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Abstract

Life cycle costs in district heating for homeowners in
Örebro municipality.  

Joakim Persson

District heating is an environmentally friendly heating principle that is widely used in
Sweden. A problem that has arisen is that while district heating dominates heating of
apartment buildings, the district heating companies have difficulties competing in
single-family houses. In Örebro, the 7th largest city in Sweden, this problem causes
some worries because of the environmental benefits with district heating compared
to electricity-based heating alternatives which are more commonly used. The goal of
this study has been to calculate the life cycle costs for district heating in Örebro from
the house owner’s perspective and to compare these with the life cycle costs for
heating by geothermal heat pumps. The study also examines the potential of a few
proposed solutions for improved economy for district heating in areas with
single-family houses. 

The calculations estimate the life cycle costs during 30 years for district heating to
697 kkr and 562 kkr for geothermal heat pumps. High energy costs being the primary
reason for the district heating’s expensive outcome. A possible solution to improve
the situation for district heating is the development of low temperature distribution.
This could decrease the heat losses and thereby make district heating less expensive.
Another solution that will make district heating more profitable in the future is
district heating powered machines such as washing machines, dryers and dishwashers.
The use of these machines replaces electricity consumption with heating
consumption. For the use of these machines in houses with conventional district
heating a separate pipe is needed which makes them not profitable at the moment. In
Västerås, a city comparable to Örebro, low temperature grids are being developed
with district heated machines in areas with newly built low energy houses. This
solution uses a secondary grid with only one pipe for heating, heating of water and
the district heated machines. The life cycle costs for this solution is 653 kkr, much
less expensive than the conventional district heating in Örebro. An introduction of a
similar solution in Örebro could make district heating in one-family houses more
profitable, for both producer and consumer. 
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Executive summary 

Denna studie jämför bergvärmen- och fjärrvärmens livscykelkostnader för småhusägare i 

Örebro kommun. Studien visar att fjärrvärmen idag är ett dyrare alternativ, främst på grund 

av höga energikostnader. Ett antal potentiella lösningar på detta problem har de senaste åren 

utvecklats. Så kallade lågtempererade nät har en lägre framledningstemperatur än de 

konventionella nät som används idag. Detta leder till minskade värmeförluster, något som 

annars är ett problem i småhusområden. Ett annat förslag på en teknisk lösning är 

fjärrvärmedrivna vitvaror som ersätter en stor del av vitvarornas elanvändning med 

fjärrvärmeanvändning. I Västerås kombineras dessa två lösningar i Västeråsmodellen. Denna 

studie visar att dessa lösningar minskar fjärrvärmens livscykelkostnad och på så sätt gör 

fjärrvärmen mer konkurrenskraftig gentemot bergvärmen. För att dessa nya tekniker ska 

implementeras i Örebro krävs dock en kraftigt utökad dialog mellan Örebro kommun och 

fjärrvärmeleverantören E.ON, samt att båda parter visar en vilja till förändring.   



Sammanfattning 

Fjärrvärme är ett miljövänligt sätt att värma hus som har utvecklats i rask takt de senaste 

decennierna. I flerbostadshus är fjärrvärmen det dominerande uppvärmningsalternativet men 

i småhussektorn är enbart 18 % av beståndet anslutna till fjärrvärme. Fjärrvärmenätet i Örebro 

ägs av E.ON och den största delen av värmen produceras i kraftvärmeverket Åbyverket. Precis 

som i övriga Sverige ligger utbyggnaden av fjärrvärme i småhusområden på en låg nivå i 

Örebro jämfört med flerbostadshus där fjärrvärmen dominerar. Detta problem har belysts av 

Örebro kommun i den klimatplan som framarbetats för att styra kommunens arbete med 

klimatfrågor. Rapporten syftar till att utreda möjligheterna för fler småhusägare att ansluta 

sig till fjärrvärmenätet i Örebro. Projektets utformning har bestått av tre delmoment med tre 

uppställda delmål.   

I Delmoment 1 utformades ett beräkningsverktyg i Excel där fjärrvärmens livscykelkostnader 

jämfördes med dess alternativkostnad bergvärme. Beräkningarna visar att livscykelkostnaden 

för fjärrvärmealternativet är avsevärt dyrare än för bergvärmens. Inklusive hushållsel uppgick 

de totala kostnaderna under 30 år till 697 kkr (kkr = tusen kronor) för fjärrvärme och 562 kkr 

för bergvärme. Fjärrvärmen beräknas därmed vara cirka 4,5 kkr dyrare än bergvärmen i snitt 

per år vilket är mycket pengar för en enskild villakund. Den stora anledningen till det är 

fjärrvärmens höga energikostnader i kombination med ett lågt elpris.   

Delmoment 2 gick ut på att studera ett antal föreslagna lösningar för att förbättra situationen 

i småhusområdena. Nästa generations fjärrvärme spås bestå av lågtempererade nät där lägre 

framledningstemperaturer möjliggör fjärrvärmeutbyggnad till lägre kostnader. Genom att 

värmeförlusterna minskar med lägre temperaturer förväntas lönsamheten förbättras för 

fjärrvärmeleverantörerna och på så sätt öppna upp marknaden för värmeglesa områden 

såsom villakvarter. En annan teknisk lösning som i framtiden kan ge fjärrvärmebolagen ökade 

vinster är fjärrvärmedrivna vitvaror där elförbrukning ersätts med fjärrvärmeanvändning. Det 

är också en teknik som i kombination med lågtempererade nät kan ge bättre lönsamhet vilket 

Västeråsmodellen är ett praktiskt exempel på. Västeråsmodellen är en systemlösning som 

utvecklats av Mälarenergi AB tillsammans med mäklarfirman Aroseken som erbjuder 

nybyggda lågenergihus med anslutning till fjärrvärme. Där samförläggs lågtempererade 

fjärrvärmekulvertar med övriga ledningar som ska in i huset såsom el, vatten, telefon och 

bredband för att minska anslutningskostnaderna.  

I Delmoment 2 undersöktes också föreslagna lösningar för framtidens affärsmodeller i 

fjärrvärmesektorn. Priserna förutspås bli mer effektberoende vilket innebär att kunden 

betalar en större fast avgift baserad på den uttagna toppeffekten. Detta kan jämföras med 

dagens prismodell där prisets dominerande del är baserat på värmeförbrukningen. Denna 

förändring kommer att göra energieffektiviseringar som minskar effekttopparna vintertid 

lönsamma. För små kunder som småhusägare finns dock en risk att de nya affärsmodellerna 

gör fjärrvärmen dyrare ifall energieffektiviseringarna är för kostsamma att genomföra med 

kundens ekonomiska förutsättningar. Sedan 1 augusti 2014 finns en ny lag som tillåter 

tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Det betyder att andra värmeproducenter än 

nätägaren har rätt att leverera fjärrvärme till ett nät ifall de uppfyller ett antal kriterier som 

finns till för att nätägaren inte ska gå med förlust. De ändrade reglerna har tillkommit för att 



öka konkurrensen och därigenom sänka fjärrvärmepriserna, men det finns en risk att de ökade 

administrativa kostnaderna som tredjepartstillträdet innebär kommer leda till det motsatta.  

I Delmoment 3 undersöktes potentialen för de lösningar som studerades i Delmoment 2 

genom att implementera dessa i det beräkningsverktyg som framarbetats i Delmoment 1 för 

att jämföra livscykelkostnaderna för fjärrvärme och bergvärme. För lågtempererade nät 

beräknades investeringskostnaderna sjunka jämfört med konventionell fjärrvärme vilket 

bedömdes minska livscykelkostnaderna något. Potentialen för fjärrvärmedrivna vitvaror med 

en separat krets för vitvaror är däremot svag i dagsläget enligt beräkningsmodellen. De 

minskade energikostnaderna väger inte upp de kraftigt ökade investeringskostnaderna 

jämfört med konventionell fjärrvärme. Västeråsmodellen visade sig dock innebära mycket 

lägre livscykelkostnader för fjärrvärme jämfört med standardfallet. Inte i närheten av 

bergvärmen men helt klart ett steg i rätt riktning. Framtidens affärsmodeller och de ändrade 

reglerna kring tredjepartstillträde implementerades inte i beräkningsmodellen då deras 

inverkan på kalkylen är för svåra att förutspå.  

 

 

Den känslighetsanalys som genomfördes visade att små ökningar för elprisets prisutveckling 

leder till betydande ökning av bergvärmens livscykelkostnad. Sveriges framtida energipolitik 

kommer därför ha stor inverkan på de framtida energikostnaderna för olika 

uppvärmningssätt. Även de antaganden som görs för kalkylperiod och kalkylränta har relativt 

stor inverkan. 

Lågtempererade nät och fjärrvärmedrivna vitvaror öppnar upp möjligheterna för fjärrvärme i 

värmeglesa områden. Dessa lösningar borde kunna implementeras även i Örebro. Ifall detta 

ska ske måste E.ON ta tydligare ansvar och en mer intensiv dialog mellan E.ON och Örebro 

kommun måste inledas.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
I en värld där hoten från annalkande klimatförändringar växer sig allt större har fjärrvärme 

blivit allt mer populärt som ett miljövänligt uppvärmningsalternativ. Sveriges geografiska 

förutsättningar leder till ett stort behov av värme till bostäder och lokaler. Detta i samklang 

med ett ökande elpris har i sin tur gett upphov till en stor utbredning av fjärrvärme över hela 

landet. Sverige är därför idag en av de största fjärrvärmenationerna i världen. 

1.1.1 Fjärrvärme i Sverige 
År 2011 stod uppvärmningen av bostäder och lokaler för en energianvändning på 76,5 TWh 

(Statens energimyndighet 2013a). Uppvärmningen i småhus, ett samlingsnamn för villor, 

radhus, kedjehus, parhus och fritidshus, uppgick till 33,7 TWh eller 44 procent av den totala 

användningen inom sektorn, där bidraget från flerbostadshus och lokaler låg på 30 respektive 

26 procent. Småhusen står alltså för den största energianvändningen inom uppvärmning.  

När det kommer till val av uppvärmningsform i småhus så dominerar elvärmen. Av de 33,7 

TWh som användes för att värma upp småhusen år 2011 kom 14 TWh från el, 12 TWh från 

biobränslen och 6 TWh från fjärrvärme (Statens energimyndighet 2013a). Vid en jämförelse 

mellan uppvärmningen i flerbostadshus och småhus märks stora skillnader för fjärrvärmen, 

91,5 procent av energianvändningen i flerbostadshus jämfört med 18 procent i småhus. En 

anledning till detta är att småhusen är utspridda över hela landet medan flerbostadshusen är 

koncentrerade till städer, där fjärrvärmen är mer lättillgänglig. Sett ur 

fjärrvärmeleverantörens perspektiv är det dessutom enklare att få lönsamhet i ett 

flerbostadshus än i ett småhusområde eftersom värmebehovet per meter fjärrvärmeledning 

är större. Detta i kombination med att antalet installerade värmepumpar ökar (46 procent av 

alla småhus har någon form av värmepump installerad) spelar en stor roll i sammanhanget 

(Statens energimyndighet 2013a).  

1.1.2 Fjärrvärme i Örebro 
I Örebro kommun finns ett fjärrvärmenät som ägs och drivs av E.ON. Kraftvärmeverket 

Åbyverket som byggdes redan 1960 står för nästan hela nätets värmeproduktion (E.ON 

2014a). Det ägdes fram till år 1997 av det kommunala bolaget Örebro Energi AB, varefter det 

såldes till Sydkraft AB som i sin tur blev E.ON. Fjärrvärmeledningarnas längd uppgår till totalt 

44,8 mil och fjärrvärmesystemet innefattar även näten i Kumla och Hallsberg (Björliden 2014). 

År 2013 installerades en ny biobränsleeldad panna på Åbyverket vilken nu gör att 

bränslemixen till mer än 95 procent består av biobränsle och torv (E.ON 2014b). 

År 2013 var antalet småhusenheter i Örebro kommun 22 595 stycken (Statistiska 

centralbyrån). Samma år hade E.ON sammanlagt 3 448 fjärrvärmekunder i sitt nät som 

innefattar kommunerna Örebro, Kumla och Hallsberg (Björliden 2014).         

I styrdokumentet Klimatplan för Örebro kommun som antogs av kommunfullmäktige år 2010 

ingår en klimatvärdering av el och fjärrvärme. Kommunens uppfattning är att förbrukningen 

av 1 kWh el ger upphov till ett utsläpp på 400 g CO2/kWh medan användningen av 1 kWh 

fjärrvärme anses släppa ut 56 g CO2/kWh (Örebro kommun 2010).  Med det tankesättet bidrar 
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alltså 1 kWh el till lika stora utsläpp av växthusgaser som 7 kWh fjärrvärme. Mer om 

klimatplanen i senare avsnitt.  

1.2  Problemformulering 
Ett problem som Örebro kommun delar med många andra kommuner är att de flesta nya 

småhusägare väljer ett annat uppvärmningssätt än fjärrvärme, företrädelsevis uppvärmning 

med värmepump. Anledningen är att det antingen är för dyrt att ansluta sig för villaägaren 

eller att det inte är ekonomiskt lönsamt att bygga ut fjärrvärmenätet för E.ON. Då 

klimatvärderingen i Örebro kommuns klimatplan lyfter fram fjärrvärmen som ett mer 

miljövänligt alternativ är detta olyckligt.    

1.3  Syfte och mål 
Projektets syfte sammanfattades vid uppstarten i formen av ett övergripande mål. För att 

uppnå det övergripande målet formulerades sedan tre delmål för att tydliggöra projektets 

arbete.  

1.3.1 Syfte/Övergripande mål 
Fler småhusägare ska ansluta sig till fjärrvärmenätet i Örebro. 

1.3.2 Delmål 

Delmål 1: Att skapa ett verktyg i Excel som jämför investeringen det innebär att ansluta sig till 

fjärrvärmenätet i Örebro med dess alternativkostnad bergvärme. 

Delmål 2: Att kartlägga och tydliggöra befintliga och föreslagna lösningar för att fler 

småhusägare ska ansluta sig till fjärrvärmenätet i Örebro.  

Delmål 3: Att med hjälp av beräkningsverktyget som skapas i Delmål 1 bedöma potentialen 

hos de lösningar som kartläggs i Delmål 2.  

1.4  Metod 
Den använda metoden i detta projekt sammanfattas i tre delmoment, där vart och ett av dessa 

delmoment korresponderar med ett delmål. Delmomenten presenterades ursprungligen i 

projektplanen men har med tiden vidareutvecklats och omformulerats något.  

1.4.1 Delmoment 1: Prisbild för fjärrvärme och bergvärme 
Målet med Delmoment 1 var att nå Delmål 1, dvs. att skapa ett verktyg i Microsoft Excel som 

jämför investeringen det innebär att ansluta sig till fjärrvärmenätet i Örebro med dess 

alternativkostnad. Investeringsberäkningarna har inte inkluderat kostnaden det innebär för 

E.ON att bygga ut fjärrvärmesystemet till villaområden, utan har gjorts helt utifrån 

småhusägarens perspektiv. Efter samråd med Niklas Jakobsson (Jakobsson 2014), 

klimatstrateg på Örebro kommun, valdes bergvärme som huvudsaklig konkurrent till 

fjärrvärme. Även andra typer av värmepumpar skulle därmed med lite extra arbete vara 

möjliga att använda som alternativkostnad i verktyget. Arbetet med att bygga upp 

beräkningsmodellen har utgjort den största delen av projekttiden. Med hjälp av 

kalkylmetoden LCC har livscykelkostnaderna för respektive uppvärmningssätt sammanställts. 

Delmål 1 har sedan uppnåtts genom att göra en jämförande beräkning på ett standardhus, 
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placerat i Örebro. Alla parametrar i verktyget är alltså i Delmoment 1 valda för att på bästa 

sätt representera de lokala förutsättningar som bäst sammanfattar problembilden för småhus 

i Örebro kommun. Med detta som språngbräda utvecklades sedan beräkningsmodellen vidare 

i Delmoment 3 för att på så sätt uppnå Delmål 3. Mer om själva verktyget och de antagna 

parametrarna under rubriken Modell.  

1.4.2 Delmoment 2: Befintliga och föreslagna lösningar 
Delmoment 2 avsåg uppnå Delmål 2 och innefattade därför en kartläggning av befintliga och 

föreslagna lösningar för att fler småhusägare ska ha möjlighet att ansluta sig till 

fjärrvärmenätet i Örebro. Kartläggningen bestod framförallt av en litteraturstudie som 

ämnade sammanställa den kunskap som idag finns tillgänglig inom respektive område. Andra 

kommuners arbete med problemet undersöktes dessutom med Västerås som primär förebild. 

De lösningar som studerades var: lågtempererade nät, integrering av vitvaror i 

fjärrvärmesystemet, Västeråsmodellen, nya affärsmodeller för fjärrvärme och 

tredjepartslösningar.   

1.4.3 Delmoment 3: Implementering av lösningar i prisbilden för fjärrvärme 
I Delmoment 3 applicerades Delmoment 2 på Delmoment 1. De befintliga och föreslagna 

lösningar som kartlades i Delmoment 2 implementerades i beräkningsverktyget som gjordes i 

Delmoment 1. Genom en undersökning av hur de föreslagna lösningarna påverkar 

grundförutsättningarna gav Delmoment 3 en fingervisning av lösningarnas potential. Eller 

med andra ord hur de föreslagna lösningarna påverkade den jämförande beräkningen av 

fjärrvärmen och bergvärmens livscykelkostnad. 

1.5  Avgränsningar 
Eftersom problemet som projektet avsåg finna lösningar på är av komplex karaktär så var 

behovet av att avgränsa arbetet stort. En avgörande avgränsning var att enbart studera 

problemet inom Örebro kommun. Andra kommuner användes till viss del för att studera de 

olika föreslagna lösningar som förekommer, men det är situationen i Örebro som projektets 

fokus riktades in på. Då fjärrvärmenätet delas med Kumla- och Hallsbergs kommun kan vissa 

delar anses vara applicerbara även där. När det gäller fjärrvärmens alternativkostnad 

bestämdes i ett tidigt skede under projektet, i samråd med Niklas Jakobsson (klimatstrateg på 

Örebro kommun), att den huvudsakliga konkurrenten till fjärrvärme var bergvärme och att 

således de jämförande kostnadsberäkningarna skulle göras på fjärrvärme och bergvärme. Det 

finns många andra populära uppvärmningssätt för småhus idag, exempelvis 

frånluftsvärmepumpar som återvinner värmen som finns i luften inomhus innan den lämnar 

huset. På ett tidigt stadie gjordes dock bedömningen att i huvudsak studera bergvärme som 

alternativt uppvärmningssätt. Att inkludera flera tekniker hade blivit för tidskrävande och på 

verkat jämförelsens tydlighet negativt. I den beräkningsmodell som arbetats fram under 

projektets gång är dock alla typer av värmepumpar applicerbara för framtida studier. 

En annan avgränsning var att studien inte innefattade energieffektiviserande åtgärder som 

kan göras på själva småhuset. Småhuset i sig studerades inte i någon större utsträckning. Den 

enda information om småhuset som var av intresse i beräkningsmodellen var husets 

värmebehov (som redan beräknats) samt hur stor användningen av hushållsel är. Orsaken till 

värmebehovet och hushållselen storlek åsidosattes. Detta ledde till att exempelvis FTX-system 
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(mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning) hamnade utanför studien då 

ventilationssystemet ansågs vara en del av småhuset och inte en del av 

uppvärmningssystemet. Ett FTX-system bidrar till husets uppvärmning, liksom andra 

energieffektiviserande åtgärder såsom förtätningar i klimatskalet, genom att minska husets 

värmebehov och värmebehovet ska enligt avgränsningen ovan redan vara beräknat.  

Husets ålder är i beräkningsmodellen inte av större betydelse. En tidig tanke var att 

beräkningsmodellen skulle vara avsedd för beräkningar i framtida projekt gällande nya 

bostadsområden och således enbart fokusera på nybyggda småhus. Istället gjordes en 

helomvändning och beräkningsmodellen är istället avsedd att kunna appliceras på alla möjliga 

småhus i Örebro, såväl nya som gamla. Beräkningsmodellen har inga större begränsningar då 

det mesta i modellen är justerbart. På detta sätt kan Örebro kommun förhoppningsvis få 

användning av beräkningsverktyget i framtiden och i takt med tidens gång kan ändrade 

förutsättningar enkelt korrigeras i verktyget.  
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2. Teori 

2.1 Klimatplan för Örebro kommun 
Den 23 juni 2010 antog Örebro kommuns kommunfullmäktige styrdokumentet Klimatplan för 

Örebro kommun. Klimatplanen sammanfattar kommunens arbete med klimatfrågan samt 

presenterar det arbete som behöver göras för att Örebro kommuns övergripande mål ska 

uppnås. Styrdokumentet behandlar huvudsakligen tre fokusområden: energi, transporter och 

konsumtion av livsmedel. Vid beräkningarna av kommunens klimateffekter har fokus lagts på 

de totala effekter som konsumtionen i Örebro ger upphov till, alltså inte enbart de faktiska 

utsläpp som sker inom kommunens gränser (Örebro kommun 2010). Den långsiktiga vision 

som genomsyrar de planer som presenteras i rapporten är att de utsläpp av växthusgaser som 

varje örebroare ger upphov till ska vara på en nivå som inte hade äventyrat klimatet om 

samma mängd utsläpp skett per person globalt. År 2050 bör utsläppen av växthusgaser ha 

minskat med minst 90 procent. Ett etappmål är att utsläppen för kommunens geografiska 

område ska vara 40 procent lägre år 2020 jämfört med nivån år 2000 (Örebro kommun 2010).  

Inom insatsområdet för energieffektivisering (G1) finns Delmål G1d: ”Genom 

energieffektivisering i småhus ska elförbrukningen minska med 20 procent och användningen 

av fjärrvärme minska med 15 procent perioden 2008-2020.” Eftersom energipriserna 

förväntas stiga finns det enligt klimatplanen många lönsamma energieffektiviserande 

åtgärder att genomföra i småhus. En prioriterad åtgärd som nämns inom insatsområde G1 och 

som berör detta examensarbete är att: ”Utreda förutsättningarna för fler aktörer på 

fjärrvärmemarknaden i syfte att öka konkurrensen” (Örebro kommun 2010, 15-16). 

Insatsområde G3 berör åtgärder i fjärrvärmesystemet och sammanfattas i Delmål G3: ”Genom 

förändringar i produktionen ska utsläppen av koldioxid från fjärrvärmesystemet i Örebro ha 

minskat med 37 000 ton per år 2020.” Detta ska bland annat uppnås med hjälp av Åbyverkets 

nya biobränslepanna men även genom att minska effekttoppar kalla vinterdagar. En 

prioriterande åtgärd som nämns inom insatsområde G3 och som berör detta examensarbete 

är att ”Inleda ett fördjupat samarbete med Eon för en så klimatsmart förbränning som möjligt 

och för att de prismodeller som används stimulerar energieffektivisering hos kunderna” 

(Örebro kommun 2010, 19). En prioriterad åtgärd i klimatplanen som har beröringspunkter 

med examensarbetet finns inom insatsområdet för ny förnybar energi (G4): ”Med hjälp av 

översiktlig planering, detaljplanering och markförsäljning underlätta för ökad 

fjärrvärmeanslutning, t.ex. genom att prioritera förtätning i befintliga fjärrvärmeområden 

istället för utglesning med nya etableringar utanför fjärrvärmenätet” (Örebro kommun 2010).  

I avsnittet ”Klimatvärdering av energi” sammanfattas Örebro kommuns syn på 

klimatbelastningen för olika energiformer. Elanvändningen inom kommunen klimatvärderas 

till 400 g CO2/kWh. Detta motiveras av att elnätet i Örebro är en del av det nordeuropeiska 

elsystemet vars elmix uppges ha utsläpp på 410 g CO2/kWh. De åtgärder som görs under de 

år som klimatplanen avser kommer sedan att förändra efterfrågan på el vilket gör att det inte 

är elmixen i sig som är intressant utan marginalelen, dvs. den elproduktion på marginalen som 

en ökning i efterfrågan vid en viss tidpunkt ger upphov till. Marginalelen i det nordeuropeiska 

elsystemet utgörs i dagsläget av kolkraft där utsläppen uppgår till 750 g CO2/kWh. Eftersom 

klimatplanen har långsiktiga mål finns dock en tidsaspekt att ta hänsyn till. År 2020 förväntas 
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EU:s klimatkrav ha bidragit till en renare elmix i hela Europa. Detta i samklang med att 

kommunen anser att det är fråga om användning av marginalel, gör att klimatvärderingen av 

el i Örebro kommun uppskattas till ovannämnda 400 g CO2/kWh (Örebro kommun 2010, 55-

56). Fjärrvärmens klimatbelastning med 2008 års bränslemix låg på 79 g CO2/kWh. Eftersom 

bränslemixen bortsett från ett fåtal kalla vinterdagar anses vara i stort sett konstant kan 

årsmedelutsläppen betraktas som marginalvärmens klimatbelastning. Sedan 2008 har E.ON 

investerat i en ny biobränsleeldad panna vid Åbyverket som i skrivande stund är i drift. Redan 

när klimatplanen skrevs år 2008 togs detta i beaktande. Fjärrvärmen inom kommunen 

klimatvärderades därför till 56 g CO2/kWh. Detta värde beräknades motsvara 

kraftvärmeverkets utsläpp med den nya bränslemixen (Örebro kommun 2010).  

2.2  Energikrav för småhus 
Vid nybyggnation av småhus måste BBR, Boverkets byggregler, följas. Regelverket är mycket 

omfattande varför endast reglerna för energihushållning gås igenom här. För småhus skiljer 

sig energikraven beroende på vilken typ av värmesystem som installeras, eller rättare sagt om 

bostaden värms upp av elvärme eller något annat uppvärmningssätt. Detta gör alltså att 

kraven för bergvärme (som räknas som elvärme) och fjärrvärme (som är ett annat 

uppvärmningssätt än el) har olika energikrav. Energikraven är dessutom olika beroende på 

vilken klimatzon huset byggs i. Det finns sammanlagt tre klimatzoner och eftersom Örebro 

kommun ligger i Klimatzon III så är det de energikraven som studerades (Boverket 2014).  

Det energikrav som är mest relevant för detta projekt är det som reglerar byggnadens 

specifika energianvändning. Med detta menas den årliga energianvändningen per 

kvadratmeter och har därför enheten kWh/m2 år. Det är inte den totala användningen av 

energi som är aktuell utan enbart det som berör värmesystemet, dvs. värme, kyla, varmvatten 

och ventilation. Hushållsel och annan möjlig verksamhetsenergi åsidosätts alltså. Energikravet 

för byggnadens specifika energianvändning i Klimatzon III ligger för fjärrvärmen på 90 kWh/m2 

år och för bergvärmen på 55 kWh/m2 år. Det är alltså de maximala värdena som tillåts för 

nybyggda småhus. En viktig poängtering är att det är den energi som levereras av 

energibolaget till huset som räknas som energianvändning. I fjärrvärmens fall är det alltså 

själva fjärrvärmen men för bergvärmen är det elen som driver bergvärmepumpen (Boverket 

2014).  

Ett annat energikrav som föreligger, men som har samma värde för elvärme som för andra 

uppvärmningsalternativ, är det för genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, där det 

maximala värdet är 0,40 W/m2 K. Det är ett slags medelvärde på hur mycket värme som läcker 

ut genom småhusets klimatskal, dvs. fönster, väggar och tak. Kravet finns till för att främja 

nybyggnad av energieffektiva och täta hus. För elvärmen finns ytterligare ett krav för 

installerad eleffekt för uppvärmning. Med detta menas den maximala sammanlagda elektriska 

effekt som får upptas av de elektriska apparater som driver husets värmesystem för att 

uppfylla de komfortkrav som föreligger då värmesystemet har maximalt effektbehov. Denna 

gräns ligger i Klimatzon III på 4,5 kW upp till 130 m2 med ett tillägg på 0,025 kW för varje 

ytterligare kvadratmeter bostadsyta (Boverket 2014).  
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2.3  Fjärrsyn 
Fjärrsyn är ett forskningsprojekt som genomför tvärvetenskaplig forskning och utveckling 

inom fjärrvärme och fjärrkyla. Det är ett samarbete mellan Energimyndigheten och 

branchorganisationen Svensk Fjärrvärme, där Svensk Fjärrvärme står för administrationen. 

Projektet har pågått sedan år 2006 och har som vision att fjärrvärmen och fjärrkylan ska vara 

integrerat i det framtida hållbara energisystemet och att den ska produceras och distribueras 

på hållbart vis med återvunnen energi som källa. Fjärrsyn är nu inne på sin tredje 

programperiod. Forskningsprojektet utvecklas hela tiden i nya riktningar då idén är att 

Fjärrsyns inriktning ska förändras i takt med omvärldens omställningar. Den nuvarande 

programperioden började år 2013 och ska fortlöpa fram till år 2017. Periodens huvudsakliga 

forskningsområden är systemutveckling, effekter av och anpassning till ny politik och 

omvärldsförändringar samt samverkan för hållbar utveckling. Fjärrsyn har varit en viktig grund 

i arbetet med att ta fram nya lösningar för fjärrvärme och är således en viktig kunskapskälla 

för detta projekt (Svensk Fjärrvärme AB, 2013). 

2.4  ROT-avdrag 
ROT-avdrag är ett skatteavdrag som finns till för att underlätta reparationer och renoveringar 

av hus. Tillämpning av ROT-avdraget (ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad och 

tillbyggnad) gör att en skattereduktion kan göras på halva arbetskostnaden. Det är alltså 

endast arbetskostnaden som påverkas och inte andra utgifter såsom resor och 

materialkostnader. Maxgränsen för avdraget är 50 000 kr per person och år. Eftersom 

avdraget är avsett för om- och tillbyggnader är det inte tillåtet att tillämpa ROT på nybyggda 

hus. Med nybyggda hus menas småhus som varit befriade från fastighetsavgift i mindre än 

fem år från taxeringsåret. Den som utför arbetet, alltså till exempel den snickare eller 

bergvärmeleverantör som småhusägaren anlitat, ansöker om ROT-avdraget hos Skatteverket 

och begär utbetalning. Det slutgiltiga avdraget görs dock i samband med att husägarens 

deklaration godkänns. Eftersom andra skatteavdrag görs innan ROT så kanske inte hela ROT-

avdraget kan nyttjas. Detta beror på ett den totala skattereduktionen ej får överskrida den 

totala summan som en person ska betala i skatt (Skatteverket 2014a). 

I småhus som inte är nybyggda finns det möjlighet att använda sig av ROT-avdrag vid byte av 

husets värmesystem. Vid anskaffning av bergvärme ger både borrning och installation rätt till 

skattereduktion. För fjärrvärmen är ROT-avdrag möjligt för installationen men även för de 

grävarbeten som sker på tomten för nedgrävning av ledningar. En förutsättning är dock att 

fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Även inmonteringar eller byten av olika typer av 

värmepumpar och värmepannor är möjliga att göra skattereduktion på. Gemensamt för alla 

dessa värmesystem är dock att ROT-avdraget enbart kan användas till arbetskostnader. 

Materialkostnader såsom kostnader för maskiner, ledningar, pumpar och pannor ger inte rätt 

till skattereduktion. Detsamma gäller eventuella servicekostnader (Skatteverket 2014b).  

2.5  Beräkning av livscykelkostnader (LCC) 
I den offentliga sektorn, som Örebro kommun är en del av, är det viktigt att de 

investeringskalkyler som görs har ett långsiktigt perspektiv samt att alla driftskostnader och 

andra kostnader som uppstår under åren som följer ingår. Örebro kommun har därför beslutat 

att alla upphandlingar av varor och fastigheter som medför kostnader för energianvändning, 
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drift och underhåll ska grundas på en utvärdering där varans livscykelkostnad (Life Cycle Cost, 

LCC) tas i beaktande (Örebro kommun 2012a). En LCC-kalkyl tar hänsyn till alla kostnader 

under en varas livslängd vilket gör att det mest totalekonomiska alternativet beräknas. Till 

skillnad från en LCA (Life Cycle Assessment) som beräknar en produkts miljöpåverkan under 

hela dess livscykel, så behandlar en LCC enbart den ekonomiska aspekten. Att använda LCC 

som utvärderingsmetod medför i regel dock trots allt att ett miljövänligt alternativ väljs då låg 

energianvändning och låga kostnader går hand i hand (Örebro kommun 2012a). Vilken typ av 

energi det rör sig om tar en LCC-kalkyl däremot ingen hänsyn till.  

Beräkningsmodellen som har konstruerats i det här examensarbetet har utnyttjats för att 

jämföra två olika investeringsalternativ ur en småhusägares perspektiv. Det kan därför 

ifrågasättas ifall LCC, som alltså är den beräkningsmetod som Örebro kommun använder vid 

sina upphandlingar, är en lämplig kalkylmetod. Förutsättningarna för en enskild småhusägare 

och en stor kommun som Örebro skiljer sig uppenbarligen. Men faktum är att småhusägarens 

och kommunens syften är likartade. De vill båda söka den investering som ger bäst ekonomi 

på lång sikt. Möjligen kan en kommun ha en något längre långsiktighet men detta med 

långsiktighet ligger även i småhusägarens intresse, varför LCC torde vara en lämplig 

kalkylmodell även för småhusägaren.  

LCC brukar definieras enligt följande (U.F.O.S & Sveriges Kommuner och Landsting 2010): 

LCC = Grundinvestering + LCCenergi + LCCunderhåll + LCCövrigt – restvärde  

Grundinvesteringen är alla de ursprungliga kostnader som sker i investeringens startskede. 

Det innefattar alla materialinköp, installationskostnader och andra kostnader som omfattar 

en åtgärds genomförande. LCCenergi är de framtida energikostnaderna som en åtgärd medför, 

alltså all användning av exempelvis el, (fjärr)värme, gas och kyla. Alla övriga kostnader som 

sker under kalkylperioden läggs i kategorin LCCövrigt. Från den totala livscykelkostnaden ska 

slutligen restvärdet subtraheras. Restvärdet är det värde som installationen har efter den 

studerade kalkylperioden och kan vara både positivt och negativt. En LCC-kalkyl är en 

nuvärdesberäkning. Kostnaderna kan alltså inte summeras rakt av utan räknas först om till 

nuvärden, alltså det värde som en framtida kostnad har idag med hänsyn till inflation och 

räntor. På detta sätt kan kostnader som uppstår olika år jämföras och sammanställas (U.F.O.S 

& Sveriges Kommuner och Landsting 2010)  

Nuvärdet för en kostnad som sker om n år beräknas enligt följande (Örebro kommun 2012b): 

NV = 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

(1+𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑟ä𝑛𝑡𝑎)𝑛
 

Mer om hur real ränta, LCC och nuvärden användes i beräkningsmodellen gås igenom i kapitlet 

Modell.  
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3. Modell 
I det här kapitlet förklaras hur modellen, dvs. beräkningsverktyget, är uppbyggt. Först 

förklaras de förutsättningar som används som inparametrar i modellen och vilka antaganden 

som gjorts för standardfallet i Delmål 1. Sedan gås själva LCC-kalkylen igenom, vilka formler 

som används och hur de antaganden som gjorts kopplas ihop med beräkningarna i kalkylen.  

3.1 Val av mjukvara 
En stor del av tiden under detta projekt har lagts på att utveckla det verktyg som nämns i 

Delmål 1. Detta mål går ut på ”Att skapa ett verktyg i Excel som jämför investeringen det 

innebär att ansluta sig till fjärrvärmenätet i Örebro med dess alternativkostnad.” Att använda 

Microsoft Excel som bas för verktyget var alltså beslutat redan i projektplanen. Fördelen med 

detta kalkylprogram är tillgängligheten, alltså att många kan förstå och använda Excel. Om 

verktyget hade varit konstruerat i ett mer kodbaserat program som Matlab hade det 

förmodligen gått att göra det förståbart men det hade varit svårt för den ovane Matlab-

användaren att laborera med parametrar etc. En förutsättning är dessutom att Matlab finns 

installerat på användarens dator. Eftersom ett av de viktigaste målen för själva 

beräkningsverktyget var att det skulle kunna användas och ändras även i senare projekt inom 

Örebro kommun så var Microsoft Excel ett lämpligt val av program för beräkningsmodellen.  

  3.2  Överblick  
Beräkningsmodellens livscykelkalkyl utgår ifrån följande formel: 

LCCtotal = Grundinvestering + LCCel + LCCfjärrvärme + LCCservice + LCCbyte av komponenter – restvärde 

Grundinvesteringen är de kostnader som uppstår vid år noll i det tänkta scenariot. 

Livscykelkostnaderna för el, fjärrvärme, service och byte av komponenter sker antingen 

årligen eller periodvis under kalkylperioden och dessa beräknas om till nuvärden. Restvärdet 

är det resterande värdet som återstår vid kalkylperiodens slut. För att beräkna de ingående 

posterna i beräkningsformeln ovan måste ett antal förutsättningar och antaganden 

bestämmas. I Figur 1 åskådliggörs vilka parametrar som krävs för att beräkna respektive post 

i kalkylen. 
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Figur 1 visar vilka förutsättningar och antaganden som ingått i beräkningarna för respektive 

kategori av livscykelanalysens beräkningar. Dessa förutsättningar och antaganden gås igenom 

i Kapitel 3.3. I Kapitel 3.4 förklaras sedan vilka beräkningar som gjorts och hur de olika 

förutsättningarna och antagandena använts vid beräkningarna.  

Investerings-

kostnad

• Investeringskostnader

Elkostnad

• Räntor

• Tidsspann

• Småhusets energianvändning

• Värmesystemens egenskaper

• Elhandelspris

• Elnätspris

Fjärrvärme-

kostnad

• Räntor

• Tidsspann

• Småhusets energianvändning

• Värmesystemens egenskaper

• Fjärrvärmepris

Service-

kostnad

• Räntor

• Tidsspann

• Servicekostnader

Byte av 
komponenter

• Räntor

• Tidsspann

• Livslängder

• Reinvesteringskostnader

Restvärde

• Räntor

• TIdsspann

• Investeringskostnader

• Reinvesteringskostnader

• Restvärdeskoefficient 

• Livslängder

Figur 1. Överblick av beräkningsmodellen samt vilka 
antaganden som behöver göras för beräkningarna i 
respektive kategori 
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3.3 Förutsättningar och antaganden 
I det här avsnittet förklaras och kommenteras de förutsättningar och antaganden som 

används som inparametrar i beräkningsverktyget. Först görs en förklaring till vad posten i 

fråga är och vad den innebär varpå ett rimligt antagande till standardfallet i Delmål 1 fastställs 

och motiveras. En sammanställning av alla förutsättningar och antaganden återfinns i Bilaga 

1.  

3.3.1 Räntor 
Kalkylränta 

Kalkylräntan är ett viktigt verktyg vid alla investeringsberäkningar där belopp som sker vid 

olika tidpunkter ska jämföras eller räknas samman. I nuvärdesmetoden, som LCC-kalkylen i 

beräkningsverktyget är baserat på, används kalkylränta som en typ av tidsmaskin genom att 

alla kostnader som uppstår under kalkylperioden räknas om till nuvärden med hjälp av den. 

Ett sätt att förklara kalkylräntan är att tänka att den är den för investeraren lägsta acceptabla 

avkastningen. Den inrymmer alltså dessutom en riskfaktor eftersom en lägre kalkylränta 

innebär en lägre förväntad avkastning vilket i sin tur är ett större risktagande. Det är upp till 

investeraren att välja en kalkylränta som passar investerarens krav på investeringen, vilket gör 

att kalkylräntan är godtycklig då den varierar från en investerare till en annan 

(Energimyndigheten 2010).  

I Örebro kommuns verksamhet bestäms kalkylräntan för investeringsberäkningar en gång om 

året av kommunfullmäktige (Örebro kommun 2012b). Den baseras då på kommunens 

internränta med ett visst tillägg och år 2014 låg kalkylräntan på 4 %, vilket är det värde som 

används i beräkningsverktyget. Då 4 % är ett ganska lågt värde går det att diskutera ifall det 

är en lämplig nivå för en småhusägare. En stor kommun som Örebro har andra möjligheter att 

hantera risker än en småhusägare. Småhusägarens krav på avkastning borde dock inte vara så 

höga då ett värmesystem till huset är en nödvändighet. Med detta i åtanke gjordes antagandet 

att Örebro kommuns kalkylränta på 4 % är ett lämpligt värde.  

Inflation 

Inflation är den årliga ökningen av den allmänna prisnivån i ett ekonomiskt system. Ökad 

inflation innebär att pengarna minskar i värde medan negativ inflation, så kallad deflation, 

betyder att pengarnas värde ökar. Inflation mäts med hjälp av förändringen i KPI, 

konsumentprisindex, som mäts varje månad av Statistiska centralbyrån. Då studerar SCB en 

mängd olika varor och jämför priserna på dessa med vilket pris de hade föregående månad. 

En alltför hög inflation är inte bra då en hög inflation har en tendens att variera kraftigt vilket 

leder till osäkerhet. Ifall inflationen istället ligger för lågt ökar risken för deflation, alltså att 

varornas priser är billigare i framtiden. Då en sådan utveckling leder till minskad konsumtion 

är istället det optimala att finna ett läge med lagom inflation. Riksbankens mål är därför att 

den årliga inflationen, egentligen den årliga ökningen av KPI, ska ligga på 2 % (Sveriges 

Riksbank 2011).  

Örebro kommun använder Riksbankens rekommenderade inflation på 2 % vid sina 

investeringsberäkningar. Inflationen är i skrivande stund låg, men då inflationen pendlar upp 
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och ned med konjekturernas förändringar och beräkningarna i modellen görs långt fram i tiden 

får Riksbankens rekommenderade inflation på 2 % ses som ett rimligt antagande.  

Real ränta 

Den reala räntan är kalkylräntan, alltså den lägsta acceptabla avkastningen på investeringen, 

när hänsyn inte har tagits till inflation (Örebro kommun 2012b). Den beräknas alltså genom 

att subtrahera inflationen från kalkylräntan. Det är med andra ord den del av kalkylräntan som 

inte berörs av inflationen.  

I fallet med LCC-beräkningar inom Örebro kommun så är alltså den reala räntan: 

4 % (kalkylränta) - 2 % (inflation) = 2 % (real ränta).  

El- och fjärrvärmeprisändring utöver inflation 

Detta är den procentuella prisförändringen på el respektive fjärrvärme som sker årligen utöver 

inflationen. Inom Örebro kommun används vanligtvis parametern ”energiprisändring utöver 

inflation” som fastställs årligen av styrgruppen för LCC (Örebro kommun 2012b). Den ligger 

just nu på 1 % och innefattar alla möjliga energipriser såsom el, fjärrvärme, olja och 

biobränslen. Då denna studie är en jämförelse mellan två olika energityper med 

säregenskaper och varierande förutsättningar gjordes dock valet att skilja på 

energiprisändringarna. I beräkningsverktyget återfinns därför en prisändringsparameter 

utöver inflation för el och en för fjärrvärme.  

När det gäller prisutvecklingen på el under flera decennier framåt i tiden är det svårt att ge ett 

korrekt värde. Förändringarna beror till stor del på politiska beslut. Hur kommer svenska 

politiker exempelvis besluta att ersätta de kärnreaktorer som inom en inte alltför avlägsen 

framtid måste tas ur bruk? Ett annat exempel är att Energimyndigheten vill höja den kvotplikt 

för elcertifikat som elleverantörerna har från 14,4 % till 23 % (Wickström 2014). Detta kan 

komma att innebära ett höjt elpris på 1,8 - 3,5 öre per kWh från och med år 2016. En annan 

viktig faktor är efterfrågan. Hur stor del av elanvändningen kan effektiviseras bort och kan ett 

ökande oljepris innebära att användningen av elbilar ökar i omfattning. I den här studien 

används en elprisändring utöver inflation på 0 %. Det är den procentsats som har används i 

förstudierna för Örebro kommuns investeringar i såväl vind- som solkraftsprojekt för en 

markbaserad anläggning under 2014 (Jakobsson 2014).  

För fjärrvärme är framtiden också oviss. Fjärrvärmepriset sätts lokalt och beror i hög grad på 

priserna för de bränslen som används i fjärrvärmeverket i fråga (Svensk fjärrvärme 2010). Då 

konkurrensen om biobränslen ökar i omfattning kan fjärrvärmepriset på sikt komma att 

påverkas av detta. Det finns dock ett visst mått av flexibilitet hos fjärrvärmen eftersom ett 

bränsle som blivit för dyrt i många fall kan ersättas med ett annat. Inte enbart bränslepriserna 

påverkar, även fjärrvärmens alternativkostnad har stor betydelse när fjärrvärmebolagen väljer 

sina fjärrvärmepriser. Alternativkostnaden är i dagsläget uppvärmning av någon typ av 

värmepump. Elpriset kommer därför att i viss mån styra fjärrvärmepriset eftersom ett högre 

elpris gör att också fjärrvärmebolagen kan höja sitt fjärrvärmepris utan att förlora i 

konkurrens. Med detta i åtanke bestämdes i samråd med Niklas Jakobsson, klimatstrateg på 
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Örebro kommun, att även fjärrvärmeprisändringen utöver inflation skulle sättas till 0 % 

(Jakobsson 2014).  

Effektiv ränta för el och fjärrvärme 

Detta är den reala räntan minus energiprisändringen utöver inflation (Örebro kommun 

2012b). Det är den ränta som används när nuvärden för framtida energikostnader ska 

beräknas. Den effektiva räntan är alltså i det här fallet 2 % (real ränta) - 0 % (el- respektive 

fjärrvärmeprisändring) = 2 % för både el och fjärrvärme.  

Den reala räntan och de effektiva räntorna för el och fjärrvärme är alltså lika stora i det här 

fallet. Detta betyder inte att de effektiva räntorna är onödiga då de kan användas i 

känslighetsanalyser för att studera resultatets förändring med andra mått på 

energiprisutvecklingar.  

 

3.3.2 Tidsspann 
Kalkylperiod 

Kalkylperioden är helt enkelt den tidsram framåt i tiden som ingår i kalkylen eller hur många 

års kostnader som studeras. Desto längre kalkylperiod desto mer långsiktig blir kalkylen. I 

många LCC-kalkyler väljs kalkylperioden efter vilken livslängd de ingående komponenterna 

har, det angreppssättet har dock inte används i denna studie. I Örebro kommun har 

styrgruppen för LCC beslutat att de kalkyler som görs inom kommunen ska utgå från en 

kalkylperiod på 30 år (Örebro kommun 2012b). För en småhusägare, vars perspektiv som 

beräkningsverktyget i detta examensarbete har som utgångspunkt, kan 30 år låta som ett 

långt tidsspann. Privatpersoner har ofta ett mer kortsiktigt tankesätt vid investeringar. Men 

då det trots allt handlar om en så pass stor investering som val av uppvärmningssystem, där 

30 år som teknisk livslängd inte är omöjlig, så har en kalkylperiod på 30 år ändå ansetts vara 

lämplig i detta projekt. En storskalig investering i ett småhus borde innebära att småhusägare 

ifråga tänkt bo kvar i huset under lång tid framöver, kanske till och med så länge som 30 år.  

Kalkylperioden är liksom alla andra parametrar möjliga att ändra i beräkningsverktyget.   

 

3.3.3 Småhusets energianvändning 
För småhusets energianvändning används endast två parametrar, nämligen ”husets årliga 

värmebehov” samt ”årligt behov av hushållsel”. En möjlighet hade varit att mer ingående 

studera husets värmesystem och att med hjälp av olika förutsättningar, såsom val av 

ventilation och klimatskal, komma fram till den årliga energianvändningen. Då detta hade 

inneburit att projektets omfattning blivit för stort gjordes dock tidigt avgränsningen att 

småhusets årliga värme- och hushållselbehov redan är känt..  

Husets årliga värmebehov 

Med husets årliga värmebehov menas det totala antal kilowattimmar värme som tillförs till 

huset av uppvärmningssystemet under ett år. Det är med andra ord den mängd värme som 

behöver komma till när alla andra bidrag gjort sitt, såsom klimatskal, värmeåtervinnande 
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ventilationssystem, belysning, mänsklig verksamhet osv. Det är helt enkelt den energimängd 

värme som värmesystemet förser småhuset med under ett år. Husets boyta spelar ingen roll 

då beräkningsmodellen enbart hanterar det totala värmebehovet. 

Det årliga värmebehovet beror som redan nämnts på många saker men framförallt på husets 

ålder och storlek. Boverkets byggregler har lett till värmebehovet per ytenhet hos de nya 

småhus som byggs är små i förhållande till många äldre villor. En viktig poängtering är dock 

att många nya småhus har stor boyta och därmed ett stort totalt värmebehov. Under 2012 

användes i genomsnitt 20 000 kWh för värme och varmvatten i småhus byggda före år 1940, 

samma siffra för hus byggda 1981-1990 respektive 2000-2011 var 13 000 kWh (Statens 

Energimyndighet 2013). Det genomsnittliga värmebehovet år 2012 för småhus var 16 800 

kWh. Ett vanligt nyckeltal som ofta används i beräkningar är 20 000 kWh/år. Exempelvis så 

ligger detta värmebehov som grund till en omfattande kostnadsjämförelse mellan olika 

uppvärmningsalternativ som Energimarknadsinspektionen genomfört i samarbete med 

Energimyndigheten (Energimarknadsinspektionen 2012). Detta värmebehov anges även i 

E.ON:s presentation över genomsnittlig förbrukning i en villa (E.ON 2014c). Då även Örebro 

kommuns klimatstrateg (Jakobsson 2014) brukar använda detta värmebehov som nyckeltal 

för ett standardhus gjordes valet att sätta husets årliga värmebehov till 20 000 kWh/år.  

Årligt behov av hushållsel 

Hushållsel är den el som används i småhuset till exempelvis apparater och belysning, dvs. den 

el som inte är en del av värmesystemet. Den genomsnittliga årsanvändningen av hushållsel i 

småhus har ökat från 3 800 kWh år 1970 till 6 200 kWh år 2012 (Statens Energimyndighet 

2013b). Detta beror främst på att användningen av elektroniska apparater såsom TV, dator 

och mobiltelefoner har ökat kraftigt. Bidraget från belysning har dock minskat p.g.a. 

utbredningen av ny teknik. I hus med någon typ av elvärme är hushållselen svår att mäta vilket 

gör att 6 200 kWh eventuellt är något i överkant. Ett vanligt nyckeltal som ofta används i 

beräkningar är 5 000 kWh/år. Denna mängd hushållsel presenteras exempelvis i E.ON:s 

samanställning över normal elförbrukning (E.ON 2014c). Även Örebro kommuns klimatstrateg 

(Jakobsson 2014) ansåg detta vara ett lämpligt standardvärde varför det årliga behovet av 

hushållsel sattes till 5 000 kWh/år.     

 

3.3.4 Värmesystemens egenskaper 
Årsmedelverkningsgrad fjärrvärme  

Med årsmedelverkningsgrad menas hur stor del av ett bränsles energiinnehåll som i 

genomsnitt utnyttjas under ett år (Energimarknadsinspektionen 2012). I fallet med fjärrvärme 

betyder detta att om årsmedelverkningsgraden är 0,5 så bidrar i genomsnitt varje tillförd köpt 

kilowattimme fjärrvärme till 0,5 kilowattimmar nyttig värme i bostaden under ett år.  

Årsmedelverkningsgraden är alltså den verkliga genomsnittliga verkningsgraden och är med 

andra ord ett mått på värmesystemets årliga effektivitet.  

Det är vid beräkningar med fjärrvärme vanligt att årsmedelverkningsgraden i huset sätts till 1 

men det kommer alltid att förekomma förluster i ledningar och ventiler då värme frigörs på 
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fel ställen. Även i varmvattenberedaren går exempelvis en del värme förlorad. I rapporten 

Uppvärmning i Sverige 2012 (Energimarknadsinspektionen 2012) uppskattas därför 

årsmedelverkningsgraden till 0,95 - 0,98. Till denna studies LCC-kalkyl valdes en 

årsmedelverkningsgrad på 0,98 som standardvärde för att säkerställa att marginalen för 

värmeförlusterna i huset inte är i överkant.  

Årsvärmefaktor bergvärme 

För bergvärmepumpar kallas årsmedelverkningsgraden ofta för årsvärmefaktor eller SCOP, 

Seasonal Coefficient Of Performance (Energimyndigheten 2015). Inom branschen används 

flera andra mått på värmepumpars effektivitet vilken skapar förvirring, men årsvärmefaktorn 

är det värde som närmast beskriver den verkliga genomsnittliga effektiviteten under ett helt 

år. Det är därför årsvärmefaktorn som Energimyndigheten alltid studerar vid de tester som 

genomförs på olika typer av värmepumpar. Under de kallaste dagarna på året då 

bergvärmepumpens effekt inte räcker till för att täcka energibehovet brukar spetsvärme 

tillföras huset från en elpatron eller elpanna. Även denna elanvändning är medräknad i SCOP-

värdet liksom den el som går åt för att driva kompressorn och pumpen. Om årsvärmefaktorn 

är 2 betyder det alltså att en kilowattimme el i genomsnitt ger upphov till två kilowattimmar 

värme under ett år.  

Under ett år 2012-2013 genomförde Energimyndigheten ett test i 20 småhus där ägarna 

installerat sina värmepumpar mellan år 2001 och 2007 (Energimyndigheten 2013). Vid studien 

uppmättes elförbrukningen i alla de komponenter som ingår i husens värmesystem och 

resultatet visade på årsvärmefaktorer på mellan 1,9 och 3,4 med 2,7 som medelvärde. I början 

av 00-talet var det vanligt att dimensionera bergvärmen för att täcka 90 % av värmebehovet. 

Elpatronen får därför gå under långa tidsperioder vintertid vilket sänker årsvärmefaktorn. 

Bergvärmepumpar som installeras idag är modernare och täcker upp en större del av 

värmebehovet vilket leder till ett högre SCOP-värde. I ett test som Energimyndigheten gjort 

med nya bergvärmepumpar uppmättes årsvärmefaktorer mellan 3,0 och 4,1 för ett småhus 

med det årliga värmebehovet 24 200 kWh och ett vattenburet värmesystem med radiatorer 

(Energimyndigheten 2015). Ett högre värmebehov samt golvvärmesystem istället för 

radiatorer är faktorer som höjer SCOP-värdet. Det bör understrykas att dessa nya mätningar 

genomförts i laboratoriemiljö och således inte i ett riktigt småhus. Värmefaktorn varierar 

dessutom under bergvärmepumpens livslängd dels på grund av slitage men även beroende på 

klimat. Med allt detta i beaktande valdes en värmefaktor på 3 som standardvärde i 

beräkningsmodellen då det ansågs vara en slags kompromiss mellan de två olika testerna från 

Energimyndigheten.  

3.3.5 Livslängder 
Med livslängd menas efter hur många år en teknisk komponent måste ersättas med en ny. I 

ett värmesystem finns det ett otal olika delar med varierande livslängder. För att förenkla har 

därför livslängderna för endast tre huvudsakliga komponenter tagits i beaktning i detta 

projekt: bergvärmepump, kompressor till bergvärmepumpen samt fjärrvärmecentral. Det är 

dessutom framförallt dessa tre komponenter som skiljer sig mellan ett bergvärme- och ett 

fjärrvärmesystem då det vattenburna värmesystemet i övrigt med rörledningar och radiatorer 
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får antas vara likartade och tar därmed ut varandra i en jämförelse. Borrhålet i bergvärmefallet 

antas ha så pass lång livslängd att den går att bortse från.   

När det gäller livslängder är det viktigt att inte utgå ifrån tillverkarnas egna påstådda 

livslängder utan från de livslängder som komponenterna har i verkligheten. För en 

småhusägare som investerar i ett bergvärmesystem är det oftast kompressorn som är det 

första som behöver bytas ut (Giege 2014). Thomas Giege är energi- och klimatrådgivare på 

Örebro kommun och har lång erfarenhet av rådgivning till småhusägare. Giege uppskattar att 

det redan efter 15 år är vanligt att en ny kompressor behöver införskaffas. Det är den livslängd 

som brukar användas i branschen och stämmer bra överens med verkligheten. De resterande 

delarna av bergvärmepumpen utsätts inte för samma slitage som kompressorn och håller i 

allmänhet längre, ibland ända upp till 30 år.  Dock är det inte ovanligt att hela 

bergvärmepumpen inklusive kompressor byts ut när kompressorn lägger av. En ungefärlig 

livslängd för bergvärmepumpen är därför 20 år. Detta stämmer även överens med den 

standardlivslängd för värmepumpar som styrgruppen för LCC i Örebro kommun har uppgett i 

en lista över olika livslängder (Örebro kommun 2012b). Den huvudsakliga komponenten 

fjärrvärmecentralen är en värmeväxlare. Om den tas om hand på rätt sätt med utförlig service 

kan fjärrvärmecentralens livslängd vara 20 år eller till och med uppåt 30 år (Giege 2014). I det 

här projektet används livslängden 20 år för fjärrvärmecentralen.  

3.3.6 Restvärde 
Med restvärde menas det kvarvarande värdet som återstår vid kalkylperiodens slut, detta 

värde ger därför oftast ett negativt bidrag till den totala livscykelkostnaden. Det kan till 

exempel vara en komponent i ett värmesystem som inte ännu uppfyllt sin livslängd och som 

på så sätt fortfarande är användbar. En del komponenter kan till och med ha ett 

marknadsvärde och kommer därmed vara möjliga att sälja, speciellt värmepumpar som inte 

är beroende av infrastruktur på samma sätt som en fjärrvärmecentral. Restvärdet kan även 

synas i småhuspriserna då ett hus med senare genomförda investeringar är mer attraktivt än 

ett hus med äldre värmesystem (Olsson Aoun 2014).    

Restvärdet i beräkningsmodellen styrs av en koefficient som anger hur stor del av det 

kvarvarande värdet hos en komponent som finns kvar efter kalkylperiodens slut. Denna 

koefficient sattes till 0,5. Mer om detta i kommande kapitel när restvärdets beräkningar gås 

igenom.  

3.3.7 Servicekostnader 
För att motverka behovet av reparationer hos komponenterna bestämdes att en årlig 

servicekostnad skulle ingå i beräkningarna. Eftersom bergvärmepumpen är en något mer 

tekniskt avancerad apparat än fjärrvärmecentralen går det att argumentera för att tillsynen 

borde vara mer frekvent för bergvärmen än för fjärrvärmen. För att göra jämförelsen rättvis 

valdes dock ett serviceavtal med tillsyn vartannat år för både fjärrvärme- och bergvärmefallet. 

Under värmesystemens unga år behövs inte någon service i stor utsträckning, det är 

egentligen först när komponenternas ålder börjar närma sig den förutspådda livslängden som 

behovet av service blir mer viktigt.  
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Årlig servicekostnad fjärrvärme 

Eftersom det är E.ON som är Örebro kommuns fjärrvärmeleverantör så ansågs det lämpligt 

att välja det serviceavtal för förebyggande underhåll som E.ON själva erbjuder sina 

småhusabonnenter. För service en gång vartannat år behöver småhusägaren betala E.ON 675 

kr/år (E.ON 2013). Under servicebesöket undersöks fjärrvärmecentralen och slitna delar byts 

ut och ersätts av E.ON upp till ett värde av maximalt 1000 kr. Reparationskostnader utöver 

detta betalas av småhusägaren till leverantörspris med ett påslag på 12 %. I 

beräkningsmodellen används dock endast den årliga serviceavgiften ovan och inga 

reparationskostnader har inkluderats.  

Årlig servicekostnad bergvärme 

Det finns många firmor att vända sig till i Örebro för bergvärmeservice. Vanligtvis vänder sig 

småhusägaren till det företag som borrade och installerade värmesystemet men det är inget 

krav. Ett av dessa företag är EKV Energi AB som erbjuder såväl installation och service inom el, 

kyla, VVS och värme till privatpersoner, lantbruk och andra företag i Örebro med omnejd (EKV 

Energi AB 2015). Deras serviceavtal till sina bergvärmekunder har fått stå som måttstock till 

serviceavtalens ekonomi på bergvärmesidan i kalkylen. Om servicekontroll önskas vartannat 

år får småhusägaren betala en årsavgift på 995 kr (EKV Energi AB 2014). Vid besöket utförs 

funktionskontroll och läcksökning på köldmediekretsen. Dessutom görs ett antal nödvändiga 

justeringar för att förlänga pumpens livslängd. Utöver detta så inkluderar avtalet rabatterade 

priser på reservdelar vid eventuell reparation. Precis som i fjärrvärmefallet ingår dock inte 

förekomsten av reparationer i beräkningsmodellen.  

 

3.3.8 Investeringar 
 

Total grundinvestering fjärrvärme 

Med detta menas det pris småhusägaren måste betala fjärrvärmeleverantören (i det här fallet 

E.ON) för att få fjärrvärme indraget och installerat i huset. Priset varierar från fall till fall 

beroende på ett antal omständigheter. En förutsättning för att anslutning överhuvudtaget ska 

vara möjligt är att stamledningen går i gatan utanför huset. Stamledningen måste dessutom 

vara av anslutningsbar sort, dvs. inte av betong- eller eternitkonstruktion, utöver detta så 

krävs det att ledningen är av en storlek som passar för anslutning (Sundberg 2014). Om alla 

förhållanden är de rätta brukar en nyckelfärdig lösning ligga på ungefär 80 kkr med fullt 

rotavdrag. I priset ingår grävarbete på max 15 meter från stamledningen i gatan till 

anslutningspunkten i huset, vid längre grävsträckor tillkommer 2 kkr per grävd meter. Den 

ungefärliga kostnadsfördelningen är 60 kkr för anslutningen (ledningen från gatan in till huset) 

och 30 kkr för installationen av själva fjärrvärmecentralen. Den nyckelfärdiga lösningen bör 

alltså ses som ett paketpris där både anslutning och installation ingår. Det kan även 

förekomma ytterligare utgifter såsom asbestsanering och portplockning av äldre anläggningar 

men dessa räknas inte med i beräkningsmodellen.  
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En viktig sak att betona är att kostnaden på 80 kkr är kraftigt reducerad på grund av rotavdrag, 

något som nybyggda hus inte kan utnyttja. I beräkningsmodellen används 80 kkr som 

standardinvesteringskostnad för fjärrvärme i ett småhus. Standardhuset i kalkylen är med 

andra ord ett befintligt hus som är äldre än fem år, som dessutom har en stamledning i gatan 

utanför huset. Ett ytterligare viktigt påpekande är att investeringskostnaden för fjärrvärme 

har lokal prägel vilket innebär att den kostnad som används i denna kalkyl är endast gångbar 

i Örebro. I Energimarknadsinspektionens kostnadsjämförelse (Energimarknadsinspektionen 

2012) mellan olika värmesystem används som standard exempelvis investeringskostnaden 50 

– 60 kkr vilket tyder på att priserna i Örebro möjligtvis ligger i överkant sett till det rikstäckande 

genomsnittet.  

Total grundinvestering bergvärme 

Priset för installation av ett bergvärmesystem kan variera kraftigt beroende på en mängd olika 

omständigheter. I olikhet med fjärrvärmefallet så finns det dessutom en helt annan 

konkurrenssituation då det i Örebro till exempel finns ett flertal certifierade firmor att vända 

sig till. En småhusägare som vill investera i bergvärme kan alltså begära offerter från ett flertal 

olika företag för att sedan välja det alternativ som känns mest lämpligt. Den största faktorn är 

vilken typ av bergvärmepump som väljs. Priserna varierar mellan olika tillverkare och sedan 

gäller det att välja den arbetseffekt som passar det gällande småhuset bäst. Även borrhålets 

djup varierar beroende på husets läge och påverkar priset. Ett specialfall i Örebro som bör 

nämnas är att vissa delar av kommunen, som till exempel Vintrosa, Stora Mellösa och 

Odensbacken, har alunskiffer i berggrunden. Om så är fallet måste borrhålet förses med ett 

foderrör minst två meter ned i fast berg, dessutom måste borrhålet tätas genom hela 

alunskifferlagret (Behr 2014). Detta för att förhindra föroreningar i grundvattnet.  

I beräkningsmodellen används en total investeringskostnad på 130 kkr. Thomas Giege, energi- 

och klimatrådgivare på Örebro kommun, har i sitt nära arbete med småhusägare i kommunen 

noterat att 120 – 130 kkr är ett vanligt ungefärligt pris för ett nytt bergvärmesystem (Giege 

2014). Precis som i fjärrvärmefallet så är detta med fullt rotavdrag för arbetskostnaden då 

standardhuset som studeras är äldre än fem år. I Energimarknadsinspektionens (2012) 

kostnadsjämförelse görs beräkningarna med en genomsnittlig investering på 130 – 160 kkr, 

alltså något högre än Gieges prisuppgift. Då dessa två uppgifter ”möts” i en ungefärlig 

investeringskostnad på 130 kkr samt att Gieges uppskattning baseras på installationer utförda 

i Örebro och således kan anses vara mer lämplig sett ur ett lokalt perspektiv valdes just detta 

pris till beräkningsmodellen.  

Byte av kompressor, bergvärmepump och fjärrvärmecentral 

Som redan konstaterats ovan så är den ungefärliga livslängden för en kompressor, 

bergvärmepump och fjärrvärmecentral 15, 20 respektive 20 år, sedan måste apparaturen 

bytas ut. Enligt Örebro kommuns energi- och klimatrådgivare (Giege 2014) är ett ungefärligt 

pris för byte av kompressor 20 kkr, bergvärmepump 50 kkr och fjärrvärmecentral 30 kkr. Då 

dessa uppgifter är baserade på konkreta fall i Örebros närområde får de anses vara tillförlitliga 

och används därför i beräkningsmodellen. Det är i dagsläget oklart huruvida rotavdrag 
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kommer finnas om 15, eller 20 år men då kostnaderna ovan främst består av 

materialkostnader bortser modellen från detta.  

 

3.3.9 Fjärrvärmepris 
Priset för fjärrvärmekunder består av ett fast grundpris som är oberoende av 

energianvändningen och ett rörligt energipris som betalas per förbrukad kilowattimme. 

Fjärrvärmepriset i Örebro är konstant under ett kalenderår och uppdateras årligen av E.ON. I 

beräkningsmodellen används E.ON:s priser för 2015 (E.ON Försäljning Sverige AB 2015). 

Mervärdes-, energi- samt miljöskatter är medräknade i priset. Grundpriset är 4 025 kr/år och 

energipriset är 67 öre/kWh.  

 

3.3.10 Elhandelspris 
Valmöjligheterna är stora när det kommer till att välja elavtal. Eftersom fjärrvärmepriserna i 

Örebro sätts årligen av E.ON bestämdes dock i samråd med projektets handledare att ett 1-

årigt elavtal hos E.ON är ett lämpligt val. Detta gör att priserna för el och fjärrvärme bestäms 

av samma företag. Ett 1-årigt avtal gör dessutom att elpriset i likhet med fjärrvärmepriset inte 

varierar under året, vilket förenklar modellens beräkningar. För att minimera utsläppen av 

växthusgaser valdes dessutom el från vattenkraft. Elpriset för vattenkraftselen är dock 

densamma som för elen från blandade energikällor. Precis som för fjärrvärmen så består 

elavtalet av en fast och en rörlig del. Den fasta delen består av en årsavgift på 420 kr/år (E.ON 

2015). Den rörliga delen är uppdelad på elpris 38,80 öre/kWh, energiskatt 29,40 öre/kWh och 

moms 17,05 öre/kWh. Det totala elpriset för ett 1-årigt elavtal med el från vattenkraft hos 

E.ON är alltså 85,25 öre/kWh plus en fast årsavgift på 420 kr/år.  

 

3.3.11 Elnätspris 
Eftersom elnätet i Örebro ägs av E.ON måste alla småhusägare teckna ett elnätsabonnemang 

hos E.ON för att överhuvudtaget kunna använda el i huset. Det finns ett antal olika varianter 

beroende på vilken elanvändning huset har (E.ON 2013). Elnätspriset påminner om elhandels- 

och fjärrvärmepriserna då det består av två delar, en abonnemangsavgift och en 

elöverföringsavgift. Vilken typ av abonnemang som är lämpligt bestäms av hur stor 

huvudsäkring som småhuset kräver, desto större strömstyrka i huvudsäkringen desto mer el 

kan användas samtidigt. För att ge beräkningsmodellen ett stort användningsområde ingår tre 

olika abonnemang i modellen som är vanligt förekommande i småhus. I kalkylen väljs sedan 

det elnätsabonnemang som passar bäst in på det fallet. För en huvudsäkring på 16 A finns två 

olika avtal beroende på hur stor elanvändningen är, ett upp till 8 000 kWh/år 

(abonnemangsavgift: 98,75 kr/månad och elöverföringsavgift: 52,20 öre/kWh) och ett över 8 

000 kWh/år (abonnemangsavgift: 312,50 kr/månad och elöverföringsavgift: 20,00 öre/kWh). 

För småhus som använder mycket el (mer än 20 000 kWh/år) alternativt har stora effekttoppar 

behövs en huvudsäkring på 20 A (abonnemangsavgift: 413,75 kr/månad och 

elöverföringsavgift: 20,00 öre/kWh). Samtliga priser är inklusive 25 % moms.  
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3.4  LCC-kalkylen 
I Kapitel 2.5 presenterades grunderna för att beräkna LCC, livscykelkostnader. Detta kapitel 

beskriver hur beräkningarna i modellen genomförts samt hur de olika förutsättningar och 

antaganden som det föregående kapitlet behandlade implementerats i kalkylen. Kalkylen är i 

grunden en nuvärdeskalkyl vilket innebär att alla kostnader som sker under kalkylperioden 

räknas om till nuvärden. Modellen är dessutom konstruerad att fungera för alla möjliga värden 

på de olika parametrarna. Förklaringen av beräkningarna nedan görs alltså för alla möjliga 

värden och inte bara för de valda antagandena som presenterades i föregående kapitel.  

 

Följande är en sammanfattande formel över LCC-kalkylen i modellen:   

LCCtotal = Grundinvestering + LCCel + LCCfjärrvärme + LCCservice + LCCbyte av komponenter – restvärde 

I detta kapitel (3.4) gås beräkningarna i vart och en av dessa poster igenom. Se Bilaga 2 för en 

översiktlig bild av kalkylens utseende i Microsoft Excel.    

3.4.1 Grundinvestering 
I nuvärdesberäkningar är de kostnader som uppstår vid kalkylperiodens början (år 0) väldigt 

rakt på sak, nuvärdet för investeringen blev helt enkelt kostnaden för investeringen eftersom 

den betalas nu: 

Nuvärde grundinvesteringskostnad = Grundinvesteringskostnad 

3.4.2 LCCel 
För att få fram livscykelkostnaden för husets elförbrukning beräknades den totala årliga 

elanvändningen varpå den totala årliga kostnaden för detta räknades fram. Sedan beräknades 

nuvärdet för hela kalkylperioden.  

Total årlig elanvändning 

Den totala elanvändningen delades upp i två delar nämligen i årlig hushållsel och årlig 

elanvändning för värmesystemet. Med detta menas den elanvändning som småhusets 

värmesystem ger upphov till. I fjärrvärmefallet sattes detta till noll, den el som krävs för att 

pumpa vattnet i det vattenburna värmesystemet ansågs tillhöra hushållselen för både 

bergvärme och fjärrvärme. När det gäller bergvärmen så beräknades värmesystemets 

elanvändning med följande formel: 

Årlig elanvändning bergvärme = 
𝐻𝑢𝑠𝑒𝑡𝑠 å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

Å𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣ä𝑟𝑚𝑒
 

Hushållselen betraktades vara samma för fjärrvärme- och bergvärmefallet. Det kan tyckas 

märkligt att låta hushållselen ingå i kalkylen då den inte är en del av värmesystemet men då 

elnätspriserna skiljer sig i standardfallet mellan de två olika studerade fallen p.g.a. de olika 

behoven av huvudsäkring så kostar hushållselen olika mycket. Valet av värmesystem påverkar 

alltså vad småhusägaren måste betala för hushållselen. Detta tillsammans med att det gjorda 
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valet förenklar beräkningar som ska göras senare i rapporten är anledningen till att den är 

inräknad i kalkylen. Den totala elanvändningen beräknades enligt: 

Total årlig elanvändning = Årlig elanvändning värmesystem + Årlig hushållsel 

Total årlig elkostnad 

Elkostnaden består av elhandelskostnad och elnätskostnad.  

Den årliga elhandelskostnaden består av en konstant årsavgift och ett elpris som betalas per 

kilowattimme. Den totala årliga elhandelskostnaden blev således: 

Årlig elhandelskostnad = Årsavgift + (Total årlig elanvändning * Elpris) 

Den årliga elnätskostnadens uppbyggnad påminner om elhandelskostnaden då den består av 

en konstant abonnemangssavgift som betalas per månad och en elöverföringsavgift som 

betalas per förbrukad kilowattimme. Den årliga elnätskostnaden är därför: 

Årlig elnätskostnad = (Abonnemangsavgift * 12) + Elöverföringsavgift * Total årlig 

elanvändning 

 

Den årliga elnätskostnaden är dock beroende av elanvändningens storlek och vilken typ av 

huvudsäkring som småhuset använder. Det är tre olika elnätsabonnemang som är aktuella: 16 

A upp till 8 000 kWh/år, 16 A över 8 000 kWh/år samt 20 A som är lämpligt för användning 

över 20 000 kWh/år. Elnätsberäkningarna i kalkylen består därför av tre olika villkor, alltså 

beroende på om småhuset använder 0 – 8 000 kWh, 8 000 – 20 000 kWh eller mer än 20 000 

kWh så görs beräkningarna med tillhörande belopp på abonnemangs- samt 

elöverföringsavgift.  

Den totala årliga elkostnaden fås sedan genom: 

Total årlig elkostnad = Total årlig elhandelskostnad + Total årlig elnätskostnad 

Det som återstår är att omvandla den totala årliga elkostnaden till livscykelkostnaden för elen 

i nuvärdesform. På grund av att kostnaden uppkommer årligen går det att använda följande 

formel där n är kalkylperioden och k den effektiva räntan för elen i decimalform: 

LCCel = Total årlig elkostnad ×  
(1 + 𝑘)𝑛−1

𝑘 ∗ (1 + 𝑘)𝑛  

 

3.4.3 LCCfjärrvärme  
Livscykelkostnaden för fjärrvärme beräknas genom att först räkna ut den årliga 

fjärrvärmeanvändningen för att sedan med hjälp av detta beräkna den årliga kostnaden. Den 

årliga användningen beräknas med hjälp av årsmedelverkningsgraden på följande sätt:  

Årlig fjärrvärmeanvändning =  
𝐻𝑢𝑠𝑒𝑡𝑠 å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

Å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒
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Kostnaden för denna användning betalas genom en fast årlig avgift och ett 

användningsberoende fjärrvärmepris som betalas per kilowattimme: 

Årlig fjärrvärmekostnad = Fast fjärrvärmeavgift + (Fjärrvärmepris × årlig 

fjärrvärmeanvändning) 

Den årliga kostnaden för fjärrvärme omvandlas sedan till livscykelkostnad i nuvärdesform på 

samma sätt som för elen, där n är kalkylperioden och k den effektiva räntan för fjärrvärme i 

decimalform: 

LCCfjärrvärme = Total årlig fjärrvärmekostnad × 
(1 + 𝑘)𝑛−1

𝑘 ∗ (1 + 𝑘)𝑛 

 

3.4.4 LCCservice  
Servicekostnaden är en årlig avgift enligt de avtal som valts även om servicebesöken inte sker 

årligen. Livscykelkostnaden för service kan således beräknas på samma sätt som elen och 

fjärrvärmen: 

LCCservice = Årlig servicekostnad × 
(1 + 𝑘)𝑛−1

𝑘 ∗ (1 + 𝑘)𝑛 

Här är n precis som tidigare kalkylperioden, men k är den reala räntan då avgifter för service 

inte är någon energikostnad.  

 

3.4.5 LCCbyte av komponenter  
Byte av tre olika komponenter hanteras i kalkylen. Dessa är kompressor, bergvärmepump och 

fjärrvärmecentral. Då beräkningarna för samtliga tre komponenters livscykelkostnader är 

identiska så görs här endast en beräkningsförklaring för LCCkomponent, som får representera de 

tre olika posterna i kalkylen. Varje komponent har två antaganden tilldelade, nämligen 

komponentens livslängd samt kostnaden för att byta nämnda komponent. 

Nuvärdesberäkningar för kostnader som inte uppkommer varje år hanteras på ett lite 

annorlunda sätt än de som är årliga. Följande formel användes, där r står för den reala räntan 

och x för komponentens livslängd: 

Nuvärde för byte av komponent efter x år = 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑏𝑦𝑡𝑒

(1+𝑟)𝑥  

Det svåra i LCC-modellen var att få dessa beräkningar användbara för samtliga värden på 

komponenternas livslängd. För komponenter med livslängder som är mindre än halva 

kalkylperioden sker nämligen mer än ett byte under kalkylperioden. Detta löstes dock i Excel 

med hjälp av en tabell som automatiskt generar de år under kalkylperioden som bytena ska 

genomföras. Kalkylen beräknar sedan de aktuella bytena vid de tidpunkter som 

komponenternas valda livslängder gett upphov till. Ifall byte av en viss komponent skett mer 

än en gång under kalkylperioden summerades slutligen dess nuvärden.  
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3.4.6 Restvärde 
Restvärdet beräknades enskilt för kompressor, bergvärmepump och fjärrvärmecentral varpå 

de lades ihop och nuvärdesberäknades. De grävarbeten och borrningar som genomfördes vid 

kalkylperiodens början åsidosattes på grund av svårigheterna med att bedöma både värde och 

livslängd. Beräkningarna för restvärde gjordes istället för de komponenter där dessa två 

parametrar redan antagits. Det finns inget officiellt tillvägagångssätt att beräkna restvärden i 

LCC-kalkyler. Följande räknegång användes dock i denna modell.  

Inledningsvis beräknas hur stor del av livslängden som återstår vid kalkylperiodens slut: 

Återstående procentuell livslängd (%) = 
𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑−(𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑−𝑆𝑒𝑛𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠å𝑟)

𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
 

Restvärdet beräknas sedan med följande formel: 

Restvärde = Återstående procentuell livslängd * Kostnad för byte * Restvärdeskoefficient 

De två första faktorerna beräknar hur stor del av den senaste investeringen för gällande 

komponent som fortfarande kan anses finnas kvar med avseende på återstående livslängd. 

Den sista faktorn är en koefficient som väljs utifrån hur stor del av det återstående värdet som 

uppfattas som relevant. Då de restvärden som beräknas inte är riktiga pengar utan fastbundna 

i småhusets värmesystem valdes en restvärdeskoefficient på 0,5 för att inte överdriva 

restvärdets omfattning.  

Efter att restvärdena för varje enskild komponent framräknats summerades de och 

beräknades om till nuvärden enligt följande, där r är den reala räntan och n kalkylperioden: 

Nuvärde restvärde = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒

(1+𝑟)𝑛  
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4. Resultat 

4.1 Delmoment 1: Jämförelse av fjärrvärme och bergvärme  
Den totala nuvärdeskostnaden efter 30 år för ett standardhus är 697 kkr för fjärrvärme och 

562 kkr för bergvärme, inklusive hushållsel. För kostnadernas fördelning se Figur 2.   

 

Figur 2. LCC-kostnadernas fördelning för fjärrvärme och bergvärme under 30 år.  

Figuren visar att fjärrvärmens livscykelkostnad är högre än bergvärmens. För båda 

uppvärmningssätten utgör energikostnaderna den största delen av de totala kostnaderna. 

Fjärrvärmen har lägre kostnader för el men fjärrvärmekostnaderna gör att den totala 

energikostnaden är större än bergvärmens. Om energikostnaderna bortses från har 

bergvärmen dock en högre livscykelkostnad på grund av de mer omfattande investerings- och 

servicekostnaderna.  

För en mer detaljerad sammanställning av beräkningarnas utfall, se Bilaga 2.  

 

4.2 Delmoment 2: Befintliga och föreslagna lösningar  
I det här kapitlet redovisas resultatet av den studie av befintliga och föreslagna lösningar för 

fjärrvärme i småhus som projektet innefattar.  

 

4.2.1 Lågtempererade nät 
I och med att de nya småhus som byggs blir alltmer energieffektiva leder detta till att 

villaområdena blir alltmer värmeglesa. Detta innebär ett stort hinder för utbredningen av 

fjärrvärme eftersom fjärrvärmeleverantören, i det här fallet E.ON, får det svårare att få 

lönsamhet i småhusområdena. Det beror framförallt på de höga kostnaderna för nedgrävning 

av ledningar i kombination med att varje meter utbyggd fjärrvärmekulvert innebär ytterligare 

värmeförluster i ledningarna. För att råda bot på detta problem har lågtempererade nät, alltså 

fjärrvärmenät med lägre framledningstemperatur än de konventionella, utvecklats. De är 
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framförallt avsedda att vara sekundärnät som, via en fjärrvärmecentral som omväxlar 

temperaturen, är sammankopplat med ett konventionellt fjärrvärmenät. På detta sätt kan 

exempelvis ett småhusområde förses med ett lågtempererat nät om det finns en lämplig 

anslutningspunkt i det primära nätet att tillgå. 

Fördelarna med en lägre framledningstemperatur är många. Den främsta fördelen i fallet med 

villaområdena är att rörförlusterna kraftigt minskar (Werner 2013). En fördel ur 

fjärrvärmeproducentens perspektiv är att el/värme-kvoten ökar så att en större andel el kan 

produceras i kraftvärmeverket. En annan fördel är att möjligheterna till att nyttja värme från 

till exempel sol och geotermisk energi i fjärrvärmesystemet ökar. Fjärrvärmeledningarna i 

lågtempererade nät kan vara gjorda av många olika material, exempelvis metallbaserade 

såsom stål och koppar. Ett annat intressant material i sammanhanget är dock så kallade PEX-

kulvertar som består av plaströr med ett omslutande isolerande lager av cellplast (Andersson). 

Eftersom de lågtempererade ledningarna har mindre diameter än vid konventionell 

fjärrvärme ökar dessutom möjligheterna till samförläggning med exempelvis VVS-ledningar, 

el, bredband och annat som ska in i huset. En ytterligare fördel är att den lägre temperaturen 

minskar risken för skållning i det fall vatten läcker ut från fjärrvärmeledningarna (Werner 

2013). För att förhindra tillväxten av legionellabakterier är det dock viktigt att 

tappvarmvattnets framledningstemperatur hålls över 50 grader, som är det nationella 

gränskravet (Eriksson et al. 2013).  

Som tidigare nämnts är de minskade rörförlusterna en stor fördel med lågtempererade nät. 

Detta kommer av att en lägre framledningstemperatur leder till en minskad 

temperaturdifferens mellan ledningen och dess omgivning. Enligt de fysiska lagar som 

beskriver värmeledning minskar då läckaget genom fjärrvärmekulvertens väggar, vilket 

minskar rörförlusterna. En lägre temperatur innebär på detta sätt att isoleringskraven för 

själva ledningen minskar. En annan omständighet som minskar förlusterna är ledningarnas 

klena dimensioner. Rörets diameter tillåts nämligen vara mycket mindre än vid konventionell 

fjärrvärme (Andersson). Detta beror på att det finns en stor sammanlagring i 

lågtemperaturnäten. Med detta menas att effekttopparna i de ingående småhusen inte 

infaller exakt samtidigt, vilket gör att den totala maxeffekten som uppkommer ett normalår 

är mindre än förväntat. Eftersom det är toppeffekten som bestämmer ledningarnas 

dimensionering leder det till att fjärrvärmeledningarnas diameter kan hållas låg. Desto 

energieffektivare ett småhusområde är, desto större sammanlagring uppkommer eftersom 

det då framförallt är användningen av varmvatten (som är mer slumpvis tidsberoende än 

uppvärmning) som styr effektbehovet (Andersson). Mer om lågtempererade nät i praktiken 

under rubriken Västeråsmodellen (4.2.3).  

 

4.2.2 Fjärrvärmedrivna vitvaror 
Med fjärrvärmedrivna vitvaror menas vitvaror som istället för den konventionella värmekällan 

el, får den värme som processen i maskinen kräver från fjärrvärmenätet (Persson & Renström 

2013). Detta är positivt då el är av högre energikvalitet än fjärrvärme och dessutom dyrare. 

Tekniken minskar med andra ord driftskostnaderna samtidigt som fjärrvärmeunderlaget ökar, 

vilket är viktigt då hus blir mer och mer energieffektiva. De vitvaror som främst diskuteras är 
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tvätt- och diskmaskin, torktumlare och torkskåp. Dessa kan även användas i kombination med 

handukstork och komfortgolv, även om dessa inte kan nämnas under benämningen vitvaror.   

Fjärrvärmedrivna vitvaror är ett av de framtida tekniska områden som studerats inom det 

nationella forskningsprogrammet Fjärrsyn och all kunskap i ämnet sammanställdes i en 

rapport år 2013 (Persson & Renström). En jämförelse mellan konventionella vitvaror och 

fjärrvärmedrivna visar att de fjärrvärmedriva har lägre primärenergianvändning samt lägre 

koldioxidutsläpp än de konventionella vitvarorna. Detta med antagandena att biobränslen är 

koldioxidneutralt samt att den el som ersätts i maskinerna härstammar från kol- och 

gaskraftverk. I studien från Fjärrsyn (Persson & Renström 2013) studerades 

energianvändningen i de apparater som idag finns på marknaden och värmeanvändningens 

andel av den totala energianvändningen i varje enskild komponent uppgick då vid 60 graders 

framledningstemperatur (lågtempererad fjärrvärme) till 50 % för diskmaskinen, 67 % för 

tvättmaskinen, 80 % för torktumlaren och 93 % för torkskåpet. Studien innefattade även ett 

antal ekonomiska analyser som visade att för enskilda komponenter i småhus är det enbart 

den fjärrvärmedrivna torktumlaren som är prisvärd med en merkostnad på 1000 kronor 

jämfört med en konventionell tumlare. För tvätt- och diskmaskiner krävs det lägre priser och 

anslutningskostnader. Rent allmänt behövs en frekvent användning av vitvarorna för att den 

extra kostnaden vid köpet ska betalas tillbaka med minskad elanvändning.  

Mer lönsam blir användningen av fjärrvärmedrivna vitvaror då flera komponenter används i 

ett system (Persson & Renström 2013). Två olika tekniska upplägg för detta undersöktes i 

Fjärrsyns projekt. Den ena lösningen är att använda en separat krets för de fjärrvärmedrivna 

vitvarorna i ett hus eller villaområde. Fjärrvärmecentralen växlar då vidare värmen till tre olika 

kretsar: en för värme, en för varmvatten och en till de ingående vitvarorna. Den andra tekniska 

lösningen som studerades är Västeråsmodellen där flera fjärrvärmedrivna vitvaror används i 

ett system med komfortgolv och handukstork i en gemensam krets med varmvattnet. 

Eftersom de aktuella småhusen är lågenergihus behövs ingen radiatorkrets utan 

värmebehovet uppfylls med värmeväxlare i ventilationssystemet i kombination med 

komfortvärme. Mer om denna lösning i nästa kapitel (4.2.3). I studien beräknades en payoff-

tid i normalisolerade hus på fyra år för Västeråsmodellen och 16 år för lösningen med separat 

krets för vitvaror, jämfört med fallet med konventionella eldrivna vitvaror (Persson & 

Renström).  

En annan viktig förutsättning för att få lönsamhet är att fjärrvärmepriserna i den berörda 

regionen är konkurrenskraftiga jämfört med elpriserna. Fjärrvärmeleverantören kan därmed 

på egen hand påverka teknikens lönsamhet. I Fjärrsyns rapport (Persson & Renström 2013) 

diskuteras just ansvarsområdena kring tekniken och hur den kan utvecklas vidare. Studien 

påvisar viss lönsamhet i en del fall men då denna vinst oftast är blygsam och dessutom kräver 

en stor investering försvåras teknikens utbredning. Det faktum att vitvarorna kan vara 

lönsamma och dessutom är miljövänliga betyder inte att de är lätta att sälja. Den aktör som i 

Fjärrsyns studie (2003) spås ha störst nytta av teknikens utbredning är 

fjärrvärmeleverantörerna då deras vinst blir stor då användningen av fjärrvärme ökar. 

Ansvarsområdet för att de fjärrvärmedrivna vitvarorna ska få fäste bör därför läggas på just 

fjärrvärmeleverantörerna. Exempelvis via information till kunder, ändrade affärsmodeller för 
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kunder med fjärrvärmedrivna vitvaror, subventioner och sänkta anslutningsavgifter (Persson 

& Renström 2013). I dagsläget är enbart det Varabaserade företaget Asko Appliances AB som 

utvecklar och tillverkar fjärrvärmedrivna vitvaror i Sverige. För att utvecklingen ska gå framåt 

krävs förmodligen att även de konkurrerande vitvaruföretagen ska få upp ögonen för 

tekniken.  

 

4.2.3 Västeråsmodellen 
Västeråsmodellen är en systemlösning som utvecklats i Västerås av Mälarenergi och 

mäklarfirman Aroseken där lågtempererade nät och fjärrvärmedrivna vitvaror kombineras i 

småhusområden med lågenergihus. Eftersom Västerås är en ungefär lika stor stad som Örebro 

kan Västeråsmodellen ses som ett inspirerande exempel på en verklig praktisk lösning. Det är 

också det som är en av de grundläggande idéerna bakom Västeråsmodellen, att visa på 

möjligheterna med de olika teknikerna.  

Västeråsmodellen appliceras i dagsläget på ett flertal olika småhusområden med lågenergihus 

och det primära syftet är att villaägarna ska ansluta sig till fjärrvärmenätet. För boende i 

lågenergihus är fjärrvärmebehovet dock lågt, varför tre villkor måste vara uppfyllas 

(Andersson):  

- Lägre kulvertförluster än vid konventionell fjärrvärme. 

- Lägre investeringskostnader än vid konventionell fjärrvärme. 

- Elanvändning till vitvaror i huset måste ersättas med fjärrvärme. 

Lägre kulvertförluster 

Lägre kulvertförluster än vid konventionell fjärrvärme uppnås genom att använda 

lågtempererade nät. Västerås använder ett så kallat 60–25-system vilket innebär att vattnet 

som förs till husen är 60 grader varmt och returvattnet 25 grader (Andersson). 

Minimitemperaturen för det tillflödande vattnet är i Sverige 50 grader för att motverka 

bildning av legionellabakterier. En temperatur på 60 grader är därmed lämpligt för att få så 

låga förluster som möjligt men ändå ha marginal till gränsvärdet. Som värmekulvertsystem 

används EPS PEX-kulvertar från det svenska företaget Elgocell. Det är ett plaströrssystem med 

cellplastisolering som beräknas minska förlusterna med upp till 50 %. Dessa kulvertar går i 

slingor genom småhuskvarteren och kopplas samman med det primära fjärrvärmenätet i en 

fjärrvärmecentral som placeras exempelvis i kvarterets gemensamma miljöbod (Andersson).  

Lägre investeringskostnader 

Att småhusområdena förses med sekundära lågtempererade nät gör även att 

investeringskostnaderna kan hållas nere (Andersson). De plastbaserade fjärrvärmekulvertarna 

möjliggör nämligen samförläggning, dvs. att fjärrvärmeledningarna dras samtidigt som vatten, 

el, avlopp och bredband. Detta gör att allt grävarbete kan göras av en entreprenör vilket gör 

kostnaderna mindre jämfört med konventionell fjärrvärme. EPS PEX-kulvertarna kan 

kallförläggas. De behöver alltså inte som vanliga fjärrvärmeledningar förvärmas innan de grävs 

ner, vilket leder till snabbare framdrift. Eftersom den lågtempererade kulverten är mindre än 
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en konventionell återanvänds också en större andel av de uppgrävda jordmassorna, vilket 

minskar behovet av bortforsling (Andersson).  

Ersätta el med fjärrvärme 

I ett lågenergihus är värmebehovet normalt mycket lågt vilket leder till att 

fjärrvärmeleverantörens vinst blir låg. Genom att ersätta elanvändning med 

fjärrvärmeanvändning löses detta. Dessutom förbrukas då ett miljövänligare och i många fall 

billigare energislag. I Västeråsmodellen används fjärrvärmedrivna vitvaror för att uppnå detta 

(se kapitel 4.2.2). Projektet med vitvarorna sker i samarbete med vitvaruföretaget ASKO 

Appliances AB samt forskningsprojektet Fjärrsyn och de resultat som påvisas ska rapporteras 

till den referensgrupp som där ansvarar för forskningsområdet (Andersson). De aktuella 

fjärrvärmedrivna vitvarorna i Västeråsmodellen är tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare och 

torkskåp. Sedan kan även handdukstork och komfortgolv tillkomma. Om samtliga apparater 

sätts i bruk beräknas totalt 1 000 – 2 000 kWh el kunna ersättas med fjärrvärmeanvändning 

per år. Ifall de ingående småhusens uppvärmningskrav uppfylls av värmeväxlare i 

ventilationssystemet och komfortgolvvärmen kan den lågtempererade sekundärkretsen 

försörja både uppvärmning, varmvatten och de fjärrvärmedrivna vitvarorna (Andersson).  

Västeråsmodellens ansvarsområden 

Med Västeråsmodellen ingår anslutningsavgiften till fjärrvärmenätet i tomtpriset. Mälarenergi 

bekostar nedgrävning av fjärrvärmekulvert fram till tomtgränsen tillsammans med de andra 

ledningar som ska in i huset (Andersson). Tomtägaren får dock vid byggnation av huset via 

valfri entreprenör stå för det markarbete som krävs från tomtens knytpunkt in i huset. 

Mälarenergi tillhandahåller den fjärrvärmekulvert som ska grävas men själva arbetskostnaden 

får småhusägaren betala. Även den villavärmeväxlare som fungerar som fjärrvärmecentral i 

huset levereras kostnadsfritt och Mälarenergi sköter installationen samt inkopplandet av 

fjärrvärmerören i centralen. Mälarenergi står dessutom för alla framtida underhålls- och 

återinvesteringskostnader för kulverten (Andersson). Småhusägarens installation och 

anslutningskostnad uppgår alltså, bortsett från tomtpriset, enbart till grävarbetskostnader. 

Denna kostnad hade småhusägare dessutom delvis ändå behövt betala för att få in vatten, el, 

bredband och telefonledningar in i huset.  

 

4.2.4 Förändrade affärsmodeller för fjärrvärme 
 

Dagens affärsmodeller i några olika kommuner 

De affärsmodeller där fjärrvärmeleverantören styr vilket pris småhusägaren ska betala för sin 

fjärrvärme skiljer sig mycket mellan olika städer. Fjärrvärmepriset består i de fall som studeras 

i det här projektet i samtliga fall av en fast kostnad som är oberoende av 

fjärrvärmeförbrukningen samt en rörlig del som betalas per använd kilowattimme. I Figur 3 

presenteras totalkostnaden som fjärrvärmepriserna i fem olika kommuner ger upphov till 

beroende på hur stort värmebehov småhuset har.  
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Sammanställningen visar att fyra av kommunerna har en likartad fast avgift för fjärrvärme men 

att det rörliga priset per kilowattimme skiljer sig åt mycket. Uppsala är klart dyrast och Växjö 

billigast. Prisbilderna i Örebro och Norrköping är i stort sett identiska vilken kan härledas från 

att E.ON äger fjärrvärmenätet i bägge städerna och således implementerar liknande 

affärsmodeller i båda städerna. Den kommun som sticker ut är Västerås som har en högre fast 

kostnad än de övriga. Detta vägs upp av en låg kostnad per använd kilowattimme. En annan 

egenhet med Västerås prismodell är att den är säsongsstyrd, dvs. det rörliga priset är olika 

beroende på om fjärrvärmeanvändning sker på sommar, vår/höst eller vinter. I Figur 3 

användes ett rörligt pris mitt emellan priset för höst/vår och vinter eftersom värmebehovet 

är störst då. Det kan vara värt att poängtera att de två kommuner som har lägst rörligt 

fjärrvärmepris (Växjö och Västerås) har kommunalägda energibolag.  

Föreslagna affärsmodeller för framtiden 

Fjärrvärmens affärsmodeller var ett forskningsprojekt inom Fjärrsyn som bedrevs år 2010 – 

2013 där just dessa frågor behandlades. Den samlade kunskap som projektet innefattade 

mynnade ut i en slutrapport (Rydén et al. 2013) där taktiska direktiv för fjärrvärmebranschens 

framtida affärsmodeller delades ut. Forskningen visar att den affärsmodell som idag används 

med en fast och en förbrukningsberoende del är orättvis. Istället bör en kostnadsbaserad 

affärsmodell införas där den fasta delen kunderna betalar baseras på den effekt de gör 

anspråk på och de energianvändningsberoende kostnaderna är mer säsongsberoende. 

Energidelen av fjärrvärmepriset föreslås dessutom ha en minskad andel av det totala priset 
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och större vikt bör läggas vid den fasta delen. Det är troligen denna lärdom Mälarenergi har 

tagit fasta på i sammanställningen ovan. 

Tanken med ett mer effektstyrt ”fast” pris kommer från att en kund med ett jämnt 

värmebehov kostar förhållandevis lite för fjärrvärmeleverantören. Kunder med stora toppar i 

sin förbrukning gör däremot att kraftvärmeverken får producera dyrare värme än vanligt och 

kan därför sägas påverka samtliga kunder i nätet negativt eftersom alla kunder får dela på 

merkostnaden med dagens prisbild (Rydén et al. 2013). De som förlorar mest på 

affärsmodellen är kunder i dåligt isolerade hus där effektuttaget är stort under vintern. Dessa 

kunder gynnas av den nuvarande prismodellen och har därför inte tillräckliga incitament för 

att energieffektivisera. Det är dessutom i hus med stort värmebehov vintertid som fjärrvärme 

i allmänhet är som mest prisvärd jämfört med värmepumpar som har svårt att täcka behovet. 

De ökade kostnaderna som den nya föreslagna affärsmodellen skulle innebära borde därför 

vara acceptabla då fjärrvärmen fortfarande skulle stå sig bra mot alternativen. Samtidigt skulle 

kunder med lågt effektuttag som boende i ett småhusområde med lågtempererade nät få 

billigare fjärrvärme och därmed göra fjärrvärmen mer konkurrenskraftig i hus där fjärrvärmen 

vanligtvis har svårt att konkurrera. För samtliga kunder gäller dessutom att 

energieffektiviseringar som sker då effektuttaget är som störst ger störst kostnadsminskning 

både för kunden själv och för leverantören (Rydén et al. 2013). 

Den del av fjärrvärmepriset som betalas per använd kilowattimme föreslås som tidigare 

nämnts bli mer säsongsvarierande (Rydén et al. 2013). Energipriset delas då upp i två eller tre 

säsonger, företrädelsevis sommar, höst/vår och vinter. Priset under respektive säsong bör 

baseras på den marginalkostnad som en ökad fjärrvärmeproduktion innebär. Desto högre 

effekt ett kraftvärmeverk måste producera desto dyrare blir marginalkostnaderna vilket 

innebär högt energipris på vintern och lågt på sommaren. En mer säsongsdifferentierad 

energiprisbild leder till att de mest lönsamma energieffektiviseringarna är de som görs för att 

minska värmebehovet på vintern. Eftersom det är då fjärrvärmen är som dyrast att producera 

så tjänar både kunden och leverantören på detta. Dagens affärsmodell leder till 

energieffektiviseringar som sparar energi året runt vilket minskar fjärrvärmeleverantörens 

vinst under den varmaste delen av året (exempelvis genom att sätta solfångare på taket). Ett 

sätt att se på det är att leverantören med dagens prismodell subventionerar de 

effektiviseringar som kunden gör sommartid genom att producera extra dyr fjärrvärme 

vintertid (Rydén et al. 2013).  

 

4.2.5 Tredjepartstillträde 
Det har genom åren varit mycket kritik mot den starka monopolställning som 

fjärrvärmenätens ägare har gentemot sina kunder, varför en utredning kring möjligheterna till 

tredjepartstillträde har utlysts och genomförts av Regeringen (Statens offentliga utredningar 

2011). Förslaget som utredningen mynnat ut i går ut på att skapa konkurrens på 

fjärrvärmemarknaden genom att öppna näten för andra fjärrvärmeproducenter än den aktör 

som äger själva nätet. Fjärrvärmenät påminner på många sätt om el- och gasnät men har även 

många särskilda egenskaper som försvårar en tredjepartslösning. En problematisk egenskap 

är att näten är lokalt isolerade och inte samverkar mellan varandra, det går med andra ord 
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inte rent tekniskt att leda fjärrvärme mellan näten och på så sätt idka handel. Fjärrvärme kan 

dessutom inte lagras och transporteras på ett tillräckligt effektivt sätt. Den värme som ska 

ingå i nätet måste alltså produceras i nätets närhet. Om en intresseförfrågan från en aktör 

som vill leverera fjärrvärme till ett fjärrvärmenät inkommer till nätägaren har denne med 

dagens regelverk möjlighet att själv bestämma om leveransen ska tillåtas eller om ägaren själv 

vill ha full kontroll över fjärrvärmeproduktionen (Statens offentliga utredningar 2011).  

Förslaget ämnar att ge producenter av fjärrvärme tillträdesrätt till näten (Statens offentliga 

utredningar 2011). För att detta ska fungera i realiteten måste dock åtgärder vidtas för att 

leveranserna av fjärrvärme ska vara säkra och priserna stabila. Utredningen föreslår en 

reglering av varje enskilt nät med el- och gasnätens modell. Eftersom många fjärrvärmenät är 

förhållandevis små och ägs av lokala energibolag finns risken att de administrativa 

kostnaderna blir för stora. Regleringen skulle innebära att fjärrvärmehandeln i de nät som 

berörs av tredjepartstillträde klövs itu i tre delar: produktion, handel och distribution.  

Efter att Regeringens utredning offentliggjorts var den ute på remiss hos diverse instanser. 

Energimyndigheten ansåg i sitt yttrande att utredningens uppdrag varit alldeles för begränsat 

för att tillräckligt motivera införandet av tredjepartstillträde (Muld & Persson 2011). 

Utredningen fick där kritik för att inte på ett tillräckligt noggrant sätt analysera nyttan kontra 

kostnaden med införandet utan helt motivera det hela med att tredjepartstillträde i sig självt 

är någonting bra. År 2012 fastslog Regeringen att förutsättningarna för en effektivt 

fungerande konkurrens är otillräckliga (Rydén et al. 2013). Energimarknadsinspektionen fick 

då i uppgift att vidare studera dessa förutsättningar vilket resulterade i rapporten Reglerat 

tillträde till fjärrvärmenäten. Denna rapport fick sedan ligga som grund till en proposition som 

i maj 2014 godkändes av Riksdagen (Thornström 2014).  

Den nya lagstiftningens innehåll 

De förslag som godkändes av Riksdagen började gälla 1 augusti 2014 och öppnar upp för 

tredjepartstillträde även om regelverket inte är så öppet som den ursprungliga utredningen 

från Regeringen föreslog. Fjärrvärmenätsägarna har idag skyldighet att ge reglerat tillträde till 

tredje part men då måste en rad omständigheter vara på plats (Thornström 2014). Värmen 

som produceras måste vara av en viss kvalitet och leveransen måste ske på framledningssidan 

av nätet. Om nätägaren dessutom kan bevisa att det finns risk att deras verksamhet skadas av 

tillträdet kan skyldigheten åsidosättas. Ifall den externa värmeproducenten tidigare levererat 

värme till nätet kan däremot nätägarens skyldighet inte avsägas. När ett tillträde ska göras 

tecknar nätägaren och värmeproducenten ett avtal som ska gälla i 10 år. Producenten betalar 

alla investeringskostnader det innebär att koppla samman deras produktion med 

fjärrvärmenätets ledningar. Fjärrvärmeföretaget betalar sedan ersättning till producenten för 

den värme som levererats. Ifall de ingående parterna inte kommer överens ska tvisten avgöras 

av Energimarknadsinspektionen som fungerar som tillsynsmyndighet.   

 

4.3 Delmoment 3: Implementering av lösningar i LCC-kalkylen 
I detta kapitel bedöms potentialen för de lösningar som presenterades i resultatdelen för 

Delmoment 2 i föregående kapitel. Potentialen mäts genom att studera vilken minskning av 
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fjärrvärmealternativets livscykelkostnad för småhusägaren som lösningen kan ge upphov till i 

LCC-kalkylen. Det bör poängteras att detta enbart skildrar potentialen ur småhusägarens 

perspektiv och inte fjärrvärmeleverantörens.  

4.3.1 Lågtempererade nät 
Lågtempererade nät kan beroende på vilket system som används leda till en minskad 

grundinvesteringskostnad vid fjärrvärmeanslutning för småhusägaren. I 

investeringskostnaden ingår grävning av fjärrvärmeledning från gatan in i huset samt 

fjärrvärmecentral och installation. Kostnaden bestäms av fjärrvärmeleverantören och är 

därför svår att förutspå. Eftersom det här projektets standardhus är ett befintligt hus är redan 

övriga ledningar in i huset såsom vatten och el redan lagda, vilket innebär att ingen 

samförläggning sker. Trots detta borde grävarbetet i allmänhet oberoende av materialtyp 

uppgå till en lägre kostnad jämfört med konventionell fjärrvärme då kulvertarna är av mindre 

storlek och billigare. Även kostnaden för fjärrvärmecentralen kan vara mindre ifall den 

värmeväxlare som krävs i huset är av enklare typ än de som används i E.ON:s fjärrvärmenät 

idag. Andra tekniska komponenter kan dessutom innebära andra livslängder som påverkar 

kostnader i framtiden.  

Den nyckellösning för fjärrvärme som idag erbjuds till småhusägare i Örebro kan delas upp på 

60 kkr för grävarbetet och 20 kkr för fjärrvärmecentralen inklusive ROT-avdrag. En rimlig 

uppskattning av hur lågtempererade nät hade påverkat detta pris bedöms i detta projekt vara 

en tredjedels minskning av grävarbetet (både arbets- och materialkostnaderna minskar) men 

oförändrat pris för värmeväxlaren. Den grundinvestering som i denna studie används som 

mått på de lågtempererade nätens potential i Örebro uppgår alltså till 60 kkr.  

Resultatet från LCC-kalkylen visar då att fjärrvärmen följaktligen kommer 20 kkr närmare 

bergvärmens livscykelkostnad. Fjärrvärmens totala kostnad uppgår med lågtempererade nät 

till 677 kkr (697 kkr utan) jämfört med bergvärmens 562 kkr.  

4.3.2 Fjärrvärmedrivna vitvaror 
Fjärrvärmedrivna vitvaror, jämfört med konventionella som drivs med el, innebär en 

merkostnad för maskinerna och den krets som ska förse maskinerna med varmvatten. Detta 

betalas sedan tillbaka genom att elanvändning ersätts med fjärrvärmeanvändning. I de 

beräkningar som genomförts inom projektet har ett standardhus med en separat krets för 

vitvaror som utgår från fjärrvärmecentralen studerats. Maskinerna som ingår i beräkningarna 

är diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. För att beräkningarna ska vara jämförbara med 

resultatet i Delmoment 1 förutsätts det att dessa maskiner i eldriven form används i 

standardhuset för både fjärrvärme- och bergvärmefallet. Då beräkningarna enbart utgår ifrån 

extrakostnaden det innebär med fjärrvärmedrivna vitvaror jämfört med konventionella 

innebär det att investeringar i husets vitvaror genomförs samtidigt för alla de studerade fallen. 

Vitvarornas livslängd valdes att bortses från och extrakostnaderna för undercentral och 

vitvarukretsen beräknas vara en engångssumma.  

I Fjärrsyns slutrapport för projektet Fjärrvärmedrivna vitvaror (Persson & Renström 2013) 

uppges att extrakostnaden för de fjärrvärmedrivna vitvarorna jämfört med konventionella i 

maj 2013 låg på 3590 kr för diskmaskin, 3281 kr för tvättmaskin och 1760 kr för torktumlare. 
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Fjärrvärmecentralen behöver ha en extra värmeväxlare vilket ger en merkostnad på 3125 kr. 

Den separata vitvarukretsen behöver sedan dras från fjärrvärmecentralen ut till vitvarorna 

vilket beräknas gå på 10 781 kr. Den totala extrakostnaden för grundinvesteringen uppgår 

alltså till 22 536 kr. Det är dessa merkostnader som här har använts vid beräkningarna. 

Värdena för vitvarornas värmeanvändning beräknas vara 140 kWh/år för diskmaskinen, 200 

kWh/år för tvättmaskinen och 245 kWh/år för torktumlaren (Persson & Renström 2013). Vid 

beräkningarna uppskattades att hela denna värmeanvändning för vitvarorna ersätter 

elanvändning.  

Resultatet från beräkningarna för fjärrvärmedrivna vitvaror i en separat krets i det studerade 

standardhuset gav en total livscykelkostnad på 710 kkr att jämföra med bergvärmens 562 kkr 

och fjärrvärmens 697 kkr i grundfallet. Investeringen betalar med andra ord inte tillbaka sig 

själv för småhusägaren under kalkylperioden.  

 

4.3.3 Västeråsmodellen 
Denna lösning innebär att småhuset ansluts till ett lågtempererat nät enligt den modell som 

Mälarenergi AB utvecklat. I huset används fjärrvärmedrivna vitvaror (diskmaskin, tvättmaskin, 

torktumlare och torkskåp) samt fjärrvärmedriven handukstork och komfortvärme i badrum. 

Västeråsmodellen har framförallt applicerats på nybyggda lågenergihus vilket försvårar 

beräkningarna då standardhuset i det här projektet är ett befintligt normalhus. Även 

jämförelsen med bergvärmealternativet blir problematiskt då komfortgolv och handdukstork 

får antas installeras även där vid kalkylperiodens början med el som energikälla.  

Själva anslutningen till fjärrvärmenätet uppskattas på samma sätt som vid beräkningarna för 

lågtempererade nät, nämligen att en tredjedel av kostnaden för grävarbetet försvinner samt 

att fullt ROT-avdrag utnyttjas. Grävarbetet uppgår därmed till 40 000 kr. Ett led i 

Västeråsmodellen är dessutom att Mälarenergi tillhandahåller fjärrvärmecentral och 

installerar denna kostnadsfritt. Anslutningsavgiften beräknas därmed endast utgöra 

grävarbete och uppskattas landa på 40 kkr. På samma sätt som vid beräkningarna för 

fjärrvärmedrivna vitvaror med separat krets för vitvaror används extrakostnaderna på 3590 

kr för diskmaskin, 3281 kr för tvättmaskin och 1760 kr för torktumlare (Persson & Renström 

2013). Merkostnaderna för fjärrvärmedriven komfortvärme jämfört med eldriven uppges i 

samma rapport till 2 kkr och samma värde för handdukstorken till 500 kr. Torkskåpet är mer 

oklart då de ännu inte är tillräckligt utvärderade men extrakostnaden uppskattas i denna 

rapport till 2 kkr. Ingen hänsyn tas vid beräkningarna till kostnader för 

sekundärvärmeledningar inuti huset då vitvarorna kan kopplas direkt till denna krets. 

Komponenternas livslängd bortses också ifrån då de extra kostnaderna endast uppskattas 

inträffa vid kalkylperiodens början. Grundinvesteringen beräknas därmed till 53 130 kr för 

småhusägaren. Kostnaderna för service samt byte av fjärrvärmecentral står Mälarenergi för, 

så dessa kostnader försvinner i LCC-kalkylen.  

När det gäller elbesparingarna så uppskattas dessa av Mälarenergi till 289 kWh/år för 

diskmaskin, 190 kWh/år för tvättmaskin, 218 kWh/år för torktumlare, 148 kWh/år för 
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torkskåp, 200 kWh/år för handdukstork samt 600 kWh/år för komfortgolv (Andersson). Den 

totala elbesparingen uppgår med andra ord till totalt 1645 kWh/år. 

Livscykelkostnaden för ett standardhus med Västeråsmodellen beräknades till 653 kkr jämfört 

med bergvärmens 562 kkr och 697 kkr för konventionell fjärrvärme.  

 

4.3.4 Förändrade affärsmodeller för fjärrvärme 
Det är svårt att utröna hur förändrade prismodeller hade påverkat livscykelberäkningarna då 

de i framtiden föreslås baseras mer på fasta kostnader efter effektbehov och mindre på ett 

användningsberoende energipris som framförallt utgör kostnaderna med dagens prismodell. 

Även om de nya prismodellerna beräknas ge bättre incitament för energieffektiviseringar så 

är tankesättet helt sett utifrån fjärrvärmeleverantörernas perspektiv. En viss risk föreligger 

också att de nya priserna framförallt gynnar stora fastighetsägare och kan slå hårt på 

exempelvis småhusägare med stort värmebehov. Det ska dock tilläggas att ifall de nya 

affärsmodellerna lyckas med sin uppgift borde det medföra billigare fjärrvärme för alla 

kunder. Nya prismodeller kan alltså innebära både dyrare och billigare fjärrvärmepriser för det 

standardhus som studeras i detta projekt. Att på något sätt implementera dessa nya 

föreslagna lösningar för fjärrvärmens prismodeller i LCC-kalkylen för nämnda standardhus 

bedöms därför vara svårt.  

 

4.3.5 Tredjepartslösningar 
Lagändringen som öppnat upp fjärrvärmenäten för tredje part har kommit till för att öka 

konkurrensen bland fjärrvärmeföretagen och på så sätt minska den makt som en ensam 

fjärrvärmeleverantör tidigare haft över sina kunder. För kunderna är tanken att priserna på 

fjärrvärmen ska minska som en följd av den ökade konkurrensen. Fjärrsyns slutrapport för 

projektet Fjärrvärmens affärsmodeller visar däremot att riskerna för prisökningar är mycket 

stora (Rydén et al. 2013). Detta kommer av att regleringen bedöms innebära stora kostnader 

för den administrativa förändring som branschen måste genomgå. Omkostnaderna som 

tredjepartstillträdet innebär i kombination med en mer effektstyrd prismodell kan innebära 

att kostnaderna inte överstiger nyttan med lagändringen. Då det i dagsläget inte går att säga 

ifall tredjepartslösningarna påverkar situationen för småhusägaren positivt eller negativt görs 

inga livscykelberäkningar på detta i projektet.  

 

4.3.6 Sammanställning av lösningarnas LCC-kostnader 
I Figur 4 presenteras de olika lösningarnas livscykelkostnad för småhusägaren samt hur 

kostnaderna är uppdelade. Restvärdet är inte inkluderat men hade inte gett något större 

bidrag till någon av staplarna.  
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Resultatet visar att fjärrvärme med Västeråsmodellen är fjärrvärmealternativet med lägst 

livscykelkostnad. Även fjärrvärme med lågtempererade nät är ett billigare alternativ än 

standardfallet. Fjärrvärme med vitvaror i separat krets är däremot ett dyrare alternativ, 

mycket på grund av de höga investeringskostnaderna. Bergvärmealternativet har lägre 

livscykelkostnad än samtliga fjärrvärmealternativ.  

 

4.4  Känslighetsanalys 
För en kalkyl med så många antaganden på de innehållande inparametrarna som det här 

projektet innefattar hade ett stort antal känslighetsanalyser varit intressanta. Ett av 

huvudmålen med den beräkningsmodell som arbetats fram är just att den som använder 

verktyget enkelt ska ha möjlighet att ändra önskvärda parametrar för att på så sätt undersöka 

hur små förändringar på väl utvalda belopp påverkar den stora bilden. Känslighetsanalyser är 

med andra ord enkla att beräkna i denna studie eftersom verktyget redan finns på plats.  

4.4.1 Ökade elpriser 
En känslighetsanalys som bedömts vara av speciellt stort intresse är en ökning av elens årliga 

prisändring utöver inflation med 1 % (den var i standardfallet liksom prisändringen för 

fjärrvärme utöver inflation satt till 0 %). 

Känslighetsanalysen visar att en årlig elprisökning på 1 % skulle innebära att bergvärmens 

livscykelkostnad ökar från 562 kkr till 618 kkr, alltså en ökning på 56 kkr. För fjärrvärmefallet 

med Västeråsmodellen innebär elprisökningen endast en LCC-ökning på 21 kkr. Figur 5 visar 

hur en ökning på 1 % skulle påverka livscykelkostnadernas fördelning för bergvärmen och 

fjärrvärmens olika lösningar.  
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4.4.2 Val av kalkylperiod 
En annan intressant parameter att variera är analysens tidsspann. Kalkylperioden är i projektet 

satt till 30 år. Det är ett lämpligt val av period men samtidigt en förhållandevis lång tid för en 

småhusägare. För att påvisa hur jämförelsen värmesystemen emellan förändras från år till år 

gjordes därför en känslighetsanalys där livscykelkostnaderna för fjärrvärme och bergvärme 

beräknades för alla potentiella kalkylperioder mellan år 0 och år 30. Det bör noteras att 

restvärdet har en inverkan på dessa värden, speciellt för de första åren.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

K
o

st
n

ad
 (

kk
r)

Känslighetsanalys för en elprisökning på 1 % utöver inflation

Investering El Fjärrvärme Service Byte av kompressor Byte av pump Byte av fjärrvärmecentral

Figur 5. Känslighetsanalys över hur livscykelkostnaderna ändras med en elprisökning på 1 % utöver inflation 



37 
 

 

Figur 6. Känslighetsanalys av värmesystemens livscykelkostnad för kalkylperioder mellan 0 och 30 år 

I Figur 6 åskådliggörs hur fördelningen av bergvärmen- och fjärrvärmens totala 

livscykelkostnader ändras med kalkylperioder mellan år 0 till 30. De första fyra åren är 

fjärrvärmens totala kostnader lägre, det är först under år fem som bergvärmen blir mer 

prisvärd än fjärrvärmen. I takt med att åren går ökar sedan stadigt avståndet mellan de olika 

uppvärmningssystemen. Desto längre kalkylperiod som väljs, desto sämre blir därmed 

resultatet för fjärrvärmen. En kortare kalkylperiod än 30 år kan i många fall anses lämpligt ifall 

småhusägaren inte har för avsikt att bo kvar i huset under så lång tid. Då ökar dessutom de i 

rapporten föreslagna fjärrvärmelösningarnas möjligheter att påverka kalkylen i fjärrvärmens 

fördel.  

 

4.4.3 Val av kalkylränta 
Kalkylräntan är den ränta som livscykelkostnadsberäkningarna baseras på. Den kan beskrivas 

som den för investeraren lägsta acceptabla avkastningen en investering innebär. Den reala 

räntan är sedan kalkylräntan minus inflation och eventuella årliga energiprisutvecklingar. Det 

är den reala räntan som bestämmer nuvärdenas storlek, dvs. hur mycket en framtida kostnad 

vid år x beräknas vara värd vid år 0. I denna studie har en kalkylränta på 4 % använts efter de 

rekommendationer som föreligger på Örebro kommun. Det är ett förhållandevis lågt värde 

speciellt avsedd för offentlig sektor där risknivån vid investeringar kan hållas låga. En 

känslighetsanalys för högre kalkylräntor genomfördes därför, för att på så sätt påvisa hur detta 

antagande påverkar resultatbilden. 
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Figur 7. Känslighetsanalys för ökade värden på livscykelberäkningarnas kalkylränta 

Figur 7 visar att kalkylräntans inverkan på livscykelkostnaderna är stor. Ökad kalkylränta 

innebär i allmänhet lägre total kostnad men den minskar dessutom gapet mellan 

värmesystemen. Som exempel kan nämnas att fjärrvärmens totala LCC-kostnad vid 4 % 

kalkylränta är 24 % högre än bergvärmens, medan motsvarande värde vid 6 % kalkylränta är 

20 %. Detta beror på att högre värden på kalkylräntan innebär att nuvärdena för framtida 

kostnader minskar. Eftersom bergvärmens kostnadsfördelar uppkommer längre fram i 

kalkylperioden straffas därmed bergvärmen av en ökad kalkylränta.  
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5. Diskussion 
Att så få småhusägare i Örebro ansluter sig till fjärrvärmenätet är inte konstigt. Det är 

överhuvudtaget inte så vanligt att möjligheten ens existerar, speciellt inte för nybyggda hus. 

Detta på grund av svårigheterna för E.ON; producent, försäljare och leverantör av fjärrvärme 

i Örebro, som har svårt att hitta lönsamhet i villaområden då de är förhållandevis värmeglesa. 

Den ekonomiska vinst som försäljningen av, den av kunderna förbrukade, fjärrvärmen väger 

inte i tillräcklig omfattning upp till de omfattande värmeförluster som fjärrvärmekulvertarna 

ger upphov till.  

För att lösa problematiken måste nya tekniska lösningar utvecklas och testas av 

fjärrvärmebolagen, framförallt när det kommer till att bemöta de nya mer energitäta hus som 

kommer att byggas de kommande åren. Även om fjärrvärmebolagens svårigheter med att gå 

med vinst är en stor anledning till fjärrvärmens frånvaro i många småhusområden så har det 

här projektet istället fokuserat på att studera fjärrvärmens problematik ur villaägarnas 

perspektiv. I det fall fjärrvärme faktiskt finns nedgrävt i gatan utanför huset så måste 

fjärrvärmen nämligen vara konkurrenskraftig jämfört med alternativa uppvärmningssätt för 

att småhusägaren ska ha en anledning rent ekonomiskt att välja att ansluta sig till 

fjärrvärmenätet.  

De livscykelkostnadsberäkningar som genomförts visar dock att fjärrvärmen är avsevärt 

dyrare än sin alternativkostnad, i det här fallet bergvärme. Under 30 år beräknas 

småhusägaren i Örebro betala 134 kkr mer för fjärrvärme jämfört med bergvärme (inklusive 

hushållsel), vilket motsvarar cirka 4,5 kkr om året. Investeringskostnaderna är stora för 

bergvärme vilket vid kalkylperiodens början ger fjärrvärmen fördel men energikostnaderna är 

så pass stora för fjärrvärmen att den snabbt förlorar försprånget. När det gäller kostnader för 

service och byten av komponenter är bergvärmen dyrare men ifall småhusägaren kan stå ut 

med dessa punktkostnader ger de mindre driftskostnaderna en bättre ekonomi i slutändan. 

Den stora anledningen till att värmepumpar i allmänhet ger en bra lönsamhet är att deras 

höga värmefaktor leder till att den energimängd el som behöver köpas in är väldigt liten 

jämfört med fjärrvärmealternativet. Så länge elpriset är så lågt som det är just nu har 

värmepumpar stora fördelar, speciellt i småhusområden. Ifall fjärrvärmen ska närma sig 

bergvärmen rent ekonomiskt måste fjärrvärmepriserna minska eller elpriserna öka.  

En av de viktigaste nyheterna med nästa generations fjärrvärmeteknik förutspås vara 

utvecklandet av lågtempererade nät. Ur småhusägarens perspektiv kan utvecklingen innebära 

att möjligheterna till att koppla upp sig till fjärrvärmenätet ökar då de minskade 

värmeförlusterna ger fjärrvärmeleverantören bättre lönsamhet. Hur tekniken påverkar 

livscykelkostnaderna beror på vilken affärsmodell som leverantören använder, men det troliga 

utfallet är att både investeringskostnaderna och energikostnaderna minskar. På detta sätt 

ökar fjärrvärmens konkurrenskraft. För att utvecklingen av lågtempererade nät ska ta fart på 

allvar krävs att fler fjärrvärmebolag (i Örebros fall E.ON) gör ansträngningar för att utveckla 

tekniken i praktiken. 

Fjärrvärmedrivna vitvaror är ett bra sätt att ersätta elanvändning med fjärrvärmeanvändning. 

Resultatet från LCC-beräkningarna visar dock att fjärrvärme med en separat krets för vitvaror 

inte är lönsam i dagsläget. Anledningen till detta är att investeringskostnaderna är större än 



40 
 

den vinst som de minskade energikostnaderna tillför kalkylen. Elpriserna spelar en stor roll i 

nyttan med de fjärrvärmedrivna vitvarorna. Ökade elpriser i framtiden kan istället göra 

lösningen till en bra investering. Det bör nämnas att tekniken fortfarande är ny och att priserna 

inom en inte alltför snar framtid borde närma sig de konventionella eldrivna vitvarornas priser. 

För att det ska inträffa krävs en ökad efterfrågan och att fler vitvaruföretag ger sig in i 

utvecklingen. Större krav kan också ställas på fjärrvärmebolagen så att de och 

vitvaruföretagen tillsammans tar större ansvar.  

Örebro har mycket att lära av Västerås och deras fjärrvärmesatsning. Den modell som 

Mälarenergi och deras samarbetspartners arbetat fram är ett föredöme inte bara för Örebro 

utan för hela Sverige. Istället för att enbart adressera problemen med fjärrvärmens frånvaro i 

villaområden har de med ett bra systemtänk och hög ambitionsnivå hittat ett sätt att i 

praktiken testa tekniken med lågtempererade sekundärnät i kombination med 

fjärrvärmedrivna vitvaror. Affärsmodellen som används innebär mycket låga 

investeringskostnader vilket tillsammans med vitvarornas minskade elförbrukning påverkar 

fjärrvärmens livscykelkostnad i positiv riktning. Den investering som de fjärrvärmedrivna 

vitvarorna innebär är inte lika stora i Västeråsmodellen som i fallet med separat krets för 

vitvaror då både värme, varmvatten och vitvaror täcks upp med en gemensam sekundärkrets. 

Beräkningarna gav Västeråsmodellen 653 kkr i livscykelkostnad att jämföra med 697 kkr för 

standardfallet. Även om Västeråsmodellen blev det billigaste fjärrvärmealternativet för 

småhusägaren är bergvärmen fortfarande klart mer prisvärd med en beräknad 

livscykelkostnad på 563 kkr. Det är i dagsläget oklart hur projektet med Västeråsmodellen 

slagit ut ekonomiskt för de inblandade parterna och ifall de tekniska bitarna fungerat som 

förväntat, men de praktiska erfarenheter som projektets uppföljning kommer att ge upphov 

till blir viktiga för vidare fjärrvärmeutveckling, både för Mälarenergi och andra 

fjärrvärmeleverantörer.  

Framtidens affärsmodeller för fjärrvärme förväntas bli mer effektstyrd, mer säsongsberoende 

samt ha en större fast del. Detta för att minska effekttopparna vintertid och på så sätt minska 

de genomsnittliga kostnaderna för producenterna. Tanken är att affärsmodellen ska ge 

billigare priser genom att göra energieffektiviseringar prisvärda, men för småhusägare med 

ett stort värmebehov vintertid kan modellen innebära kraftigt ökade fjärrvärmepriser. En 

oroande tanke är att prismodellen mest skulle gynna de största kunderna då de har de bästa 

ekonomiska förutsättningarna för effektivisering. Det finns då en viss risk att småhusägarna 

får betala överpris för att på så sätt ge de större kunderna bättre priser. På ett sätt är det en 

rättvis modell då de med störst effekttoppar ger upphov till de största kostnaderna för 

fjärrvärmeproducenten. Men som de livscykelkostnadsberäkningar som genomförts tydligt 

visat så är det fjärrvärmepriserna som är det stora problemet för fjärrvärmens 

konkurrenssituation i småhussektorn. Att då ytterligare höja priserna hade inte varit att 

föredra även om det uppmuntrar till det som upphovsmännen bakom den nya affärsmodellen 

kallar för ”rätt energieffektivisering”.  

Lagen om tredjepartstillträde är något som uppstått under tiden det här projektet pågått. Det 

är med andra ord tidigt att på ett bra sätt utvärdera hur de nya reglerna påverkat branschen. 

Att införandet på ett uppenbart sätt skulle leda till en konkurrenssituation som sänker priserna 
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på fjärrvärme är troligtvis inte fallet. Ett stort problem är fjärrvärmesystemens uppbyggnad 

och att de är isolerade ifrån varandra. För stora fjärrvärmesystem är utsikterna mest positiva 

eftersom de administrativa förutsättningarna borde vara bättre för bolag av större storlek. 

Förhoppningsvis kan lagändringen bidra till en sund konkurrens som driver ner priserna utan 

att skada nätägarens ekonomi, men frågan är om konkurrens alltid är rätt väg att gå. Det 

återstår att se om det överhuvudtaget finns något större intresse av att leverera värme som 

tredje part eller om byråkratin som lagändringen innebär är ett för stort problem. Hur de nya 

möjligheterna till tredjepartstillträde påverkar småhusägarna är således om möjligt ännu 

svårare att förutspå.  

Känslighetsanalysen visar att elprisernas förväntade ökningstakt under kalkylperioden har stor 

inverkan på livscykelkostnaderna. En ökning av elprisutvecklingen med en procent innebär att 

bergvärmens kostnader närmar sig fjärrvärmens med stormsteg. Elprisernas utveckling 

bestäms i hög grad av de strategiska val som landets politiker gör för Sveriges framtida 

energipolitik. Ska de kärnreaktorer som snart nått sin tekniska livslängd ersättas med nya eller 

ska en total omstrukturering till 100 % förnybar el genomföras? Utformningen av dessa beslut 

och många andra faktorer kan eventuellt leda till en ökning på mycket mer än en procent vilket 

skulle skada marknaden för värmepumpar och på så sätt gynna fjärrvärmen. Å andra sidan 

finns möjligheten att fjärrvärmepriserna ökar. Framtiden får utvisa.  

Känslighetsanalyser gjordes dessutom för att påvisa hur valet av kalkylperiod och kalkylränta 

påverkade resultatet. Analysen visade att en kortare kalkylperiod hade gett fjärrvärmen bättre 

konkurrenskraft gentemot bergvärmen. För en villaägare är möjligen 30 år en onödigt lång 

kalkylperiod. På samma sätt hade en högre kalkylränta hjälpt fjärrvärmen i den jämförande 

studien genom att nuvärdet för kostnader som ligger långt fram i tiden på så sätt minskat. Den 

kalkylränta som valdes är anpassad för offentlig sektor så ett något högre värde hade kanske 

passat småhusägarens krav på avkastning på ett bättre sätt. 

Vid uppstarten av denna studie gjordes ett antal val som kan diskuteras. Ett exempel är att 

inkludera hushållselen i beräkningarna för de olika värmesystemens livscykelkostnader. 

Anledningen till detta var bland annat att kostnaderna för hushållselen var olika för bergvärme 

och fjärrvärme och på så sätt borde ingå i kalkylen. Problemet med detta är att med en lång 

kalkylperiod blir hushållselens bidrag till de totala kostnaderna stor. Det kan därför diskuteras 

om beräkningarna verkligen speglar uppvärmningens kostnader. Ett mer korrekt sätt att räkna 

hade eventuellt varit att räkna med det överskott av hushållselskostnad som bergvärmen 

måste betala jämfört med fjärrvärme. Även valet av ett standardhus där den enda ingående 

parametern i beräkningsmodellen var husets årliga värmebehov kan ifrågasättas. Ett 

värmebehov på 20 000 kWh, som valdes som standardvärde vid beräkningarna, kan betyda 

ett stort energieffektivt hus eller ett litet dåligt isolerat hus. Det blir med andra ord otydligt 

vad studiens resultat egentligen visar. Eftersom fjärrvärme framförallt har svårt att etablera 

sig i nybyggda områden i Örebro, där småhusen har låga värmebehov, kanske studien borde 

ha fokuserat på lågenergihus. I så fall hade dessutom det primära alternativa 

uppvärmningssättet varit något annat än bergvärme.  

I dagsläget visar inte E.ON något större intresse av att på ett mer intensivt sätt inkludera 

Örebros småhussektor i deras fjärrvärmenät, även om småhus ansluts då och då i områden 
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där fjärrvärme redan är utbyggt. Detta är olyckligt av miljöskäl då fjärrvärme är att föredra 

framför eluppvärmning, men det är också en förlorad möjlighet för E.ON att sälja mer värme 

och därigenom producera och sälja mer el i Åbyverket. Det är svårt att bygga ut 

fjärrvärmenätet i befintliga småhusområden eftersom hela kvarter då måste övertalas att byta 

uppvärmningssätt för att lönsamhet ska infinna sig. Enklare är det att utvidga nätet till 

nybyggda områden så att kulvertarna finns där redan från början. Detta borde gå att 

genomföra i framtiden med lågtempererade nät och fjärrvärmedrivna vitvaror, men det 

kräver en stor satsning. E.ON är ett av de största energibolagen i Sverige och borde ha 

förutsättningarna för att vara med och utveckla nästa generations fjärrvärme. Det är möjligt 

att Mälarenergis tidiga satsning på den nya fjärrvärmen delvis beror på att de är ägda av 

Västerås stad och därigenom har större möjligheter till satsningar på mer samhällsnyttiga 

projekt där subventioner spelar in. En förhoppning är dock att E.ON och Örebro kommun hittar 

någon form av dialog där förutsättningarna för att bygga ut fjärrvärmenätet till fler 

småhusområden vidare utreds. Om Västerås kan borde Örebro också kunna.  
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6. Slutsatser 
 

- Anledningen till att så få småhus ansluts till fjärrvärmenätet i Örebro är en kombination 

av att E.ON:s svårigheter med att finna lönsamhet gör att möjligheten till uppkoppling 

saknas i många områden, och att fjärrvärmelösningen är dyrare för småhusägaren än 

alternativkostnaden i det fall anslutning är utförbar. 

- Livscykelkostnaden under 30 år för en anslutning till fjärrvärme i Örebro uppgår till 697 

kkr inklusive hushållsel att jämföra med 562 kkr för bergvärme. Detta resultat är 

beräknat med hjälp av en beräkningsmodell i Excel i enlighet med Delmål 1: ” Att skapa 

ett verktyg i Excel som jämför investeringen det innebär att ansluta sig till 

fjärrvärmenätet i Örebro med dess alternativkostnad bergvärme.” 

- Den största anledningen till fjärrvärmens höga livscykelkostnad är de höga 

energikostnaderna.  

- Utvecklingen av lågtempererad fjärrvärme kan i framtiden möjliggöra utbyggnad av 

fjärrvärme i värmeglesa småhusområden i Örebro där de höga värmeförlusterna idag 

gör försäljningen av fjärrvärme olönsam för E.ON. Lågtempererade nät är en av de fem 

lösningar för fjärrvärme som studerats enligt Delmål 2: ”Att kartlägga och tydliggöra 

befintliga och föreslagna lösningar för att fler småhusägare ska ansluta sig till 

fjärrvärmenätet i Örebro.”  

- Fjärrvärmedrivna vitvaror är ett bra sätt att ersätta elanvändning med 

fjärrvärmeanvändning och ger sänkta livscykelkostnader i kombination med 

lågtempererade nät på sekundärkrets.  

- Fjärrvärmedrivna vitvaror på en separat krets för vitvaror är idag inte en lönsam 

investering i småhus men kan i framtiden bli en bättre affär.  

- Västeråsmodellen är ett bevis på att lågtempererade nät i kombination med 

fjärrvärmedrivna vitvaror kan leda till att fjärrvärmens beräknade livscykelkostnader 

minskar för småhusägaren. Potentialen har beräknats enligt Delmål 3: ”Att med hjälp 

av beräkningsverktyget som skapas i Delmål 1 bedöma potentialen hos de lösningar 

som kartläggs i Delmål 2”.   

- Framtidens affärsmodeller för fjärrvärme kommer att leda till minskade effekttoppar 

vintertid men kan eventuellt innebära dyrare fjärrvärme för kunder med knapphändiga 

investeringsmöjligheter.  

- Införandet av tredjepartslösningar kan ge ökad konkurrens på fjärrvärmenätet men de 

ökade administrativa kostnaderna kan överskugga nyttan med konkurrensen och på 

så sätt driva fjärrvärmepriserna uppåt.  

- Känslighetsanalysen visar att ökade elpriser har stor inverkan på livscykelkostnaderna 

för bergvärme och innebär på så sätt att fjärrvärmens konkurrenskraft ökar även för 

så små ökningar som 1 %. Även kortare kalkylperiod och högre kalkylränta påverkar 

fjärrvärmens konkurrenskraft positivt.  

- E.ON och Örebro kommun borde via dialog tillsammans utforma strategier för att på 

ett bättre sätt inkludera villaområden i framtidens fjärrvärmenät.  
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Bilaga 1: Sammanställning förutsättningar och antaganden 
De gröna fälten är reglerbara medan de ljusare fälten är beräkningar som baseras på de värden 

som väljs i de gröna fälten.  

 

 

 

 

  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN

Räntor och prisändringar Investeringar

Kalkylränta 4.0% Total grundinvestering fjärrvärme 80000 kr

Inflation 2.0% Total grundinvestering bergvärme 130000 kr

Real ränta 2.0% Byte av kompressor 20000 kr

Elprisändring utöver inflation 0.0% Byte av bergvärmepump 50000 kr

Effektiv ränta el 2.0% Byte av fjärrvärmecentral 30000 kr

Fjärrvärmeprisändring utöver inflation 0.0% Fjärrvärmepris (E.ON Värme Örebro 2015)

Effektiv ränta fjärrvärme 2.0% Fast fjärrvärmeavgift 4025 kr/år

Tidsspann Rörligt fjärrvärmepris 0.67 kr/kWh

Kalkylperiod 30 år Elavtal (fast 1-årigt vattenkraft, E.ON mars 2015)

Småhusets energianvändning Årsavgift 420.00 kr/år

Husets årliga värmebehov 20000 kWh/år Elpris 38.80 öre/kWh

Årligt behov av hushållsel 5000 kWh/år Energiskatt 29.40 öre/kWh

Värmesystemens egenskaper Moms 17.05 öre/kWh

Årsmedelverkningsgrad fjärrvärme 0.98 Totalt elpris 0.8525 kr/kWh

Årsvärmefaktor bergvärme 3.00 Elnätsabbonemang 16 A (upp till 8000 kWh/år) E.ON

Livslängder Abonnemangsavgift 98.75 kr/månad

Kompressor 15 år Elöverföringsavgift 0.522 kr/kWh

Bergvärmepump 20 år Elnätsabbonemang 16 A (över 8000 kWh/år) E.ON

Fjärrvärmecentral 25 år Abonnemangsavgift 312.50 kr/månad

Restvärde Elöverföringsavgift 0.20 kr/kWh

Koefficient 0.5 Elnätsabbonemang 20 A (över 20000 kWh/år) E.ON

Servicekostnader Abonnemangsavgift 413.75 kr/månad

Årlig servicekostnad fjärrvärme 675 kr Elöverföringsavgift 0.20 kr/kWh

Årlig servicekostnad bergvärme 995 kr
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Bilaga 2: Översiktlig bild av LCC-kalkylen i standardfallet 
 

 

 

 

 

 

KALKYL Fjärrvärme Bergvärme

Grundinvestering

Grundnvesteringskostnad 80000 130000 kr

Nuvärde grundinvesteringskostnad 80000 130000 kr

LCC el

Årlig elanvändning värmesystem 0 6667 kWh

Årlig hushållsel 5000 5000 kWh

Total årlig elanvändning 5000 11667 kWh

Elhandelskostnad 4683 10366 kr

Elnätskostnad 3795 6083 kr

Total årlig elkostnad 8478 16449 kr

Nuvärde elkostnad 189866 368403 kr

LCC fjärrvärme

Årlig fjärrvärmeanvändning 20408 0 kWh

Årlig fjärrvärmekostnad 17698 0 kr

Nuvärde fjärrvärmekostnad 396383 0 kr

LCC service

Total årlig servicekostnad 675 995 kr

Nuvärde service 15118 22284 kr

LCC byte av kompressor

Kostnad 0 20000 kr

Livslängd 0 15 år

Nuvärdekostnad 0 14860 kr

LCC byte av bergvärmepump

Kostnad 0 50000 kr

Livslängd 0 20 år

Nuvärdeskostnad 0 33649 kr

LCC byte av fjärrvärmecentral

Kostnad 30000 0 kr

Livslängd 20 0 år

Nuvärdeskostnad 20189 0 kr

Restvärde

Kompressor 0 0 kr

Bergvärmepump 0 12500 kr

Fjärrvärmecentral 9000 0 kr

Totalt restvärde 9000 12500 kr

Nuvärde restvärde 4969 6901 kr

Total nuvärdeskostnad 696587 562295 kr


