn står för ungefär 40 % av Sveriges 

  totala energianvändning. En stor andel går till att värma 

  byggnader. Idag är det dominerande uppvärmningssystemet 

  fjärrvärmen i flerbostadshus i Sverige. Från och med den 31 

  december 2020 ska alla nya byggnader i EU vara nära-

  nollenergibyggnader. Därför ställs hårdare energikrav på 

  byggnaderna och uppsatsens författare ställer sig frågan om 

  fjärrvärmen verkligen kommer att vara det mest lämpliga 

  uppvärmningssystemet i framtidens nya stadsdelar med låg energi-

  användning.  

Frågeställningar: Vilken typ av uppvärmningssystem lämpar sig bäst i framtida stads-

  delar med låg energianvändning? 

  Hur resonerar aktörer i bygg- och fastighetsbranschen kring val av 

  uppvärmningssystem?  

Metod:   Uppsatsen är en kvalitativ studie, där en öppen ansats använts med 

  en inriktning mot en mer deduktiv ansats. Teorin består av 

  insamlad data, tidigare forskning och expertintervjuer. Insamlad 

  empiri innehåller besöks- och telefonintervjuer med nio 

  respondenter på åtta olika bolag. Utifrån teorin, empirin och 

  analysen har uppsatsens författare kommit fram till en slut-

  diskussion och svar på studiens frågeställningar.  

Slutsats:   Undersökningen visar att fjärrvärmen kommer fortsätta spela en 

  avgörande roll i framtidens stadsdelar med låg energianvändning. 

  Dock måste tekniken fortsätta att utvecklas för att vara konkurrens-

  kraftig. Varje stad har olika förutsättningar och ett uppvärmnings-

  system måste inte utesluta ett annat. Den ekonomiska aspekten är 

  det viktigaste argumentet som ligger bakom val av uppvärmnings-

  system, även om miljöaspekten blir allt mer viktig.  



 

 

Abstract 

Title:   Which is the most adequate heating system in future, low energy 

  cities? 

Course/subject:  Degree thesis in business administration 

Authors:   Therese Derevall and Julia Ragnarsson 

Keywords:   Low energy buildings, district heating, geothermal heating, solar 

  and LCC 

Purpose:   The purpose with the essay is to describe which is the most 

  adequate heating system in future low energy cities and find out 

  how the operators reasons when choosing heating system. 

Background: The residential and service sector is using approximately 40 % of 

  the total energy use in Sweden, where heating residential buildings 

  is a big part. Today district heating dominates as heating method in 

  Swedish apartment buildings. From 31 December 2020 all new 

  buildings in EU will be nearly zero-energy buildings. It provides 

  higher energy requirements and the authors of the essay questions 

  if the district heat will be the most adequate heating option in 

  future low energy cities. 

Problem statement:  Which is the most adequate heating system in future low energy 

  cities? 

  How is the operator's reasoning when choosing heating system?  

Method:   The essay is a qualitative research and uses an open approach with 

  focus on a more deductive approach. The theory consists of 

  collected data, previous research and interviews with experts. 

  Collected empirical data includes visit and telephone interviews 

  with nine respondents from eight different companies. The theory, 

  the empirical data and the analysis leads to an end discussion 

  which leads to the conclusion of the problem statement. 

Conclusions:  The research shows that district heating will continue to play a 

  decisive role in future low energy cities. However, technology 

  must continue to develop in order to be competitive. Every city has 

  different prerequisites and one heating system does not have to 

  exclude another. The economic aspect is the main argument 

  behind the choice of heating systems, although the environmental 

  aspect is becoming increasingly important.  
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1 Inledning 

I inledningskapitlet behandlas bakgrunden till val av uppsatsämne och en problemdiskussion 

som leder fram till frågeställningar som är relevanta och som uppfyller uppsatsens syfte. 

Kapitlet avslutas med avgränsningar.  

1.1 Val av uppsatsämne 

Under utbildningen på Energiekonomprogrammet på Campus Varberg väcktes vår nyfikenhet 

på projekt Västerport. Möjligheten att få vara med i en referensgrupp som student och komma 

med synpunkter och idéer om stadsutvecklingen i Varberg lockade. På en av träffarna visade 

Claes Premmert, projektledare för projektet på kommunen, förslag och idéer för den 

kommande stadsdelen. Vi såg en möjlighet att vara med och bidra genom att skriva vår 

uppsats kring Västerport och få möjligheten att väva in våra kunskaper från utbildningen. 

1.2 Bakgrund 

Ett spännande stadsutvecklingsprojekt där järnvägen ska grävas ner under marken och en helt 

ny hamn ska anläggas är på gång i Varbergs kommun. Den nya projekterade stadsdelen 

Västerport har planerad byggstart år 2020. Tanken med projektet är att staden ska växa ut mot 

havet. Här finns möjligheten att bygga en attraktiv och hållbar blandstad, där människor kan 

vistas, mötas och leva. I utvecklingen av Västerport är tillgänglighet, mångfald och öppenhet 

viktiga ledord. Cirka 2 000 - 2 500 lägenheter ska byggas på en markyta av 130 000 m2 med 

varierande hushöjder. Området kommer också att bestå av kontor, butiker och restauranger 

samt grönområden. Detta projekt omfattar den första utbyggnadsdelen i det omfattande 

projektet (Varbergs kommun, 2017). Enligt Claes Premmert, som är projektledare på 

Varbergs kommun behövs mycket tillförd energi för uppvärmning och varmvatten i en ny 

stadsdel av den storlek som Västerport är. I och med att det vanligaste uppvärmningssystemet 

idag är fjärrvärme är en självklar tanke att även Västerport skall värmas upp på detta sätt. Men 

är det verkligen framtidens uppvärmningssystem i en sådan typ av stadsdel, med låg energi-

användning, som Västerport kommer att vara? Efter samtal med Claes Premmert och Kristian 

Widén som är professor i innovationsvetenskap med inriktning mot samhällsbyggnad kom vi 

fram till att fjärrvärme och bergvärme är de uppvärmningssystem som är mest intressanta för 

denna studie, samt fjärrvärme i kombination med solvärme. 

 
Figur 1. Bild över stadsplaneringen i Varberg. Källa: Varbergs kommun (2016) 
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1.3 Problemdiskussion 

År 2015 var den totala energianvändningen för uppvärmning av flerbostadshus 25,80 TWh i 

Sverige. Fjärrvärmen stod för 23,50 TWh, vilket innebär 91 % av uppvärmningen. Därefter 

kommer elen som näst största uppvärmningsalternativ med 1,66 TWh (Energimyndigheten, 

2016a). År 2010 kom EU med det uppdaterade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. 

I direktivet ställdes krav på åtgärder för medlemsländerna om att alla nya byggnader för 

bostäder från och med den 31 december 2020 ska vara nära-nollenergibyggnader. 

Definitionen på en nära-nollenergibyggnad är enligt direktivet en byggnad med mycket hög 

energiprestanda samt att den energi som faktiskt tillförs i huvudsak kommer från förnybara 

energikällor (Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU).  

Seljom, Lindberg, Tomasgard, Doorman, & Sartori (2016) beskriver i sin artikel att en 

nollenergibyggnad (Zero Energy Building, ZEB) är en byggnad som producerar lika mycket 

energi som dess energibehov, framförallt med hjälp av solenergi. I och med det nya EU-

direktivet om nära-nollenergibyggande möter dagens skandinaviska energisystem en 

utmaning. Vid utvecklingen måste det minskade uppvärmningsbehovet tas med i beräkning. 

Ett nytt energisystem måste anpassas med hänsyn till både drift och de framtida investeringar 

som krävs för att kunna hålla byggnaderna på ZEB-nivå. Seljom et al (2016), som inte tar 

hänsyn till typ av uppvärmning, visar på att det totala uppvärmningsbehovet i Sverige år 2050 

minskar från 92 TWh/år då ZEB inte tillämpas, till 75 TWh/år vid tillämpning av ZEB. 

En artikel skriven av Lund, Werner, Wiltshire, et al (2014) diskuterar tidigare studier med 

slutsatser om att fjärrvärmen har en viktig roll för att kunna genomföra det framtida hållbara 

energisystemet. Motivet är att identifiera de framtida utmaningarna som uppstår i strävan efter 

att uppnå ett 100 % fossilfritt samhälle. Det framtida energisystemet kommer att bestå av en 

kombination av förnybara energikällor, som vind, sol och geotermi tillsammans med 

biomassa och avfall. En utmaning är att möta de knappa resurser av biomassa och avfall som 

kommer att uppstå, i och med det ökande användandet av dem, med behovet av energi i 

Europas energisystem. Fokus måste ligga på energibesparingar och energieffektivisering. 

Lund et al (2014) skriver att de studier som gjorts betonar att det måste ske radikala 

förändringar i dagens fjärrvärmesystem för att uppfylla behovet av mindre energikrävande 

resurser och på så vis kunna integreras med framtida lågenergibyggnader. 

Enligt en studie av Truong, Ambrose, & Gustavsson (2014) visar forskning att kostnaderna 

och primärenergianvändning för att tillföra värme i ett flerbostadshus inte bara beror på 

tillgången på tekniska uppvärmningslösningar utan även på omfattningen av värmebehovet. 

Fjärrvärme är inte alltid det mest kostnadseffektiva alternativet i ett flerbostadshus, särskilt 

inte för lågenergibyggnader som har ett minimalt uppvärmningsbehov eller när omfattningen 

av fjärrvärmeproduktion är liten. Kostnaderna som förknippas med överföring och 

distribution av värme kan bli en dyr produktion när värmebehovet är litet. Truong et al (2014) 

tar upp alternativ till fjärrvärmen som skulle kunna vara mer lönsamt i byggnader med låg 

energiförbrukning, till exempel värmepumpar och solvärme. 
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Enligt Frederiksen & Werner (2014) finns det fem strategiska värme- och bränsleresurser för 

fjärrvärme: 

 Kraftvärme 

 Överskottsvärme från avfallsförbränning 

 Överskottsvärme från industriprocesser 

 Skogs- och träavfall 

 Naturliga geotermiska värmekällor  

Frederiksen & Werner (2014) skriver att låga kostnader för producerad eller återvunnen 

värme för ovanstående strategiska resurser är den grundläggande affärsidén för fjärrvärmen 

och också det som gör den konkurrenskraftig vid jämförande med lokal värmetillförsel. 

Fjärrvärmens nackdel är dock de investeringskostnader som krävs för att bygga ett 

distributionsnät. Kostnaderna för distributionen måste vara lägre än skillnaden mellan den 

lokala och den centrala värmetillförseln för att kunna vara konkurrenskraftig. De stora 

investeringarna ger hög andel fasta kostnader och investeringarna måste sättas i sammanhang 

med förhållandet till risken och de fördelar som finns med betydligt lägre rörliga kostnaderna 

i andra system för värmeförsörjning.  

Ovan problemdiskussion leder till följande frågeställningar baserade på ett generellt synsätt 

som i analys och slutsats appliceras på fallstudien Västerport: 

 Vilken typ av uppvärmningssystem lämpar sig bäst i framtida stadsdelar med låg 

energianvändning? 

 Hur resonerar aktörer i bygg- och fastighetsbranschen kring val av uppvärmnings-

system?  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vilket uppvärmningssystem som lämpar sig bäst i nya 

stadsdelar med låg energianvändning samt ta reda på hur aktörer resonerar vid val av 

uppvärmningssystem. 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att endast undersöka uppvärmningssystem i framtida västsvenska 

stadsdelar med flerbostadshus byggda enligt definitionen för en nära-nollenergibyggnad. 

Alternativen som undersöks är fjärrvärme, bergvärme och solvärme. Studien avgränsas också 

från en alltför teknisk beskrivning av de olika uppvärmningssystemen, samt tekniska 

beräkningar, i och med att författarna inte har någon ingenjörsbakgrund utan en ekonomisk 

bakgrund.   
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2 Metod 

I metodkapitlet redovisas vald metod samt metodansats. En beskrivning av insamlingen av 

primärdatan och sekundärdatan har gjorts och vilka metoder som använts för att komma 

fram till ett relevant urval av respondenter. Kapitlet avslutas med en beskrivning av fall-

studien Västerport. 

2.1 Val av metod 

Justesen & Mik-Meyer (2011) beskriver att vid en empirisk undersökning måste beslut tas om 

vilken metod som ska användas. En kvantitativ metod används när studien bygger på tal och 

siffror. En vanlig undersökningsmetod vid val av en kvantitativ studie är att göra en 

enkätundersökning. En sådan undersökning bygger ofta på statistik och syftet är att beskriva 

eller ge en förklaring till hur olika förhållanden överensstämmer med varandra. Vid denna typ 

av metod fastställs och definieras resultatet vanligtvis i diagram och tabeller. Justesen & Mik-

Meyer (2011) beskriver att metoder som används inom kvalitativa undersökningar passar bra 

för att lätt kunna tolka och få förståelse för företeelser i sitt sammanhang. En vanlig metod 

inom denna forskningsstrategi är att intervjua en mindre grupp människor för att sedan 

analysera den insamlade datan. Dalen (2015) anser att målet för kvalitativa studier är att få en 

förståelse för personens situation och få en inblick i deras verklighet. Dessutom ges möjlighet 

att få insikt kring personens egna tankar och erfarenheter. Vidare beskriver Dalen (2015) att 

en intervju egentligen är ett utbyte av åsikter vid samtal om ett specifikt ämne. Intervjun kan 

både användas som huvudmetod och som hjälpmetod, för att samla in kunskap men också för 

att komplettera redan insamlat material.  

I denna studie har en kvalitativ metod använts för att uppnå syftet och för att kunna svara på 

frågeställningarna. Fokus har från början legat på intervjuer med aktörer som har intresse i 

och för Västerport samt på intervjuer med experter inom fjärrvärme och bergvärme. Under 

studiens gång har fokusområdet för intervjuerna ändrats något på grund av svårigheten att få 

tag på aktörer som har intresse för just Västerport. Intervjumetod har valts för att kunna få en 

möjlighet att sätta ord på aktörernas egna tankar och erfarenheter och för att få möjlighet till 

en djupare förståelse.  

2.2 Val av metodansats 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att välja vilken strategi som passar bäst för en studie. 

Deduktiv ansats innebär att gå från teori till empiri. De som förespråkar denna typ av ansats 

anser att det är bäst att först samla in information om verkligheten för att sedan samla in 

empirin. På så sätt går det att se om förväntningarna, som grundar sig på tidigare teorier och 

erfarenheter, på empirin stämmer med det som har gått att utläsa ur den insamlade 

informationen om verkligheten. Jacobsen (2002) skriver att det finns en viss kritik mot denna 

typ av ansats. Forskaren tenderar att fokusera på att samla in information som är relevant och 

som styrker de förväntningar studien från början grundar sig på. Risken att missa viktig 

information ökar. Enligt Jacobsen (2002) är motsatsen till deduktiv ansats induktiv ansats, 

som innebär att gå från empiri till teori. Syftet med den induktiva ansatsen är att inte låta 
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forskaren styras av sina förväntningar. Detta gör att forskaren samlar in relevant information 

som bearbetas för att sedan utforma teorierna. På så sätt ska forskaren inte begränsas i sin 

informationsinsamling. 

Jacobsen (2002) anser att det finns en viss problematik kring att välja endast deduktiv eller 

induktiv ansats. Istället för att välja ett alternativ är det vanligare att välja en mer så kallad 

öppen ansats. Det innebär att forskaren själv väljer vilken information som skall samlas in och 

består av en kombination av de olika ansatserna. I denna studie har en öppen ansats använts 

med en inriktning mer mot en deduktiv ansats. Det grundade sig i att teori har samlats in från 

början för att få en ökad kunskap inom ämnet och därefter har intervjufrågor formats för att på 

så vis samla in empirin. 

2.3 Insamling av data 

Jacobsen (2002) skriver att primärdata innebär att samla in information för första gången 

direkt från personer där informationen härleds till frågeställningen. Primärdatan samlas in 

genom till exempel intervjuer eller observationer. Sekundärdata i sin tur samlas in från 

tidigare forskning och teori som inte behöver vara härledd direkt till studiens frågeställning. 

Vid insamlingen av sekundärdata måste urvalet av källor ses över noga och det är viktigt att 

veta varifrån informationen är hämtad och vem den är bearbetad av tidigare. Jacobsen (2002) 

anser att det bästa är att använda sig av olika typer av informationskällor, både primära och 

sekundära. Genom att använda båda typerna går det att styrka och kontrollera den information 

som fåtts fram samt även ställa den mot varandra. 

2.3.1 Val av undersökningsmetod för insamling av primärdata 

För att få en nära relation med respondenterna och ge dem möjlighet att sätta ord på sina egna 

tankar och erfarenheter har denna studie fokuserat på intervjuer som val av 

undersökningsmetod. Enligt Jacobsen (2002) finns det både fördelar och nackdelar med varje 

typ av metod och intervjuteknik. Denna studie bygger på öppna intervjuer som kräver mycket 

tid och planering och är även kostnadskrävande. Dock lämpar sig denna typ av intervju när 

syftet är att få fram en persons enskilda inställning, tolkning och uppfattning. Jacobsen (2002) 

förklarar vidare att vid en öppen intervju, ansikte mot ansikte, har människor lättare att 

samtala om känsliga ämnen än vid till exempel en telefonintervju. Samtidigt är det lättare att 

läsa av människors ansiktsuttryck, ställa följdfrågor och få en djupare förståelse.  

Denna studie är både tidsbegränsad och till viss del geografiskt begränsad. I främsta mån har 

öppna intervjuer genomförts, men även telefonintervjuer.  Intervjuerna i denna studie har haft 

en kombination av slutna och öppna frågor för att få struktur samt få svar på de frågor som 

varit väsentliga för studien. Samtidigt har respondenterna fått tillfälle att till viss del sväva ut. 

2.3.2 Insamling av sekundärdata 

Både Stadsbiblioteket och Campusbiblioteket i Varberg samt Mölndals stadsbibliotek har 

använts för att hitta fakta i böcker relevant för studien. Därtill har sökningar på Internet gjorts 

för att ytterligare bredda kunskapen. Genom sökningar på Google Scholar har artiklar hittats 



 

 

6 

 

som är relevanta för studien. De sökord som främst har använts är; fjärrvärme, geovärme, 

solvärme, lågenergibyggnader och LCC. 

2.4 Validitet och Reliabilitet 

Jacobsen (2002) och Justesen & Mik-Meyer (2011) skriver att den insamlade empirin skall 

vara valid och reliabel. Valid innebär att information skall vara giltig och relevant för det 

undersökta området, alltså det som önskas mätas är det som också mäts. Det är viktigt att 

studiens resultat i slutändan faktiskt berör de ställda frågorna. Reliabel innebär att 

informationen skall vara tillförlitlig och trovärdig, vilket betyder att det som undersöks går att 

lita på. Andra forskare ska kunna komma fram till samma resultat genom att använda samma 

metoder. Jacobsen (2002) har en huvudparoll som är: “Gör det rätt, eller låt bli att göra det 

alls!” (s.22). Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) används reliabilitet oftast inom 

kvantitativa undersökningsmetoder i och med att den insamlade datan ställs i samband med 

studiens mätinstrument för att på så vis kunna leverera förklaringar. Detta ställs mot det 

faktum att kvalitativa undersökningsmetoder kräver en fördjupad förståelse. 

I denna studie har empirin samlats in genom intervjuer. För att empirin ska vara så trovärdig 

som möjlig och för att se till att frågorna inte har frångått studiens problemformulering har 

intervjuerna gjorts utifrån samma frågor. Den sammanställda empirin har efter genomförda 

intervjuer kontrollerats och godkänts av respondenterna för att utelämna egna tolkningar i den 

mån det är möjligt. I och med att den valda metoden för studien är kvalitativ kan det vara 

svårt att uppnå reliabiliteten. Dock har valet av intervjupersoner baserats på att försöka få den 

empiriska informationen tillförlitlig och trovärdig. 

2.5 Inför intervjun och genomförande 

För att vara väl förberedda inför intervjuerna användes en intervjuguide. Dalen (2015) 

beskriver att en intervjuguide innehåller “centrala teman och frågor som tillsammans ska 

täcka de viktigaste områdena för studien.” (s.35). Vidare förklarar Dalen (2015) att syftet med 

att utforma en intervjuguide är att bryta ner frågeställningarna i områden för att därefter 

utforma relevanta intervjufrågor. Detta är en process som kan ta mycket tid men som syftar 

till att få djupare förståelse och inblick av respondenternas egna tankar. 

Genom förberedelser några dagar innan intervjun, där material om studien samt intervju-

guiden skickades ut, har respondenterna fått möjligheten till god förståelse för syftet med 

studien och varför de kommer att vara ett viktigt bidrag. De fick då möjlighet till kontakt för 

frågor och funderingar. Förberedelser inför intervjuerna har lett till väl genomförda intervjuer 

med svar där respondenten har haft möjlighet att tänka ut vad som är relevant för studien. Ju 

fler intervjuer som genomfördes desto enklare blev det att intervjua respondenterna.  Före 

intervjuerna tillfrågades respondenterna om tillåtelse att banda intervjuerna för att underlätta 

korrekt transkribering. Detta för möjligheten att fullt ut vara närvarande i intervjun utan att 

tappa fokus genom ansträngningar att anteckna det som sägs. Det har varit väldigt effektivt 

för studien men har såklart inneburit mycket tid och resurser. 
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2.6 Urval 

Dalen (2015) förklarar att det är viktigt att tänka över valet av respondenter i en kvalitativ 

intervjuforskning. Författaren belyser också att det är viktigt att ta hänsyn till hur många och 

vilka personer som utgör ett tillräckligt underlag för tolkning och analys. 

För att få en djupare förståelse inom studiens område har ett antal förintervjuer med experter 

genomförts. Intervjuernas syfte har varit att få en bredare kunskap inom byggandet av 

lågenergihus, fjärrvärme samt bergvärme. Detta för att kunna genomföra så bra intervjuer som 

möjligt med de valda respondenterna. Respondenterna för expertintervjuerna valdes ut på 

grund av deras expertis inom det studerade området. Varberg Energi var ett självklart val då 

de är leverantörer av fjärrvärmen i Varberg. Öresundskraft valdes på grund av stads-

utvecklingsprojektet H+ i Helsingborg som har förutsättningar som påminner om Västerports. 

Hannes Andersson på Effecta kontaktades för att få kostnadsförslag på solfångare. 

Övriga respondenter var från början tänkta att endast vara aktörer som har intresse i form av 

att vara byggföretag eller personer som har synpunkter på utvecklingen av Västerport. I och 

med svårigheten att få tag på respondenter som var villiga att ställa upp på intervju valde vi 

istället att i första hand välja respondenter intressanta för Västerport och i andra hand aktörer 

som finns i närområdet runt Varberg. Det har varit intressant för studien att få en aktörs, i en 

annan kommun, syn på främst fjärrvärmen. Weland Fastigheter i Borås har ingen 

nyproduktion men har valts på grund av att de delvis har valt att gå ifrån fjärrvärmen och 

istället installerat bergvärme i flera av sina fastigheter. Det har gett en annan synvinkel på 

fjärrvärmen.  

De valda respondenterna presenteras i tabell 1 och 2. 

Tabell 1: Expertintervjuer 

Namn Position Företag Datum Tid 

Kristian Widén Professor i innovationsvetenskap, 
med inriktning mot samhällsbyggnad 

Högskolan i Halmstad 22 mars 2017 
Telefonintervju 

34 min 

Sven Werner Professor i energiteknik, med 
inriktning mot fjärrvärmesystem 

Högskolan i Halmstad 27 mars 2017 
Personl. intervju 

1 h 

Richard Carlholmer Key Account Manager,  
nyproduktion 

NIBE, Markaryd 4 april 2017 
Personl. intervju 

2 h 
 

Pär Larsson Ansvarig för fastighets-
dimensionering av bergvärme 

NIBE, Markaryd 4 april 2017 
Personl. intervju 

2 h 
 

Magnus Gunnarsson Strateg Öresundskraft, 
 

12 april 2017 
Telefonintervju 

38 min 
 

Jan Sundquist Säljansvarig för fjärrvärme Varberg Energi 20 april 2017 
Personl. intervju 

48 min 
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Tabell 2: Intervjuer med aktörer intressanta för studien 

Namn Position Företag Datum Tid 

Catharina Jonsson Fastighetsutvecklingschef Varbergs Bostad AB 7 april 2017 
Personl. intervju 

53 min 

Jan Malmgren Energiingenjör Varbergs Bostad AB 7 april 2017 
Personl. intervju 

53 min 

Anders Bergh Miljö- och hälsoskyddschef Varbergs kommun 11 april 2017 
Personl. intervju 

52 min 

Niklas Christensson Energicontroller Eksta Bostads AB 12 april 2017 
Telefonintervju 

44 min 

Mats Rydholm Chef Maleryds Fastigheter 18 april 2017 
Personl. intervju 

26 min 

Gerhard Andersson Driftingenjör Falkenbergs Bostads AB 18 april 2017 
Telefonintervju 

35 min 

Örjan Klasson Platschef Weland Fastigheter 19 april 2017 
Telefonintervju 

25 min 

Karl-Johan Nilsson Fastighetsförvaltare Varbergs Stenfastigheter AB 20 april 2017 
Telefonintervju 

35 min 

Patrik Westin Fastighetschef Derome Förvaltning AB 21 april 2017 
Personl. intervju 

48 min 

 

2.7 Fallstudie - Västerport 

Ett fall är detsamma som ett case och har enligt Jacobsen (2002) flera olika, inte allt för 

tydliga betydelser. En definition är en undersökningsenhet vilket innebär att en speciell enhet 

granskas i en fallstudie. I denna studie är Varbergs nya stadsdel Västerport föremål för en 

fallstudie för att kunna applicera uppvärmningsbehovet i en stadsdel med låg energi-

användning. 

Varberg är en stad som tillhör den växande regionen i Västsverige. Med närheten till havet 

och landsbygden samt dess attraktiva läge i regionen, är Varberg en av Sveriges snabbast 

växande kommuner. Varberg lockar tusentals turister varje år och är en av Sveriges mest 

besökta sommarstäder. Idag bor det över 60 000 invånare i staden och befolkningen beräknas 

öka till 80 000 år 2030. I samband med att tillväxten ökar, ökar kommunens satsningar ännu 

mer. Västerport, som Varbergs nya stadsdel ska heta, har ett strategiskt och centralt läge. 

Byggnationen av den nya stadsdelen ingår i ett projekt tillsammans med flytten av 

Farehamnen och anläggningen av Västkustbanan med dubbelspår i den nya tågtunneln som 

ska gå under Varbergs tätort. Tanken är att utveckla ett område som förstärker kopplingen 

mellan staden och havet (Varbergs kommun, 2016). Markytan som bebyggs är 130 000 m2 

och boytan kommer att vara uppskattningsvis cirka 200 000 m2 (Claes Premmert, personlig 

kommunikation, 30 januari 2017) 
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Varbergs vision är att vara västkusten kreativa mittpunkt 2025. Med unika möjligheter som 

närheten till hav, natur och det geografiska läget har Varberg också alla möjligheter att nå 

målet. Men för att lyckas med detta krävs nytänkande, kunskap, mod och framåtanda. 

Varbergs kommun har utvecklat ett hållbarhetsprogram som handlar om att planera för en 

utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Hållbarhetsprogrammet 

innehåller konkreta hållbarhetskrav som redovisas i checklistor och beskriver hur olika 

aktörer ska samarbeta för att nå hållbarhetsmålen. Programmet berör alla delar från 

planerings- till förvaltningsskede. Västerport ska bli ett föregångsexempel på en hållbar 

stadsutveckling (Varbergs kommun, 2016). 

Att tillsammans nå de globala hållbarhetsmålen är viktigt och något som Varberg vill vara 

med och bidra till. För att göra detta krävs minimalt med resursuttag, något som är en stor 

utmaning vid nybyggnation. I dagens städer råder en obalans mellan ökande råvaruuttag och 

avfallsmängder. Hantering av resurser måste gå från förbrukning till cirkulär användning 

vilket innebär att hänsyns måste tas till material, energi och ekonomi. Målet är att förbruka 

minsta mängd icke-förnybara resurser och sträva efter återanvändning. Fokuset i Västerport 

ska ligga på material som är förnybara och kretsloppsanpassade. Tanken är att bygga 

fastigheter med lång livstid och som är anpassade till framtida klimatförändringar. Stadsdelen 

skall ge ett lågt avtryck på klimatet genom ett energisnålt byggande där energifrågorna 

diskuteras redan i planerings- och designprocessen (Varbergs kommun, 2016). 

 
Figur 2. Bild över stadsplaneringen i Varberg. Källa: Varbergs kommun (2016)  
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3 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras det material som samlats ihop för att på ett tydligt 

sätt redogöra för läsaren de teorier och begrepp som är relevanta för studien. 

3.1 Tidigare forskning 

Tidigare studier som gjorts i ämnet är ofta fokuserat på uppvärmningssystem i befintliga 

flerbostadshus och i nya eller befintliga småhus. Detta har gjort det svårt att hitta en tydlig 

teori att utgå ifrån som gäller uppvärmningen i flerbostadshus med låg energianvändning. Den 

befintliga teorin och empirin som samlats in har fått ligga till grund för denna studie. Därefter 

har en analys gjorts för att kunna dra egna slutsatser över om det är applicerbart på fallstudien. 

Himpe, Janssens, & Rebollar (2015) skriver i en artikel att Belgiens bostadssektor knappt var 

utbyggd med fjärrvärmen fram till år 2013, då de valde att införa ny teknik i form av 

lågtempererad fjärrvärme i staden Kortrijk. I området byggdes flerbostadshus med passiv-

husteknik. Artikeln framhäver vikten av att en integrering av lågtempererade fjärrvärme-

system och lågenergihus i framtiden skulle kunna vara lösningen för att minska andelen 

energianvändning i bostadssektorn. Yang, Hongwei, & Svendsen (2016) poängterar också 

vikten av att använda fjärrvärme i framtidens hållbara energisystem. I Danmark pågår försök 

för en övergång från tredje generationens fjärrvärmeteknik med en innetemperatur på 80 °C 

och en returtemperatur på 40 °C till fjärde generationen fjärrvärmeteknik med motsvarande 

50-55 °C/25 °C. Samtidigt finns det en oro att det nya lågtempererade systemet kommer bidra 

till legionellatillväxt och därmed ses som ett hinder. Men trots detta påstår Yang et al (2016) 

att det är möjligt, utan att bryta mot varken hygien- eller komfortkrav, att genomföra en 

övergång. Behovet av varmvattnet har ökat med närmare 50 % de senaste tjugo åren. Så trots 

en minskad efterfrågan på uppvärmning av inneluften, i takt med ett mer hållbart byggande, är 

behovet av varmvatten ändå stort.  

Kjellsson (2004) skriver i sin avhandling att det finns flera fördelar med ett kombisystem, som 

består av bergvärme tillsammans med solfångare. En av fördelarna är att solfångarna, när de 

fungerar som bäst under sommarhalvåret, kan ta över hela värmeproduktionen. På så sätt kan 

bergvärmehålet vila under tiden och lagra ännu mer energi under de tre mest soliga 

månaderna. Det medför också att livslängden på pumparna förlängs eftersom det annars sliter 

på pumparna väldigt hård att producera värme med många men korta drifttider. Systemet 

kompletterar varandra effektivt och gör därmed att värmepumpens värmefaktor, COP-värde 

också ökar. 

Fadejev, Simson, Kurnitski, Kesti, Mononen, & Lautso (2016) skriver i en artikel att det är 

viktigare än någonsin att använda förnybara energikällor och syftar på EU:s mål om att 

byggnader ska byggas enligt nära-nollenergistandard från och med januari 2021. Fadejev et al 

(2016) anser att hybridsystem bestående av bergvärme tillsammans med solvärmelagring kan 

utnyttjas effektivt. 



 

 

11 

 

3.2 Uppvärmning av flerbostadshus i Sverige 

Bostads- och servicesektorn står för ungefär 40 % av Sveriges totala energianvändning. I 

sektorn ingår hushåll, offentlig verksamhet, serviceverksamhet samt jordbruk och fiske. 

Energianvändningen i sektorn är ungefär 150 TWh årligen och hälften av det går åt till 

uppvärmning av bostäder och lokaler. Av den hälften går ungefär 30 % åt för uppvärmning av 

flerbostadshus. Användningen av energi minskar och det gäller framförallt energin som 

används för uppvärmning av bostäder och varmvatten. Den största anledningen är bytet från 

uppvärmning med olja till dagens uppvärmning med fjärrvärme och el vilket har lett till 

minskade omvandlings- och överföringsförluster. Även de senaste årens allt mer 

energieffektiva byggande samt renoveringar av gamla energikrävande hus har lett till en 

minskad energianvändning. Uppvärmningsbehovet är av naturliga skäl större på vintern och 

lägre på sommaren (Energimyndigheten, 2015b). 

3.3 Nära-nollenergibyggnader 

Som nämnts tidigare under inledningen kom EU med det uppdaterade direktivet om 

byggnaders energiprestanda år 2010. Direktivet säger att från och med den 31 december 2020 

ska alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader. Den 14 januari 2014 gav regeringen 

Boverket uppdraget att ta fram ett förslag på hur direktivet ska implementeras i Sverige 

(Boverket, 2015). Den 8 december 2016 tog regeringen beslutet om en ändring i plan- och 

byggförordningen som träder i kraft den 1 april 2017 med definitionen att en nära-

nollenergibyggnad ska ha en mycket hög energiprestanda. Boverket släppte sitt förslag i 

januari och synpunkter på förslaget kunde lämnas in fram till slutet av februari (Boverket, 

2017a). I mars kom beslutet om ändringarna som ska införas i Boverkets byggregler, BBR, 

delvis från och med den 1 april 2017 och ytterligare ändringar från den 1 januari 2021. Dessa 

ändringar rör främst kapitlet om energihushållning i BBR (Boverket, 2017b). I senaste BBR 

2016 uttrycks den energi som behöver levereras under ett normalår till en byggnad för 

uppvärmning, kylning, tappvarmvatten och hushållsenergi som energianvändning. Den 

specifika energianvändningen i sin tur uttrycks i kWh/m2, Atemp. Atemp är den yta i byggnaden 

som är avsedd att värmas upp till mer än 10 ℃. Enligt BBR 2016 varierar den maximala 

specifika energianvändningen för flerbostadshus, beroende på vilken klimatzon det befinner 

sig i, mellan 75-115 kWh/m2 för byggnader med annat uppvärmningssätt än el. För 

uppvärmning med el gäller 45-75 kWh/m2  (Boverket, 2016). I de nya kraven som sätts för att 

uppnå nära-nollenergi är förändringarna mot dagens BBR att specifik energianvändning 

ersätts med ett primärenergital, klimatzonerna försvinner och ersätts med en geografisk 

justeringsfaktor och kategorin elvärmda byggnader försvinner helt. I stället används en så 

kallad primärenergifaktor som är satt utefter vilket typ av uppvärmningssätt som används, se 

bilaga 1 (Boverket, 2017c; Boverket, 2017d). Primärenergitalet för år 2021 är 85 och översatt 

kommer den specifika energianvändningen att ligga mellan 35-65 kWh/m2 vilket är en 

minskning från dagens BBR med cirka 20-30 % (Boverket, 2017e). 

Införandet av nära-nollenergibyggnader är ett steg i rätt riktning för att uppnå EU:s klimatmål 

2030 som innebär (European Commission, 2017):  
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 minskade utsläpp av växthusgaser med minst 40 % till 2030 jämfört med 1990 

 minst 27 % förnybar energi på EU-nivå till 2030 

 minst 27 % ökad energieffektivisering till 2030 men med ambition att uppnå 30 % 

3.4 Expertintervju med Kristian Widén 

Professor Widén (personlig kommunikation, 22 mars 2017) tror inte att nybyggnationen av 

framtida bostäder är något problem. Branschen anpassar sig efter de lagar och regler som 

finns på samma sätt som de alltid gjort, även om det alltid finns lite motstånd till förändringar 

i början. Förändringar har skett i byggreglerna hela tiden och aktörerna i branschen har 

anpassat sig efter det som blivit norm. Sverige är generellt väl förberett på de nya direktiven 

om nära-nollenergibyggnader. Widén (2017) anser att det såklart är viktigt att diskutera hur 

det kommer att bli ekonomiskt. Husen kommer antagligen att bli lite dyrare i 

investeringskostnad men på sikt kommer det att bli mer ekonomiskt i och med lägre energi- 

och driftskostnader. Hur mycket som går att spara på ett nära-nollenergihus handlar om hur 

energipriset är. Som det ser ut nu är det låga energipriser vilket gör att besparingen inte blir 

lika stor. 

Widén (2017) säger att det finns två olika huvudalternativ att diskutera för uppvärmningen av 

bostadshusen. Det ena är en enskild värmekälla för varje fastighet och det andra är någon 

form av central värmekälla, till exempel fjärrvärme. En annan viktig aspekt att diskutera är 

hur värmen levereras ut i bostäderna. Widén (2017) tror att när det gäller lågenergihus 

minskar behovet av att ha snabba uppvärmningssystem i form av till exempel luftvärme-

pumpar. Snarare är ett trögare system lämpligt, via vattenburna system i form av till exempel 

golvvärme eller radiatorer. Det är ett system som är förhållandevis energisnålt då det krävs 

mindre energi för att bibehålla värmenivån.  

Widén (2017) tror, och understryker att han inte är någon expert på just uppvärmningssystem, 

att fjärrvärmen kommer att vara en viktig del i framtidens tätorter och nybyggda stadsdelar. 

Vid enskilda värmekällor i varje fastighet är möjligheten att optimera energisystemet mindre. 

Bergvärmen är en förhållandevis energisnål lösning och skulle absolut kunna vara ett 

alternativ. Framförallt i kombination med solceller där pumparna till viss del drivs på 

egenproducerad el. Fördelen med bergvärme är att det inte behövs en massa rör framdragna 

för att leverera energin till fastigheten, vilket innebär att infrastrukturkostnaden uteblir. 

Nackdelen är att det inte går att optimera energisystemet. Något som är viktigt att tänka på är 

hur bra bergvärmen är på lång sikt. Vidare anser Widén (2017) att det finns två perspektiv ur 

brukarnas synvinkel. Det finns de som vill ha egna värmesystem som de själva ansvarar över 

och sen finns det de som tycker att det är skönt att ansvaret ligger hos någon annan och som 

sköter systemet åt dem. 

Widén (2017) tror inte att det fungerar att tvinga någon, mer än möjligtvis initialt, att ansluta 

sig till fjärrvärmen. Dock är det viktigt att, möjligtvis genom exploateringsavtal, försöka få 

alla som exploaterar i en ny stadsdel att bidra till investeringen av att dra huvudledningarna 

för att ha en mer flexibel valmöjlighet i framtiden. Detta eftersom ingen vet hur situationen 

verkligen kommer att se ut de närmsta tjugo till trettio åren. Det innebär inget tvång till 
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anslutning av fjärrvärmen men möjligheten finns alltid. Speciellt i ett nytt område är det så 

mycket billigare att förbereda för den typen av infrastruktur medan byggandet sker än att 

komma på det i efterhand. Widén (2017) poängterar vikten av att det vid planering av en ny 

lågenergiförbrukande stadsdel, ur ett kommunalt perspektiv, kan vara viktigt att planera för 

framdragning av fjärrvärme direkt då frågan är om det annars någonsin kommer att 

genomföras. Detta för att möjliggöra flexibiliteten att kunna välja vilket uppvärmnings-

alternativ som är mest lämpligt då förutsättningarna hela tiden förändras. 

3.5 Fjärrvärme 

3.5.1 Fjärrvärmens historia och utveckling 

Som nämnts tidigare i inledningen till denna studie värms 91 % av flerbostadshusen upp med 

fjärrvärme (Energimyndigheten, 2016a). Figur 3 visar den procentuella fördelningen av de 

olika uppvärmningsalternativen. Siffrorna i diagrammet är från 2014 men den procentuella 

fördelningen är densamma för 2015. 

 
Figur 3. Uppvärmningen i flerbostadshus 2014. Källa: (Energimyndigheten, 2015a) 

Produktion av värme och el i fjärrvärmekraftverk var en möjlighet som tog sin början och 

utveckling i slutet på 1940-talet. Det var en ny och oprövad teknik som väckte intresse. 

Fjärrvärmen är resultatet av en hårdare klimatpolitik där fossila bränslen fått lämna plats för 

nya innovativa lösningar som levererar värme. I början gick utvecklingen trögt men i 

samband med oljekrisen och färdigställandet av miljonprogrammet år 1973 kom det riktiga 

genombrottet. Då kopplades fjärrvärme in i de färdiga flerbostadshusen. I slutet av 1970-talet 

var fjärrvärmen tillsammans med el det vanligaste alternativet för uppvärmning. Fjärrvärme är 

ett system som passar bra in i tätorter och framförallt i flerbostadshus. Idag har 270 av 

Sveriges 290 kommuner ett utbyggt fjärrvärmenät (Svensk Fjärrvärme, 2009).  

Under 1880-talet infördes första generationens fjärrvärmeteknik som använde ånga som 

värmebärare. Anledningen till att ånga blev ett naturligt val var för att fjärrvärmesystemen 

utnyttjade värmen från ångdrivna kraftvärmeverk på den tiden. Fram till 1930 var tekniken 

ledande på marknaden vid installation av fjärrvärmesystem i hela Europa och USA. Idag 
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klassas tekniken, som då bestod av betongrör med ånga fram i kulvertar och kondens i retur, 

som uråldrig. Teknik innebar höga värmeförluster och stora explosionsrisker. Ledningarna 

utsattes för korrodering vilket påverkade kondensåterföringen negativt och därmed blev 

energieffektiviteten negativt påverkad. Trots detta finns tekniken fortfarande kvar på vissa 

platser, till exempel i New York. Fram till 1970-talet var andra generationens fjärrvärme-

teknik den mest framträdande på marknaden. Systemet använde vatten som värmebärare och 

temperaturerna översteg, till stor del, 100 °C. Vanligt förekommande delar i systemen var 

ledningar i betongkanaler, stora och tunga ventiler och massiva skal-tub-värmeväxlare. Idag 

används den så kallade tredje generationens fjärrvärmeteknik som expanderade kraftigt under 

1980-talet. Till skillnad från andra generationens teknik är temperaturerna lägre i rören som är 

direkt förlagda i marken. Fortfarande används dock trycksatt vatten som värmebärare på 

samma sätt som för andra generationens teknik. Den främsta utvecklingen under de tre 

generationerna har varit lägre nättemperaturer, färre delar och förtillverkat material som 

tillsammans bidragit till lägre arbetskostnader för montering (Frederiksen & Werner, 2014). 

3.5.2 Så fungerar fjärrvärmen 

Enligt Frederiksen & Werner (2014) är ett lokalt distributionsnät med centralt producerad 

eller återvunnen värme tillsammans med lokala bränslen eller värmeresurser den 

grundläggande affärsidén med fjärrvärmen. En lämplig, billig värmekälla, värmemarknadens 

värmebehov samt ett nät av rörledningar som förbinder behovet med värmekällorna är alla tre 

obligatoriska delar i ett fjärrvärmenät som ska vara konkurrenskraftigt. För att hålla nere 

kostnaderna måste alla tre delar vara lokala. Dessutom behöver korta rör användas i 

distributionsnätet. Idag finns det fem strategiska och lokala värme- och bränsleresurser, som 

tidigare nämnts i problemdiskussionen: kraftvärme, överskottsvärme från avfallsförbränning, 

överskottsvärme från industriprocesser, skogs- och träavfall samt naturliga geotermiska 

värmekällor. 

Fjärrvärmenätet ligger nedgrävt i marken och består av flera tusen kilometer rörledningar 

fyllda med vatten. Temperaturen på vattnet varierar mellan 70 och 120 ℃ och kommer 

vanligtvis från ett värmeverk där det hettas upp och pumpas ut i nätet under högt tryck och 

vidare ut till fastigheterna. Med hjälp av en värmeväxlare som är placerad i den fjärrvärme-

central som finns i varje fastighet omvandlas energin i det varma hetvattnet från rören till 

behaglig inomhustemperatur och varmvatten till kranarna. Det vatten som finns i de isolerade 

kulvertarna, också kallat fjärrvärmevatten, är ett slutet system vilket innebär att det inte är 

samma vatten som sedan används som kranvatten. Fjärrvärmevattnets syfte är att överföra sin 

värme till de vattenburna kanalliknande värmesystem som finns i fastigheten utan att 

vätskorna möts. Via returledningar går det avsvalnade fjärrvärmevattnet tillbaka till 

värmeverket för att på nytt värmas upp och pumpas ut via rörledningarna till fastigheterna 

igen (Svensk Fjärrvärme, 2016).  
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3.5.3 Fördelar och nackdelar 

Frederiksen & Werner (2014) anser att det finns en del nackdelar med fjärrvärme ur 

kundsynpunkt. I och med att det är ett naturligt monopol så finns det ingen möjlighet till 

prisförhandling för den enskilde kunden, ingen kund får särbehandlas. De höga kostnaderna 

för att investera i fjärrvärmenätet gör att det är svårt att lämna systemet när kunden väl är 

ansluten på grund av de höga omställningskostnader som uppstår. 

Svensk fjärrvärme (2016) skriver att trots att utbyggnationen av fjärrvärmenät är en 

omfattande process och kostar mycket pengar så fortsätter den. Det finns flertalet fördelar 

med fjärrvärmen och några av dessa är bland annat att det är klimatsmart, pålitligt, smidigt 

och flexibelt. Den värme som används i de svenska fjärrvärmenäten kommer som tidigare 

nämnts framförallt från spillvärme från stora industrier. Det innebär att fjärrvärmen kan anses 

vara klimatsmart genom att energin, som annars gått förlorad, tas tillvara. Samtidigt har 

utsläppen av svavel, kväve och koldioxid minskat då dagens värmeverk och eldningspannor 

bytt från olja och kol till förnybar och återvunnen energi. Svensk fjärrvärme (2016) anser att 

fjärrvärmen är driftsäker och kräver lite underhåll och är därför säker för kunderna. Avbrott 

som sker märks knappt i fastigheten då reservanläggningar direkt kopplas på. Fjärrvärmens 

flexibilitet beror på möjligheten att lagra energi och den är dessutom inte beroende av en viss 

energikälla. Sammanfattningsvis skriver Svensk fjärrvärme (2016) att ingen vet hur framtiden 

kommer att se ut men att fjärrvärmenätet är viktigt för framtidens energiförsörjning och har 

fördelen att kunna anpassa sig. 

3.5.4 Fjärde generationens fjärrvärme 

Definitionen av fjärde generationens fjärrvärme enligt Lund et al (2014) (s. 10) 

“The 4th Generation District Heating (4GDH) system is 

consequently defined as a coherent technological and institutional 

concept, which by means of smart thermal grids assists the 

appropriate development of sustainable energy systems. 4GDH 

systems provide the heat supply of low-energy buildings with low 

grid losses in a way in which the use of low-temperature heat 

sources is integrated with the operation of smart energy systems. The 

concept involves the development of an institutional and 

organisational framework to facilitate suitable cost and motivation 

structures”.  

Enligt Lund et al (2014) visar tidigare forskningsslutsatser att fjärrvärmen spelar en viktig roll 

för framtiden. Men fjärrvärmetekniken måste utvecklas vidare för att kunna fortsätta vara 

konkurrenskraftig. Nätförlusterna måste minska, genom att utnyttja synergier, för att på så vis 

öka effektiviteten i de lågtempererade produktionsenheterna i systemet. Fjärrvärmens 

konkurrenskraft uppstår genom en kombination av förhållandet mellan värmefördelning och 

värmetillförsel. En viktig förutsättning för värmefördelningen är att värmebehovet måste 

komprimeras för att minimera distributionskostnader och värmeförluster. Att transportera 

värmen till glesa områden kan leda till relativt höga kostnader och distributionsförluster. Att 
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städer är täta nog för att kunna hantera en stor minskning av uppvärmningsbehovet utan att 

förlora fjärrvärmens konkurrenskraft är en avgörande faktor vid ett beslut av långsiktig 

karaktär. Yang, Hongwei, & Svendsen (2016) poängterar vikten av lågtempererade fjärr-

värmesystem eftersom höga temperaturer leder till en ökad energianvändning och mer 

värmeförluster under distribution och överföring.  

Lund et al (2014) skriver att det finns en del utmaningar som fjärrvärmen måste möta för att 

behålla sin viktiga roll i framtidens hållbara energisystem: 

1. Att kunna leverera den mängd lågtempererad fjärrvärme som krävs för uppvärmning 

och varmvatten till befintliga byggnader, renoverade befintliga byggnader och nya 

energisnåla byggnader. 

För att möta den första utmaningen krävs att den fjärde generationens fjärrvärme och 

byggandet av bostäder anpassas för att kunna öka energieffektiviteten i det totala systemet. 

Det kan, enligt Lund et al (2014), inkludera följande egenskaper i byggnadskonstruktionen: 

synergier av att kombinera energibesparing med utbyggandet av fjärrvärme, lågtempererat 

uppvärmningssystem, lågtempererat varmvattensystem samt intelligent kontroll av 

uppvärmningen, till exempel väderprognoser som bedömer behovet av uppvärmning.  

2. Att kunna fördela värmen i näten med låga förluster. 

Lund et al (2014) definierar smarta värmenät som ett nätverk av rör som ansluter byggnaderna 

i ett kvarter eller en hel stad så att servicen av dem kan ske i en centraliserad värmeproduktion 

lika väl som i flera olika produktionsanläggningar. För att möta den andra utmaningen krävs 

förbättrade komponenter och synergier för att på så vis minska värmebehovet med fokus på 

låga kostnader tillsammans med låga nätförluster. Lågtempererade nät, mindre 

rördimensioner, bättre isolerade rör samt intelligent kontroll av rören är alla element som är 

viktiga för de smarta näten.  

3. Att kunna återvinna värme från lågtemperaturkällor och integrera förnybar värme 

såsom till exempel sol. 

Den tredje utmaningen kräver bättre utnyttjande av förnybar värme och återvunnen 

lågtempererad värme samt en ökning av effektiviteten i kraftvärmeproduktion och storskaliga 

värmepumpar tillsammans med användningen av värmelager. Lund et al (2014) anser att det 

innebär att följande aspekter behöver begrundas: värme från kraftvärmeproduktion och 

avfallsförbränning, spillvärme från industriprocesser och lokaler, central eller lokal solvärme 

med säsongslager samt de ytterligare fördelar som finns med lågtempererad värmefördelning. 

4. Att kunna vara en integrerad del av smarta energisystem. 

Den fjärde utmaningen anser Lund et al (2014) innebär att uppvärmningssystemet måste 

samarbeta med elsystemet. Då beroendet av förnybara källor såsom vind, sol, vågor osv. ökar, 

blir systemet beroende av fluktuerande energikällor. När det produceras för mycket el måste 

den gå att lagra, vilket är dyrt. Där kommer uppvärmningen in då det är billigare att lagra 
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värme. Genom att använda elektriciteten till uppvärmning och därefter lagra resursen 

integreras de två systemen. 

5. Att kunna säkerställa lämplig planering, kostnad och motivationsstruktur i förhållande 

till verksamheten samt strategiska investeringar i samband med omvandlingen i 

framtida hållbara energisystem.  

Lund et al (2014) skriver att utmaningen ligger i att bestämma var fjärrvärmen skall finnas 

och var den inte skall finnas, i vilken utsträckning värmen bör produceras och hur 

integrationen av fluktuerande förnybara källor motiveras, inklusive integreringen med andra 

delar av hela energisystemet. 

3.5.5 Expertintervju med Sven Werner 

Professor Werner (personlig kommunikation, 27 mars 2017) beskriver att det finns tre olika 

alternativ som är aktuella för uppvärmning av flerbostadshus i Sverige: fjärrvärme, bergvärme 

och eldning av biobränslen i form av främst pellets. Vidare förklarar han att framtidens 

byggande av bostäder med hänsyn till de nya nära-nollenergikraven ses som en möjlighet och 

att energibehovet kommer att bli mycket lägre. I dagens befintliga hus är behovet av 

uppvärmning högt, och därmed krävs radiatorer med höga temperaturer. Dock utestängs 

väldigt mycket lågvärdig värme, som annars kan återvinnas. Vid låga behov, som i framtidens 

lågenergibyggnader, och med samma storlek på radiatorerna är det möjligt med låga 

temperaturer. Med låga temperaturer i byggnaderna går det att tillföra lågtempererad 

fjärrvärme i systemet, i forskningen kallad fjärde generationens fjärrvärme. Werner (2017) 

säger att fjärde generationen ska innebära 50 ℃ i framtemperatur och 20 ℃ i returtemperatur. 

Temperaturerna är fortfarande på forskningsstadiet men tester har genomförts som har visat 

sig vara lyckade. Just nu är Werner med i ett projekt där fjärde generationens fjärrvärme är 

tänkt att testas i fyra olika städer i Sverige där nya stadsdelar ska byggas: Varberg, Halmstad, 

Helsingborg och Lund. I och med att fjärde generationens fjärrvärme inte är testad på riktigt 

än, så är det ingen som vet om tekniken helt fungerar. Därför krävs det att det byggs 

demoanläggningar som visar på de positiva effekterna av detta. Returen i dagens 

fjärrvärmenät ligger på runt 45-50 ℃. Det innebär att den nya tekniken gör det möjligt att 

utnyttja returvärmen som framtemperatur i en ny stadsdel med låg energianvändning, se figur 

4 för en principskiss. 

 
Figur 4: Principskiss över Sven Werners beskrivning av 4:e generationens FV. Källa: Sven Werner, 2017 
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Werner (2017) anser att tekniken lämpar sig speciellt bra i Västerports fall. Detta eftersom 

stadsdelen ligger på en gynnsam plats i förhållande till returrören för både Södra cell i Värö 

och Varberg Energis värmeverk, Flisan. Från Södra cell kommer den spillvärme som 

återvinns och till största delen värmer upp Varberg. I Flisan tillförs primärenergi i form av 

biobränsle som bidrar med spetsvärme vid de tillfällen när det krävs lite extra. Genom att 

utnyttja returvärmen som håller 45-50 ℃ från det befintliga nätet används, i Västerports fall, 

80 % av den tillförda värmen från Södra cell och resterande 20 % från Flisan. Hade 

Västerport istället kopplats in på framtemperaturröret hade endast 15 % kommit från Södra 

cell och resterande 85 % från Flisan. Genom att använda denna teknik blir effekten från Södra 

cell större i och med att mindre värme går till spillo samtidigt som mindre primärenergi-

tillförsel krävs. 

Slutsatsen Werner (2017) kan dra av om fjärrvärmen lämpar sig i framtida stadsdelar med låg 

energianvändning är att det går, men att det kommer att vara en utmaning. Alla omställningar 

är utmaningar. Men i och med att de tekniska lösningarna i det nya fjärrvärmesystemet är 

bättre kommer det också att löna sig för framtiden. Det gäller att se möjligheter framför 

hinder. Fjärrvärmesystemet kommer att bytas ut under femtio till hundra år och tekniken 

kommer att förbättras hela tiden. Utbyggnaden av det nya systemet kommer att byggas 

parallellt med det gamla tills det är utfasat, på samma sätt som när elsystemet gick från 

likström till växelström. Som möjligheterna ser ut idag är det mest lämpligt att koppla på det 

nya systemet på det gamla systemets returrör. Eftersom det är väldigt dyra investerings-

kostnader för att dra nya rör samt att de befintliga byggnader som finns idag är anpassade för 

tredje generationens fjärrvärme. Går testerna av den fjärde generationens teknik enligt plan 

tror Werner (2017) att det är möjligt att redan 2021, när nära-nollenergikravet träder i kraft, 

börja implementera ett nytt fjärrvärmesystem för nya stadsdelar. Samtidigt poängterar Werner 

(2017) att det viktigt att ta hänsyn till och tillämpa de möjligheter som finns för varje enskild 

stad för att på bästa sätt nyttja fjärrvärmens fördelar. 

För att kunna sänka temperaturnivåerna i dagens nät, där årsmedelvärdet ligger på 86/47 °C, 

till de nya lägre temperaturnivåerna på 50/20 °C säger Werner (2017) att det krävs ett 

införande av tre stycken olika ändringar. De tre ändringarna består av: 

1. Införande av små fjärrvärmecentraler i varje lägenhet som ersätter större 

fjärrvärmecentraler i varje fastighet. 

2. Längre värmeväxlare som ersätter hälften så långa värmeväxlare. Detta för att ge en 

mindre temperaturskillnad för värmeöverföringen och på så sätt sänka nätens 

framtemperaturer med 5-8 °C. 

3. Införandet av ett tredje rör i fjärrvärmeledningar med återcirkulation. 

Genom att införa dessa tre ändringar påstår Werner (2017) att möjlighet fås till ett större 

utbud av ny värmetillförsel med lägre tillförselkostnader. Även om det inte bidrar till 

väsentligt lägre distributionskostnad på kort sikt. Att införa små värmecentraler i varje 

lägenhet medför en ökad kostnad men samtidigt behövs inga varmvattencirkulationssystem, 

så kallade VVC-system. Dessutom betonar Werner (2017) att stora radiatorsystem inte 

behövs. Byggs de nya systemen lokalt minskar kostnaderna på sikt då det krävs fler 
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komponenter vilket ger en mer standardiserad tillverkning. Det medför minskade kostnader 

eftersom komponenterna kan masstillverkas och byggas av robotar. Långsiktigt anser Werner 

(2017) att det kommer bli billigare om denna teknik införs och hela Europa använder sig av 

den. 

Werner (2017) förklarar att fördelen med fjärde generationens fjärrvärme gentemot 

bergvärme är att fjärrvärmen kräver betydligt mindre primärenergi. Detta eftersom 

bergvärmepumparna drivs på el vilket kräver utbyggnader för primärenergitillförsel. 

Dessutom är fjärrvärmen väldigt driftsäker och snittet för driftstopp ligger på max 1-2 timmar 

per år. Är elpriset lågt har värmepumpar en fördel gentemot fjärrvärmen. Dessutom tjänar 

fjärrvärmeverken mindre på sina kraftvärmeverk när priset på el är lågt eftersom deras 

intäkter inte blir lika höga. När elpriset är högre är det till fjärrvärmens fördel eftersom de då 

tjänar mer och tvärtom för värmepumparna. Även om fjärrvärmen är det vanligaste 

uppvärmningssystemet i flerbostadshus förklarar Werner (2017) att det finns fördelar med en 

effektiv konkurrens eftersom det håller marknaden i liv. Samtidigt är det viktigt att hålla 

konkurrensen effektiv och levande i och med att tekniken då går mer framåt. “Göder man inte 

konkurrenten kan man inte få någon effektiv konkurrens”. Genom att ha konkurrenter går 

tekniken framåt. 

Werner (2017) anser att tredje generationens fjärrvärme inte är konkurrenskraftig i framtidens 

städer på grund av höga temperaturer som leder till höga värmeförluster. Om dagens teknik 

används i framtidens byggnader kommer det leda till att förlusterna ökar från cirka 10 % till 

30 %. Samtidigt betonar Werner (2017) vikten av att bygga så effektiv som möjligt för att 

kunna förse byggnaderna med lägre temperaturer. Kan delar av fjärrvärmenätet hädanefter 

byggas med den nya tekniken kommer det ge resultat på hela det befintliga nätet. 

I dagsläget krävs det högre temperaturer i näten på grund av legionellabakterier. Dagens 

system består av ett VVC-system som gör att vattnet hela tiden cirkulerar. Om systemet står 

stilla under en längre period kan det bildas legionellabakterier. Lösningen på detta är att sätta 

fjärrvärmesystem ända fram till lägenheterna för att korta avståndet mellan 

fjärrvärmecentralen som finns i byggnaden, och det varmvatten som används. På så sätt kan 

VVC-systemet uteslutas. Genom att göra detta minskas alla risker med att legionellabakterier 

ska bildas. Vanligtvis dödar höga temperaturer legionella men om denna teknik används 

räcker det med framtemperaturer på 45 °C. Högre grader än så behövs egentligen inte för att 

exempelvis kunna duscha i behaglig temperatur och för att lösa fetter till disk. Av 

säkerhetsskäl används idag högre temperaturer, men Werner (2017) säger att det inte är 

nödvändigt med den marginalen i framtiden. 

3.5.6 Prissättning och monopol 

Lundmark (2013) förklarar att motsatsen till fullständig konkurrens är monopol. Det är en 

marknadsform som innebär att företaget sätter sina egna priser och därmed vill vinst-

maximera. Istället för att marknaden består av flera företag som konkurrerar, är det endast ett 

företag som bedriver verksamhet. Granström (2011) skriver att före 1996 byggdes och 

utvecklades fjärrvärmen endast i kommunal regi. Då användes självkostnadsprincipen, som 



 

 

20 

 

enligt Nationalencyklopedin är en grundsats som innebär att kommuner och landsting inte får 

bestämma avgifter på ett sådant sätt att det genererar ekonomisk vinst. Granström (2011) 

förklarar att det gjorde att det fanns en möjlighet för kommuninvånarna att köpa värme till ett 

konkurrenskraftigt pris. Sedan ändringen i kommunallagen 1996, i samband med att 

elmarknaden avreglerades, är prissättningen på fjärrvärme fri och naturligt monopol råder. De 

största fjärrvärmeaktörerna på marknaden i Sverige är idag Fortum, Göteborg Energi och 

E.ON, tillsammans med Vattenfall. Enligt Granström (2011) drivs fjärrvärmen som ett 

naturligt monopol där handel, distribution och ibland även produktion sker sammansmälta. 

Det finns endast en fjärrvärmeleverantör inom varje nät, vilket medför, som tidigare nämnts, 

att det inte finns någon möjlighet för konsumenten att byta leverantör. Det innebär att kunden 

tvingas byta uppvärmningsform om missnöje infaller, vilket kan förknippas med höga 

kostnader. Mahapatra (2015) skriver i en artikel att Växjö kommun valde att ställa särskilda 

energikrav utöver BBR som gjorde att de boende inte gavs några alternativ till fjärrvärmen i 

det nya bostadsområdet Östra lugnet utan tvingades istället ansluta sig till det lokala 

fjärrvärmenätet.  

Många faktorer påverkar priset på fjärrvärmen. Enligt Svensk fjärrvärme (2010) har de lokala 

förutsättningarna tillsammans med beslut i kommunen och den statliga energipolitiken stor 

påverkan på priset. Dessutom räknas förutsättningarna för respektive tätort in där 

distributionsnätets kostnader beror på storlek och markförhållande. Ju fler som bor nära 

varandra desto billigare blir det. Kommunens val av bränsle tillsammans med planerade 

investeringar och nätets underhållsbehov är viktiga faktorer. De faktorer utifrån som spelar 

roll är i huvudsak skatter, avgifter och bränslepriser. 

Enligt Fredriksen och Werner (2014) finns det två grundläggande principer av prismodeller 

som används vid prissättning av fjärrvärme: kostnadsbaserad och marknadsbaserad 

prissättning. Den kostnadsbaserade prissättningen är kopplad till leverantörens kostnader. Det 

innebär att prisnivån ges utifrån leverantörens alla kostnader årsvis med hänsyn till 

avkastningskrav på de investeringar som gjort på fjärrvärmesystemet. Marknadsbaserad 

prissättningen är istället antingen direkt eller indirekt. Direkt innebär det att en prisformel 

används som är direkt kopplad till det rörliga priset för ett annat marknadsalternativ. Indirekt 

innebär det att prisnivån sätts årligen efter vad alternativen på marknaden erbjuder. 

Eriksson, Tedebrand, & Öhling (2013) och Fredriksen & Werner (2014) beskriver fyra 

element som vanligtvis ingår i en prismodell. Nämligen: fastpris, effektpris, energipris och 

flödes- eller temperaturpris. Det fasta priset betalas för att genom anslutning få tillgång till 

fjärrvärmen och är oberoende av den faktiska värmeleveransen. Effektpriset är baserat på den 

kapacitet som efterfrågas och benämns ofta utifrån kundens behov på tim- eller dygnsbasis. 

Energipriset baseras på den faktiska värmeleveransen och är det pris som kunden betalar för 

varje enhet värme. Denna avgift varierar ofta beroende på årstid. Flödes- eller temperaturpris 

är inte alls lika förekommande i prismodellen men utgår från hur mycket fjärrvärmevatten 

som passeras genom värmeväxlaren. Den fungerar som ett incitament till att hålla nere 

förbrukningen och gynnar, respektive missgynnar utefter det.  
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År 2008 trädde Fjärrvärmelagen i kraft. Syftet med lagen är att stärka fjärrvärmekundernas 

position på marknaden, samt att ge en bättre inblick i fjärrvärmeverksamheten. Lagens 

bestämmelser riktar sig främst till förhållandet mellan fjärrvärmeföretagen och 

fjärrvärmekunder, och lagen finns som en konsekvens av det naturliga monopolet (SFS 

2008:263). Vidare säger Fjärrvärmelagen att fjärrvärmeföretag numera är skyldiga att ge 

tillträde för en tredje part gällande fjärrvärmeledningarna. Detta kallas tredjepartstillträde och 

innebär att fjärrvärmeföretagen ska ge möjlighet för en tredje part att använda ledningarna för 

att distribuera värme eller för att sälja värme till fjärrvärmeverksamheten. Enligt 

fjärrvärmelagen så gäller skyldigheten till detta bara om den anläggning som ska anslutas inte 

varit ansluten till någon fjärrvärmeledning innan eller fortfarande är. Dessutom måste 

tillträdet vara ekonomiskt försvarbart för fjärrvärmeföretagen att genomföras. Det får alltså 

inte innebära risk för fjärrvärmeföretaget. Vidare säger lagen att den tredje part som tillträder 

är tvungen att betala investeringskostnaden. 

2013 inleddes ett samarbete inom branschen, kallat Prisdialogen. Det är en förening som är 

frivillig att gå med i för fjärrvärmeföretagen. Samarbetet infördes för att skydda 

fjärrvärmekunder från oskälig prisutveckling. Syftet med samarbetet är att åstadkomma en 

rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Prisdialogen skapades också för att, 

genom dialog mellan fjärrvärmekunder och fjärrvärmeleverantörer, skapa ett förtroende för 

fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Kunderna ges möjligheten att påverka leverantörernas 

prisändringar och utveckling av priskonstruktioner (Prisdialogen, u.å.). 

3.5.6.1 Expertintervju med Varberg Energi 

Varberg Energi är en energi- och IT-koncern som ägs av Varbergs kommun. De levererar el, 

fjärrvärme, naturgas, energitjänster, bredband och internettjänster. Sundquist (personlig 

kommunikation, 20 april 2017), som arbetar som säljansvarig för fjärrvärmen, anser att de nya 

nära-nollenergikraven inte kommer innebära några svårigheter för fjärrvärmen. Detta 

eftersom den viktningsfaktor som finns i de nya kraven drabbar elen mer. Dock innebär det att 

en fastighet inte behöver uppnå de faktiska kraven då värmepumparna kan omvandla energin 

så att den köpta energin blir betydligt lägre än den faktiska energianvändningen. Sundquist 

(2017) tror att fjärrvärmen kommer ha en fortsatt betydande roll i bostadssektorn. Detta i 

samband med att elpriserna troligtvis kommer öka i framtiden, framförallt på grund av att 

kärnkraften är på väg att fasas ut. Det innebär att fjärrvärmens konkurrenskraft ökar. 

Sundquist (2017) ser inga risker med fjärrvärmen i nya stadsdelar med låg energianvändning 

så länge stadsdelarna är någorlunda energitäta. 

Fördelen med fjärrvärme är att värme, som annars hade gått förlorad, tas tillvara på. Dessutom 

tror Sundquist (2017) att fjärde generationens fjärrvärme med sina lägre temperaturer medför 

att spillvärme kan tas till vara på även från industriprocesser där värmen får lägre temperatur. 

För industrins del innebär det att den extra processen med att kyla bort värmen innan den 

släpps ut kan komma att försvinna och industrin får istället intäkter för såld värme. Det gör att 

det finns ett ännu större utrymme för fjärrvärmen i framtiden. Större delen av fjärrvärmen i 

Varberg kommer i form av spillvärme från Södra cell och Varberg Energis värmeverk Flisan. 

Numera köper Varberg Energi biogascertifikat för att kunna kompensera för den naturgas som 
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används när spetslast krävs. Sundquist (2017) tror att det för Varbergs del inte kommer finnas 

några risker med att vara beroende av spillvärme från Södra cell. Snarare hade en önskan varit 

att, från Varberg Energis sida, ha byggt en större ledning från Södra cell för ännu större 

kapacitet. Nu i efterhand är det inte ekonomiskt försvarbart.  

Nackdelen med fjärrvärme är att det är dyr infrastruktur att bygga ledningar. I gatumark 

räknar Varberg Energi med kostnader på närmare 4 000 kronor per meter för att bygga 

ledningar. Den kostnaden blir oförändrad förklarar Sundquist (2017) trots att husen drar 

mindre energi. Oavsett hur många som väljer att ansluta sig till fjärrvärmen i ett nytt område 

kommer den fasta avgiften för anslutningen antagligen vara densamma. Varberg Energi 

brukar räkna med att investeringen av infrastrukturen kommer att betala av sig på 30 år. 

Jämfört med bergvärmepumpar anser ändå Sundquist (2017) att fjärrvärmen är betydligt 

billigare. Dels för den har färre komponenter och mindre underhåll och dels för att 

fjärrvärmecentralen har betydligt mycket längre livslängd.  

Sundquist (2017) berättar att flera kunder har övergått från bergvärmepumpar till fjärrvärme 

för att de ansåg att bergvärmepumparna innebar för mycket problem och därmed ökade 

kostnader. Fjärrvärmen uppfattas som enkel för de kunder som bygger bostäder men 

Sundquist (2017) medger att det finns en möjlighet att aktörerna kan känna sig beroende. Å 

andra sidan är det helt fritt att byta och eftersom investeringskostnaden för fjärrvärme är 

betydligt lägre än investeringen av bergvärmepumpar så är det nästan enklare att byta från 

fjärrvärme till något annat än tvärtom. 

Sundquist (2017) ställer sig positiv till att införa en fjärrvärmecentral i varje lägenhet. Dock är 

det viktigt att de är lättillgängliga för att kunna servas. Fördelen är att VVC:n kan uteslutas 

och det innebär att värmeförluster, som annars uppstår i byggnaden försvinner. Dessutom är 

det lätt för varje boende att själva välja hur mycket värme som förbrukas. Just nu pågår ett 

samarbete med Varbergs Bostad där en fastighet ska testa att införa metoden. Varberg Energi 

ser det inte som ett problem och räknar med att försäljning av värme kommer att fortsätta på 

samma nivå. Den levererade energi som Varberg Energi tappar på grund av 

energieffektiviseringar i bostadssektorn räknar de med att få igen då antalet invånare i 

städerna ökar och därför antalet bostäder som kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. 

Sundquist (2017) tror att fjärde generationens fjärrvärme kommer vara betydande för hela 

Sveriges fjärrvärme. Genom sänkta temperaturer kommer möjligheten att ta vara på mer 

spillvärme. Sundquist (2017) poängterar att valet av uppvärmningssystem ska vara fritt. Ingen 

ska behöva tvingas att ansluta till exempelvis fjärrvärme. Däremot vill Varberg Energi att de 

ska vara så konkurrenskraftiga att valet för aktörerna faller på fjärrvärmen ändå. 

Förutom en engångssumma för anslutningen tillkommer det en fast årlig avgift. För villor är 

den fasta avgiften 1 940 kronor. På det tillkommer en rörlig kostnad som varierar över 

sommar och vinter och mäts i kronor per kWh. Gällande större flerbostadshus finns en 

utjämnad så kallad effektavgift, som är den fasta avgiften. Varberg Energi räknar med 

kategorital och tittar på förbrukningen under förra året och dividerar sedan med ett 

årsgenomsnitt på 2 200 timmar för att få effekten i kilowatt. Därtill tillkommer det rörliga 

priset på samma sätt som för villor, se tabell 3 för det rörliga fjärrvärmepriset för flerbostads-



 

 

23 

 

hus på Varberg Energi sedan 2011. Varberg Energi använder en kostnadsbaserad prissättning 

vilket innebär att priset på fjärrvärme styrs av företagets kostnader. Att priserna skiljer sig åt i 

kommunerna i landet tror Sundquist (2017) beror på vilka förutsättningar fjärrvärmebolagen 

har. Se bilaga 3 för medelpriser i några olika kommuner i Sverige. Dessutom beror det på 

kommunens resonemang och ekonomi. Är energibolagen till för att kommunen ska kunna 

mjölka ut pengar eller finns det möjlighet att göra investeringar för att kunna leverera så bra 

fjärrvärme som möjligt? För Varbergs del säger Sundquist (2017) att priset på fjärrvärme hade 

kunnat vara lägre om det funnits större utbyggda nät. 

Tabell 3: Fjärrvärmepriser i öre på Varberg Energi. Källa: Sundquist (2017) 

År Vinter Sommar Medel* 

2011 56,6 39,2 53,6 

2012 59,0 39,2 55,6 

2013 60,4 39,2 56,8 

2014 61,2 39,2 57,5 

2015 62,4 39,2 58,5 

2016 62,4 39,2 58,5 

2017 64,0 39,2 59,8 

* Medel räknas utifrån att 83 % av förbrukningen ligger på vintertaxan och resten på sommartaxan  

Sundquist (2017) förklarar att en kombination av fjärrvärme med exempelvis värmepumpar 

kan fungera bra om det kopplas på rätt sätt. Däremot ser Varberg Energi gärna att de får 

leverera lite mer än bara spetslasten. Antagligen kommer det att bli en förändrad prisbild i 

framtiden för de som väljer en kombination. Bolaget måste trots allt tjäna pengar på sin 

produkt. Samma sak gäller för kombinationer där solfångare används för uppvärmning av 

varmvatten och fjärrvärmen för uppvärmning av inomhustemperaturen. Vidare förklarar 

Sundquist (2017) att den nya fjärde generationens fjärrvärme gör det möjligt att sätta 

solfångare på taket och möjlighet att sälja ut den överblivna värmen på fjärrvärmenätet. 

3.5.6.2 Expertintervju Öresundskraft 

Gunnarsson (personlig kommunikation, 12 april 2017) jobbar som strateg inom 

Öresundskraft, ett energibolag som ägs av Helsingborg stad. Öresundskraft har fått rollen från 

kommunen att driva frågor kring energi och energisystem. Idag dominerar fjärrvärmen som 

uppvärmningsform i Helsingborgs tätort. De senaste 30-40 åren har den största andelen 

fjärrvärme levererats i form av spillvärme från industrin Kemira kemi, tidigare kallat Boliden. 

Fjärrvärmen kommer även från avfallshanteringen i Filbornaverket, ett kraftvärmeverk som 

togs i drift under hösten 2012 samt från kraftvärmeverket Västhamnsverket, beläget i hamnen. 

I Helsingborg och främst gällande stadsutvecklingsprojektet H+ diskuteras energi- och 

uppvärmningsfrågan mycket. Fjärrvärmen anses vara det rätta alternativet för den nya 

stadsdelen eftersom den till största del består av restvärme. Gunnarsson (2017) förklarar att 
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värmen från Kemira kemi inte är deras huvudsakliga verksamhet utan en restprodukt. Det gör 

att den så kallade primärenergifaktorn inte behöver tas hänsyn till, samma sak gäller 

Filbornaverket. I Västhamnsverket eldas restprodukter från träindustrin i form av pellets, och 

den typen av värme från restprodukter får en låg primärenergifaktor. På grund av den låga 

primärenergifaktorn motiveras fjärrvärmen som uppvärmningssystem i H+. El kommer aldrig 

att komma i närheten av den låga primärenergifaktor säger Gunnarsson (2017), även om 

förnybar energi som till exempel vind eller sol används. 

Vidare berättar Gunnarsson (2017) att Helsingborg har tagit fram en energistrategi som gäller 

i H+ och som tydligt ska tala om hur kommunen ska arbeta med energifrågor. Strategin liknar 

den så kallade avfallstrappan där idén funnits för projektet. Det första steget handlar om att så 

lite energi som möjligt ska användas. Det innebär exempelvis att en ventilationsfläkt som drar 

mindre el än en annan är ett bättre val. Detta steg kan tyckas verka självklart, men eftersom 

pengar spelar en viktig roll så är det inte det. Nästa steg handlar om att minska förluster så att 

energi inte tappas på vägen, exempelvis genom att ha belysning som endast används när 

behovet finns. Det tredje steget handlar om att ta tillvara på restprodukter, exempelvis att 

överväga om det är mest lämpligt att sätta in en värmepump som återvinner värme ur avloppet 

eller ventilationen, alternativt använda sig av fjärrvärmen som i sin tur består av återvunnen 

energi. Återigen poängterar Gunnarsson (2017) att det är svårt att motivera bergvärmepumpar 

som kräver tillförd energi, i förhållande till fjärrvärmen. Däremot om värmeväxlingen sker 

passivt så är det ett bättre alternativ. Det sista steget i energistrategin innebär slutligen att 

förnybar energi ska användas. Lokal energiproduktion ska eftersträvas i H+ i den mån det går, 

men det är en diskussion som inte är helt enkel eftersom till exempel solceller konkurrerar 

med plats för takterrasser och liknande. 

Gunnarsson (2017) beskriver att varken kommunen eller Öresundskraft kan tvinga eller 

diktera byggherrarna att välja en viss typ av uppvärmningssystem. Däremot kan kommunen 

sätta krav för att styra valen och dessutom motivera kunderna att välja fjärrvärmen genom 

rimliga priser på fjärrvärme gentemot alternativet. Samtidigt kan Öresundskraft motivera till 

ett mer miljömässigt val genom fjärrvärmen. Staden sätter nämligen krav på klimatpåverkan. 

Men det är fortfarande möjligt med värmepumpar som uppvärmningsalternativ förklarar 

Gunnarsson (2017), däremot måste elen som används till pumparna medföra låg 

klimatpåverkan för att då uppfylla stadens krav. I dagsläget är det dock inte ekonomiskt 

försvarbart med bergvärme jämfört med fjärrvärmen i Helsingborg kommun enligt 

Gunnarsson (2017). 

Gunnarsson (2017) säger att Öresundskraft försöker finna sätt att lagra värmen, eftersom de 

under sommarhalvåret har för mycket värme samtidigt som de under vintern vill undvika att 

elda trädbränsle i den mån det går. Helsingborg stad arbetar också med styrningen 

tillsammans med byggherrar i H+, vilket innebär att energianvändningen ska försöka styras 

efter solen. Exempelvis genom att diskmaskinen eller tvättmaskinen startar när solen börjar 

lysa och inte direkt på morgonen. I Helsingborg ska energisystemen bli så effektiva som 

möjligt genom att använda så lite energiresurser som möjligt och de resurser som används ska 

i första hand vara förnybara. 
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Gunnarsson (2017) säger att angående prissättningen på fjärrvärme i Helsingborg är det 

viktigt att erbjuda en nivå som gör att fjärrvärmen inte kostar mer än alternativen. Samtidigt 

måste Öresundskraft självfallet täcka sina kostnader för den produkt de tillverkar och vara 

lönsamma. Det spelar ingen roll hur miljövänlig och bra en produkt är om den inte har en 

ekonomisk bärkraft förklarar Gunnarsson (2017). Det handlar om att skapa ett högre värde för 

produkten samtidigt som kostnaderna ska minska. Gunnarsson (2017) säger att fjärrvärmen 

prissätts precis som alla produkter på en fri marknad. Öresundskraft arbetar efter en mer 

marknadsbaserad prissättning och de var några av de första som ingick i Prisdialogen. Därför 

anser Gunnarsson (2017) att priset på sätt och vis sätts tillsammans med kunderna. I 

förhållande till andra kommuner i Sverige är fjärrvärmepriserna i Helsingborg någonstans i 

mitten. I Falkenberg är fjärrvärmepriset högt men samtidigt finns där en bra marknad. Andra 

kommuner som istället satsar på ett väldigt lågt fjärrvärmepris, exempelvis Luleå, värnar om 

att det ska gynna kommuninvånarna. Gäller det ett kommunalt bolag finns det de som säger 

att “hellre ett lågt fjärrvärmepris än en hög vinst”. Samtidigt finns de andra kommuner som 

säger “ta hellre ut ett rimligt pris så levereras mer pengar till kommunkassan som i sin tur 

medför att skatten inte behöver höjas”. Gunnarsson (2017) berättar vidare att det finns olika 

sätt för ägaren att finna direktiv men tror att de flesta kommuner har ett avkastningskrav likt 

Helsingborg på ca 8-8,5 % på kapitalet som en kontinuerlig avkastning. Privata företag som 

äger fjärrvärmeverksamheter som exempelvis EO:n har högre krav på avkastning jämfört med 

kommuner. Gunnarsson (2017) säger att det är ett dilemma att ha ett avkastningskrav på 

mindre än 7-8 % eftersom det då blir för lite pengar över för att kunna göra investeringar på 

lång sikt. För att inte tappa konkurrenskraft måste de finnas kapital för att kunna investera i 

verksamheten och modernisera den med tiden.  

Gunnarsson (2017) säger att de inte finns mycket att säga om de nya lagar som stiftas och som 

innebär ett lägre uppvärmningsbehov. Oavsett måste fjärrvärmebolagen anpassa sig till dessa. 

Samtidigt som energibehovet blir längre ökar urbaniseringen. De närmsta 20 åren räknar 

Helsingborg med att växa med cirka 40 000 invånare. Så även om det byggs mer energisnåla 

hus som kräver mindre värme så kommer antagligen samma volymer värme att behöva 

användas eftersom antalet bostäder ökar. Ny infrastruktur behöver inte byggas ut utan den 

gamla kan på så sätt fortsätta användas. Med det sagt anser Gunnarsson (2017) att nya 

strängare lagar och krav inte behöver innebära ett hot för fjärrvärmen. 

3.6 Geoenergi 

3.6.1 Vad är geoenergi? 

Enligt Erlström, Mellqvist, Schwarz, Gustafsson, & Dahlqvist (2016) är geoenergi samlings-

namnet för den energi som är lagrad i jord, berg och grundvatten samt den periodvisa 

lagringen av överskottsvärme eller –kyla från jordskorpans 400 meter övre del. Den lagrade 

värmen skapas av solens uppvärmning och temperaturen i marken varierar beroende på årstid. 

Utvinning av värme, djupare än 400 meter, kallas geotermisk energi. Vidare skriver Erlström 

et al (2016) att det är viktigt att skilja på dessa, eftersom geotermisk energi inte handlar om att 

använda solenergin utan värme från berggrunden som skapades redan när jorden bildades. 

Den geotermiska värmen bildas även av radioaktivt sönderavfall från jordens inre vilket gör 
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det till en ständig uppvärmningsprocess. Geoenergianläggningar används för att både kyla och 

värma upp bostäder från berggrunden. Det finns flera olika geoenergisystem, till exempel 

ytjordvärme, bergvärme, borrhålslager eller havs/sjövärme. 

Erlström et al (2016) anser att det finns flera fördelar med geoenergi, en av dem är att 

förutsättningarna finns överallt i landet, eftersom geoenergin som tidigare nämnts tar till vara 

på solenergin från berggrunden. Med andra ord är inte geoenergin geografiskt eller geologiskt 

begränsad. Men andra aspekter på en lokal nivå såsom infrastruktur, skyddade områden och 

bebyggelse måste tas hänsyn till. Enligt Erlström et al (2016) ökar geoenergisystem i Sverige 

och idag finns det uppskattningsvis drygt en halv miljon anläggningar. Det ökade 

användandet av geoenergi har lett till en minskad användning av kol, trä och importerad olja i 

energiproduktionen. Något som har ökat Sveriges självförsörjningsgrad, och som bidrar till att 

uppnå Sveriges och EU:s klimatmål om att minska den totala förbrukningen och öka 

användningen av förnybar energi. Vidare bedömer Erlström et al (2016) att geoenergi kan 

utgöra en viktig del för EU:s klimatmål om att minska utsläppen av växthusgaser till år 2030 

med 40 % av 1990 års nivå. På ett hållbart sätt måste utbyggnaden av geoenergianläggningar 

ta hänsyn till samspelet med samhällets intresse för till exempel grundvattenanvändningen 

och undermarksbyggnationer. 

3.6.2 Så fungerar bergvärme 

Enligt Svenskt geoenergicentrum (u.å.) är ett av de vanligaste systemen för geoenergi berg-

värme. Bergvärmepumpar (2017) skriver att systemet i dagsläget är vanligast förekommande i 

villor. Trots detta har fastighetspumpar för bergvärme blivit allt vanligare för till exempel 

bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, hyresvärdar och samfälligheter. Axelsson & Andrén 

(2002) skriver att tekniken att utnyttja både värme och kyla från berggrunden började 

användas redan efter oljekrisen på 1970-talet. De kommande åren ökade antalet tillverkare 

och värmepumpsbranschen tog fart. Under mitten av 1980-talet nådde branschen sin topp då 

bidrag för värmepumpar fanns tillgängliga. Men när oljepriserna sedan sjönk igen och 

bidragen togs bort ändrades förutsättningarna för branschen. Enligt Erlström et al (2016) finns 

det idag fler än 300 000 bergvärmepumpar men då främst i småhus.  

Mårtensson (2007) beskriver att bergvärmen hämtas med hjälp av ett borrhål i marken, en så 

kallad energibrunn, och tar tillvara på solenergin där temperaturen i berget brukar ligga på 

cirka 2-10 °C året runt. Principen är densamma för villor som för flerbostadshus, men det som 

skiljer dessa åt är mängden borrhål och djupet eftersom det är reglerat efter bostadens 

energibehov. För att utvinna värmen ur berggrunden förs det ner en kollektorslang, som är 

den slutna slinga som förbinder värmepumpen med borrhålet, i det borrade hålet, med köld-

bärarvätska. Vätskan transporteras sedan till bergvärmepumpen. Vidare förklarar Mårtensson 

(2007) att likt ett kylskåp är syftet med värmepumpen att flytta värmen från skåpet till luften 

däromkring. Värmepumpen består av en kompressor, en förångare, en kondensor och en 

expansionsventil. När köldbärarvätskan strömmas upp ur slangen förångas mediet i 

förångaren, för att sedan komprimeras till rätt tryck och temperatur i kompressorn. I nästa steg 

omvandlas ångan till vätska igen som ger ifrån sig värme. Värmen används för både 

uppvärmning av tappvarmvatten och för att ge ett behagligt klimat i bostaden med hjälp av 
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vattenburna radiatorsystem eller golvvärme. Vätskan återanvänds i slangen igen, och förs ner 

till berggrunden där ny värme sedan fångas upp igen. Enligt Mårtensson (2007) är detta 

system därmed slutet och kräver väldigt lite underhåll. Se figur 5 för en principbild över hur 

bergvärme fungerar i flerbostadshus. 

 
Figur 5: Bergvärmesystem för flerbostadshus. Källa: Bergvärmepumpar (2017) 

Enligt Mårtensson (2007) är det av stor vikt att ta hänsyn till att värmepumpen inte utvinner 

mer värme än vad som tillförs energibrunnen. För att skapa en balans mellan ett aktivt uttag 

och omgivningens passiva återladdning är det viktigt med rätt dimensionering. Medel-

temperaturen i berggrunden skiljer sig nämligen åt mellan norr och söder och det innebär att 

djupet på borrhålen också skiljer sig åt. Vid installation av bergvärme som uppvärmning för 

större fastigheter krävs flera borrhål. Det är då viktigt med ett mellanrum mellan borrhålen på 

cirka 20 meter för att värmeuttaget ur respektive borrhål inte ska påverka varandra. 

Mårtensson (2007) förklarar att det med rätt dimensionering och goda förutsättningar finns 

möjlighet till en lång framtid för uttag av bergvärmen i borrhålet.  

Mårtensson (2007) skriver att vid nyinstallation av värmepumpar måste en anmälan ske till 

kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning enligt Miljöbalken. Därefter måste ett 

godkännande fastställas för att genomföra processen. Dessutom ska alla djupborrade brunnar 

registreras i SGU:s brunnsarkiv. När en installation av en bergvärmepump genomförts har 

också entreprenören skyldighet att överlämna ett provtryckningsresultat av kollektorslangen, 

en karta med markerad brunn, användningsinstruktioner och ett brunnsprotokoll till 

beställaren. 

3.6.3 Expertintervju med Richard Carlholmer och Pär Larsson, NIBE 

Carlholmer (personlig kommunikation, 4 april 2017) säger att bebyggelsen av småhus har 

ökat kraftigt under åren men har börjat avstanna mer och mer medan byggandet av 

flerbostadshus har ökat enormt. I takt med detta ökar försäljningen av värmepumpar till 

flerbostadshus. Carlholmer (2017) belyser att det ena uppvärmningssystemet inte måste 

utesluta det andra eftersom fjärrvärmen har sina fördelar och bergvärmen sina.  

Carlholmer (2017) säger att i framtidens bostäder behöver uppvärmningen inte komma från 

bergvärmen specifikt, utan från olika typer av geovärme som kopplas till värmepumpar. Idag 
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pratas det om bergvärmepumpar som ett allmänt begrepp för alla dessa typer av pumpar men 

bergvärmepumparna behöver inte kopplas till ett borrhål. Begreppet för bergvärmepumpen 

borde egentligen vara vätska-vattenpumpar i och med den vätska som cirkulerar i systemet 

och värms upp. Värmen kan lika gärna komma från ett ytjordvärmesystem, sjö-/havsvärme 

eller från växlare som pumpar grundvattnet eller ventilationsluft.  Carlholmer (2017) säger att 

det finns två saker som styr det framtida valet av uppvärmningssystem. Först och främst styr 

Boverkets byggregler där fjärrvärmen, som den är idag, kommer att ha svårt att nå upp till de 

nya nära-nollenergikraven som ställs. Byggnaden måste klara de krav som sätts upp för att 

fjärrvärmen ska vara ett alternativ. Det andra som måste beaktas är fjärrvärmens prissättning, 

där valet av bränsle styr prissättningen tillsammans med olika taxor för olika perioder under 

året. Både Larsson (personlig kommunikation, 4 april 2017) och Carlholmer (2017) berättar 

att bergvärmen kommer att spela stor roll i framtida stadsdelar med låg energianvändning, 

inte ensamt utan som en del av uppvärmningsmixen. Hur bra fjärrvärmen än är så måste den 

fortfarande uppfylla byggreglerna för att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ i 

framtiden. Samtidigt måste kontrollerna och uppföljningarna skärpas i flerbostadshus för att 

se till att kraven uppfylls. 

Carlholmer (2017) poängterar fjärrvärmens olika förutsättningar i olika kommuner beroende 

på hur fjärrvärmen produceras och hur priserna ser ut. Valet av fjärrvärme är självklart i vissa 

kommuner samtidigt som det i andra är bättre att överväga andra typer av uppvärmning. I 

olika typer av fastigheter finns olika förutsättningar och då krävs olika typer av system, därför 

är det viktigt med noggrann dimensionering av fastigheten för att få det rätt. Kunder har olika 

erfarenheter och upplevelser av uppvärmningssystem och väljer ofta utefter det. Vissa ser 

fördelar med bergvärmen då det endast är en installationskostnad och sedan ett elpris att ha 

koll på medan det för fjärrvärmen är fluktuerande priser. Carlholmer (2017) tycker att de är 

emot allt förnuft, allt förstånd och fria krafter att tvinga någon till att välja ett specifikt 

uppvärmningssystem. En nackdel med fjärrvärme är att fjärrvärmebolagen ofta är kommunalt 

ägda. Det innebär att kommunen gynnas av fjärrvärmeaffärer och förespråkar den i många fall 

trots att det kanske inte alltid är det bästa alternativet. Kostnaden för fjärrvärmens förluster i 

nätet hamnar i slutändan hos konsumenten. I de kommuner där fjärrvärmetaxan är låg finns 

ingen anledning att värma på annat sätt än med fjärrvärme och där finns heller ingen marknad 

för bergvärmepumpar. 

Carlholmer (2017) säger att bergvärmen är mycket dyrare att investera i då installations-

kostnaden är hög medan fjärrvärmen är billigare att ansluta sig. Däremot blir fjärrvärmen 

dyrare att köpa eftersom 1 kWh uppvärmning kräver att 1 kWh köps. Fördelen med 

bergvärmen är att om det köps 1 kWh el för bergvärmens drift så omvandlas det till mellan 

3,5-4 kWh uppvärmning. Då blir 2,5-3 kWh gratis energi från berget. Med andra ord är 

bergvärmepumpens värmefaktor mycket högre. Prisutvecklingen av bergvärmen har gått upp, 

priset har ökat markant sedan 80-talet samtidigt som verkningsgraden kraftigt ökat. Det är 

idag mycket dyrare att installera en pump men med 80-talets verkningsgrad på 1,2-1,5 går det 

ändå att påstå att det blivit billigare med bergvärme. Trots det poängterar Carlholmer (2017) 

att elprisets utveckling är av betydande del för bergvärmepumpens totala kostnader.  
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Vid användandet av bergvärme installeras en undercentral oftast i källaren på ett hus 

alternativt i en central byggnad där värmen distribueras till flera hus. Borranläggningen 

kopplas till undercentralen. Carlholmer (2017) tycker att alternativet med en undercentral i 

källaren är det bästa alternativet då det inte blir några större värmeförluster eftersom värmen 

och varmvattnet inte behöver transporteras en längre sträcka. Samtidigt försvinner kostnader 

för ledningar som måste dras mellan husen. Dessutom är fördelen med undercentraler i 

respektive hus att endast ett hus drabbas om det skulle bli något problem med driften. Hur 

många borrhål som krävs för en byggnad beror på hur mycket energi som krävs. Ett typiskt 

nyproducerat flerbostadshus på 3 000 m2 i södra Sverige med ett totalt värmeeffektbehov 

på 75 kW, alltså 25 W per m2, kan lämpligen en värmepump i storleksordningen 60 kW 

installeras. Se figur 6 för exempel på värmepump. För en sådan pump behövs ungefär sex 

borrhål med 20 meters mellanrum. Nackdelen med bergvärmen är att borrhålen kräver en del 

yta, vilket kan bli problematiskt då det inte går att bygga bostäder ovanpå borrhålen. Däremot 

kan området användas till innergård eller parkeringshus. Larsson (2017) förklarar att det är 

viktigt att dimensioneringen av borrhålet blir korrekt för att inte plocka ut mer energi än vad 

som kan tillföras. Vanligtvis är borrhålets djup 200 meter, men kan vara upp till 250 meter. 

Carlholmer (2017) anser att för Varbergs del så är förutsättningarna för bergvärme goda 

eftersom det finns en bra berggrund med goda temperaturer. Med en värmeväxlare går det att 

använda borrhålet till att kyla byggnaderna på sommaren, vilket benämns frikyla då det inte 

kostar något att plocka ut kylan ur borrhålet. Alltså blir kylan gratis. Det är inte någon 

elektrisk motor som alstrar kylan utan det krävs enbart drivel till cirkulationspumpar. 

 
Figur 6: Värmepump för flerbostadshus. Källa: NIBE (2017) 
 

En variant på uppvärmning är ett bivalent system, en form av hybridlösning, mellan 

värmepumpar och fjärrvärme, med så kallad frånluftsåtervinning. Vid ett sådant system 

används inte borrhål utan då används ett frånluftsbatteri där energi tas till värmepumpen från 

den kalla sidan. Värmepumpen kopplas in på fjärrvärmesystemet och förs ut i radiatorerna via 

samma system. Det har blivit ett vanligt system i både befintliga och nya byggnader.  Genom 

att använda en sådan typ av lösning kan den köpta fjärrvärmen minska med så mycket som 

50-60 %. Payback-tiden i en sådan typ av lösning är max tre år. Systemet innebär en stor 

energibesparing som gör att mängden köpt värme minskar och det blir lättare att klara 

byggreglerna. Dessutom säger Carlholmer (2017) att alternativet är kostnadsbesparande. En 

annan form av hybridlösning kan vara bergvärme i kombination med fjärrvärme. Antingen där 

bergvärmen är grunden och fjärrvärmen används som spets eller där fjärrvärmen används för 
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uppvärmning av tappvarmvattnet året runt och bergvärmen endast för uppvärmning av 

byggnaden. Det innebär att det är kostnadseffektivt då det inte krävs lika många värmepumpar 

kopplade till systemet. Payback-tiden för detta hybridsystem blir något längre än för systemet 

med frånluftsåtervinning. 

Enligt Carlholmer (2017) spelar solceller en stor roll i framtida stadsdelar med låg energi-

användning. Det beror dels på att en viss procent av energin som används i byggnaden 

produceras lokalt vilket är positivt för fastighetsägaren. Dels beror det på att solelen som 

produceras används i samma stund till värmepumpens drift och får dras av i beräkningarna av 

byggreglerna vilket gör det lättare att klara kraven.  

3.7 Solenergi 

3.7.1 Vad är solenergi? 

Andrén (2015) skriver att förutsättningen för allt liv på jorden är solen. Från ett mänskligt 

perspektiv är solen en evig resurs. Nyttan och värdet på solen har under de senaste åren ökat 

markant. Denna flödande energi är en stor tillgång som utnyttjas i större utsträckningar för 

elförsörjning och värmeproduktion. I dagens samhälle när strävan efter ett ekologiskt hållbart 

samhälle är större än någonsin, kan solenergin bidra till ett bättre resursutnyttjande. Samtidigt 

poängterar Andrén (2015) att i hela världen och inte minst i Sverige kommer solenergi ha en 

stor betydelse för framtida energiförsörjningen, både ekonomiskt och för miljön.  

Enligt Andrén (2015) är det endast en liten del av solens strålar som träffar jordytan. Den 

energi som träffar jordens markyta är cirka 1000 W/m2 och är alltså den maximala 

solinstrålningseffekten. Beroende på vart i världen solinstrålningen sker, varierar medeltalet. 

Sverige har en medelsolinstrålning motsvarande 1000 kWh/m2 medans de närmare ekvatorn 

kan uppgå till en medelsolinstrålning på 2500 kWh/m2. Mängden energi som kan tillgodoses 

från solinstrålningen beror på flera olika faktorer såsom lokalisering, reflektion, reduktion i 

atmosfären och tillgång på soltimmar. För att kunna utnyttja solen som energikälla till 

uppvärmning används solfångare. Solfångare används bland annat för uppvärmning av 

tappvarmvatten och inomhustemperatur. Solfångare används till det som kallas solvärme och 

solceller används för elproduktion.  

3.7.2 Solvärme 

Andrén (2015) beskriver att solvärmesystemen för flerbostadshus och villor, i grunden är 

uppbyggda med samma komponentinnehåll och systemteknik. I takt med att solvärme-

tekniken utvecklats för solvärme till villor har den också på ett likartat sätt utvecklats för 

flerbostadshus. Vid byggande av nya bostäder är potentialen störst för installation och 

funktion. Solvärme är en bra form vid uppvärmning av flerbostadshus där det finns en 

gemensam värmecentral. För att solvärmen ska ge bra lönsamhet är det viktigt med 

huskroppens placering i förhållande till väderstreck, lutningen på taket samt utrymme för 

värmeutrustningar. Valet av kompletterande värmekälla till solfångaren är viktig för 

dimensioneringen. Uppbyggnaden av systemet spelar nämligen den avgörande rollen för hur 

mycket värme som solfångarna kan bidra eller ersättas med. Vanligtvis är täckningsgraden för 
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solvärmen cirka 20-35 %. Vid dimensionering av flerbostadshus brukar tappvarmvatten-

behovet täckas till 35-45 %. Vidare skriver Andrén (2015) att det i dagens lågenergi-

byggnader, där värmebehovet är litet kan täckningsgraden för solvärme öka till 40-45 % av 

det årlig behovet. 

Northern Nature Energy (u.å.) förklarar att när solen skiner på solfångaren omvandlar 

absorbatorn, som är det svarta skiktet som suger upp värmen, solstrålarna till värme. I nästa 

steg transporteras värmen vidare tillsammans med en vätska som till största delen består av 

vatten och en liten del glykol, för att inte frysa, till ackumulatortanken som är fylld med 

vatten. Med hjälp av en värmeväxlare värmer vätskan det kalla vattnet i tanken och fortsätter 

sedan vidare till solfångaren för att värmas upp på nytt. Det uppvärmda vattnet i 

ackumulatortanken används för att värma upp boendeytan, genom ett uppvärmningssystem 

som består av till exempel vattenburna radiatorer, och tappvarmvattnet.  

Enligt Andrén (2015) var Sverige under mitten av 1990-talet teknikledande inom solfångare. 

Det finns två typer, plana solfångare och vakuumsolfångare. En plan solfångare består enkelt 

beskrivet av en bärande ram tillverkad av någon typ av plåt fylld med isolering, där 

solfångarens viktigaste del, absorbatorn, är placerad ovanpå.  En vakuumsolfångare består 

istället av glasrör som är fyllda med vakuum, eller dubbelrör med vakuum mellan dessa.  

3.7.3 Solceller 

Enligt Energimyndigheten (2016b) har solceller använts i Sverige sedan 70-talet. För varje år 

ökar solcellskapaciteten i Sverige, dock är fortfarandet användandet mycket lågt. I början var 

det ett fristående system utan möjlighet att koppla in sig på elnätet. Idag blir det allt vanligare 

att bygga system som ansluts till elnätet, detta på grund av den tekniska utvecklingen och att 

det blir allt billigare med solceller. Verkningsgraden på dagens solceller ligger runt 15 %. I 

första hand levereras fastighetselen till den fastighet som solcellerna är installerade på. 

Producerar anläggningen mer el än fastigheten gör av med säljs överskottet ut på elnätet. Den 

vanligaste typen av solceller är idag så kallade kristallina celler som består av dopat kisel för 

att uppnå önskad effekt. 

Med hjälp av solcellerna omvandlas solljuset till elenergi. Enligt Energimyndigheten (2013) 

skapas en elektrisk spänning mellan solcellens fram- och baksida när solljuset träffar 

framsidan. Med hjälp av en ledning som kopplas in mellan fram- och baksidan skapas ström. 

Det pågår så länge ljuset faller på solcellen och avbryts så fort ljuset försvinner. Solcellerna 

kompletteras med ett batteri, för att kunna använda elen när den behövs, eller kopplas direkt 

ut på elnätet med möjlighet att sälja överskottet.   
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3.8 Investeringsbedömning 

Fjertorp (2010) definierar en investering som anskaffande av tillgångar, vilka förväntas 

generera framtida nytta över en flerårig tidsperiod. Enligt Brealey, Myers, & Allen (2017) ska 

dagens investering generera framtida avkastning i form av likvida medel.  öretag satsar 

kapital för att få tillbaka kapital.  ör att räkna ut om det är lönsamt eller inte att investera i ett 

projekt eller en anläggning används olika tekniker och kalkyler. 

3.8.1 Payback-metoden 

Payback är en metod som används för att beräkna hur lång tid det tar för en grundinvestering 

att återbetala sig. Detta görs med hjälp av årliga inbetalningsöverskott. Återbetalningstiden 

bör inte överstiga den ekonomiska livslängden för att en investering ska ses som lönsam. 

Metoden tar inte hänsyn till kalkylränta och den tar inte heller hänsyn till nuvärdet av framtida 

kassaflöden. Vid jämförelse mellan två alternativ är det som har kortast återbetalningstid det 

bästa alternativet (Brealey et al, 2017). 

                    
                  

                            
 

3.8.2 Nuvärdemetoden 

Nuvärdet är det diskonterade värdet av framtida kassaflöden. För att beräkna lönsamheten i en 

investering används nettonuvärdesmetoden. Visar en investering ett positivt nettonuvärde bör 

denna accepteras. Nettonuvärdet beskriver skillnaden mellan investeringskostnaden och 

nuvärdet. Nackdelen med nuvärdemetoden är att den inte tar hänsyn till olika livslängd för 

olika investeringsalternativ vid en jämförelse. Då är det bättre att använda annuitetsmetoden 

eftersom den beräknar nuvärdet över hela dess livslängd (Brealey et al, 2017).  

       
  

     
 

3.8.3 Livscykelkostnad 

Enligt (Woodward, 1997) finns det mycket som tyder på att många organisationer tenderar att 

fatta sina investeringsbeslut baserade endast på anskaffningskostnaden. Väldigt få tillgångar 

verkar bedömas beroende på kostnaderna för deras totala livstid. Det finns flera exempel på 

definitionen av en livscykelkostnad, LCC. Woodward (1997) väljer att använda definitionen 

att LCC är summan av alla de medel som används för en produkt från dess idé, genom hela 

utvecklingen och användningen ända fram till slutet av dess livslängd. LCC optimerar 

kostnaderna för investeringen, ägandet och driften under hela tillgångens livstid genom att 

försöka identifiera och kvantifiera alla viktiga kostnader med hjälp av nuvärdesmetoden. 

Woodward (1997) poängterar vikten av att räkna på olika alternativ för att kunna försäkra sig 

om det mest optimala alternativet. En generell process för en LCC-analys kan summeras 

enligt: 
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 Kostnadselement av intresse för LCC:n är alla kassaflöden som uppstår under 

tillgångens livstid. 

 Definiera kostnadernas struktur, alltså gruppera kostnaderna för att identifiera 

eventuella avvägningar för att kunna uppnå en optimal LCC. Vilka kostnader som ska 

tas med i beräkningen är beroende på hur djup LCC-studien ska vara. 

 En bedömning av kostnaderna i relation till varandra för att se vilka kostnader som är 

beroende av varandra. 

 Det är viktigt att välja en specifik metod för att utvärdera tillgångens LCC. 

Woodward (1997) skriver att målet för LCC är: 

 att utvärdera investeringsalternativen mer effektivt; 

 att ta hänsyn till effekten av alla kostnader snarare än endast anskaffningsvärdet; 

 att bidra till en effektiv hantering av färdiga projekt; 

 att underlätta valet mellan konkurrerande alternativ. 

LCC identifierar alla framtida kostnader och nyttor och reducerar dem till nuvärdet genom 

olika diskonteringsmetoder för att kunna bedöma det ekonomiska värdet av ett projekt. För att 

kunna uppnå målet för LCC har följande delar identifierats för tillgången: anskaffnings-

kostnad, livslängd, diskonteringsräntan, drift- och underhållskostnader, kostnader för att 

avyttring, information och återkoppling samt osäkerhets- och känslighetsanalyser.  

Enligt Upphandlingsmyndigheten (2017) har LCC-beräkningarna sitt ursprung i företags-

ekonomiska metoder för investeringsberäkningar och fungerar som ett beslutsunderlag för 

planeringen av företagets strategi. Kalkylen ligger till grund för huruvida investeringen skall 

genomföras eller inte och, om det finns fler alternativ, vilket som är lämpligast att välja. Det 

finns både fördelar och nackdelar med en LCC-beräkning. Fördelarna är bland annat att det 

ger en ökad medvetenhet om totalkostnaden för investeringen och vilka resurser som krävs 

och det blir lättare att förutsäga de ekonomiska och förbrukade resurserna på längre sikt. 

Nackdelarna i sin tur kan bland annat vara att det kan vara svårt att identifiera vad de olika 

kostnadselementen innehåller samt att det finns en risk för att beräkningarna kan bli allt för 

optimistiska i och med svårigheterna att förutse de faktiska framtida kostnaderna.  

Beräkningen av LCC görs enligt Jernkontorets energihandbok (u.å.): 
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3.8.4 Nuvärdesummefaktorn 

Nuvärdesummefaktorn används för att beräkna annuiteten för en investering och flera lika 

stora årliga betalningar kan enkelt räknas ut. Till skillnad från nuvärdesmetoden som visar 

den totala investeringen är annuiteten det årliga genomsnittliga värdet av kassaflödet inklusive 

grundinvesteringen (Brealey et al, 2017).  

                    
         

 
 

3.9 Sammanfattning av teorikapitlet 

Enligt Energimyndigheten (2015b) står bostads- och servicesektorn för cirka 40 % av 

Sveriges totala energianvändning. Energianvändningen i sektorn är ungefär 150 TWh årligen 

varav hälften går till uppvärmning av bostäder och lokaler. Trots att det pågår renoveringar av 

energikrävande hus och ett allt mer energieffektivt byggande av bostäder måste 

energianvändningen i bostads- och servicesektorn minska ytterligare. Enligt Boverket (2015) 

har EU beslutat att från och med den 31 december 2020 ska alla byggnader i EU vara nära-

nollenergibyggnader. 

Frederiksen & Werner (2014) skriver att fjärrvärmen är resultatet av en hårdare klimatpolitik 

där fossila bränslen fått lämna plats för nya innovativa lösningar som levererar värme. Werner 

(2017) säger att dagens fjärrvärme kallas tredje generationens fjärrvärme och att det pågår 

forskning på fjärde generationen vars teknik framför allt handlar om att minska 

värmeförlusterna i nätet. Lägre temperaturer i byggnader ger möjlighet till lågtempererad 

fjärrvärme i systemet. Granström (2011) beskriver att sedan 1996 är prissättningen på 

fjärrvärme fri och naturligt monopol råder, något som ur kundsynpunkt uppfattas som en stor 

nackdel. Enligt Svensk fjärrvärme (2016) är fjärrvärmens stora fördel att värme som annars 

hade gått förbrukad från exempelvis stora industrier kan tas tillvara på. 

Enligt Geoenergicentrum (u.å.) är bergvärme den vanligaste formen av geoenergi och 

Bergvärmepumpar (2017) skriver att trots att systemet är vanligast förekommande i villor har 

en kraftig ökning skett av bergvärmepumpar i flerbostadshus. Idag finns det enligt Erlström et 

al (2016) fler än 300 000 bergvärmepumpar, främst i småhus. Larsson & Carlholmer (2017) 

anser att bergvärmen kommer att spela stor roll i de framtida stadsdelarna med låg 

energianvändning, inte ensamt utan som en del av uppvärmningsmixen. 

Andrén (2015) tror att solenergin kommer att ha en stor betydelse för den framtida 

energiförsörjningen, både ekonomiskt och för miljön. Vid byggande av nya bostäder är 

potentialen störst för installation och funktion. Solvärme är en bra form vid uppvärmning av 

flerbostadshus där det finns en gemensam värmecentral. Valet av kompletterande värmekälla 

till solfångaren är viktig för dimensioneringen. Uppbyggnaden av systemet spelar en 

avgörande roll för hur mycket värme som solfångarna kan bidra eller ersättas med. 

 realey et al (2017) skriver att en investering är ett anskaffande av tillgångar, vilka förväntas 

generera framtida nytta över en flerårig tidsperiod och framtida avkastning i form av likvida 
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medel.  ör att räkna ut om det är lönsamt eller inte att investera i ett projekt eller en 

anläggning används olika tekniker och kalkyler. De vanligaste kalkylerna idag är payback-

metoden och olika former av nuvärdesberäkningar. Enligt Woodward (1997) är LCC-

beräkningar en mer avancerad form som tar hänsyn till en produkts hela livscykel från idé 

ända fram till slutet av dess livslängd. 
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4 Empiri 

Det empiriska avsnittet redovisar den information som intervjuerna med valda respondenter 

har gett. Frågorna finns redovisade i bilaga 2 och är ställda utifrån den insamlade teorin. 

4.1 Varbergs Bostad AB 

Varbergs Bostad är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 5 279 lägenheter, 118 lokaler, 

1 741 garage samt cirka 3 500 parkeringsplatser i Varbergs kommun. Bolaget ägs av Varbergs 

Stadshus AB som i sin tur ägs av Varbergs kommun. Varbergs Bostad arbetar aktivt med 

hållbar utveckling och är anslutet till SABO-företagens Skåneinitiativ. Syftet med initiativet 

var att minska energianvändningen med 20 % till 2016 jämfört med 2007, något som 

Varbergs Bostad lyckades bra med (Varbergs Bostad, 2017). 

Jonsson (personlig kommunikation, 7 april 2017) är fastighetsutvecklingschef på Varbergs 

Bostad och Malmgren (personlig kommunikation, 7 april 2017) är energiingenjör på samma 

företag. Jonsson (2017) berättar att Varbergs Bostad jobbar med många olika projekt. De har 

20-25 stycken pågående ombyggnads- och renoveringsprojekt som innefattar både 

renoveringar och energieffektiviseringar av deras befintliga bestånd. Dessutom har de runt 

fem pågående projekt med nyproduktion.  

Malmgren (2017) säger att de nya nära-nollenergikraven som kommer gälla efter 2021 är lite 

högre än de krav som Varbergs Bostad redan ställer. Detta eftersom de följer kraven i 

FEBY12, som är krav för passivhusstandard och kräver en specifik energianvändning på 50 

kWh/m2 för en ej eluppvärmd byggnad. Dock certifierar Varbergs bostad inte sina byggnader 

enligt FEBY12. Detta innebär att de inte tror att kraven kommer att vara svåra att nå för 

Varbergs Bostads del. Enligt Malmgren (2017) är fjärrvärmen ett optimalt uppvärmnings-

system i Varberg då det ger ett lågt avtryck på miljön i och med att spillvärmen tas tillvara på 

från Södra Cell. Om strävan handlar om låga nyckeltal anser Malmgren (2017) att värme-

pumpar och bergvärme är ett bra alternativ. Ur energibolagens perspektiv kommer fjärr-

värmen inte vara lika konkurrenskraftig som den är idag om tekniken inte utvecklas då husen 

blir mer och mer energisnåla. Malmgren (2017) berättar att Varbergs Bostad eventuellt 

kommer att vara med i tester och försök av den nya tekniken med fjärde generationens fjärr-

värme för att stödja utvecklingen. 

"Fjärrvärmen är ett optimalt uppvärmningssystem i Varberg då det 

ger ett lågt avtryck på miljön i och med att spillvärmen tas tillvara på 

från Södra cell." 

Malmgren (2017), Varbergs Bostads AB 

Uppvärmningsformen i Varbergs Bostads fastigheter idag består till ungefär 75 % fjärrvärme, 

ungefär 21 % direktverkande el och ungefär 4 % värmepumpar, främst i form av frånlufts-

värmepumpar och bergvärmepumpar. Fjärrvärmen används främst i tätorten och i form av 

närvärme i några av de mindre orterna runt Varberg. De orter som inte har någon närvärme 

har främst direktverkande el.  I de nya bostäderna som Varbergs Bostad bygger är det främst 

fjärrvärme som används. Samtidigt förklarar Jonsson (2017) att vid byggande av nya bostäder 
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undersöker Varbergs Bostad alltid vilket uppvärmningssystem som har bäst förutsättningar ur 

ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. När Varbergs Bostad bedömer om en investering 

är lönsam eller inte används främst någon form av payback-beräkning. Detta gäller vid en 

snabb och tidig bedömning. En vanlig metod som Varbergs Bostad använder för noggranna 

beräkningar är LCC. Malmgren (2017) gav som exempel på när Varbergs Bostad valde att 

göra en LCC-beräkning på en av sina byggnader där tre olika alternativ övervägdes. Det första 

alternativet handlade om att uppvärmningen för detta projekt skulle bestå av en central 

fjärrvärmecentral, det andra med en fjärrvärmecentral i respektive byggnad och det tredje 

alternativet bestod av bergvärme. Vid detta tillfälle valdes fjärrvärmen eftersom den då var 

det mest lönsamma. Idag kanske det hade sett annorlunda ut. Jonsson (2017) säger att val av 

beräkningsmetod beror på när i tiden beräkningen görs. Ett projekt, från idé till färdig 

detaljplan, tar mellan fem till tio år. Flera beräkningar görs under tiden då förutsättningarna 

hela tiden förändras, en grov beräkning görs först och ju närmare beslutet måste tas desto mer 

noggranna blir beräkningarna.  

Enligt Jonsson (2017) och Malmgren (2017) är fjärrvärmen driftsäker, enkel att sköta och 

förhållandevis prisvärd. Det är viktigt att se värdet av en investering på både kort och långt 

sikt där både installationskostnad och livslängd spelar en stor roll. Dessutom påverkar energi-

bolagens strategi för prissättning om fjärrvärmen är optimal. Vid användandet av närvärme är 

det viktigt att ta hänsyn till vilket bränsle som används för att väga in miljöaspekten. Varbergs 

Bostad är idag generellt nöjda med fjärrvärmen, med undantag för en del driftproblem vid 

användandet av närvärme, vilket är under åtgärd. Dock förklarar Malmgren (2017) att en 

nackdel med fjärrvärmen är hur fjärrvärmebolaget agerar mot kunden, då kunden blir väldigt 

beroende av leverantören. De kan styra sina kunder väldigt mycket, främst då på sommaren 

med de låga priser de erbjuder. Det innebär att alternativen till fjärrvärme är svåra att 

motivera då till exempel solenergin är som störst på sommaren men blir dyr i jämförelse. Det 

kan både finnas fördelar och nackdelar med den fjärde generationens fjärrvärme när det 

kommer till att varje lägenhet ska ha en egen central. Jonsson (2017) säger att det kan 

medföra en del problem eftersom fler centraler behöver underhållas. Malmgren (2017) i sin 

tur ser fördelen då både VVC-ledningarna och ledningarna som dras mellan varje lägenhet 

försvinner, vilket gör att det blir mycket enklare att injustera fjärrvärmesystemet utefter varje 

lägenhets önskemål om inomhustemperatur. 

Malmgren (2017) anser att de finns en viss osäkerhet med bergvärmepumpar. Antingen kan 

pumparna fungera i princip hur länge som helst eller så kan de helt plötsligt sluta att fungera, 

vilket kräver att de behöver servas eller bytas ut för att värmeleverans ska säkras. Fördelen 

med bergvärme är att den innebär låga nyckeltal och nackdelen är den stora investeringen som 

behöver göras. Nackdelen är också att förutsättningen för bergvärme ser olika ut beroende på 

plats och bergets kapacitet. Malmgren (2017) ställer sig skeptisk till bergvärmens 

förutsättningar i Västerport. Vidare berättar Malmgren (2017) och Jonsson (2017) att 

Varbergs Bostad har erfarenhet av ett hybridsystem vid projektet Lilla Drottninggatan, där de 

valde att kombinera fjärrvärmen med markvärme och solceller. Detta genomfördes för att få 

ner nyckeltalen i byggnaderna och förutsättningarna visade sig vara mycket bra.  
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Varbergs Bostad har ingen solvärme i sina fastigheter, vilket främst beror på det låga priset 

för fjärrvärme. Dessutom säger Malmgren (2017) att solfångare kräver mycket underhåll och 

en del teknisk kunskap, utan att själv ha erfarenhet. Däremot har Varbergs Bostad investerat i 

en del solceller och på alla nya byggnader installerar de solceller i den mån budget tillåter 

eller åtminstone förbereder för möjligheten att installera solceller längre fram. Malmgren 

(2017) säger att solcellerna fungerar bra men att de finns en viss problematik kring dem 

också. Detta eftersom det inte blir lönsamt att producera mer energi än vad bostaden gör av 

med på årsbasis enligt hur dagens regler ser ut. Vidare diskuteras lösningar för lagring av 

energi i exempelvis batterier.  

Jonsson (2017) säger att i framtiden vill de flesta kanske sträva efter att inte vara beroende av 

en leverantör utan mer sträva efter att vara självförsörjande. Samtidigt gäller det att vara med i 

utvecklingen och vara öppna för nya lösningar. 

4.2 Varbergs kommun 

Bergh (personlig kommunikation, 11 april 2017) är miljö- och hälsoskyddschef på Varbergs 

kommun. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun ansvarar för tillsynen av 

hälso-, livsmedels- och miljöområden så att kommunen och företagen i kommunen följer de 

lagar som är satta av riksdagen. De ger även råd och upplysningar kring frågor som berör 

miljö och hälsa. Kommunen ser över områden som ska bebyggas och om det finns 

föroreningar som kan vara skadliga för allmänheten. Kommunen har inget beslutande 

inflytande över vilken uppvärmningsform som ska väljas. 

Bergh (2017) säger att vid val av uppvärmningsform så är det främst pengafrågan som styr 

och i andra hand konsumentledet, alltså vad konsumenterna vill ha. Dessutom styr efterfrågan 

i byggbranschen vilka alternativ som är aktuella. Bergh (2017) tror att solceller kommer att 

spela en stor roll i framtida städer. Dock finns en oro över om materialet för produktionen av 

solcellerna är hållbart och miljövänligt ur ett livscykelperspektiv.  

"Vid val av uppvärmningsform så är det främst pengafrågan som styr 

och i andra hand konsumentledet." 

Berg (2017), Varbergs kommun 

Bergh (2017) tror att fjärrvärmens roll i framtida städer speglas av industriutvecklingen och 

dess geografiska plats. I Varbergs fall är det bra förutsättningar då spillvärmen tas tillvara på 

från Södra cell och att den värmen annars hade gått förbrukad. Bergvärmens förutsättningar i 

Varberg tror Bergh (2017) är goda men i Västerports fall kommer antagligen fjärrvärmen 

spela störst roll. Däremot generellt är mixen av uppvärmningssystem viktigt och en 

diversifiering av riskerna är att föredra. 

4.3 Eksta Bostads AB 

Christensson (personlig kommunikation, 12 april 2017) berättar att Eksta Bostads AB är ett 

kommunalt bostadsbolag, verksamma i Kungsbacka kommun, som både förvaltar och bygger 

nya hyresrätter. De har ungefär 2 700 lägenheter och 112 lokaler. Eksta har länge jobbat med 
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sina tre grundstenar biobränslen, solvärme och passivhus. Eksta har cirka 20 stycken 

biobränsleanläggningar som eldas med pellets, flis och briketter. De levererar så kallad 

närvärme till utkanterna av Kungsbacka och köper fjärrvärme av Statkraft som levererar till 

den centrala tätorten. Som komplement kopplas solvärme i form av solfångare in på Ekstas 

fastigheter. Christensson har jobbat inom bolaget Eksta Bostads i tio år, först som fastighets-

skötare och de senaste fem åren som energicontroller. Solen har varit med i företaget sedan 

70-talet, det är lika självklart att bygga en solanläggning som att bygga en lekplats. Eksta ser 

det som hållbart och effektiv, både ur miljöaspekt men även ur den ekonomiska aspekten. Det 

är främst solfångare de använder sig av men även solceller. Produktionen är på runt 700 000 

kWh solel och nästan 1,5 GWh solvärme per år.  

Christensson (2017) ser positivt på de nya nära-nollenergikraven och anser att det är bra för 

hela branschen. Eksta själva överträffar dagens krav men ser nivån i byggreglerna som en bra 

måttstock. Christensson (2017) poängterar att Eksta inte kommer ha några problem att uppnå 

kraven då de bygger enligt passivhusteknik med krav på mycket lägre energianvändning än 

vad som gäller idag. I de flesta fall både certifieras och ibland också verifieras byggnaderna 

som passivhus. Christensson (2017) tror inte att det finns något rätt svar på frågan om 

framtidens uppvärmningssystem men tror på en kombination av olika typer av uppvärmning, 

beroende på förutsättningar. Dock tror han att både fjärrvärmen, närvärmen och solvärmen 

kommer ha stor betydelse även i framtiden. Det starkaste argumentet till Ekstas val av 

uppvärmning är att de har kontroll på hela processen från det att energin produceras till dess 

att den används. Dessutom är fjärrvärmen kostnadseffektiv, miljövänlig, bekväm, både att 

driva och för slutanvändaren, samt att det krävs en förhållandevis liten investering i 

jämförelsen med bergvärmen. Fördelen med solvärme gentemot solceller är att energin 

enklare och billigare kan sparas ner i ackumulatortankar medan batteri krävs för solceller. 

Eksta använder sig främst av raka payback-kalkyler när de räknar på investeringen av 

uppvärmningssystem. Christensson (2017) förklarar att då Eksta inte säljer fastigheterna 

vidare, utan har hyresrätter, är det viktigt att tänka långsiktigt eftersom de ska förvaltas under 

en lång tid. De väger in det bästa förvaltningsperspektivet på lång sikt, snarare än kort 

payback-kalkyl, vid val av system. Eksta använder sig av individuell mätning i sina 

hyresrätter och installerar en kall- och varmvattenmätare i varje lägenhet, vilket Christensson 

(2017) anser är ett effektivt sätt att minska användningen av tappvarmvatten. 

"Eksta själva överträffar dagens krav men ser nivån i byggreglerna 

som en bra måttstock." 

Christensson (2017), Eksta Bostads AB 

Enligt Christensson (2017) kan nackdelar med fjärrvärmen vara dels att kunderna känner sig 

beroende av leverantören och dels att det är en form av monopol vilket gör att leverantörerna 

till stor del styr kunden. Därav är det positivt för Eksta att de producerar en stor del av värmen 

själva via sina egna biobränsleanläggningar. Ytterligare en nackdel är förlusterna som uppstår 

i fjärrvärmenätet, vilket behöver utvecklas för framtiden. Fördelen med fjärrvärmen är att det 

är ett bekvämt uppvärmningssystem som fungerar bra. Christensson (2017) tycker att pris-

sättningen idag är rimlig men att det såklart alltid går att eftersträva lägre priser. Likväl som 
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att priserna på biobränslen kan öka finns också risken att även elpriset kan öka för 

värmepumpar. Det är svårt att sia om framtiden.  

Eksta använder sig av bergvärme i de områden där de inte har möjlighet att ansluta sig till 

närvärmen eller fjärrvärmenätet och i de områdena är det ett bra alternativ. Christensson 

(2017) tillägger att där möjligheten finns till närvärme och fjärrvärme är bergvärmen idag inte 

ett alternativ. Nackdelen med bergvärmen är den höga investeringskostnaden och att den 

består av flera komponenter som gör systemet mer sårbart om något går sönder. Men som 

uppvärmningssystem i sig är den lika driftsäker som fjärrvärmen. Nackdelen är också 

oklarheten kring vilken källa elen kommer ifrån. Dessutom är elen en färskvara och måste 

användas i samma stund som den produceras.  

Christensson (2017) berättar att de miljömedvetna hyresgästerna upplever solvärmen i 

kombination med närvärmen som positivt ur miljösynpunkt. Däremot tenderar vissa 

fjärrvärmebolag att inte vilja ha in solvärmen på fjärrvärmenätet. I Kungsbacka, där Statkraft 

är leverantör, är de dock positiva till att Eksta har solfångare som komplement till fjärrvärme 

för sina fastigheter. Solvärmen används främst till tappvarmvattnet och klarar stora delar av 

varmvatten från april till oktober. På vintern används solvärmen i den mån solen lyser och 

fjärrvärmen värmer resterande behov. Eksta har märkt av kritiken mot solfångare och 

Christensson (2017) tycker att solvärmen har oförtjänt dåligt rykte. Det krävs lite extra jobb 

för att driva solfångare men med rätt kunskap är det inte så svårt som ryktet säger. Det som är 

viktigt att understryka är att en solcell får ut cirka 160 kWh/m2 medan en solfångare får ut 

uppemot 450 kWh/m2, alltså är verkningsgraden nästan tre gånger så hög för en solfångare. 

Christensson (2017) tycker att det finns ett mervärde i att alla använder samma typ av 

uppvärmning i alla bostäder i samma stadsdel, för att inte konkurrera ut de olika alternativen. 

Främst tror Christensson (2017) att alternativet med fjärrvärme kombinerat med solfångare 

och solceller är det som kommer att vara aktuellt för framtiden.  

4.4 Maleryd Fastigheter 

Rydholm (personlig kommunikation, 18 april 2017) är ägare och chef för bostadsbolaget 

Maleryd Fastigheter. Maleryd Fastigheter förvaltar, projekterar och bygger fastigheter. 

Maleryd Fastigheter arbetar med social, kulturell och miljömässig hållbarhet. Rydholm (2017) 

berättar att Maleryd Fastigheter arbetar mycket med miljöcertifieringar och att de var först i 

Varberg med att utföra miljöcertifieringen “Miljöbyggnad guld” för ett flerbostadshus. Vidare 

tror Rydholm (2017) att solenergin kommer spela en viktig roll i framtiden med hänsyn till de 

nya kraven. Samtidigt poängterar han att för deras del finns det inte några hinder med de nya 

nära-nollenergikraven eftersom företaget redan uppnår bättre resultat än vad som krävs i 

dagsläget. Dessutom är en av Maleryd Fastigheters målsättning att ligga i framkant när de 

gäller just kraven för energianvändning. 

I framtidens städer med låg energianvändning tror Rydholm (2017) att fjärrvärmen 

fortfarande kommer att ha en stor betydelse. Problemet med solelen är att solcellerna endast 

verkar när det är sol och därför tror Rydholm (2017) att det i framtiden behöver finnas ett sätt 

att lagra energin på. Det uppvärmningssystem som Maleryd Fastigheter främst använder sig 



 

 

41 

 

av idag är fjärrvärme. De sätter även solceller på taken för fastighetselen. Ett fåtal lägenheter 

värms fortfarande med direktverkande el och några få värms med bergvärme. Rydholm 

(2017) berättar att han inte har någon erfarenhet av solvärme och utifrån vad han vet, anser 

han att de inte finns någon ekonomisk drivkraft att välja solfångare.  

Rydholm (2017) anser att fjärrvärmen är väldigt bra eftersom den är lätthanterad, driftsäker, 

miljövänlig och relativt ekonomisk. Varberg Energi har dessutom miljöcertifierat sin 

fjärrvärme, vilket var ett krav för att Maleryd Fastigheter skulle kunna uppnå sitt mål att 

miljöcertifiera sina byggnader. Vidare säger Rydholm (2017) att förutsättningarna för 

fjärrvärme och huruvida den är miljövänlig ser olika ut i olika städer. En nackdel med 

fjärrvärmen är att det endast är en leverantör vilket gör att kunden blir beroende av 

fjärrvärmeföretaget. Rydholm (2017) tycker att Varberg Energi i dagsläget erbjuder rimliga 

priser. Vid investeringar använder sig Maleryd fastigheter oftast av enkla payback-kalkyler. 

Ett miljömässigt val behöver inte alltid vara ekonomisk försvarbart just för stunden men på 

lång sikt. Bolaget måste ha råd att kunna göra de val som känns bäst utifrån en miljömässig 

aspekt. Rydholm (2017) poängterar vikten av att de på Maleryds Fastigheter vill tänka 

långsiktigt och hållbart.   

"En nackdel med fjärrvärmen är att det endast är en leverantör vilket 

gör att kunden blir beroende av fjärrvärmeföretaget." 

Rydholm (2017), Maleryd Fastigheter 

Rydholm (2017) anser att fjärrvärmen är väldig problemfri i jämförelse med bergvärmen där 

han anser att det krävs mer service, vilket gör att kostnaden blir högre. Maleryd fastigheter 

satsar på att bygga bostäder i stadskärnan och anser då att fjärrvärmen bör användas. Men 

som ett alternativ utanför stadskärnan skulle bergvärme antagligen vara aktuellt. Vid valet av 

uppvärmning i en tidigare fastighet togs beslutet att testa något annat än fjärrvärme. Valet föll 

på bergvärme. Slutsatsen av det blev att Rydholm (2017) ansåg att bergvärmen inte var lika 

bra som fjärrvärmen. För Västerports del anser Rydholm (2017) att det bästa uppvärmnings-

systemet är fjärrvärme. Valmöjligheten är viktig men ju fler som ansluter sig till fjärrvärme-

nätet desto lägre kostnad blir det. Vid ett annat val av uppvärmning än fjärrvärme tror 

Rydholm (2017) att någon form av värmepump kan komma att bli aktuellt. Det är svårt att 

förutspå framtiden men det finns såklart en risk med att priserna på fjärrvärme ökar, till 

exempel att fjärrvärmebolaget säljs till någon annan aktör som väljer att höja priserna.  

4.5 Falkenbergs Bostads AB 

Falkenbergs Bostads AB, FABO, äger, bygger och förvaltar fastigheter. Idag har de cirka 

2 500 lägenheter. Andersson (personlig kommunikation, 19 april 2017) är driftingenjör på 

FABO, och har hand om driften av fastigheterna. I cirka tio års tid har FABO byggt 

lågenergihus. Idag bygger de bättre än de rådande kraven och anser inte att det kommer att 

innebära några större förändringar för dem när nära-nollenergikraven införs. Dock tycker 

Andersson (2017) att de nya kraven är något otydliga eftersom det inte är helt tydligt vad 

kraven innebär. Detta eftersom det endast är den köpta energin som räknas vilket gör att 

energianvändningen för bostaden fortfarande kan vara hög utan att överstiga kraven. För hela 

byggbranschen kommer kraven innebära att husen blir bättre. Dock blir det väldigt dyrt att få 
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ner kraven ytterligare. Det måste byggas hus som människor är villiga att bo i. Andersson 

(2017) tror att det kommer att bli mycket mer solenergi i framtiden för att få ner den köpta 

energin och på så vis uppnå kraven.  

Andersson (2017) berättar att i den mån det går använder sig FABO av fjärrvärme. Dock är 

det så att fjärrvärmenätet i Falkenberg inte är tillräckligt utbyggt. Det gör att det blir väldigt 

dyrt att ansluta sig till fjärrvärmen där det inte finns några ledningar framdragna. Speciellt i 

samband med om fjärrvärmen ska anslutas till lågenergihus, då det blir dyrt i förhållande till 

den värme som konsumeras. Fram till för bara ett par år sedan var det säljstopp på fjärrvärmen 

då det inte fanns tillräckligt med kapacitet för att koppla på fler kunder. Dessutom är 

fjärrvärmepriset i Falkenbergs kommun bland de högsta i Sverige. 

Enligt Andersson (2017) tittar FABO på miljöaspekten i första hand när de väljer 

uppvärmningssystem men kostnaden är inte helt oväsentlig. Har de möjlighet att ansluta 

fjärrvärme så gör de det och i andra hand ansluter de sig till gasnätet, där det finns, eller sätter 

in bergvärme. I och med att FABO är ett kommunalägt bolag blir fjärrvärmen ett mer 

självklart val trots att den är dyr i Falkenberg. Detta trots att ju mer energianvändningen 

minskar i husen, desto bättre blir det ur ett ekonomiskt perspektiv att installera bergvärme. 

Skulle bergvärmen bli dyr att använda i framtiden kan det finnas möjlighet att fjärrvärme blir 

billigare att installera även i utkanterna av fjärrvärmenätet. Oavsett vilken typ av 

uppvärmningssystem FABO väljer tycker Andersson (2017) att de är lika driftsäkra och 

underhållsfria. 

"FABO tittar på miljöaspekten i första hand när de väljer 

uppvärmningssystem men kostnaden är inte helt oväsentlig." 

Andersson (2017), Falkenbergs Bostads AB 

Andersson (2017) tycker inte att solfångare är en lösning på uppvärmning, möjligtvis i 

kombination med någon annan uppvärmning och då främst för varmvattnet. Det blir svårt att 

dimensionera en solfångaranläggning för att klara uppvärmningen. FABO har ett par 

fastigheter där de kombinerar solfångare med andra uppvärmningssystem. Problemet med 

solfångare är delvis att det på sommaren blir så mycket värme att det blir höga 

övertemperaturer. Däremot ser Andersson (2017) en större marknad för solceller i och med 

möjligheten att sälja ut överskottselen på elnätet. 

4.6 Weland Fastigheter AB 

Klasson (personlig kommunikation, 19 april 2017) arbetar som fastighetsförvaltare på Weland 

Fastigheter AB som förvaltar cirka 500 lägenheter på Norrmalm i Borås, vilka har varit i 

företagets ägo sedan 1992. Klasson (2017) ser positivt på de nya nära-nollenergikraven 

eftersom det är viktigt att hushålla med den energi som används och ser positivt på 

möjligheten att bygga bort en del energianvändning på sikt. Samtidigt säger Klasson (2017) 

att kraven för Welands del inte kommer innebära några stora förändringar, eftersom de inte 

bygger nya fastigheter. Däremot arbetar Welands med att minska sin energimängd i de 

befintliga fastigheterna. Sedan 1992 har Welands minskat sin energianvändning med cirka 

35-40 %. Dels har de investerat i värmepumpanläggningar, både som komplement och som 
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basuppvärmning, och dels har de genomfört en del injusteringar och optimeringar för de 

anläggningar som finns.  

Klasson (2017) tror att solen kommer att spela en viktig roll i framtidens städer. Både 

solfångare och solceller i kombination med värmepumpar, där solcellerna används för att 

driva värmepumparna. Samtidigt poängterar Klasson (2017) att det inte går att stirra sig blind 

på ett typ av uppvärmningssystem, utan det är viktigt att se varje stads förutsättningar i 

framtiden. Storleken på en ny stadsdel spelar stor roll och det är viktigt att ha med 

fjärrvärmenätets förluster i åtanke. Gäller det färre bostäder anser Klasson (2017) att 

bergvärme och solenergi skulle vara ett bra alternativ men vid större områden är fjärrvärmen 

ändå mer acceptabel då de stora förlusterna slås ut på fler bostäder. 

Fastigheterna värms till största delen upp med fjärrvärme eftersom det redan var installerat 

när Weland tog över bolaget. Däremot berättar Klasson (2017) att de i vissa fastigheter helt 

eller delvis har valt att byta ut fjärrvärmen mot bergvärmepumpar. Fördelningen är cirka 75 % 

fjärrvärme och 25 % bergvärmepumpar. De argument som ligger bakom Welands beslut om 

uppvärmning är ekonomi, miljö och valfriheten. Nackdelen med fjärrvärme är att kunden 

känner sig låst samt att priset på fjärrvärmen kan variera mycket. I vissa städer är priset lågt 

och i vissa högt. Dessutom anser Klasson (2017) att fjärrvärmebolagens monopol gör att de 

inte blir konkurrensutsatta. Att ansluta sig till fjärrvärmen innebär stora investeringar att ta 

hänsyn till. Fördelarna med fjärrvärme är att den kräver lite underhåll eftersom energibolaget 

ansvarar för driften.  

Fördelen med bergvärmepumpar är att det innebär billig energi. Nackdelen är å andra sidan att 

det innebär stora investeringar som för Welands del behöver jämföras med den befintliga 

uppvärmningen. Bergvärmepumpar kräver dessutom ett större underhåll. För Welands del 

grundar sig ändå beslutet att byta till bergvärme i ekonomiska skäl samt valfriheten vilket 

Klasson (2017) anser är viktigt. Vad som är ekonomiskt beror på vem som får frågan. 

Fjärrvärmebolagen anser inte att det är ekonomisk försvarbart att byta medan leverantörerna 

av bergvärmepumpar anser det. Från Welands sida anser Klasson (2017) att de gör en vinst på 

att byta även om den är ganska marginell men de värderar valmöjligheten som den viktigaste 

aspekten. Dessutom tror Klasson (2017) att fjärrvärmepriserna i Borås kommer att stiga 

eftersom Borås Energi på sikt kommer att genomföra stora investeringar på närmare 3,5 

miljarder kronor. Weland använder sig inte av några klassiska investeringskalkyler när de ska 

besluta om uppvärmning utan använder sig av interna metoder där de väger in vad de själva 

tror på och hur mycket eget kapital de väljer att lägga in i kalkylen samt vilka räntor företaget 

räknar med. 

"Fördelen med bergvärmepumpar är att det innebär billig energi. 

Nackdelen är å andra sidan att det innebär stora investeringar." 

Klasson (2017), Weland Fastigheter AB 

Klasson (2017) förklarar att miljöaspekten vägs in vid valet av uppvärmningssystem ur ett 

långsiktigt perspektiv. Vid val av bergvärmepumpar är det viktigt att ta hänsyn till vart elen 

kommer ifrån. Kommer elen från kol innebär det att bergvärmepumparna inte är ett bra 

alternativ ur miljösynpunkt och då hade inte det alternativet valts. Samma sak gäller för vilka 
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förutsättningar fjärrvärmen har ur ett miljöperspektiv i den stad som bolaget är verksamt i. 

Klasson (2017) berättar att Weland Fastigheter försöker se en helhet där de, utifrån sina 

ekonomiska förutsättningar, gör så bra miljömässiga val som möjligt.  

Enbart solvärme tror inte Klasson (2017) är ett alternativ i Sverige i framtiden. Däremot som 

ett komplement. Kombinationen av olika uppvärmningssystem i nya stadsdelar är väldigt bra 

dels för att det finns valmöjligheter och dels för att kunna utnyttja de olika systemen på bästa 

sätt. Detta då uppvärmningssystemen är optimala och har olika förutsättningar beroende på 

vilken tid på året det är. Till exempel är det bäst att utnyttja solenergin på den delen av året då 

solen lyser mest. 

4.7 Varbergs Stenfastigheter AB 

Nilsson (personlig kommunikation, 20 april 2017) är fastighetsförvaltare på Varbergs 

Stenfastigheter. Bolaget grundades 1995 och bolagets fastighetsbestånd uppgår till 90 000 m2 

med huvudfokus på bostäder. Bolaget är verksamma i Halmstad, Varberg, Falkenberg, Lilla 

Edet, Göteborg och Kungsbacka. 

Nilsson (2017) berättar att det tidigare i Varbergs tätort inte var möjligt att välja något annat 

uppvärmningssystem än fjärrvärme. Idag har bestämmelserna luckrats upp och valet är fritt. 

Varbergs Stenfastigheter värms i största mån upp med fjärrvärme men kompletterar idag vissa 

av sina fastigheter med frånluftsvärmepumpar. Vid nybyggnation idag sätts ett FTX-system, 

med en väldigt hög återvinningsgrad, in. Nilsson (2017) berättar att det krävs en större 

investering men räknar med att det ska återbetala sig, dels genom högre komfort i 

lägenheterna och dels genom lägre energianvändning. I en del av de nya fastigheter som 

Stenfastigheter byggt har endast ett frånluftssystem använts som uppvärmningsalternativ. 

Dock anser Nilsson (2017) att de kan komma att få svårt att uppnå de nya nära-

nollenergikraven om de inte använder sig av FTX-system. I vissa äldre fastigheter använder 

Stenfastigheter frånluftsvärmepumpar med gasspets men strävar efter att byta ut gasen mot 

fjärrvärme i den mån det är möjligt. Flera fastigheter värms även upp med bergvärmepumpar. 

Nilsson (2017) ställer sig till viss del kritisk till de nya nära-nollenergikraven som kommer 

innebära att byggnaderna mer liknar passivhus. Samtidigt är det bra att kraven skärps men det 

är viktigt att tänka på byggtekniken. Varbergs Stenfastigheter har inte ägnat sig åt att bygga 

lågenergihus förut, utan först i år har en fastighet byggts med krav om 30 % lägre 

energianvändning än vad byggreglerna säger. Nilsson (2017) berättar att bolaget planerar 

bygga fler fastigheter i Varberg och att valet av uppvärmning då antagligen kommer falla på 

fjärrvärmen. Däremot fortsätter de att satsa på bra FTX-system för att minska 

uppvärmningsbehovet och så gott som endast använda fjärrvärmen som spets. I de bostäder 

som Stenfastigheter byggde senast har mätare installerats för att mäta värmeåtgången i varje 

lägenhet. Dessa mätningar visar att den tillförda värmeåtgången inte är stor när effektiva 

FTX-system används. 

"I de bostäder som Stenfastigheter byggde senast har mätare 

installerats för att mäta värmeåtgången i varje lägenhet." 

Nilsson (2017), Varbergs Stenfastigheter 
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Nilsson (2017) tror att fjärrvärmen kommer att vara det dominerande uppvärmningssystemet i 

städer där ledningarna redan är framdragna. Nilsson (2017) anser att fjärrvärmepriset i 

Varberg är rimligt i dagsläget men poängterar att det skiljer sig åt i olika kommuner och att 

det är något som måste tas hänsyn till. Till exempel i Falkenberg, där fjärrvärmen är dyr, tittar 

de på alternativa uppvärmningslösningar. Vilka investeringskalkyler som används vid val av 

uppvärmning kan Nilsson (2017) inte riktigt svara på, i de allra flesta fall hyr de in konsulter 

som räknar på de olika alternativ som finns beroende på hur förutsättningarna ser ut. 

Ekonomin styr valet av uppvärmningssystem i första hand. Miljöaspekter har inte vägts in på 

samma sätt men Nilsson (2017) säger att det är något de arbetar med och tror att det kommer 

vara en given aspekt i framtiden. I Varberg väljs främst fjärrvärmen och det är ett bra miljöval 

i och med att värmen kommer från Södra cell. Vidare berättar Nilsson (2017) att han i 

framtiden också tror på solceller och att de själva eftersträvar att införa det på sina egna 

fastigheter.  

Nilsson (2017) ställer sig positiv till fjärrvärmen i sig. Den är tämligen underhållsfri, har få 

komponenter och tar liten plats. Nackdelen är att om ett driftstopp inträffar går det inte att 

göra något åt det eftersom det är det enda uppvärmningssystemet och inget reservsystem finns 

att tillgå. Skulle en bergvärmepump haverera finns det ofta en elpanna eller någon annan typ 

av reservsystem som också fungerar som spetslast. Men driftstopp är något som väldigt sällan 

inträffar. En del kommuner inkluderar flödesavgifter i priset. Ju lägre temperaturer på returen 

desto fler kan ansluta sig till fjärrvärmen. Även om inte Varberg Energi har en flödestaxa är 

de duktiga på att eftersträva låga returtemperaturer. Nilsson (2017) ser positivt på att 

kombinera olika uppvärmningssystem och tycker det är viktigt med valmöjligheter. Det är bra 

att de flesta fjärrvärmebolagen säger ja till att leverera endast spetslast om kunden önskar det. 

Nilsson (2017) anser att bergvärme är ett bra uppvärmningssystem. Nackdelen är den högre 

investeringskostnad. För Västerports del tror dock Nilsson (2017) att valet kommer att falla på 

fjärrvärmen. Speciellt eftersom det kommer att byggas tätt vilket blir en nackdel för 

bergvärmen då både borrhål och pumpar tar mycket plats. Att kombinera olika uppvärmnings-

system i framtidens stadsdelar med låg energianvändning tror Nilsson (2017) är ett steg mot 

att vara förberedd på förändringar. Samtidigt är det viktigt att välja väl beprövade system som 

faktiskt fungerar. 

4.8 Derome Förvaltning AB 

Westin (personlig kommunikation, 21 april 2017) är fastighetschef på Derome Förvaltning. 

Derome Förvaltning tillhör Derome-koncernen och äger och förvaltar cirka 1 500 lägenheter. 

Westin (2017) säger att de nya nära-nollenergikraven är någonting som berörda parter 

kommer att behöva anpassa sig till. För Deromes del kommer det antagligen inte innebära 

några större förändringar då de redan bygger över byggkraven i BBR och försöker bygga 

energisnålt vid nyproduktion. Dessutom arbetar de med att energieffektivisera sina befintliga 

byggnader. Westin (2017) säger att det investeringsstöd som finns för energisnålt byggande 

motiverar byggföretagen att bygga mer energisnålt. Dessutom finns det flera olika 

certifieringar, till exempel Miljöbyggnad Guld, som motiverar att bostäder byggs med bättre 

teknik. Dock påstår Westin (2017) att Derome Förvaltning inte behöver eftersträva dessa 

certifieringar eftersom de räknar med att förvalta sina fastigheter under lång tid och anser att 
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det är mer aktuellt för de som säljer vidare bostäder. Dock kan det vara ett sätt att visa 

kommunen att företaget tar sitt ansvar. Westin (2017) berättar att de lägenheter som byggs för 

att sedan förvaltas under en lång tid ofta, redan från början, byggs med bättre värden. I helhet 

ser Westin (2017) positivt på de nya skärpta reglerna eftersom Sverige behöver minska sin 

energianvändning. 

I stort sett alla centrala fastigheter som Derome Förvaltning har domineras av fjärrvärmen. På 

landsbygden är det framförallt vanligt med värmepumpslösningar eller direktverkande el. 

Dessutom förekommer fastigheter med gas, olja och pellets. Det finns fortfarande en del 

gamla fastigheter där uppvärmningssystemet byts ut efter hand. Westin (2017) tror inte att 

frånluftsvärmepumpar som installeras i varje lägenhet är ett optimalt uppvärmningssystem i 

framtidens städer eftersom det inte skulle vara ekonomiskt, då det kräver mer i bland annat 

servicekostnader. 

Westin (2017) tror att den stora installerade uppvärmningskällan som kommer vara aktuellt i 

framtidens städer med låg energianvändning fortsättningsvis kommer att vara fjärrvärmen, 

troligtvis i kombination med solenergin. Fjärrvärmens fördelar med att vara enkel och 

driftsäker är något som företag som förvaltar många fastigheter värderar högt. Dels kostar det 

väldigt mycket att bygga fastigheter och då är fjärrvärmens fördel också att den tar lite plats i 

flerbostadshusens källare. Nackdelen är att kunden är helt beroende av leverantören och inte 

alls kan påverka prissättningen när det inte finns någon konkurrens. Till skillnad från elen där 

möjligheten finns att välja leverantör. Westin (2017) anser att det är svårt att säga om 

prissättningen i dagsläget är rimlig. I och med de senaste årens milda vintrar har de flesta 

budgetarna gått med plus eftersom det inte har krävts lika mycket energi. Det gör att från 

fastighetsbolagen sida reagerar troligtvis färre på priset i dagsläget. Det intressanta är att se 

hur priset kan komma att utvecklas vid kallare vintrar. Nackdelen med bergvärmepumpar är 

platsen de kräver och den höga investeringskostnaden. 

Westin (2017) berättar att de använder sig av enklare LCC-beräkningar vid val av 

uppvärmningssystem. Både gällande nyproduktion och huruvida det är ekonomisk försvarbart 

att byta ett redan befintligt system. Ett annat argument som ligger bakom valet av 

uppvärmningssystem är hur mycket skötsel systemet kräver, platsen det kräver och framförallt 

investeringskostnaden. I dagsläget tas ingen hänsyn till vilket system som är mest miljövänligt 

av fjärrvärmen och bergvärmen. Inte heller reflekterar Derome Förvaltning över huruvida 

miljövänlig fjärrvärmen är och vart den kommer ifrån. Men Westin (2017) anser att det är 

något som de borde göra och framförallt i framtiden. Samtidigt poängterar han att de såklart 

inte installerar olja eller gas. Ekonomiska beräkningar görs på fjärrvärme, pellets och någon 

typ av värmepumpslösningar. 

"Derome använder sig av enklare LCC-beräkningar vid  

val av uppvärmningssystem." 

Westin (2017), Derome Förvaltning AB 

Westin (2017) ser inte att fjärrvärmecentraler i varje lägenhet är en bra lösning, detta då det 

krävs en växlare i varje lägenhet. Det kommer innebära mer arbete för fastighetsägarna och ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv är det ett slöseri med teknik och material. Samtidigt ser 



 

 

47 

 

Westin (2017) att det kan vara positivt då det kan vara ett effektivt sätt att minska 

energianvändningen eftersom brukarna själva kan styra sitt behov. Med idag finns redan 

lösningar på att mäta individuell energianvändning, något som Derome Förvaltning redan 

använder i en del fastigheter. Westin (2017) tror att införande av en fjärrvärmecentral i varje 

lägenhet kommer innebära en större miljöbelastning, då tillverkningen av fler centraler och 

den minskade energianvändningen troligen slår ut varandra. Det gör det svårt att motivera 

valet ekonomiskt. 

Westin (2017) berättar att de, i de fastigheter där det finns, är nöjda med solvärmen. 

Nackdelen är att systemet kräver noggranna injusteringar för att inte få övertemperaturer i 

systemet. Vidare tror han att det i framtiden kommer satsas på olika, flera små kombinationer 

där solen kommer spela en viktig roll. Solenergin kommer antagligen bidra till en minskning 

av uttaget av exempelvis fjärrvärmen och bergvärmen. Westin (2017) tror att kombinationen 

av bergvärmepumpar och solfångare kan vara bra. Under sommaren kan nämligen 

överskottsvärmen från solfångaren ladda borrhålen. Även om Westin (2017) tror att 

fjärrvärmen kommer spela en viktig roll i framtidens nya stadsdelar, som Västerport, anser 

han att det är viktigt att satsa på kombinationer av uppvärmningssystem. Av praktiska skäl, då 

det kommer finnas flera olika byggherrar, måste det finnas ett gäng givna förutsättningar att 

kunna koppla in sig på olika uppvärmningssystem. Det är viktigt med givna ramar från början 

för att underlätta tycker Westin (2017). I den mån det är möjligt så är det trots allt viktigt med 

valmöjligheter. 

4.9 Exempel på tillämpning av uppvärmning 

För att kunna göra en LCC-beräkning och på så vis jämföra de två valda uppvärmnings-

alternativen fjärrvärme och bergvärme, har tre referenshus tagits fram med hjälp av Pär 

Larsson på NIBE (personlig kommunikation, 26 april 2017). Det är typiska flerbostadshus på 

800 m2, 1 600 m2 och 2 400 m2. Larsson (2017) anger uppvärmningsbehovet i respektive hus 

till 64 891 kWh/år, 129 781 kWh/år och 194 672 kWh/år. Sundquist (personlig 

kommunikation, 20 april 2017) säger att uppvärmningsbehovet kan anses vara något lägre för 

fjärrvärmen då ventilationen bidrar i de respektive husen och anger uppvärmningsbehovet till 

56 000 kWh/år, 112 000 kWh/år och 168 000 kWh/år. I båda fallen är varmvattnets del 25 

kWh/m2 och år. Det uträknade PET-talet för respektive alternativ går att utläsa i tabell 4. 

Tabell 4: PET-tal uträknad enligt bilaga 1 

Alternativ PET-tal
 

Fjärrvärme 100 

Bergvärme 85 

 

 tt elpris på 1 krona k h har antagits vid beräkningarna.  järrvärmepriset på Varberg  nergi 

för år 2017 är satt till 74,75 öre k h inklusive moms och är ett medelpris av vinter- och 

sommarta a. (Sund uist, 2017).  riserna är inklusive nätavgifter och moms.  alkylränta är 

antagen till 4 %. En energiprisökning på 2 % per år har antagits och inflationen bortses ifrån. 
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Livslängden på uppvärmningssystemen är 30 år. Enligt Larsson (2017) behövs en 

reinvestering av värmepumpen och dess komponenter efter 15 år.  

I tabell 5 redovisas den totala investeringskostnaden för bergvärmen för respektive 

referenshus. Den totala arbetskostnaden innehåller kostnader för borrhål på 350 kr/m, foderrör 

på 850 kr/m och markarbete. I den totala materialkostnaden ingår material i form av 

värmepump och dess tillhörande komponenter samt en undercentral till en kostnad av 187 500 

kronor. Alla priser är inklusive moms. 

Tabell 5: Total investeringskostnad för bergvärmen Källa: Larsson (2017), NIBE 

 800 m2 
1 600 m2 

2 400 m2 

Antal borrhål 3 st 5 st 7 st 

Borrhålsdjup 160 m 190 m 180 m 

Aktivt borrhålsdjup + 10 m 10 m 10 m 

Markarbete 100 000 kr 200 000 kr 300 000 kr 

Material 193 350 kr 364 175 kr 516 675 m 

Total arbetskostnad 293 500 kr 575 000 kr 800 500 kr 

Total materialkostnad 380 850 kr 551 675 kr 704 175 kr 

Total investering 674 350 kr 1 126 675 kr  1 504 675 kr 

 

Uträkningarna för LCC:n finns i bilaga 4 och resultatet redovisas i tabell 6 och figur 7. 

Tabell 6: Livscykelkostnad för valda uppvärmningsalternativ 

 800 m2 
1 600 m2 

2 400 m2 

Fjärrvärme 1 125 921 kr 2 174 612 kr 3 189 345 kr 

Bergvärme 1 532 853 kr 2 743 178 kr 3 838 857 kr 

 

 

 
Figur 7. LCC-beräkningar 
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Vad som går att utläsa ur tabell 4 är att det redovisade PET-talet för fjärrvärmen inte uppnår 

nära-nollenergikravet, som har ett PET-tal på 85. Därför prövades ett tredje alternativ där 

fjärrvärmen kombineras med solfångare. 

För alternativet med fjärrvärme och solfångare som komplement har beräkningarna gjorts 

endast på referenshuset som är 800 m2. En solpanel ger 1 037 kWh/år. I tabell 7 redovisas 

behov och kostnader för referenshuset. Solfångarna ger sammanlagt 12 444 kWh varmvatten 

på ett år och har en underhållskostnad på 1 000 kr/år (Hannes Andersson, Effecta, personlig 

kommunikation 3 maj 2017). 

Tabell 7: Investeringskostnad, solpaneler. Källa: Hannes Andersson, Effecta (personlig kommunikation, 3 

maj 2017) 

 Kostnad 

12 paneler  93 000 kr 

Styr och regler 30 000 kr 

Ackumulatortank med växlare 30 000 kr 

Arbetskostnad (installation m.m.) 40 000 kr 

Total investeringskostnad 193 000 kr 

 

Beräkningarna visar att kravet på PET-talet uppnås med kombinationen av fjärrvärme och 

solvärme. Resultatet av LCC:n för fjärrvärme med solfångare redovisas tillsammans med 

resultatet för fjärrvärmen och bergvärmen för referenshuset på 800 m2 i tabell 8 och figur 8. 

Tabell 8: Livscykelkostnad för tre alternativ 

Alternativ 800 m2 

Fjärrvärme 1 125 921 kr 

Bergvärme 1 532 853 kr 

Fjärrvärme + solfångare 1 107 130 kr 

 

 
Figur 8. LCC-beräkningar för tre alternativ  
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5 Analys 

I analysen kopplas den insamlade teorin ihop med empirin, för att kunna analysera och 

utreda den information som finns tillgänglig för att sedan i nästa kapitel kunna dra slutsatser. 

5.1 Nära-nollenergikraven och byggandet 

Enligt Energimyndigheten (2015) står bostads- och servicesektorn för 40 % av Sveriges totala 

energianvändning. Varje år används cirka 150 TWh energi varav hälften är uppvärmning av 

bostäder och lokaler. Enligt EU:s direktiv om Byggnaders energiprestanda ska alla nya 

byggnader vara nära-nollenergibyggnader från och med den 31 december 2020. Införandet av 

nära-nollenergibyggnader är ett steg i rätt riktning för att uppnå EU:s klimatmål om minskade 

utsläpp av växthusgaser och en ökad andel energieffektivitet samt en ökad mängd förnybar 

energi. Enligt Seljom et al (2016) innebär det att de skandinaviska energisystemen står inför 

en utmaning på grund av att dagens energisystem behöver anpassas till en mindre 

energimängd. Widén (personlig kommunikation, 22 mars 2017), professor i innovations-

vetenskap med inriktning mot samhällsbyggnad, anser att Sverige är väl förberedda på de nya 

kraven. Förändringar har skett i byggreglerna hela tiden och aktörerna i branschen har 

anpassat sig efter det som blivit norm, trots att det har uppstått visst motstånd till förändringar 

inledningsvis. Werner (personlig kommunikation, 27 mars 2017), professor i fjärrvärme, 

anser att de nya nära-nollenergikraven är en möjlighet som kommer innebära ett lägre 

energibehov. Det gör det möjligt att bygga fjärrvärmesystem som kräver mycket lägre 

temperaturer och ger färre förluster i fjärrvärmenätet. Sundquist (personlig kommunikation, 

20 april 2017) på Varberg Energi ser inga risker med fjärrvärmen i nya stadsdelar med låg 

energianvändning så länge stadsdelarna är någorlunda energitäta. Gunnarsson (personlig 

kommunikation, 12 april 2017) på Öresundskraft anser att även om det byggs mer energisnåla 

hus som kräver mindre värme så kommer antagligen samma volymer värme att behöva 

användas eftersom antalet bostäder ökar i takt med en ökad urbanisering.  

Av den insamlade empirin går det att konstatera att majoriteten av fastighetsbolagen redan 

arbetar effektivt för att överträffa dagens energikrav i BBR. Maleryd Fastigheter arbetar aktivt 

med miljöcertifieringar och har som mål att hela tiden eftersträva lägre energianvändning än 

kraven. Christensson (personlig kommunikation, 12 april 2017) på Eksta Bostads ser positivt 

på de nya nära-nollenergikraven och tycker att det är ett steg i rätt riktning för att minska 

energianvändningen i hela byggbranschen. Både Eksta och Varbergs Bostad bygger idag 

fastigheter som uppnår kraven för passivhusstandard i FEBY12. Även Falkenbergs Bostads, 

FABO, bygger effektivare hus än vad byggkraven ställer. Andersson (personlig 

kommunikation, 18 april 2017) tycker att nära-nollenergikraven är något otydliga och svåra 

att veta vad de innebär. Detta eftersom det endast är den köpta energin som räknas vilket gör 

att energianvändningen för bostaden fortfarande kan vara hög utan att överstiga kraven. 

Nilsson (personlig kommunikation, 20 april 2017) berättar att Varbergs Stenfastigheter inte 

ägnat sig åt att bygga lågenergihus fram till alldeles nyligen då de insett att fler och fler 

eftersträvar och efterfrågar detta i takt med att det ställs högre byggkrav.  
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5.2 Ekonomi- och miljöaspekter 

Enligt en studie av Truong et al (2014) visar forskning att kostnaderna och primärenergi-

användning för att tillföra värme i ett flerbostadshus inte bara beror på tillgången på tekniska 

uppvärmningslösningar utan även på omfattningen av värmebehovet. Widén (2017) berättar 

att husen antagligen kommer att bli något dyrare i investeringskostnad men på sikt kommer 

det att bli mer ekonomiskt i och med lägre energi- och driftskostnader.  

 jertorp (2010) definierar en investering som anskaffande av tillgångar, vilka förväntas 

generera framtida nytta över en flerårig tidsperiod. Brealey, Myers & Allen (2017) skriver att 

dagens investering ska generera framtida avkastning och redovisar olika former av nuvärdes-

beräkningar och payback-kalkyler som vanliga kalkylmetoder. De flesta respondenter 

använder sig av någon form av kalkylberäkningar som nämns av Brealey et al (2017) vid val 

av uppvärmningssystem. Varbergs Bostad och Derome utmärker sig och använder sig av den 

typ av LCC-beräkningar som Woodward (1997) diskuterar i sin rapport. Weland Fastigheter 

använder sig inte av några klassiska investeringskalkyler utan använder sig av interna 

metoder, där de i kalkylen väger in vad de själva tror på och hur mycket eget kapital de väljer 

att använda. 

Enligt European Commission (2017) ska EU minska sina utsläpp av växthusgaser, öka 

andelen förnybar energi samt öka energieffektiviseringen till 2030. Nära-nollenergibyggande 

är ett steg på vägen i rätt riktning. De flesta respondenter är överens om att miljön är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till. Westin (personlig kommunikation, 21 april 2017) på Derome 

framhäver vikten av att Sverige behöver minska sin energianvändning. De flesta säger att de 

överväger vilket uppvärmningssystem som har de bästa förutsättningar ur ett ekonomiskt och 

miljömässigt perspektiv. Andersson (2017) berättar att FABO tittar på miljöaspekten i första 

hand när de väljer uppvärmningssystem. Detta gör att fjärrvärmen väljs trots att den är dyr i 

Falkenberg och trots att installationen av bergvärme antagligen varit mer lönsam. Rydholm 

(personlig kommunikation, 18 april 2017) berättar att ett miljömässigt val inte alltid behöver 

vara ekonomiskt försvarbart just för stunden men på lång sikt. Bolaget måste ha råd att kunna 

göra de val som känns bäst utifrån en miljömässig aspekt. Westin (2017) säger att Derome 

Förvaltning i dagsläget inte tar hänsyn till vilket system som är mest miljövänligt av de valda 

uppvärmningssystemen som de använder. De reflekterar därmed inte över huruvida 

miljövänlig fjärrvärmen är och vart den kommer ifrån. Men Westin (2017) anser att det är 

något som de borde göra i fortsättningen. 

5.3 Fastighetsägarnas syn på olika uppvärmningssystem 

Enligt Svensk fjärrvärme (2016) fortsätter fjärrvärmenätet att byggas ut trots dyra 

investeringar. Fördelarna med fjärrvärmen är att den är klimatsmart, pålitlig, smidig och 

flexibel. Den är dessutom driftsäker och kräver lite underhåll och är därför ett säkert alternativ 

för kunderna. Samtliga respondenter kommenterar att fjärrvärmen är driftsäker, lätthanterlig 

och miljövänlig, något som styrker att Svensk fjärrvärme (2016) har god kännedom om hur 

fjärrvärmen upplevs. Westin (2017) anser att fjärrvärmens fördelar med att vara enkel och 
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driftsäker är något som företag som förvaltar många fastigheter värderar högt. Dessutom tar 

fjärrvärmecentralerna liten plats i flerbostadshusens källarutrymmen.  

Enligt Svensk fjärrvärme (2010) är det många faktorer som påverkar priset på fjärrvärmen. 

Bland annat den lokala politiken tillsammans med den statliga energipolitiken. Dessutom 

beror bränslepriset på val av bränsle. Även kostnaderna för distributionsnätet och hur 

tätbebyggt område som ansluts vägs in i priset. Frederiksen & Werner (2014) skriver att en 

nackdel med fjärrvärmen är det naturliga monopolet vilket gör att det inte finns några 

möjligheter till prisförhandlingar för den enskilde kunden. Dessutom innebär de höga 

investeringskostnaderna i nätet svårigheter att lämna systemet när kunden väl är ansluten. 

Granström (2011) skriver också att fjärrvärmen drivs som ett naturligt monopol och att det 

kan leda till att kunderna tvingas byta uppvärmningsform om missnöje infaller, vilket kan 

leda till höga kostnader.  Monopolsituationen är något som alla respondenter har lyft fram 

som den stora nackdelen med fjärrvärme. Malmgren (personlig kommunikation, 7 april 2017) 

anser att fjärrvärmebolagets agerande mot kunden egentligen är den enda nackdelen med 

fjärrvärmen. Vidare påstår Malmgren (2017) att fjärrvärmebolagen kan styra sina kunder 

väldigt mycket, främst under sommaren då de erbjuder låga priser vilket innebär att 

alternativen till fjärrvärme är svåra att motivera då till exempel solenergin är som störst på 

sommaren men blir dyr i jämförelse. Sundquist (personlig kommunikation, 20 april 2017), på 

Varberg Energi, medger att det finns en möjlighet att aktörerna kan känna sig beroende. Å 

andra sidan är det helt fritt att byta och eftersom investeringskostnaden för fjärrvärme är 

betydligt lägre än investeringen av bergvärmepumpar så är det nästan enklare att byta från 

fjärrvärme till något annat än tvärtom. Det samarbete som inleddes i branschen 2013, 

Prisdialogen, är en möjlighet för fjärrvärmekunder att få en bättre insyn i prissättningen och 

skyddas från oskälig prissättning som är en av nackdelarna med fjärrvärmen enligt 

respondenterna (Prisdialogen, u.å.). 

Enligt Erlström et al (2016) finns förutsättningarna för geoenergi överallt i landet, då den tar 

tillvara på solenergin från berggrunden och är därmed inte geografiskt begränsad. Malmgren 

(2017) säger att förutsättningarna för specifikt bergvärme ser olika ut beroende på plats och 

bergets kapacitet. Svaren från respondenterna tyder på att flertalet använder sig av bergvärme 

utanför stadskärnan eller där fjärrvärmen inte är lika konkurrenskraftig. Carlholmer (personlig 

kommunikation, 4 april 2017), på NIBE, säger att vissa ser fördelar med bergvärmen då det 

endast är en installationskostnad och sedan bara ett elpris att ha koll på medan det för 

fjärrvärmen är fluktuerande priser. Carlholmer (2017) konstaterar att det är mycket dyrare att 

investera i bergvärmen men fördelen är att om det köps 1 kWh el för bergvärmens drift så 

omvandlas det till mellan 3,5-4 kWh uppvärmning. Då blir 2,5-3 kWh gratis energi från 

berget. Detta ställs mot fjärrvärmen som blir dyrare eftersom 1 kWh köpt fjärrvärme ger 1 

kWh uppvärmning. Werner (2017) säger att en nackdel med bergvärmepumparna är att de 

drivs på el vilket gör att det krävs betydligt mer primärenergitillförsel. Widén (2017) anser att 

fördelen med bergvärme är att det inte behövs en massa rör framdragna för att leverera 

energin till fastigheten, vilket innebär att infrastrukturkostnaden uteblir. För Welands del 

grundar sig beslutet att byta till bergvärme i ekonomiska skäl samt valfriheten vilket Klasson 

(personlig kommunikation, 19 april 2017) anser är viktigt. Från Welands sida anser Klasson 
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(2017) att de gör en vinst på att byta även om den är ganska marginell men de värderar 

valmöjligheten som den viktigaste aspekten. Flera respondenter ser investeringskostnaden, 

underhållet och platsen som både borrhålen och värmepumparna tar som en nackdel med 

bergvärmen. Christensson (2017) anser att oklarheten kring elens ursprung kan vara en 

nackdel och att elen dessutom är en färskvara som måste användas i samma stund som den 

produceras. 

Enligt Andrén (2017) är solvärme en bra form vid uppvärmning av flerbostadshus. Valet av 

kompletterande värmekälla till solfångaren är viktig för dimensioneringen. Andrén (2017) 

anser att solfångarna i dagens lågenergibyggnader, där värmebehovet är litet, kan nå en 

täckningsgrad på 40-45 % av det årlig behovet, till skillnad från de 20-35 % som är vanligt på 

äldre mer energikrävande byggnader. Flertalet respondenter har ingen erfarenhet av solvärme 

och har därför svårt att uttrycka sig i frågan. Däremot verkar många ha en uppfattning om att 

solfångare är ett mer krävande system. Eksta Fastigheter i Kungsbacka sticker ut från 

mängden med sin långa och positiva erfarenhet av solvärme. Christensson (2017) berättar att 

det är lika självklart för Eksta att bygga en solanläggning som att bygga en lekplats. De ser 

det som hållbart och effektivt, både ur miljöaspekten men även den ekonomiska. De miljö-

medvetna hyresgästerna upplever solvärmen som positiv ur miljösynpunkt. Westin (2017) 

säger att i Deromes fastigheter där de har solvärme är nöjda. Nackdelen är att systemet kräver 

noggranna injusteringar för att inte få övertemperaturer i systemet. Westin (2017) tror att 

kombinationen av bergvärmepumpar och solfångare kan vara bra. Under sommaren kan 

nämligen överskottsvärmen från solfångaren ladda borrhålen. Vilket är en teori som Kjellsson 

(2004) bekräftar i sin avhandling. Andersson (2017) anser att det blir svårt att dimensionera 

en solfångaranläggning för att klara uppvärmningen. FABO har ett par fastigheter där de 

kombinerar solfångare med andra uppvärmningssystem. De anser att ett problem med 

solfångare är att det delvis på sommaren blir så mycket värme att det blir höga 

övertemperaturer.  

5.4 Val av uppvärmningssystem i framtida städer med låg 

energianvändning med tillämpning på Västerport 

Enligt Energimyndigheten (2016) dominerar fjärrvärmen som uppvärmningssystem i dagens 

flerbostadshus med en procentandel på 91 %. Yang, Hongwei, & Svendsen (2016) poängterar 

vikten av att fortsatt använda fjärrvärmen i framtidens hållbara energisystem. Vidare 

diskuterar också Lund et al (2014) i sin rapport att tidigare forskningsslutsatser visar att 

fjärrvärmen kommer att spela en viktig roll i framtiden. Men det är av vikt att tekniken 

utvecklas vidare för att fortsätta vara konkurrenskraftig. I princip alla tillfrågade respondenter 

säger att det är svårt att sia om framtiden men är överens om att fjärrvärmen kommer att 

fortsätta vara en stor del av Sveriges energisystem. De allra flesta tror dock att den kommer 

att kombineras med någon annan typ av värmesystem, då främst i form av solenergi. Widén 

(2017) tror att fjärrvärmen kommer att vara betydande i framtida stadsdelar med låg energi-

användning.  

Enligt Varbergs kommun (2016) kommer bygget av Västerport påbörjas runt 2020, vilket 

innebär att stadsdelen i allra högsta grad kommer att beröras av de nya nära-nollenergikraven. 
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Lund et al (2014) anser att radikala förändringar måste till i dagens fjärrvärmesystem för att 

fjärrvärmen skall vara ett alternativ i framtiden och uppfylla behovet av mindre energi-

krävande resurser. Framtidens fjärrvärme är på forskningsstadiet och kallas fjärde 

generationens fjärrvärme. Werner (2017) säger att det med låga temperaturer i byggnaderna 

går att tillföra lågtempererad fjärrvärme i systemet, vilket innebär 50 ℃ i framtemperatur och 

20 ℃ i returtemperatur. Yang et al (2016) poängterar också vikten av lågtempererade 

fjärrvärmesystem eftersom höga temperaturer leder till en ökad energianvändning. Werner 

(2017) anser att tekniken för fjärde generationens fjärrvärme lämpar sig väl i Västerport, då 

stadsdelen är placerad på en gynnsam plats i förhållande till returrören på dagens fjärrvärme-

nät. Varberg Energi ska testa fjärde generationens fjärrvärme i några av Varberg Bostads 

fastigheter. Om testerna av fjärde generationens fjärrvärme går som planerat så tror Werner 

(2017) att det kommer vara aktuellt redan 2021 när de nya kraven införs och Västerport börjar 

byggas. Enligt Gunnarsson (2017) kom projektledarna för projektet med stadsdelen H+ i 

Helsingborg, som har förutsättningar som påminner om Västerports, fram till att fjärrvärmen 

är det rätta uppvärmningssystemet.  

Respondenterna är överens om att fjärrvärmen kommer att spela stor roll i de framtida 

städerna med låg energianvändning. Nilsson (2017) tror att valet av uppvärmningssystem i 

Västerport kommer att falla på fjärrvärmen. Speciellt eftersom det kommer att byggas tätt 

vilket blir en nackdel för bergvärmen då både borrhål och pumpar tar mycket plats. Även 

Rydholm (2017) tror att fjärrvärmen kommer att vara det bästa alternativet för Västerport och 

tror att det i andra hand kommer att väljas någon form av värmepumpar. Respondenterna är 

eniga om att det första valet kommer att vara fjärrvärme men betonar vikten av att kombinera 

det med andra uppvärmningssystem och ser också solen som en viktig del i den typ av 

stadsdel som Västerport kommer att vara. Bergh (personlig kommunikation, 11 april 2017) på 

Varbergs kommun tycker att det i Varbergs fall är bra förutsättningar för fjärrvärmen då 

spillvärmen tas tillvara på från Södra cell i Värö. Bergvärmens förutsättningar i Varberg tror 

Bergh (2017) är goda men i Västerports fall kommer antagligen fjärrvärmen spela störst roll. 

Samtliga respondenter framhäver vikten av att det finns en valmöjlighet av uppvärmnings-

system. Enligt artikeln av Mahapatra (2015) tvingades de boende i Växjö att ansluta sig till 

fjärrvärmen, något som samtliga respondenter ställer sig kritiska till. Även Gunnarsson (2017) 

och Sundquist (2017) anser att det är irrationellt att tvinga någon att ansluta sig. Däremot 

satsar fjärrvärmebolagen på att vara det bästa alternativet för att motivera kunderna att välja 

fjärrvärmen. 

5.5 LCC-beräkningar 

Enligt Boverket (2017d) kommer PET-talet för år 2021 att ligga på 85, alltså 35-65 kWh/m2. 

Det som går att utläsa i kapitel 4.9 om exempel på tillämpning av uppvärmning, är att 

fjärrvärmen inte kommer att klara PET-talet ensamt utan kommer att behöva någon form av 

komplement, i det här fallet solfångare. Solfångaren gör så att PET-talet går ner från 100 till 

85. Detta då solen enligt Boverket (2017c), se bilaga 1, inte räknas med i byggnadens energi-

användning. Enligt LCC-beräkningarna kommer fjärrvärmen kombinerad med solfångare ha 

en lägre livscykelkostnad än bergvärmen och blir därmed det billigare alternativet.  
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6 Slutsats 

I det avslutande kapitel leder en diskussion fram till svar på studiens frågeställningar. 

Slutligen redogörs för egna reflektioner och förslag på vidare forskning inom ämnesområdet 

för studien. 

6.1 Diskussion 

Uppsatsens inledande problemdiskussion har legat till grund för den utförda studien för att 

kunna svara på de aktuella frågeställningarna. Problemdiskussionen lyfter framförallt 

problematiken med dagens fjärrvärme och vad som måste till för att fortsätta utvecklingen 

framåt för att det ska kunna vara ett bra val av uppvärmning även i framtidens stadsdelar med 

låg energianvändning. Hur det ska göras är fortfarande på forskningsstadiet men försöken där 

Varberg Energi testar fjärde generationens fjärrvärme i några av Varbergs Bostads fastigheter 

är ett steg i rätt riktning. Författarna konstaterar efter insamlad empiri och analys att 

respondenterna redan idag är väldigt medvetna om att bygga energisnålt. För de flesta 

kommer det inte vara några problem att uppnå de nya nära-nollenergikraven. I princip alla 

respondenter ser fjärrvärmen som en stor del av framtidens energisystem och det går att 

konstatera att trots minskad energianvändning kommer antagligen inte fjärrvärme-

användningen minska nämnvärt, på grund av ökad urbanisering.  

Som analysen visar är det viktigt att tänka på att fjärrvärmen har väldigt olika förutsättningar i 

olika kommuner. Priset styrs av politik, val av bränsle och hur utbyggt nätet är i kommunen. 

Falkenberg är ett tydligt exempel på en kommun med höga fjärrvärmepriser där det är dyrt att 

ansluta sig. Dessutom krävs det stora investeringar för att kunna försörja ytterligare kunder 

med fjärrvärme. Varberg däremot är ett bra exempel på en kommun med ett väl utbyggt 

fjärrvärmenät med spillvärme från Södra cell i Värö. Stora investeringar har gjorts för att 

kunna förse kunderna med fjärrvärme och priserna ligger på en medelnivå sett ur ett svenskt 

perspektiv. Därför drar författarna slutsatsen att fjärrvärme inte alltid behöver vara det mest 

lämpliga alternativet. Genom analysen går det att konstatera att samtliga respondenter anser 

att bergvärmen är ett bra komplement där fjärrvärmenätet inte är utbyggt eller där fjärrvärmen 

inte anses prisvärd. Studien visar att värmepumpar av olika slag och solenergi ses som ett bra 

komplement. Författarna anser att valfriheten är en viktig aspekt att ta hänsyn till, något som 

tydligt har framkommit i studien.  

Utifrån studiens LCC och de beskrivna referenshusen går det att konstatera att fjärrvärmen är 

det billigaste alternativet. Däremot klarar dagens fjärrvärme inte de kommande energikraven 

enligt BBR. Dock visar studien att om fjärrvärme kombineras med solfångare går det att 

uppfylla nära-nollenergikraven. Viktigt att poängtera är dock att referenshuset är framtaget av 

bergvärmespecialister på NIBE, något som kan vara till fjärrvärmens nackdel. Dessutom är 

beräkningarna gjorda på tredje generationens fjärrvärme, tillsammans med de kommande 

nära-nollenergikraven, vilket gör att det svårt att i dagsläget veta hur fjärrvärmen hade stått 

sig mot bergvärmen om beräkningarna hade gjorts på fjärde generationens fjärrvärme i stället. 

Författarna drar slutsatsen att det ena uppvärmningssystemet inte måste utesluta det andra. I 

framtida stadsdelar med låg energianvändning är en kombination av flera olika typer av 
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uppvärmningssystem att föredra. Med utgångspunkt i empirin kan författarna konstatera att i 

Västerport kommer fjärrvärmen att vara det dominerande uppvärmningssystemet och då 

antagligen i form av den fjärde generationen. Men troligen i kombination med värmepumpar 

och solenergi. 

6.2 Svar på studiens frågeställningar 

 Vilken typ av uppvärmningssystem lämpar sig bäst i framtida stadsdelar med låg 

energianvändning? 

Studien visar att fjärrvärmen kommer spela en avgörande roll i framtidens städer där det 

byggs tätt. Bergvärmen kommer att spela en viktig roll, men fortsatt i utkanten av städerna 

och på landsbygden där fjärrvärme inte finns tillgänglig. LCC-beräkningarna visar att dagens 

fjärrvärmeteknik kommer få svårt att uppnå de nya nära-nollenergikraven. Fjärrvärmen 

behöver kombineras med något annat. I den här studien valdes solfångare för att klara kraven 

och vid jämförelse får kombinationen en lägre LCC än bergvärmen. 

 Hur resonerar aktörer i bygg- och fastighetsbranschen kring val av uppvärmnings-

system?  

Respondenterna anser att den ekonomiska aspekten är det viktigaste argumentet som ligger 

bakom val av uppvärmningssystem, även om miljöaspekten blir allt mer viktig. Endast en 

aktör redogör för att miljöaspekten är viktigast. Samtliga respondenter använder sig främst av 

fjärrvärme och anser sig överlag väldigt nöjda med den. Alla tror att fjärrvärmen kommer ha 

en betydande roll i framtiden men tycker att prissättningen och känslan av att vara beroende 

av en leverantör, till följd av det naturliga monopolet, ses som en nackdel. Dessutom är 

respondenterna överens om att valfriheten är viktig vid val av uppvärmningssystem. 

6.3 Egna reflektioner 

Även om Varbergs kommun har möjlighet att sätta riktlinjer för valet av uppvärmningssystem 

i Västerport visar vår studie hur de kommande aktörerna resonerar, vilket är något som vi 

anser är viktigt för kommunen. Även om en del av studiens respondenter kanske inte finner 

intresse av att bygga i Västerport så kan informationen ändå vara värdefull för andra, framtida 

stadsutvecklingsprojekt. Vår studie styrker flera tidigare forskningsslutsatser och svaren på de 

frågorna vi ställt matchar de tankar vi hade om problemet vid studiens början, främst gällande 

fjärrvärmen. Däremot har vi tydligt sett i studien att varje stad är unik och har olika 

förutsättningar att utgå ifrån. Det märks att fjärrvärmens driftsäkerhet och enkelhet är något 

som gör att valet främst faller på det alternativet. Studien har visat att bergvärmen, enligt våra 

respondenter, främst lämpar sig på landsbygden eller där fjärrvärmenätet inte är utbyggt. Vi 

har dock dragit lärdom av att flera olika typer av värmepumpar, inte bara specifikt 

bergvärmepumpar, kommer vara en viktig del i konkurrensen mot fjärrvärmen. Vår insamlade 

empiri visar att många aktörer resonerar mycket utifrån tidigare erfarenheter och tycker därför 

att det är bekvämt att välja det alternativet som alltid varit självklart tidigare. Vi vill poängtera 

vikten av att ur ett långsiktigt perspektiv mer och mer ta hänsyn till miljön vilket vi märkt, på 

respondenternas resonemang, blir mer vanligt. 



 

 

57 

 

6.4 Förslag på framtida forskning 

I denna studie ligger fokus på aktörernas resonemang vid val av uppvärmningssystem och 

vilka system som kommer att vara aktuella i framtida stadsdelar. I framtida forskning vore det 

intressant att se hur slutsatserna hade blivit om fler uppvärmningssystem hade jämförts. Detta 

då många av respondenterna lyfte fram exempel på någon form av frånluftsåtervinning som 

en stor del av framtidens uppvärmningssystem. Eftersom kylning av bostäder antagligen blir 

mer aktuellt i framtiden då byggnaderna blir mer täta samt att flertalet respondenter även lyfte 

frågan vore det intressant att göra en studie där kylbehovet undersöks och vägs in i resultatet.  

Något som var tydligt under intervjuerna med respondenterna var att de använde sig av 

väldigt olika former av investeringskalkyler för att beräkna vilket som var det mest lönsamma 

alternativet. Det hade varit intressant att se en studie över hur utfallet hade blivit för 

respondenterna om de hade valt att använda sig av samma typ av investeringskalkyler för att 

på så vis få en mer jämförande bild av vilket uppvärmningssystem som lämpar sig bäst i olika 

typer av byggnader och olika kommuner. 

Det hade även varit intressant att se en studie där miljöpåverkan från de olika systemen hade 

tagits med i beräkningarna då energianvändningens påverkan på miljön blir mer och mer 

påtaglig. Slutligen skulle det vara spännande att se en studie kring hur smarta energisystem 

kan integrera värmesystem med andra energisystem och hur systemen kan anpassas till 

begreppet smarta städer vilket är ett begrepp som blir alltmer aktuellt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Boverkets nära-nollenergikrav 

Atemp  Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperatur-

  reglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av 

  klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, 

  schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller 

  annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.  

 

Byggnadens  Den energi som vid normalt brukande under ett normalår behöver 

energianvändning levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning 

  (Euppv), komfortkyla (Ekyl), tappvarmvatten (Etvv) och byggnadens 

  fastighetsenergi (Ef). Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för 

  uppvärmning installeras, inräknas även dess energianvändning. Energi från sol, 

  vind, mark, luft eller vatten som alstras på byggnaden eller tomten och används 

  till byggnadens uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och fastighetsenergi 

  räknas inte med i byggnadens energianvändning.  

       =      +     +     +    
 
Primärfaktor  Primärenergi dividerad med den levererade energin till byggnaden 

  för en given energibärare.  

 
Primärenergital  Det värde som beskriver byggnadens energiprestanda uttryckt i  primärenergi. 

  Primärenergitalet utgörs av byggnadens energianvändning, med hänsyn tagen 

  till byggnadens geografiska läge i landet, uttryckt i primärenergi fördelat på 

  Atemp (kWh/m
2
) och år. Primärenergitalet (PET) beräknas enligt nedanstående 

  formel. 
    

     
 
        

    
                               

      

    
                    

     
 

 

 

Energibärare Primärenergifaktor (PE) 

El (PEel) 2,5 

Annan energibärare än el (PEövr) 1,0 

  

 
Primärenergital (PET) 
(kWh/m2 och år) 

Bostäder  

Flerbostadshus 85 

 

Län Geografiskt läge (kommun) 
Geografisk 
justeringsfaktor (Fgeo) 

Halland 
Samtliga utom Hylte 0,9 

Hylte 1,0 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Namn: 

 

Företag: 
 

Befattning: 

 

1. Hur ser ni på framtidens byggande av flerbostadshus med hänsyn till de hårdare 

kraven om nära-nollenergibyggande från och med januari 2021? Vad kommer det 

innebära för er? 

 

2. Vilken typ av uppvärmningssystem tror ni blir aktuellt i framtidens 

lågenergibyggnader då energibehovet är lägre? 

 

3. Vilken typ av uppvärmningsform använder ni i era fastigheter idag? 

 

4. Hur väger ni in miljöaspekten vid val av uppvärmningssystem?  

 

5. Vilken typ av investeringskalkyler använder ni er av när ni tar beslut om 

uppvärmningssystem? 

 

6. Hur ställer ni er till fjärrvärmen? Ser ni att det är ett bra uppvärmningssystem? 

     

    - Varför/varför inte? 

 

7. Hur ställer ni er till bergvärmen? Ser ni att det är ett bra uppvärmningssystem? 

 

    - Varför/varför inte? 

 

8. Hur ställer ni er till solvärme? Ser ni att det är ett bra uppvärmningssystem? 

 

    - Varför/varför inte? 

 

9. Hur ser ni på en kombination av olika uppvärmningssystem i nya stadsdelar? 
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Bilaga 3 - Fjärrvärmepriser i några olika svenska kommuner 

 

 

  

Fjärrvärmepriser i större flerfamiljshus 2016 ink. moms

Företag Kommun kr/MWh

Varbergs Energi AB Varberg 792,1     

Falkenbergs Energi AB Falkenberg 885,6     

Statkraft Värme AB Kungsbacka 771,2     

Halmstads Energi och Miljö AB Halmstad 843,3     

Göteborg Energi AB Göteborg 721,2     

Borås Energi & Miljö AB Borås 833,2     

Mölndal Energi AB Mölndal 804,0     

Öresundskraft AB Helsingborg 792,2     

Luleå Energi AB Luleå 495,1     

Enycon AB Bräcke 1 013,4  

E.ON Värme Svergie AB Malmö 856,1     
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Bilaga 4 - Beräkningar för LCC 
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