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• Lönsamhet är nyckeln för att få igenom energieffektiviseringsåtgärder

• Variationen i fjärrvärmeprismodellernas uppbyggnad över landet ökar

• En på något sätt över året differentierad fjärrvärmeprismodell blir allt 
vanligare

• Det blir allt svårare att räkna på och jämföra kostnadsbesparingar av 
energieffektiviseringsåtgärder

> Det är svårt att jämföra olika åtgärder mot varandra

Bakgrund
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Syftet med förstudien är att titta på hur man skulle kunna kvalitetssäkra 
att fastighetsägare/konsult på ett korrekt sätt kan beräkna kostnaden för 
fjärrvärmeanvändning före och efter en energieffektiviseringsåtgärd, med 
hänsyn tagen till fjärrvärmeprisets variation över året och prisets olika 
delar (fast, effekt- och rörlig avgift) samt hur detta varierar för olika 
fjärrvärmeleverantörer.

En mer korrekt kostnads- och lönsamhetsanalys antas ha som effekt att 
fler energieffektiviseringsprojekt genomförs.

Syfte
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• Hur är kunskapsläget i branschens gällande frågan?

• Vad är branschens behov i frågan – behövs utveckling av ett verktyg?

• Varför varierar fjärrvärmepriserna så mkt?

• Var ligger det största problemet vad gäller detta? 

• Hur skulle ett sådant verktyg se ut?

Frågeställningar
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• Enkätundersökning för klargörande av behov

• Sammanställning av LCC-verktyg och deras krav på indata

• Studie av fjärrvärmestrukturer och utfall för olika åtgärder i dessa

• Intervjuer med möjliga användare: fastighetsägare, konsulter och 
fjärrvärmeleverantörer

• Utveckling av pilotversion beräkningsmodell

• Utvärdering av pilotversion mha case

• Diskussion om fortsatta projektförslag

Genomförande
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Resultat från enkätundersökning

• En övervägande majoritet av de 
svarande anser att det finns ett 
behov av att ta fram ett verktyg 
eller någon typ av hjälpmedel för 
att underlätta beräkningen av 
kostnadsbesparingen av en 
åtgärd. 

82%

18%

Ser du ett behov av ett verktyg?

Ja

Nej

2018-01-10



• Fokus är att få fram en utdata från ett verktyg som kan användas som 
indata i LCC-kalkyl.

> Driftskostnad + besparing per år, kr/år

> Uppdelat på för fjärrvärmen energi, effekt, ev. flöde

> Samt på el

> Uppdelat i energi till uppvärmning, tappvarmvatten (och ev vvc)

• Anpassat för BeBos Lönsamhetskalkyl och Totalverktyget

Utdata verktyg = Indata LCC
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Prismodeller - variation

• Inledande kontroll av 
priser med Nils 
Holgerssonhuset

• Stor variation mellan 
högsta och lägsta pris 
(46 %)

• Stor variation i 
prisstruktur och 
komponenter
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Pilotverktyg: PRISMO Fjärrvärme
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• Verktyg för kostnadsberäkning 
vid differentierad fjärrvärmetaxa

• Togs fram inom ett exjobb av 
Simon Andersson och Olle 
Ekberg, LTH VT 2017

• Ligger på www.bebostad.se

http://www.bebostad.se/


Studie av prismodeller inom Prisdialogen

• Verktyget har utformats 
baserat på strukturerna på de 
fjärrvärmeleverantörerna som 
var med i Prisdialogen 2017

• Viktigt att komma ihåg att 
priserna förändras – flera 
leverantörer har redan ändrat 
prismodell sedan dess.

• Hur gör man ett verktyg som 
inte direkt blir inaktuellt?
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Exempel på strukturer
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Exempel - Frånluftsvärmepump
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• Baserat på energistatistik före/efter 
verklig installation

• Förändring

> 53 % sparad fjärrvärme i kWh

> 231 % ökad elanvändning i kWh

• Kostnadsjämförelse för före/efter 
installation med 5 olika 
fjärrvärmeleverantörer

• Elkostnad baserad på verkliga 
kostnader 

Flerbostadshus, BOA ca 2000 m2



Exempel - Frånluftsvärmepump
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• Elkostnaden ökade med 231% 
(samma för alla)

• Fjärrvärmekostnaden minskade 
mellan 43-49%

• Totalkostnaden minskade med 
10-29% 

> 10 % besparing = 19 Kkr

> 29 % besparing = 91 Kkr

Investeringskostnaden för åtgärderna 
är ungefär lika stora överallt, men 

lönsamheten varierar kraftigt! 



Resultat

2018-01-10



Jämförelse Fortum Trygg / Aktiv (2017)
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Jämförelser som inkluderar elkostnader

• Fr.o.m version 1.1 går det även 
att räkna detaljerat på 
elkostnader, 

> Nätkostnader

> Löpande kr/kWh (månadsvis)

• Möjliggör jämförelse av t.ex. 
fjärrvärme mot värmepumpar. 

2017-09-12



Energi-/Kostnadsbesparing – Umeå Energi (Trygg)
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Fjärrvärme-
användning 

[MWh]

Fjärrvärme-
kostnad 

[kkr]

Fjärrvärme-
kostnad 

[kr/MWh]

Scenario 1 -
Utan 

värmepump
241,1 151,1 626

Scenario 2 99,3 (- 58,8 %) 84,4 (-44,4 %) 846

Scenario 3 152,5 (-63,3 %) 95,2 (- 63 %) 624

Scenario 4 148 (-61,4 %) 92,8 (-61,4 %) 627

Fjärrvärme & El Enbart Fjärrvärme
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Jämförelse – Vattenfall (Haninge) & 
Umeå (Trygg)



Jämförelse i nyproduktionsberäkningar
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Aktuellt ämne – mer fokus på effekten

• Allt fler fjärrvärmeleverantörer tar mer betalt 
för effekt än för energi

• Trenden börjar märkas även hos elnätsägare, 
vissa elnätsägare tar betalt för effekt även i 
säkringsabbonemangen

• Fokus på effektreducering snarare än 
energieffektivisering generellt

•
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• Större projekt för att ta fram fler exempel – samarbete med 
fastighetsägare, analyser i drift?

• Vidareutveckla PRISMO? Vem borde isf äga ett sådant verktyg? 

• Fokus på styrstrategi istället för på energieffektiviserande åtgärder? 

• Frågan diskuteras vidare under våren – bland annat här och nu.

> Vad tycker ni?

Hur går vi vidare?
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Tack
Följ utvecklingen på www.bebostad.se

Emma Karlsson
emma.karlsson@wsp.com

2018-01-10

http://www.bebostad.se/

