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Sammanfattning 
 
Projektresultaten tyder på att två motiv är de utan jämförelse vanligaste skälen för 
småhusägare att avböja ett erbjudande om fjärrvärmeanslutning. Ett sådant motiv är att man 
hellre vill behålla en känsla av valfrihet och egen kontroll över husets värmeförsörjning. Det 
andra mycket vanliga motivet är att man redan hunnit installera t ex en väl fungerande 
värmepump eller panna. Kostnaden per anslutet hus är starkt beroende av den initiala  
anslutningsgraden i ett värmeglest småhusområde. Det bör därför vara av intresse för 
fjärrvärmeföretag med planer på en utbyggnad av fjärrvärmenätet att fundera över hur man 
skulle kunna få med sig en större andel hushåll med något av dessa två motiv. 
 
En fråga som fjärrvärmeföretagen kan ställa sig är därför hur man ska kunna erbjuda 
villahushållen ett sätt att ansluta sig till fjärrvärmenätet utan att dessa förlorar känslan av 
oberoende, valfrihet och egen kontroll. En annan fråga är hur fjärrvärmeföretagen ska kunna  
hålla tillräcklig framförhållning, framförallt i de äldre bostadsområden med gamla oljepannor 
där fjärrvärmen konkurrerar med värmepumpar och pannor för biobränsle och el. Dessa 
värmesystem har den väsentliga konkurrensfördelen framför fjärrvärmen att de går att 
installera närhelst det passar respektive hushåll. De upplevs även som enklare än fjärrvärme 
att byta ut i ett senare skede.  
 
Framförhållning och bibehållen känsla av egen kontroll är därför nyckelbegrepp i en strävan 
att öka anslutningsgraden vid utbyggnad av fjärrvärmenäten. Dessa begrepp hänger också 
samman med hushållens, husens och värmesystemens skilda livscykler. För fjärrvärmeverk 
som vill öka det antal installationer som görs i ett värmeglest område vid ett och samma 
tillfälle är det därför av avgörande betydelse att man inte enbart fokuserar på 
hushållskategorier, utan också på hur dessa förändras över tid.  
 
Resultaten tyder på att möjligheterna att nå varje hushåll vid ett för både dem och 
fjärrvärmeföretaget lämplig tidpunkt skulle öka avsevärt om företaget vid tiden för utbyggnad 
kunde erbjuda villahushållen olika grader av anslutning. De erbjudna anslutningsvarianterna 
skulle således kunna omfatta enbart rördragning in i huset, olika varianter av samkörning med 
befintliga värmesystem, samt full fjärrvärmeinstallation. Anslutningsgraden borde därmed i 
betydligt mindre utsträckning än tidigare påverkas av de befintliga värmesystemens 
varierande ålder och funktion och av respektive hushålls aktuella livssituation. En högre 
initial anslutningsgrad och en förväntat ökad andel fjärrvärme i takt med hushållets växande 
behov av bekvämlighet och det parallella värmesystemets stigande ålder behöver dock vägas 
mot nackdelen med en initialt i genomsnitt lägre andel använd fjärrvärme per kund samt 
kontinuerlig konkurrens.   
 
En möjlighet för villahushållen att välja olika grader av fjärrvärmeutnyttjande kan betraktas 
som positiv för samhällsnyt tan i de fall där man kan få kunder som i traditionella fall aldrig 
skulle ha anslutit sitt hus till nätet att successivt gå över till miljövänlig fjärrvärme. Flexibla 
fjärrvärmeanslutningar kan också anses samhällsnyttiga då de utnyttjas för lokal miljöstyrning 
av energibärare och värmesystem, eller där man kan spara energi genom att kombinera 
fjärrvärmen med solvärme eller värmeåtervinning. Det är däremot mer tveksamt om flexibla 
fjärrvärmeanslutningar kan sägas ha en positiv effekt på samhällsnyttan i de fall då mindre 
miljövänlig eldning i en kombipanna delvis ersätter fjärrvärme.  
 
 
 



 4 

Summary 
 
According to the project results, two motives are the without comparison most common 
reasons for owners of single-family houses to reject an offer of district heating installation.  
One of these motives is a wish to keep a sense of free will and control over the ir heating 
system. The second common reason is that a well functioning heat pump or furnace, for 
example, has already been installed. Installation costs for each single-family house are heavily 
dependent on the amount of district heating installations that can be made in a certain 
residential area at a specific time. Therefore, it should be of great interest for energy 
companies with plans to extend their district heating grid to consider how they could convince 
households with any of these two main motives to change their mind.  
 
District heating companies could ask themselves how they might offer households a way to 
connect to the district heating grid without  loosing their sense of independence, control, and 
free will. They could also ask themselves how their long-term planning might help them 
compete with heat pumps and furnaces for bio-fuel and electricity as a replacement for old 
oil-burning furnaces. These heating systems have the important advantage over district 
heating that they may be installed whenever it suits each respective household. They also have 
the advantage of being perceived as easier than district heating to replace at a later stage, thus 
retaining a sense of free will for household members.  
 
Thus, district heating combined with control and free will for the customer is a key issue  here, 
as is the opportunity to have  district heating installed at a point in time when it suits each 
respective household. These key issues are linked to the varying life-cycles of households, 
houses, and heating systems. Therefore, if district heating companies wish to increase the 
amount of installations at a specific time, it is of crucial importance for them to focus, not 
merely on household categories, but on how these change in course of time. 
 
The results of this study indicate that one way for district heating companies to reach each 
household at a suitable point in time could be to offer them varying degrees of connection. 
Thus, connection variations could include merely pipes drawn into the house, varying ways of 
co-ordinating district heating with other heating systems, as well as full district heating 
installation. In this way, the degree to which distric t heating is accepted in a certain living 
area could be less affected by the varying age and function of existing heating systems, as 
well as by the present situation of each respective household. Nevertheless, a higher degree of 
initial connections, as well as an expected increase in the use of district heating with ageing 
household members and parallel heating systems, need to be weighed against an initially 
lower district heating use per customer, as well as a situation of continuous competition.  
 
It could be considered positive for public welfare that customers who would otherwise not 
have had their houses connected to environmentally beneficial district heating now may do so. 
Flexible district heating connections could also be considered positive for public welfare if 
they are used as a local environmental steering instrument of energy carriers and heating 
system. A third positive example is a case where energy could be saved by combining district 
heating with solar heating or heat recovery. The impact on public welfare is more uncertain in 
cases when the use of less environment friendly boilers partially replace district heating.      
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Inledning 
 
Bakgrund: Fjärrvärme för nya kundsegment 
Fjärrvärmen utgör ofta ett miljövänligt och, ur fjärrvärmeföretagens perspektiv, flexibelt 
alternativ för uppvärmning. Olika energislag kan användas i en central pannanläggning, och 
miljövänlig och kontrollerad förbränning kan åstadkommas där. Fjärrvärmen kan också ses 
som ett bekvämt, driftsäkert och miljövänligt uppvärmningssätt som tar liten plats i huset och 
inte kräver någon investering i skorsten. Anslutningsgraden behöver dock öka om den 
expansion av fjärrvärmenäten till nya småhusområden som förutspås i Svensk Fjärrvärmes 
prognos "Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden" (2004) ska kunna bli verklighet. Ett par av 
rapporterna från projektet Värmegles fjärrvärme har även visat att anslutningskostnaden per 
småhus är starkt beroende av den samtidiga anslutningsgraden, och att det därmed finns en 
marginal att satsa på åtgärder såsom införsäljning och mervärde för att höja anslutningsgraden 
(Claesson 2003, Sandberg 2003a).  
 
Forskningsuppdraget 
Projektet "F LEXIBEL FJÄRRVÄRME - Flexibla lösningar som strategi för ökad 
anslutningsgrad" genomfördes under sex månader våren 2004 av socialantropolog fil.dr. 
Annette Henning och tekn.lic. Klaus Lorenz vid Centrum för solenergiforskning SERC, 
Högskolan Dalarna. Projektet genomfördes på uppdrag av Svensk Fjärrvärme och 
Energimyndigheten inom ramen för den gemensamma satsningen "Värmegles Fjärrvärme".  
 
Uppdraget innebar att följande frågeställningar skulle utredas: 

? Finns det bland villaägare ett intresse för "flexibel fjärrvärme", dvs stegvis anslutning 
respektive varierande fjärrvärmeandel? 

? Hur många kan tänkas vara intresserade? 
? Vilka skulle motiven vara? 
? Vilka kundkategorier handlar det om? 
? Hur mycket är man beredd att betala? 

 
I uppdraget ingick även att skissa på en teknisk lösning som skulle göra det möjligt för 
fjärrvärmeföretag att locka fler villaägare att ansluta sig till fjärrvärmenätet vid utbyggnad i 
värmeglesa småhusområden, samt att formulera ett demonstrationsprojekt kring en sådan 
lösning. Ett förslag till teknisk lösning och demonstrationsprojekt har utarbetats i samråd med 
Borlänge Energi och Borö AB, och redovisas mot slutet av denna rapport. Övriga delar 
redovisas även i Svensk Fjärrvärmes rapport: "Flexibla lösningar som strategi för ökad 
anslutningsgrad" (Henning, Lorenz 2005).    
 
Metodval och genomförande 
Nedanstående analys baseras på forskningsrapporter, statliga utredningar och utredningar från 
Svensk Fjärrvärme. Den baseras även på telefonintervjuer med två kategorier personer med 
stor samlad erfarenhet av att möta hushållsmedlemmar i situationer där dessa står inför 
beslutet att välja fjärrvärmeanslutning eller annat värmesystem.  
 
Dessa metoder bedömdes vara de mest lämpliga med tanke på studiens kombination av breda 
frågeställningar och kraftiga tidsbegränsning. En enkätstudie kan sägas vara mest tidseffektiv 
i den meningen att den kan nå många människor på kort tid. Metoden lämpar sig dock bäst i 
undersökningar som söker korta exakta svar. Kvalitativa intervjumetoder kan sägas vara 
enkätstudiens motsats, i den meningen att få människor nås under motsvarande tidsperiod. 
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Dessa metoder lämpar sig för studier med breda frågeställningar, framförallt studier som 
söker förstå de intervjuades egna perspektiv. Telefonintervjuer kan sägas ligga någonstans 
mitt emellan enkätstudier och kvalitativa intervjumetoder då de kan genomföras på relativt 
kort tid, och då man även har möjlighet att kommunicera något friare med intervjupersonerna. 
 
Även beslutet att intervjua tio energirådgivare och tio personer med kundkontakter vid 
fjärrvärmeutbyggnad bedömdes som det bästa sättet att på kort tid få fram så mycket 
information som möjligt, både kring breda frågeställningar om hushållens motiv och rörande 
mer kvantitativa frågeställningar kring kundkategorier och antal intresserade kunder. 
Telefonintervjuer med ett urval småhusägare skulle ha gett oss direkt information om dessa 
personers åsikter och erfarenheter om fjärrvärme. Denna rapport ger oss istället indirekt 
information om ett större antal presumtiva fjärrvärmekunder. Undersökningen är således en 
studie av tjugo personers personliga redogörelser av sina sammantaget mycket stora 
erfarenheter av presumtiva fjärrvärmekunder. 
 
En rundringning gjordes till tio fjärrvärmeföretag i olika delar av landet. Personer som 
ansvarar för planering av utbyggnad av fjärrvärme till villor och/eller handhar kundrelationer 
och försäljning i samband med denna har ombetts redogöra för sin erfarenhet av vilka 
kategorier villaägare som är tveksamma till fjärrvärme eller helt avböjer erbjudandet om 
anslutning, vilka de huvudsakliga motiven är för detta, samt ungefär hur stor andel av dem 
som erbjuds fjärrvärme som väljer att inte ansluta sig. Frågeställningarna har varit öppna i den 
meningen att intervjupersonerna inte har erbjudits några svarsalternativ att välja mellan. 
Följande fjärrvärmeföretag har bistått med information och synpunkter: Borlänge Energi, Falu 
Energi, Göteborgs Energi, Jönköpings Energi, Katrineholm Energi, Luleå Energi, Rättvik 
Teknik AB, Sandvikens Energi, Västervik Värmeverk AB, Växjö Energi (VEAB). 
 
Telefonintervjuer har också genomförts med tio energirådgivare i Dalarnas län. Dessa 
energirådgivare arbetar med vägledning för hushåll i Dalarnas femton kommuner. Cirka tjugo 
öppna frågor har ställts, främst angående energirådgivarnas erfarenhet av hur villahushållen 
resonerar i samband med byte av uppvärmningssystem, men även angående deras egen roll i 
hushållens beslutsprocess. Energirådgivare i följande kommuner har bistått med information 
och synpunkter: Borlänge och Gagnefs kommuner, Falu kommun, Hedemora och Säters 
kommuner, Leksands och Rättviks kommuner, Ludvika kommun, Mora och Orsa kommuner, 
Smedjebackens kommun.  
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Potentiella fjärrvärmekunder i småhusområden 
 
Antal småhusägare som tackar nej till anslutning 
 
Tjugo - fyrtio procent tackar nej i de mest lönsamma områdena 
Andelen småhusägare som väljer att inte ansluta sig till fjärrvärmenätet varierar mellan 
bostadsområden och kommuner. De tio fjärrvärmeföretag vi talat med har en spridning på 
mellan tio och femtio procent av småhusägare som tackar nej till anslutning. De flesta ligger 
dock mellan tjugo och fyrtio procent, och ett av de två fjärrvärmeverk som anger att endast tio 
procent avstått från anslutning inkluderar även de kunder som accepterat förberedelse för 
fjärrvärme. I de fjorton utbyggnadsprojekt utförda av tolv fjärrvärmeföretag som redogörs för 
i Sandberg (2003b) är spännvidden ännu större. Här anges mellan noll och sjuttiofem procent 
av de hushåll som erbjudits fjärrvärme ha tackat nej. Den lägsta anslutningsgraden anges 
emellertid ha uppgivits i ett tidigt skede, och Sandberg räknar därför i sina 
kostnadsberäkningar med att i genomsnitt ca tjugo procent av småhusägarna avstår från 
anslutning mot slutet av fjärrvärmeutbyggnaden.     
 
Man bör vara medveten om att de siffror som anges här framförallt gäller områden där 
fjärrvärmen byggts ut, och att andelen småhusägare som tackat nej till anslutning varit ännu 
högre i områden där fjärrvärmeföretaget beslutat sig för att avstå från att bygga ut nätet. 
Telefonintervjuerna har dock inte tagit upp frågan om hur många som har tackat nej till 
anslutning i sådana områden. Man kan också hålla i minnet att fjärrvärmeföretagen endast 
erbjuder fjärrvärmeanslutning i bostadsområden som de redan bedömt vara lämpliga och 
tillräckligt lönsamma på grund av att de t ex ligger nära fjärrvärmenätet, att de är värmetäta 
områden, eller att en stor majoritet småhus i området har gamla oljepannor eller åtminstone 
vattenburna system. Det antal småhusägare som anges avstå från anslutning till 
fjärrvärmenätet ovan beskriver således endast de som bor i områden med mycket goda 
förutsättningar för fjärrvärme.  
 
 
Variationer mellan bostadsområden 
 
Befintligt värmesystem 
De områden som anges som lättast att få hög anslutningsgrad i är tjugofem år eller äldre, de 
har en oljepanna som behöver bytas ut, och området är ett "typiskt" villaområde eller består 
av äldre hus som är stora och dåligt isolerade. Det kan däremot vara svårt att ansluta 70-
talsområden med direktel eller, som en av intervjupersonerna tillägger, 80-talsområden med 
många luft/luftvärmepumpar. Flertalet av de personer vi talat med påpekar dock framförallt 
hur berg- och jordvärmepumpar snabbt sprider sig bland grannar i vissa bostadsområden, och 
hur även de småhusägare som inte installerat värmepump därmed mister möjligheten att få 
tillgång till fjärrvärme. Ett av de tillfrågade företagen menar även att stadsområden med små 
eller äldre hus kan vara svåra att ansluta på grund av att ingreppen blir krångliga, utrymmena 
är små eller energiförbrukningen är låg.  
 
Inkomstgrupper 
Vissa kommuner uppvisar en tydlig skillnad mellan de boendes inkomstläge i respektive 
bostadsområde. Det går dock utifrån det underlag som samlats in för den här rapporten inte att 
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utläsa något tydligt mönster angående den eventuella betydelse detta har för graden av 
anslutning. Tre av de fjärrvärmeföretag vi talat med tycker sig se ett något större motstånd 
mot fjärrvärme i områden där många låginkomsttagare bor eller bland hushåll med dålig 
ekonomi. Två andra företag menar tvärtom att det är i områden med stora villor och hushåll 
med mycket god ekonomi man oftast är mest tveksam till fjärrvärme. De menar att detta till 
viss del beror på att dessa hushåll kan installera ett nytt värmesystem när de vill, och att de 
därför vid tiden för erbjudandet om fjärrvärmeanslutning ofta redan hunnit installera 
bergvärme eller ny panna med pelletbrännare. Men de menar även att det generellt finns en 
större ovilja mot att bli beroende av fjärrvärmeföretaget bland höginkomsttagare än bland 
låginkomsttagare.  
 
Hushållens ålder 
Åldern på villaägarna i ett visst bostadsområde kan påverka anslutningsgraden. De tio 
fjärrvärmeföretag som tillfrågats om detta pekar dock på motsatta tendenser inom både de 
äldre och de yngre åldersgrupperna. Äldre människor kan känna sig osäkra och oroliga för 
förändringar i ett hus man bott i väldigt länge, de kan tycka att det är för sent i livet att göra en 
större investering, eller de kan tycka att det känns bekvämare att låta nästa husägare installera 
fjärrvärme om de så önskar. Andra äldre kan å andra sidan tycka att det är skönt att slippa 
hantera ved- eller oljepannan, eller de kan vilja sälja ett "fräscht" hus eller få bättre betalt för 
ett hus med fjärrvärme.  
 
Unga nyinflyttade par kan ofta vara positiva till fjärrvärme, och det tycks vara relativt vanligt 
att dessa installerar fjärrvärme i anslutning till husköpet. En del unga människor som nyligen 
köpt hus skjuter å andra sidan några år på beslutet om fjärrvärmeinstallation. De känner att de 
först vill kunna skaffa sig andra saker till huset som t ex nytt kök eller badrum. Det tycks 
också finnas en hel del unga människor med egna idéer om hur de vill sköta uppvärmningen. 
En del av dessa har tillgång till billig ved eller kan ordna billig olja.  
 
Motiv att inte ansluta sig till fjärrvärmenätet 
En möjlighet för fjärrvärmeföretagen att öka anslutningsgraden är att i högre utsträckning 
lyckas tillmötesgå krav från potentiella kunder som idag är kritiska eller tveksamma till 
fjärrvärme. Nedanstående tabell och text är en sammanställning av energirådgivarnas och 
fjärrvärmeföretagsrepresentanternas respektive erfarenheter av vilka motiv villaägare anger då 
de väljer att avstå från att ansluta sitt hus till fjärrvärmenätet.  
Villaägarens motiv att tacka nej till 
fjärrvärmeanslutning 

Antal repr. för fjärrvärmeföretag (F) och energirådgivare(E) som 
anser att detta är ett av villaägarnas motiv att tacka nej 

Vill inte bli beroende av 
fjärrvärmeföretaget  

F, F, F, F, F, F, F, F, F, E, E, E, E, E, E, E, E 

Har nyligen installerat värmepump eller 
panna 

F, F, F, F, F, F, F, F, F, E, E 

Är för gammal; orolig/osäker, för sent 
med stor investering  

F, F, F, F, F, F, F 

Har tillgång till billig ved F, F, F 
Har inte råd F, F, E 
Vet inte eller vill inte säga varför F, F, F 
Är unga och har nyss köpt hus, skjuter 
på beslutet några år 

F, F 

Har direktverkande elvärme F, F 
Litet hus; krångliga ingrepp och låg 
energiförbrukning 

F 

Är oense med grannarna; vill inte göra 
som dem 

F 
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Vill inte bli beroende av fjärrvärmeföretaget 
Av de tjugo telefonintervjuer som genomförts med energirådgivare och fjärrvärmeföretag 
framstår två av de motiv som villahushåll anger för att inte ansluta sig till fjärrvärmenätet som 
allra vanligast. Ett av dessa två vanliga motiv är att man inte vill bli beroende av 
fjärrvärmeföretaget (för en diskussion om detta motiv, se under "Oberoende").   
 
Har en relativt nyinstallerad värmeanläggning 
Ett annat mycket vanligt motiv för att inte vilja ansluta sig till fjärrvärmenätet är, enligt 
intervjupersonerna, att man relativt nyligen installerat en värmepump, kombipanna för el och 
olja, eller panna med pelletbrännare. Framförallt värmepumpen är väldigt populär i nästan alla 
de kommuner där vi talat med någon energirådgivare eller fjärrvärmerepresentant. En del 
hushåll har också redan en bra utrustning för vedeldning.   
 
Gamla som snart ska sälja huset 
En del äldre som planerar att sälja sitt hus tycker inte att det är någon idé att göra någon 
förändring av uppvärmningssystemet innan de säljer. Exempel finns dock även på det 
motsatta förhållandet.     
 
Unga som nyss köpt hus 
Ett par av de vi talat med menar att ett ungt par som nyligen köpt hus ofta skjuter på beslutet 
om fjärrvärme några år. Andra menar dock tvärtom att många installerar fjärrvärme just i 
samband med att de köpt hus. 
 
Har vedeldning  
En del villahushåll som har tillgång till billig ved väljer att avstå från att ansluta sig till 
fjärrvärmenätet. I vad mån detta är ett sätt att hålla nere energikostnaderna och i vad mån det 
hänger samman med en önskan att bevara sitt oberoende framgår inte av intervjuerna.  
 
Har direktverkande elvärme 
Ett par av fjärrvärmeföretagen anger att de redan byggt ut fjärrvärmen färdigt till de 
småhusområden som tidigare haft oljepannor, och att de idag konverterar många småhus, inte 
bara från vattenburen el, utan även från direktel till fjärrvärme. Andra anger dock att 
villaägare med direktel ser en övergång till fjärrvärme som alltför krångligt och kostsamt. 
 
Har inte råd 
Ett par av intervjupersonerna menar att det också finns de som tycker det är dyrt med 
fjärrvärme och inte anser sig ha råd att låta installera det. Andra är dock av motsatt 
uppfattning (för en diskussion om detta, se vidare under "Kostnad").   
 
Vet inte/vill inte ange motiv 
Det finns även en grupp villahushåll som inte tycks veta varför de inte vill ha fjärrvärme, eller 
som inte vill nämna det egentliga skälet. Gissningar från intervjupersonerna är att det t ex kan 
handla om att man hellre vill köpa något annat, att man inte vill ta lån, eller att en skilsmässa 
och därmed flytt från huset är nära förestående. En intressant forskningsuppgift skulle vara att 
undersöka om även en del av dem som inte vill ange sitt motiv tillhör dem som väljer att avstå 
från fjärrvärmeanslutning pga att de skulle känna sig alltför beroende av fjärrvärmeföretaget.   
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Fjärrvärmens konkurrenter 
 
Ett annat sätt för fjärrvärmeföretag att öka anslutningsgraden i, för fjärrvärmen, nya 
småhusområden är att i ännu högre utsträckning skaffa sig konkurrensfördelar gentemot sina 
huvudsakliga konkurrenter. Fjärrvärmen konkurrerar i dessa områden framförallt med 
värmepumpar och pannor för biobränsle och el. Dessa tre värmesystem har idag ungefär lika 
stora marknadsandelar bland småhusen och är de tre värmesystem som haft de tydligast 
uppåtgående trenderna på villavärmemarknaden under perioden 1998 - 2002. Bland de 
biobränsleeldade pannorna står pannor med pelletbrännare för en växande andel (Overland, 
Sandberg 2003). Uppgifter från Energimyndigheten visar också att 30% av småhusen har 
kombipannor där hushållen kan skifta mellan el, olja och ved (Energimyndigheten 2003:30), 
och att sådana kombinationer har ökat successivt (Energimyndigheten 2002:22). 
 
Det är i första hand de drygt 700.000 småhus där man idag fortfarande eldar med olja, ved 
eller kombinationer av olja, el och ved i gamla kombipannor som står inför ett byte av 
värmesystem. Oljan är den energikälla för uppvärmning som villahushållen framförallt lämnar 
idag (Overland, Sandberg 2003). Overland och Sandberg (ibid.) menar också att konkurrensen 
på lite längre sikt även gäller de 260.000 småhus som har vattenburen elvärme, och på ännu 
längre sikt även de 390.000 småhus som har direktverkande elvärme. Av intervjuerna med 
representanter från tio fjärrvärmeföretag framgår att en del fjärrvärmeföretag redan är i full 
gång med att konkurrera även om dessa nya marknadsandelar.   
 
Både värmepumpar, biobränsleeldade pannor och kombipannor har den väsentliga 
konkurrensfördelen framför fjärrvärmen att de går att installera närhelst det passar respektive 
hushåll.  
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Småhusägares motiv vid val av nytt värmesystem 
 
Begreppen "bekvämlighet" och "oberoende" sammanfattar många av de motiv som gör att 
människor antingen väljer att ansluta sig till fjärrvärmenätet eller att avstå från att göra det. 
Dessa två begrepp står inte i motsats till varandra, men de är ändå ett uttryck för den skillnad 
som finns mellan hushåll som gärna vill slippa ansvaret för husets uppvärmning och hushåll 
vill ha kvar kontrollen och det egna ansvaret. 
 
En sådan skillnad i människors strävan framkom även i en studie som Göteborg Energi lät 
genomföra 1997 (Claesson 2003:49). Trettiofyra villaägare samlades då i fyra grupper för att 
under två timmar diskutera byte och val av värmesystem. Två typer av konsumenter 
identifierades utifrån detta material: 

? En kategori som inte hade behov av eget ansvar för husets uppvärmning. Dessa 
hushåll ville helst ha ett tekniskt okomplicerat system som de inte behövde befatta sig 
med.  

? En kategori som ville ha ansvar och själva kunna styra kostnaderna. Denna kategori 
ville helst ha ett eget individuellt värmesystem. 

 
 
Oberoende 
Telefonintervjuerna pekar tydligt mot att ett av de två utan jämförelse vanligaste motiven för 
att inte ansluta sig till fjärrvärmenätet är ett motstånd mot att bli beroende av 
fjärrvärmeföretaget.   
 
Intervjuerna uppvisar också en tydlig skillnad mellan, å ena sidan, den känsla av beroende 
som hindrar en hel del villaägare från att ansluta sig till fjärrvärmenätet och, å andra sidan, de 
uppfattningar som energirådgivare och representanter från fjärrvärmeföretagen själva har i 
den här frågan. Det tycks visserligen vara så att en del villahushåll till slut ändrar sig och 
ansluter sitt hus till fjärrvärmenätet om de får veta att de kan säga upp avtalet inom två 
månader eller att de inte behöver skrota sin gamla panna. Men många villaägare lyssnar inte 
på dessa argument. De håller inte heller med energirådgivaren eller fjärrvärmeförsäljaren om 
att man blir lika bunden till el, olja eller värmepump som man blir till fjärrvärme.  
 
Höjda priser och nedläggning 
Vad består då denna känsla av beroende egentligen av? En del är naturligtvis oroliga för att 
fjärrvärmeföretaget ska höja priserna, och att man då inte ska ha något annat alternativ än att 
betala de räkningar man får. Vissa villaägare menar att de priser som ett kommunalt bolag 
sätter mycket väl kan ändras om det kommunala styret förändras, andra anser att staten 
kommer att beskatta biobränslen hårdare när det inte längre finns så mycket olja kvar att 
beskatta. På någon ort uttrycker människor också en oro för att det stålverk som levererar 
varmvatten till fjärrvärmeverket ska lägga ner sin verksamhet, och att man då ska stå utan 
värme. En oro för prishöjningar och en oro för att plötsligt en dag stå utan värme är alltså 
förklaringar till att en del villaägare avböjer erbjudandet om att ansluta sig till fjärrvärmenätet. 
Men känslan av beroende består av mer än att man tror att priserna kan gå upp eller att det kan 
finnas risk för att verksamheten läggs ner.  
 
Misstro 
Känslan av beroende tycks handla mycket om just känslor och ofta väldigt bestämda åsikter 
om hur den egna värmeförsörjningen bör vara organiserad. Detta tycks ofta bestå i en 
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misstänksamhet mot det kommunala och statliga. Vissa anser att man "inte vet vad de 
(energibolaget) kan hitta på". Andra säger sig inte vilja "sitta fast i energibolagets/överhetens 
klor", man anser att fjärrvärmeföretaget kommer att "blåsa dem fullständigt". Man säger sig 
inte vilja gå med i ett "monopolföretag" eller i ett "kommunistiskt system". En av 
energirådgivarna beskrev hur en del villaägare verkar uppleva fjärrvärmeverksamheten som 
"något överstatligt som kommer in och säger: Du ska ha fjärrvärme!".  
 
Egen kontroll 
Dessa känslor och åsikter tycks också i hög grad bestå i att man upplever att man blir fast, att 
man blir kringskuren i sin valfrihet om man ansluter sig till fjärrvärmenätet. Det finns hos 
dessa småhusägare en beslutsamhet att inte släppa ifrån sig den egna kontrollen över att huset 
hålls varmt, och över de kostnader som är förknippade med husets värmeförsörjning. Man vill 
"vara sin egen", man vill "rå sig själv", och man vill inte "sitta i knät på någon annan". 
Tidigare studier av villahushåll med solvärmeanläggningar (Henning 2000, Vattenfall 2000) 
visar att många av dessa hushåll valt att installera ett solvärmesystem för att uppnå ett större 
oberoende. I det fallet handlar oberoendet mycket om att reducera det framtida behovet av att 
köpa värme. De aktuella telefonintervjuerna pekar mot att samma resonemang ligger bakom 
många villaägares beslut att installera värmepump.     
 
Trygghet och flexibilitet 
En del presumtiva fjärrvärmekunder frågar om de kan behålla sin kombipanna trots att de 
installerar fjärrvärme. Ett par av energirådgivarna kallar detta för att vilja ha både "hängsle 
och livrem", d.v.s. att dessa hushåll vill försäkra sig dubbelt upp om att alltid ha tillräckligt 
med värme till ett bra pris.  
 
En tidigare studie av villahushållens byte av värmesystem (Henning 2003) visade att nio av de 
tio hushåll som intervjuades hade valt att kombinera värmesystem och energislag, och att 
deras respektive motiv för denna åtgärd kunde sammanfattas som strategier för att skapa 
största möjliga trygghet och flexibilitet. Dessa resultat har också bekräftats av samtalen med 
energirådgivare. På en fråga till energirådgivarna om de möter hushåll som aktivt väljer att 
kombinera flera värmesystem eller energislag och vilka motiv de i så fall tycks ha för detta, 
beskriver de således hushåll som: 

? försäkrar sig mot att någonsin behöva stå utan värme,  
? strävar efter att själva kunna avgöra när de vill byta till ett bekvämare värmesystem, 
? anstränger sig för att bli mindre sårbara för prishöjningar genom att göra det möjligt 

att växla mellan olika energislag. 
 
 
Bekvämlighet 
Åtta av de tio energirådgivarna har svarat att bekvämlighet är ett viktigt kriterium för 
villahushållen när de står i begrepp att välja ett nytt värmesystem, och en ytterligare 
energirådgivare menar att bekvämlighet är ett viktigt motiv för dem som väljer att installera 
solvärme. Många tycks välja fjärrvärme eller värmepump pga den bekvämlighet dessa 
värmesystem anses ge (se även Williamson & Williamson 2002, Overland, Sandberg 2003). 
Men uppfattningen om vad som är bekvämt är delvis något relativt. Bedömningen av ett visst 
värmesystem som bekvämt görs i jämförelse med de värmesystem man tidigare haft, den görs 
utifrån den kunskap och vana man har av olika värmesystem, och den görs med utgångspunkt 
från i vad mån man upplever hanteringen av värmesystemet som en stressfaktor eller ej.   
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Begreppet "bekvämlighet" 
Den kategori villahushåll som väljer fjärrvärme på grund av att de inte själva behöver sköta 
detta värmesystem tycks till stor del vara hushåll som värderar reducerad stress och egen 
kontroll över tidsanvändningen högre än reducerade energipriser och egen kontroll över 
ekonomin.  
 
Det finns en koppling mellan begreppet "bekvämlighet" och den upplevelse av tidspress som 
många människor har i vissa samhällen, däribland Sverige. Upplevelsen av tidspress beror, 
enligt Shove (2003), till stor del på att planering och koordinering med andra människor tar 
mer tid ju större möjligheten blir till flexibel individuell tidsplanering, men även på att man 
tvingas hålla på med flera sysslor samtidigt när varje enskild syssla splittras upp på många 
små moment. Hon menar också att ny teknisk utrustning visserligen ofta underlättar arbetet 
för oss, men att den samtidigt har en tendens just att dela upp en syssla på många små 
arbetsinsatser som är utspridda i tid. Teknik som vi tror ska göra livet bekvämare och mindre 
stressigt för oss är efterfrågad, men samtidigt skapar den oft a en ond cirkel i och med att den 
snarare tenderar att öka splittringen och behovet av koordinering än att bidra till att skapa de 
stora samlade tidsperioder som fordras för att upplevelsen av tidspress ska minska. 
Fjärrvärmen har dock förmågan att bidra till just sådana stora samlade tidsperioder i och med 
att hushållsmedlemmarna i stort sett helt blir av med arbetet med att se till att huset hålls 
varmt.  
 
Bedömning om bekvämlighet utifrån jämförelser 
Av Helby och Olins undersökning (2002) framgår att en stor andel av de tolv intervjuade 
hushåll som tidigare eldat med olja och sedan valt att installera pelletbrännare, först funderat 
över att välja värmepump men sedan förkastat detta alternativ, antingen pga den höga 
investeringskostnaden eller pga olämpliga markförhållanden. 
 
Människor väljer dock snarare värmesystem i jämförelse med de erfarenheter man skaffat sig 
vid hantering av tidigare värmesystem än utifrån något slags objektivt utifrånperspektiv om 
största möjliga bekvämlighet. De hushåll med pelletbrännare som intervjuades i Hennings 
studie (2003) upplever således arbetet med uraskning och beställning och påfyllning av pellets 
som mycket bekvämt i förhållande till den hantering med ved eller kombination av olja och 
ved som de tidigare haft. Och många av de villahushåll som väljer att installera solvärme 
upplever det som mycket bekvämt med solvärme på grund av att de slipper elda ved under 
sommarhalvåret (Henning 2000).  
 
Bedömning om bekvämlighet utifrån kunskap 
Till skillnad från intervjuhushållen i Hennings studie (2003), så uppfattade de flesta av 
deltagarna i Williamson och Williamsons fokusgrupper (2002) emellertid inte alls pannor med 
pelletbrännare som särskilt bekväma. Dessa personer bodde alla i villor med värmepump, 
elvärme respektive fjärrvärme. Skillnaden mellan de två studierna är således dels de olika 
jämförande perspektiv hushållen i de två studierna bör ha haft, dels skillnaden mellan deras 
respektive kunskap om och erfarenhet av att hantera ett pelletsystem. Ett par av de intervjuade 
energirådgivarna menar också att det är vanligt att hushållen tror att ett pelletsystem är mer 
krävande att hantera än det kanske är. De menar även att unga människor som tidigare bott i 
hyreshus och inte är vana vid att hantera en egen panna ofta drar sig för att installera en 
panna, och att dessa villaägare hellre väljer att installera fjärrvärme eller värmepump. 
 
Huruvida man uppfattar ett visst värmesystem som bekvämt eller inte hänger alltså inte bara 
samman med de jämförelser man gör, utan även med den kunskap och kännedom man har av 



 14 

systemet, samt med den tidigare erfarenhet man har av det. En stor andel av 
intervjupersonerna berättar om hur den kunskap och erfarenhet hushållsmedlemmar kan få via 
grannar har mycket stor påverkan på dessa personers beslut att välja det ena värmesystemet 
framför det andra (se även Henning 2000, Henning 2003).  
 
Eftersom de flesta hushåll består av mer än en person, så förändras hushållets gemensamma 
kunskap, erfarenhet och inställning till det befintliga värmesystemet och dess bekvämlighet 
också över tid. En återkommande kommentar vid telefonintervjuerna är att många äldre 
kvinnor hör av sig när deras män avlidit. Hanteringen av husets uppvärmning har tidigare 
skötts av männen och därmed inte ingått i kvinnornas vardagsrutiner och kunskapsområden. 
Dessa kvinnor vill ofta byta till ett värmesystem som fjärrvärme, som är lättare att sköta och 
förstå sig på.  
 
 
Tidpunkt 
Ett värmesystem behöver vara anpassat till hushållets storlek och ekonomiska förmåga. 
Energianvändningen och inställningen till olika värmesystem och energislag påverkas 
dessutom av hushållsmedlemmarnas åldrar, tankesätt, sociala relationer, erfarenheter och 
vanor. Claesson (2003) drar således, utifrån sin genomgång av litteratur om fjärrvärme till 
småhus, slutsatsen att kunskapen om hur och till vem försäljningen ska riktas kan bli bättre 
om man i högre utsträckning kartlägger blivande kunders sociala struktur, värderingar och 
beteenden.   
 
En ytterligare aspekt som är viktig för förståelsen av hushållens krav på värmesystemens 
funktion och utförande och för hushållens intresse för fjärrvärme vid den tidpunkt då sådan 
erbjuds, är att varje enskilt hushåll inte enbart är en viss typ av hushåll som kan klassificeras 
och kategoriseras som sådant, utan att också ett och samma hushåll förändras över tid.  
 
Hushållens livscykel 
Ett hushåll som vid tiden för erbjudandet om fjärrvärmeanslutning består av ett ungt 
nyinflyttat par med ont om pengar men gott om tid och ork att ta tillvara föräldrarnas 
vedtillgångar, kan således några år senare ha förvandlats till ett stort hushåll med 
förhållandevis bra ekonomi, men med vuxna som har svårt att få tiden att räcka till. Och ett 
hushåll som vid tiden för fjärrvärmeerbjudandet består av ett medelålders par, kan bara ett år 
senare ha förvandlats till ett ensamhushåll som gärna vill få värmen levererad på ett 
okomplicerat och tryggt sätt. Varje hushåll befinner sig alltså vid tiden för erbjudandet om 
fjärrvärmeanslutning i sin specifika familjesituation och livsfas. Detta innebär att 
fjärrvärmeföretagens erbjudande om nätanslutning inte når vart och ett av dessa hushåll vid, 
ur deras perspektiv, rätt tidpunkt.   
 
Hushållens boendekarriär 
Människor anpassar eller byter under åren sin bostad utifrån hushållets storlek och aktuella 
behov. Vanliga orsaker till att människor flyttar är att man bildat familj, att familjen blivit 
större, eller att mannen fått en bättre tjänst eller tjänsteförflyttning (Werner 1981). 
Småhusidealet dominerar i Sverige och att bo i villa betraktas, menar Mörck (1991), som ett 
mått på vuxenhet, föräldraansvar och förmåga att sköta privatekonomin. Hon beskriver de 
olika stegen i människors boendekarriär som livsriter som markerar inledningen på nya faser i 
livet. Ju bättre ekonomi människor har, dessto fler typer av bostäder kommer också att ingå i 
deras liv, menar hon.  
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Detta att de flesta småhus då och då byter ägare är ytterligare en aspekt av hushållens karaktär 
som påverkar möjligheten att nå varje enskilt hushåll med erbjudande om 
fjärrvärmeanslutning vid en för dem rätt tidpunkt. Det påverkar även möjligheten att lyckas 
installera ett värmesystem som är väl anpassat till de boende i huset under värmesystemets 
hela livslängd.  
 
Hälften av de tio intervjuade hushållen i Hennings studie (2003) tog aktiv ställning till husets 
värmesystem i samband med inflyttningen. De telefonintervjuer som nu har genomförts tyder 
på att även en hel del efteranslutningar av fjärrvärme görs i samband med att husen byter 
ägare trots att dessa, enligt Sandberg (2003a:4) blir i genomsnitt 25.000 kr dyrare för företaget 
än om anslutningarna gjorts vid den initiala framdragningen av fjärrvärme till området.   
 
Från allmän fundering till praktisk handling 
Det tycks således vara relativt vanligt att man byter värmesystem i samband med att man 
flyttar in i ett nytt hus eller i samband med att man renoverar ett gammalt hus. Orsaker till att 
hushållen byter värmesystem är också i allmänhet en kombination av missnöje med det 
befintliga värmesystemet och intresse för ett specifikt nytt värmesystem (Henning 2003). Ett 
akut problem med det befintliga värmesystemet kan vara det som avgör övergången från 
allmän fundering till praktisk handling, men det kan också vara en "akut tillgång" till ett nytt 
värmesystem som blir avgörande.    
 
Utlösande faktorer som, enligt många av energirådgivarna, ofta påverkar missnöjet tillräckligt 
mycket för att ett hushåll ska besluta sig för att genomföra bytet av värmesystem är att man 
fått en mycket hög elräkning efter vintern eller en hög oljeräkning när förrådet av olja fyllts 
på på hösten. En utlösande faktor som ofta påverkar hushållens tillgång till ett nytt 
värmesystem, och som därmed får dem att göra slag i saken och genomföra bytet av 
värmesystem, är att de har grannar eller andra bekanta som har skaffat sig t ex en värmepump 
eller pelletpanna och kan berätta att de är väldigt nöjda med detta val. Detta att få personlig 
information från en granne, bekant eller försäljare som man känner förtroende för innebär dels 
att man blir mer bekant med ett visst värmesystem, dels att man lättare tar till sig kunskap om 
systemet på grund av den tillit man känner till den person som förespråkar det. Den utlösande 
faktorn kan naturligtvis också vara en kombination av ett akut problem som att pannan går 
sönder eller att räkningen dimper ner i brevlådan och en akut tillgång som att grannen 
installerar värmepump samtidigt som man får syn på ett antal annonser som gör reklam för 
värmepumpar.   
 
Enligt merparten av de energirådgivare vi talat med, så har de flesta som kontaktar dem i stort 
sett redan bestämt sig för vad de vill ha. Oftast handlar det idag om att man bestämt sig för att 
installera en värmepump, och man ringer då i första hand för att få några av sina funderingar 
bekräftade. Några av energirådgivarna menar dock att man kan se skillnad här mellan män, 
som ofta redan har bestämt sig för ett värmesystem de tycker är bra när de ringer, och 
kvinnor, som gärna vill ha alla alternativ belysta från flera håll och ofta är mer öppna för att 
resonera kring olika lösningar. Ett par av dem menar också att män är mer intresserade av 
pengar och tekniska detaljer, medan kvinnor är mer öppna för kombinationslösningar och 
lösningar som är annorlunda eller bra för miljön.   
 
Kvinnor som tar initiativet  
Av rapporten "Allmänhetens kännedom om och inställning till kommunal energirådgivning" 
(Energimyndigheten 2004) framgår dels att det inte finns några större skillnader mellan män 
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och kvinnor vad gäller deras kännedom om kommunal energirådgivning, dels att det är fler 
kvinnor än män som anser att det är viktigt att denna energirådgivning finns att tillgå. 
 
På en fråga till energirådgivarna om det i allmänhet är män eller kvinnor som kontaktar dem 
och om de anar något av spelet mellan man och kvinna i samband med detta, svarar de allra 
flesta att det är minst hälften kvinnor som hör av sig eller att det är i stort sett lika många eller 
ungefär lika många kvinnor och män som ringer. En del av de kvinnor som kontaktar 
energirådgivarna är ensamstående kvinnor som antingen behöver råd på grund av att de 
nyligen blivit ensamstående och tidigare inte hanterat värmesystemet eller på grund av att de 
har dålig ekonomi och behöver råd kring energibesparingar.  
 
Men det är också vanligt att det är kvinnan i ett parförhållande som tar första kontakten. Fyra 
av de tio energirådgivarna säger spontant att det verkar vara kvinnorna som är drivande, som 
fattar beslutet att göra något åt saken, och som tar initiativet till att kontakta energirådgivaren. 
Kvinnan kan börja ringa, men ibland överlåta luren åt mannen när samtalsämnet blir mer 
tekniskt. Hon kan stämma träff med energirådgivaren och se till att mannen följer med dit. 
Eller hon kan skaffa broschyrer och handlingar, men sedan överlåta åt mannen att besluta om 
detaljer kring t ex vilken slags panna man ska köpa. En av energirådgivarna menar visserligen 
att det mest är mannen som hör av sig, men att en del av dessa män å andra sidan endast tycks 
ringa efter påtryckningar från sin fru. Ofta finns hon vid samtalet i bakgrunden, och han kan 
ibland ropa efter henne och fråga vad hon tycker. 
 
En energirådgivare menar att han tror att anledningen till att det så ofta är kvinnan som ringer 
är att mannen inte vill ringa själv och ställa okunniga frågor inom ett område som betraktas 
som manligt och som han därmed förväntas behärska. Ytterligare en av energirådgivarna 
berättar att en erfarenhet som han delar med andra energirådgivare är att det brukar komma 
fram ganska många kvinnor och prata under energimässor och liknande aktiviteter, att det är 
mer legitimt för dem än för deras män att ställa okunniga frågor, och att männen därför ofta 
står en halvmeter bakom och försöker höra vad som sägs. En tredje energirådgivare beskriver 
detta mer som ett familjeråd, där man och hustru ofta först verkar ha suttit hemma och 
diskuterat. Mannen har haft sin uppfattning klar, medan kvinnan varit mer osäker och velat 
veta mer. Det är i det läget som kvinnan ringer till energirådgivaren och bl a ställer frågor 
kring sådant som mannen haft åsikter om, eller kring sådant som han inte själv velat ringa och 
fråga om. 
 
 
Kostnad 
En av de frågor som villahushållen ställer till energirådgivarna angående fjärrvärme är vad det 
kostar att ansluta sig. De villahushåll som avstår från att ansluta sig till fjärrvärmenätet av 
ekonomiska skäl tycks dock vara relativt få. Kostnaden för uppvärmning är trots detta en 
viktig aspekt för många människor. Den har betydelse vid beslutet att byta ut oljepannan eller 
dra ner på användningen av elvärme, och den har betydelse vid beslutet att välja en viss 
värmeanläggning eller ett visst energislag framför ett annat. Vad människor är beredda att 
betala för olika värmesystem varierar dock, liksom inställningen till hur mycket man kan 
tänka sig att betala för installation respektive löpande kostnader. 
 
Värmesystemets status och rykte 
Hur mycket hushållen kan tänka sig att betala för fjärrvärmeanslutningen beror i hög 
utsträckning på fjärrvärmens status och goda rykte i respektive kommun och bostadsområde.  
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Värmepumpen är en bra illustration till argumentet här att ett värmesystems status och goda 
rykte har stor betydelse för hur mycket människor är beredda att betala för det. Enligt de 
telefonintervjuer som gjorts har en mycket stor andel av de hushåll som idag kontaktar 
energirådgivare frågor om värmepumpar. Många av hushållen har då i praktiken redan 
bestämt sig för att installera berg- eller jordvärme, och en hel del av dessa hushåll är inte 
bekymrade över en installationskostnad på mellan 120.000 och 150.000 kr (kostnad enligt 
Helby 2004).  
 
Ett par av energirådgivarna jämför värmepumpen med att ha en Mercedes eller Volvo på 
gården: "Man kan gå och titta till sin värmepump, och klappa om den lite". Värmepumpen 
tycks således ha hög status, den är något att visa upp för grannar och vänner. Den ser ren och 
prydlig ut, servicen och trovärdigheten verkar vara bra, den anses sänka den totala 
energikostnaden, och den tycks också dra till sig både de villahushåll som strävar efter största 
möjliga bekvämlighet och de som strävar efter att behålla oberoende och egen kontroll. De 
villahushåll som har tillräckligt med pengar funderar därför inte alltid över den höga 
installationskostnaden. De anser helt enkelt att det är värt de extra pengar de satsar på 
värmepumpen.  
 
Ett helt nytt värmesystem som kombinerar pellets och solvärme och ger värme för hela året 
kostar ca 110.000 kr i material och installationskostnad. De flesta som installerar 
pelletbrännare idag behåller dock sin gamla panna, vilket sänker kostnaderna. De löpande 
energikostnaderna för en värmepump och ett pellet-solvärmesystem är ungefär lika stora. 
Beredvilligheten att satsa mycket pengar på ett solvärmesystem och/eller ett pelletsystem är 
dock i allmänhet inte lika stor som den är för värmepumpen (jmfr Henning 2000, Helby 
2004:158).  
 
Installation och löpande kostnad - inkomst  
Även människors inställning till höga initiala investeringskostnader respektive höga löpande 
kostnader varierar. Erfarenheten hos ett av de fjärrvärmeföretag som erbjuder kunden olika 
betalningsalternativ är att de som bor i mindre hus ofta väljer hyresalternativet, dvs en hyra 
som inkluderar allt, inklusive investeringskostnad mm. De som bor i stora hus, som har hög 
inkomst och använder mycket värme, väljer däremot gärna en hög investering och mindre 
rörlig kostnad. Det är följaktligen här fjärrvärmeföretaget har störst konkurrens med 
värmepumpar. 
 
Installation och löpande kostnad - ålder 
Tio villaägare fick i Williamson och Williamsons studie (2002) diskutera tre alternativa 
betalningsformer för fjärrvärmeanslutning. Det visade sig att hälften av diskussionsdeltagarna 
föredrog ett alternativ med hög grundinvestering och låga löpande kostnader. Deltagarna 
ansåg själva att valet berodde på att de hade ett långsiktigt tänkande och ville sänka sina 
löpande kostnader. Författarna antar att denna inställning kan hänga samman med att 
deltagarnas förhållandevis höga ålder dels innebär att de har hunnit samla på sig kapital och 
därmed har möjlighet att finansiera en investering, dels att de pga åldern känner sig säkra på 
att de kommer att bo kvar i huset under längre tid. 
 
De övriga diskussionsdeltagarna föredrog ett alternativ utan grundinvestering, men med höga 
löpande kostnader och en årlig hyra. Deras motiv för detta var att de inte kände sig bundna till 
värmesystemet på samma vis om de inte betalat den stora installationskostnaden, att detta gav 
en större flexibilitet och möjlighet att flytta. Ingen av deltagarna valde mellanalternativet med 
låg investeringskostnad och höga löpande kostnader. 
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Installation och löpande kostnad - tankesätt  
Frågan om huruvida människor har möjlighet att betala ut en större summa pengar vid ett 
tillfälle handlar således om mer än frågan om hur stora ekonomiska resurser som finns 
tillgängliga i hushållet. Studien ovan tyder bl a på en koppling mellan benägenheten att göra 
större grundinvesteringar och hur länge man räknar med att bo kvar i huset. Men sättet att 
hantera ekonomiska resurser hänger även på andra sätt samman med variationer i tankesätt, 
vanor och sociala relationer. 
 
Två extremvarianter av människors förhållningssätt till höga investeringskostnader och 
löpande kostnader illustreras av talesätten "att ha ekorrsinne" respektive "att leva ur hand i 
mun". I Hennings studie av solvärmeteknikens introduktion i Sverige (2000) beskrivs 
människor som upplever solvärmesystemet som både billigt och befriande eftersom de kan 
betala uppvärmningssystemet på en gång och sedan ha denna utgift avklarad för många år 
framöver. "Det tilltalar mitt ekorrsinne", menade någon. "Jag har betalat mina pengar och kan 
lägga detta åt sidan för gott. Jag gillar känslan av att kunna vrida på varmvattenkranen och 
veta att det inte rinner kronor ur den".  
 
Gullestads studie av unga norska arbetarklasskvinnor (1984) ger exempel på ett motsatt sätt 
att hantera och tänka på pengar. Kvinnorna i undersökningen lever med knappa ekonomiska 
resurser, och utgifter och inkomster är anpassade till varandra i en rytm som hänger på att 
lönen betalas ut en gång per månad. Principen de lever efter är att först varje månad betala 
alla räkningar och därefter använda resten av pengarna. Man klarar sig, och sparar kan man 
kanske säga, genom att leva på nästan ingenting mot slutet av månaden. Detta sätt att 
administrera pengar innebär att utgifter och inkomster som inte passar in i månadsrytmen blir 
problematiska. Men det innebär också att dessa kvinnor inte upplever många små summor 
som lika dyra som en stor summa.  
 
Installation och löpande kostnad - kvinnor och män  
Kvinnors och mäns löner används i Sverige i stor utsträckning till olika saker. Tendensen är 
att mannens lön går till kapitalvaror och andra större utbetalningar, och att kvinnans lön i 
första hand går till mindre, mer kontinuerliga utgifter, som familjens mat och kläder till 
barnen. Uppdelningen ser likadan ut i arbetarfamiljer och högre tjänstemannafamiljer, men 
uppdelningen blir tydligare ju större skillnad det är mellan makarnas inkomster (Gullestad 
1984).  
 
Det system för att organisera hushållsekonomin som är i särklass vanligast i Sverige är 
visserligen den s k "gemensamma potten" eller "delvis gemensamma potten", som innebär att 
både kvinnan och mannen har full tillgång till alla pengar och förvaltar dessa gemensamt 
(Ahrne och Roman 1997). Men det är ändå oftast en av makarna som har det huvudsakliga 
ansvaret för att betala räkningar, flytta pengar mellan bankkonton, och kontrollera inkomster 
och utgifter. Det är den person som har bäst överblick över hur mycket pengar som finns kvar 
och vilka utgifter som är på gång som också har störst kontroll över hushållsekonomin. 
Männen tenderar i Sverige att ha huvudansvaret för ekonomin om de är relativt högutbildade 
och familjen har ganska gott ställt, medan det oftast är kvinnorna som har huvudansvaret för 
ekonomin om familjen har förhållandevis små inkomster (Ahrne och Roman 1997). 
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Kan flexibel fjärrvärme öka den initiala anslutningsgraden? 
 
Ovanstående resultat tyder på att möjligheterna att nå hushållet vid en för både dem och 
fjärrvärmeföretaget lämplig tidpunkt skulle öka avsevärt om fjärrvärmeföretaget vid tiden för 
utbyggnad kunde erbjuda villahushållen olika grader av anslutning, från enbart rördragning in 
i huset till samkörning med befintligt värmesystem, alternativt full fjärrvärmeinstallation. Det 
finns dock, för fjärrvärmeföretagen, både för- och nackdelar med sådana lösningar.  
 
 
Lång framförhållning 
En stor andel av de presumtiva villakunder som avstår från att ansluta sig till fjärrvärmenätet 
är således de som redan hunnit investera i till exempel en värmepump eller panna. Sandberg 
(2003b) påpekar också i sin rapport om goda fjärrvärmeexempel betydelsen av lång 
framförhållning. Det ligger, menar han, i fjärrvärmeföretagens intresse att småhusägare i ett 
bostadsområde inte investerar i en ny panna eller värmepump åren närmaste före 
fjärrvärmeutbyggnaden.  
 
Många fjärrvärmeföretag arbetar idag med god framförhållning vid insäljning av fjärrvärmen 
för att förmå hushållen att invänta fjärrvärmeutbyggnaden istället för att anskaffa en annan 
värmekälla (Overland, Sandberg 2003). Trots detta hinner en del presumtiva kunder byta ut 
sin trasiga oljepanna eller av andra skäl investera i ett nytt värmesystem. Många 
fjärrvärmeföretag erbjuder sig i det läget att köpa ut befintlig panna och tank. Andra erbjuder 
enbart rördragning in i huset som alternativ till full fjärrvärmeinstallation. En ytterligare 
lösning skulle kunna vara att under en tid köra fjärrvärmen parallellt med småhusets befintliga 
system, och sedan satsa på att få hushållen att öka användningen av den redan installerade 
fjärrvärmen i takt med att det husegna systemet blir ineffektivare och hushållsmedlemmarna 
äldre och bekvämare.  
 
Fjärrvärme är idag inte det självklara valet för alla som strävar efter ett bekvämare liv. Många 
väljer också t ex värmepump, pelletpanna eller solvärme av bekvämlighetsskäl. Huruvida man 
uppfattar ett visst värmesystem som bekvämt eller inte hänger samman med de jämförelser 
man gör, med den kunskap och kännedom man har av systemet, samt med den tidigare 
erfarenhet man har av det. Hushåll som får möjlighet att kombinera fjärrvärmen med sitt 
befintliga värmesystem skaffar sig erfarenhet av att fjärrvärmen kan reducera den tidspress 
många upplever. Detta bör kunna leda till att man med tiden väljer att övergå till fjärrvärme i 
allt högre utsträckning. Också det faktum att kvinnor i genomsnitt lever längre än sina män, 
samt tenderar att ha mindre intresse av att sköta en panna, stärker antagandet om att 
fjärrvärmeandelen på längre sikt skulle öka vid en stegvis anslutning till fjärrvärmenätet .    
 
 
Kundens känsla av valfrihet och egen kontroll 
Ett annat mycket vanligt motiv för småhusägare att avstå från anslutning till fjärrvärmenätet 
tycks vara en strävan efter att behålla en känsla av valfrihet och egen kontroll över husets 
värmeförsörjning. Ett erbjudande om stegvis anslutning till fjärrvärmenätet och valfri 
utnyttjandegrad av fjärrvärmen kan därför vara ett sätt att tillmötesgå även denna stora 
kategori presumtiva fjärrvärmekunder. Hushållen får på så vis friheten att komplettera 
fjärrvärmen med t ex eldning av "gratis" ved, samtidigt som de har möjlighet att välja till 
bekvämligheten med fjärrvärme just i det läge då detta bättre passar deras specifika 
livssituation.  
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Statliga utredningar om lokala monopol 
Även hos regering och flera statliga myndigheter finns en oro för fjärrvärmeföretagens lokala 
monopolställning. Ett par statliga utredningar har därför undersökt möjligheten att använda 
sig av olika juridiska och ekonomiska åtgärder för att minska de risker monopolställningen 
anses kunna innebära för kunden (SOU 2003:115, Energimyndigheten 2000).  
 
I Energimyndighetens utredning "Fjärrvärmen på värmemarknaderna" (2000) påtalas att det 
enbart är själva distributionen av hetvatten som utgör ett s.k. naturligt monopol, medan 
produktion av hetvatten i princip skulle kunna konkurrensutsättas. Utredningen anser att en 
reell eller potentiell konkurrens från andra värmealternativ är en förutsättning för 
produktivitetsökningar och lägre priser på fjärrvärme. Även Fjärrvärmeutredningens 
delbetänkande "Tryggare fjärrvärmekunder - ökad transparens och åtskillnad mellan el- och 
fjärrvärmeverksamhet" (SOU 2003) menar att ökad konkurrens på området skulle ge 
kunderna bättre valmöjligheter och reducerad risk för ökade kostnader. Här påpekas även att 
befintliga och potentiella kunder måste känna tillräcklig trygghet och förtroende för 
fjärrvärmen om de ska acceptera både de stora initiala investeringarna och de begränsade 
möjligheterna att skydda sig mot bl a prisökningar.  
 
 
Konkurrensfördelar eller ekonomisk trygghet 
Både värmepumpar, biobränsleeldade pannor och kombipannor har idag den väsentliga 
konkurrensfördelen framför fjärrvärmen att de går att installera närhelst det passar respektive 
hushåll. En fördel med att erbjuda en rad valbara initiala utnyttjandegrader av fjärrvärmen är 
således att även fjärrvärmeerbjudandet därmed får betydligt större potential att komma vid 
"rätt" tidpunkt för vart och ett av de många hushållen i utbyggnadsområdet. 
Fjärrvärmeanslutningen blir på detta sätt mindre beroende, både av de befintliga 
värmesystemens varierande ålder och funktion, och av respektive hushålls aktuella 
livssituation. Fjärrvärmetagen borde på detta sätt till och med kunna ligga ett steg före 
konkurrenterna eftersom fjärrvärmen på detta sätt kan installeras redan i ett tidigt skede, det 
vill säga innan hushållets sammansättning, behov och önskemål förändrats, innan oljepannan 
gått sönder, eller innan grannarna övertygat villaägaren att värmepumpen är det bästa 
uppvärmningsalternativet.  
 
Möjligheten till samkoppling med husegna system skulle också kunna ge fjärrvärmen samma 
konkurrensfördel som de allt populärare kombipannorna, nämligen att ge hushållen möjlighet 
att växla mellan olika energislag när man så önskar. Men dessa initiala konkurrensfördelar 
innebär samtidigt ett visst risktagande för fjärrvärmetaget eftersom villakunden ges möjlighet, 
inte bara att kombinera fjärrvärmen med andra energislag och uppvärmningssystem, utan att 
helt ersätta fjärrvärmen med dessa. Fjärrvärmeföretagen måste således vara beredda att utsätta 
sig för kontinuerlig konkurrens, och inte bara initial som i nuläget. 
 
De ledningspersoner inom femton fjärrvärmeföretag som intervjuats av Sandoff (2003) 
betraktar också fjärrvärmens lokala monopolställning som en fördel eftersom denna bidrar till 
"driftsmässig stabilitet". En förutsättning för att fjärrvärmeföretagen ska vara intresserade av 
att låta småhusägarna kombinera den ledningsbundna fjärrvärmen med husegna system är 
därför att de ser ett stort värde i att öka de initiala konkurrensfördelarna och höja den 
samtidiga anslutningsgraden. Eftersom andelen använd fjärrvärme per kund initialt blir lägre i 
genomsnitt, är en ytterligare förutsättning att företagen bedömer det som troligt att de hushåll 
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som valt att påbörja en lägre utnyttjandegrad också i takt med stigande ålder och behov av 
större bekvämlighet successivt kommer att öka andelen fjärrvärme. 
 
De konkurrenssituationer som hittills diskuterats i intervjuer med fjärrvärmeföretag har, vad 
vi har kunnat se, inte specifikt rört möjligheten för småhusägare att kombinera 
ledningsbunden fjärrvärme med ett huseget sys tem. Nio intervjuade fjärrvärmeföretag i 
Energimyndighetens utredning "Fjärrvärmen på värmemarknaderna" (2000) diskuterar ett s k 
tredjepartstillträde till distributionsnätet. Dessa intervjupersoner anser att detta skulle vara 
möjligt att genomföra, även om man menar att de tekniska förutsättningarna är något mer 
komplexa och besvärliga än i ett elnät. De intervjuade personerna från femton 
fjärrvärmeföretag i Sandoffs studie (2003) diskuterar även möjligheten till konkurrens i 
produktionsledet, men också här rör funderingarna enbart stora produktionsanläggningar. 
Intervjupersonerna menar därför att de har svårt att se hur konkurrens skulle kunna 
åstadkommas, då det dels är ett enda bolag som kontrollerar näten, dels saknas aktörer som är 
villiga att satsa på konkurrerande produktionsanläggningar. Dessa argument skulle dock 
förändras vid ett större fokus på fjärrvärme för värmeglesa småhusområden.  
 
 
Samhällsnyttan 
En möjlighet för hushållen att välja samkoppling med husegna system och olika 
utnyttjandegrader av fjärrvärmen är positiv för samhällsnyttan i de fall då man kan spara 
energi genom att kombinera fjärrvärmen med solvärme eller värmeåtervinning. Det är också 
positivt om dessa flexibla fjärrvärmeanslutningar kan få kunder som i traditionella fall aldrig 
skulle ha anslutit sig att successivt gå över till miljövänlig fjärrvärme. Det är däremot mer 
tveksamt om flexibla fjärrvärmeanslutningar kan sägas ha en positiv effekt på samhällsnyttan 
i de fall då mindre miljövänlig eldning i en kombipanna ersätter en del av centralt och i 
modern anläggning producerad värme.  
 
Flexibel fjärrvärme skulle kunna vara ett ur samhällsperspektiv miljöstyrt värmesystem. Man 
kan prissätta fjärrvärmen så att den blir billig sommartid om man lokalt har mycket spillvärme 
från industrin i fjärrvärmenätet. Detta innebär att det inte blir ekonomiskt intressant med 
solvärme på enstaka villor. Ur samhällsperspektiv kan det i det läget vara bättre att välja 
spillvärme framför solvärme. Å andra sidan kan man tänka sig ett fjärrvärmenät som är 
oattraktivt att hålla varmt för endast en liten tappvattenförbrukning på sommaren. Genom att 
styra prissättningen så att det blir intressant för kunderna att styra sitt val av värmekälla på 
sommaren till solvärme med prisvärd el som backup skulle hela fjärrvärmenätet kunna 
stängas av. Även detta är ur samhällsperspektiv den "riktiga" lösningen. 
 
De konkurrensfördelar gentemot värmepumpsbranschen som kan uppnås med hjälp av 
flexibla anslutningar är i linje med den energipolitiska målsättningen om minskad 
elanvändning för uppvärmningsändamål. Installation av värmepumpar i elvärmda bostäder 
bidrar visserligen till att minska elanvändningen, men de som ersätter olja bidrar istället till att 
den totala elanvändningen i småhusbebyggelsen ökar (Overland, Sandberg 2003). Ur ett 
nationellt perspektiv är därför fjärrvärme att föredra framför värmepumpar.  
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Förslag till tekniskt demonstrationsprojekt 
 
Syfte och sammanfattning 
Huvudsyftet med följande föreslagna demonstrationsprojekt är att testa en teknik som bör 
kunna höja den samtidiga anslutningsgraden och därmed sänka kostnaderna för 
fjärrvärmeutbyggnad i värmeglesa småhusområden. Tekniken ger även konkurrensfördelar 
och tekniska fördelar för fjärrvärmeföretagen. 
 
Demonstrationsprojektet innefattar utveckling av flexibla fjärrvärmemoduler, samt 
genomförande av installationer i två småhus som i dagsläget inte är anslutna till Borlänge 
Energis fjärrvärmenät. "Flexvärme" modulsystem tillåter samkoppling av fjärrvärmen med i 
princip alla typer av energislag såsom pellets, ved, värmepump, el och solvärme om kunden 
så önskar. En modulvariant är en delad modul som i första steget möjliggör inkoppling av 
fjärrvärme mot befintligt pannsystem, och i andra steget (t ex när den gamla pannan skrotas) 
komplettering till en komplett fjärrvärmecentral. 
 
Följande delar är tänkta att ingå i det föreslagna projektet: 

- Fokusgrupper av kunder som i dagsläget ej är anslutna  
- Installation av 2 demonstrationsanläggningar  
- Värmeteknisk analys av installationer 
- Mätningar i laboratorium  
- Teknisk utvärdering 
- Dokumentation av kundernas erfarenheter 
- Ekonomisk beräkning 

 
Demonstrationsprojektet har planerats som ett samarbete mellan Borlänge Energi, Centrum 
för solenergiforskning SERC (Högskolan Dalarna) och företaget Borö AB i Kalix. 
Projektansökan i sin helhet har inlämnats separat till Energimyndigheten och Svensk 
Fjärrvärme.   
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Teknisk beskrivning 
 
Demonstration, del A:  Modul "Flexvärme 1" 
Modulen Flexvärme 1 testas i ett småhus med relativt nyinstallerat värmesystem. 
Fjärrvärmesystemet dockas således till det befintliga systemet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuren ovan visar till vänster modulen "Flexvärme 1". Denna modul innehåller en värmeväxlare 
anpassad för dockning till befintligt system. Modulen innehåller dessutom en reglercentral som mäter 
och reglerar uttag av fjärrvärmen. Modulen är förslagsvis 30 cm bred, 60 cm djup och cirka 2 m hög. 
Modulen kan innehålla ytterligare en pump på värmesidan, ventiler, samt eventuell expansionsvolym. 
Till höger i figuren visas exempel på befintliga värmesystem som fjärrvärmen skall kunna dockas till. 
Det befintliga traditionella systemet förser huset med både varmvatten (VV) och värme (RAD). Vid 
inkoppling av flexvärme-modulen kan el respektive bränsle ersättas med valfri andel fjärrvärme. 
Modulen testas i småhus med ett befintligt relativt nyinstallerat värmesystem. 
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FV retur 
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Demonstration, del B:  Modul "Flexvärme 1"  +  "Flexvärme 2"  
Modulen Flexvärme 1+2 testas och utvärderas i laboratoriemiljö på Högskolan Dalarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuren ovan visar hur modulen "Flexvärme 1" (till vänster) även kan byggas på med modulen 
"Flexvärme 2". Tilläggsmodulen installeras och kopplas ihop med "Flexvärme 1" när pannan eller 
värmepumpen skall tas bort. Systemet kan då användas så att fjärrvärmen som enda energislag ger 
både uppvärmning och tappvatten. Även här finns dock möjlighet att i ett ytterligare senare skede åter 
koppla till exempelvis en vattenmantlad eldstad för att avlasta fjärrvärmen under vintertid. Likaså kan 
solvärmen kopplas till om denna energimix önskas under sommartid. Se figur nedan. 
 
"Flexvärme 2" innehåller en mindre ackumulatortank framtagen för värmeuttag för både tappvatten 
(VV) och radiatorvärme (RAD). Tanken är konstruerad så att solvärmen kan tillföras på ett effektivt 
sätt om detta önskas i ett senare skede. Även koppling till en vattenmantlad eldstad (typ kökspanna, 
vattenmantlad kamin) är möjlig. Olika energislag kan användas utifrån kundens önskemål. 
Påbyggnadsmodulen "Flexvärme 2" har  måtten 60 x 60 x 200. Modulen innehåller i 
standardutförande tappvattenberedning samt shuntautomatik för värmesystemet. Modul 2 testas 
förslagsvis i denna omgång enbart i laboratoriemiljö. 
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Demonstration, del C: Modul "Flexvärme 12"  
Modulen Flexvärme 12 ersätter det tidigare värmesystemet i ett småhus. Testen bör dock 
inkludera komplettering med solvärme och eventuell ytterligare utrustning som panna eller 
vattenmantlad kamin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuren ovan visar modulen "Flexvärme 12", som kan användas för fjärrvärme som enda energikälla. 
Även "Flexvärme 12" är dock möjlig att ansluta till externa värmekällor som solvärme och 
vattenmantlad kamin eller panna. Se figuren nedan. Modulen är en ackumulatortank som har 
modulstorlek 60 x 60 x 2m för att lätt kunna placeras i ett grovkök. Denna samlade flexmodul 
innehåller samtliga funktioner i modulerna 1 och 2. Både tappvatten och uppvärmning tas således från 
den. Modulen blir endast obetydligt dyrare än en konventionell fjärrvärmecentral. Priset till kund 
beräknas till ca 25.000:- inkl moms, vilket ganska exakt motsvarar den genomsnittliga merkostnaden 
vid efteranslutningar. Modulen testas i småhus där hushållet vill byta ut sitt tidigare värmesystem, men 
bibehålla känslan av valmöjlighet och oberoende. 
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Anslutningskostnader 
 
Lönsamhetsfaktorn för följande exempel visar att förtätningsanslutningen har samma goda 
vinstmarginal som den traditionella anslutningen. I den mån flexibla anslutningar erbjuds från 
början kommer en högre anslutningsgrad kunna  uppnås med mindre investeringar än här 
visad för förtätningsanslutningen.  
 
Besparingar tillkommer dock p g a den höjda anslutningsgrad som förväntas uppnås vid 
fjärrvärmeutbyggnad till värmeglesa småhusområden. Den kundkategori som har köpt 
värmepump eller bränslepanna kan anslutas och successivt öka sin fjärrvärmeandel, och den 
kundkategori som inte vill känna sig beroende av fjärrvärmeföretaget kommer att kunna 
acceptera en anslutning. Dessa två kategorier potentiella fjärrvärmekunder är de två 
huvudkategorier villaägare som idag avstår från att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Ytterligare 
besparingar tillkommer även i ett längre tidsperspektiv, då hushåll med flexibel fjärrvärme  
förväntas successivt öka andelen fjärrvärme i takt med stigande ålder och behov av större 
bekvämlighet . 
 
En ytterligare anledning till en trolig högre anslutningsgrad, och därmed minskad 
anslutningskostnad, är att den specifika tidpunkt då fjärrvärmeföretaget går ut med sitt 
erbjudande om nätanslutning har förutsättning att bli "rätt" tidpunkt för vart och ett av de 
många olika hushållen, oberoende av var dessa står i sina liv och oberoende av det befintliga 
värmesystemets ålder och funktion.  
 
Besparingar kan även göras genom att antalet efteranslutningar kan reduceras och genom att 
villaägares tidigare värmesystem inte behöver köpas in. På grund av flexmodulens 
värmelagringskapacitet och den låga returtemperaturen kommer systemet flexibel fjärrvärme 
även klara sig på lägre flöden. Detta resulterar i mindre rördimensioner, dvs lägre kostnader 
vid servisledningarna. Fjärrvärmebolaget kan realisera avkastningskravet på en anläggning 
med en för olika kundgrupper anpassad prissättning. 
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Fall A.) Traditionell fjärrvärme 
 
I bilden nedan visas en del av ett traditionellt fjärrvärmenät med traditionell anslutningsgrad 
60%, bilden visar 10 % av nätet, vi antar alltså för räkneexemplet 60 anslutna hus och 40 hus 
som inte är anslutna. 
 
 
 

 
De röda husen visar traditionella anslutningar där kunder drar 20.000 kWh per hushåll och år 
från fjärrvärme. 
 
Ansluten 60 villor x 20.000 kWh/år 
1.200.000 kWh per år såld energi 
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För Borlänge Energi skulle en traditionell kostnadskalkyl kunna se ut som följande: 
 
I Borlänge gäller följande förutsättningar: 
620:- per år fast avgift / intäkt 
0,424 per kWh 
varav cirka hälften är avskrivning på ledningsnätet och hälften är produktionskostnad. 
Anslutningsavgift: 20.000:- per hushåll (under gynnsamma förhållanden). 
 
 
Anslutningsavgift 
60 hus x 20.000:-                       =  1.200 TSEK 
 
För avskrivning av ledningsnätet 
60 hus x 620:- x 12 år    =    450 TSEK 
 
60 hus x 20.000 kWh x 0,212 x 12 år      =  3.053 TSEK                                                                            
 
SUMMA INTÄKT:       = 4.703 TSEK                                              
 
För produktion av värme 
60 hus x 20.000 kWh x 0,212 x 12 år  = 3.053 TSEK 
.                                              
 
Av Blg Energi gjort investering: 
42 m x 1.100:- x 60 hus           = 2.770 TSEK 
 
SUMMA INVESTERING:      = 2.770 TSEK                                              
 
 
 
Hur god avkastning gav investeringen?   Intäkt / investering         
 
Intäkt ( anslutningsavgift plus kWh-avgift på ledningsnätet)  /   genomfört investering      
 
 
4703/2770 = 1,69 
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Fall B.) Del av ett fjärrvärmenät enligt principen ”flexibel” fjärrvärme 
 
Bilden visar exempel på förtätningsanslutningar där de övriga 40% av hushållen ansluts utan  

 
att krav på fjärrvärmeuttag ställs. Vi antar att ingen fast avgift tas ut från de hushåll som 
enbart oregelbundet drar fjärrvärme!! Vi antar att 5000:- anslutningsavgift uttas från ett 
hushåll som en ”symbolisk” summa och att kWh priset för ”oregelbundet” uttag av fjärrvärme 
är 60 öre per kWh (75 öre med moms) istället för 42 öre i det traditionella fallet. Fördelningen 
för denna kostnad är 21 öre för produktionen (som i det traditionella fallet) och 39 öre per 
kWh som ledningsavgift. 75 öre per kWh utan någon märkbar anslutningsavgift lär vara ett 
attraktivt pris (elen ligger på cirka 1 kr). 
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Hus 1 symboliserar en kund som använder ganska mycket fjärrvärme men som då och då vill 
”spara” genom att elda (exempelvis ved i den befintliga pannan). 
 
Hus 2 och 3 är exempel på kunder som har ett ”bra” eget värmesystem och som i 
räkneexemplet använder sig av något mindre än hälften fjärrvärme och producerar något mer 
än hälften med egen utrustning. 
 
Hus 4 symboliserar den kund som har investerat tungt i ett nytt eget värmesystem och som 
använder fjärrvärme på samma sätt som man skulle ha använt el som stöd i ett nytt 
värmesystem (detta görs ju i både pellets och värmepumpsystem). Detta är den ”sämsta” 
kunden i scenariot. 
 
 
För Borlänge Energi skulle kostnadskalkylen för flexibel fjärrvärme”förtätnings delen”- se ut 
som följande:  
 
Förtätningsanslutning: 
extra anslutningsavgift     
40 hus x  5.000:-        = 200 TSEK 
 
Ledningsnät 
40 hus x 9.000 kWh x 0.35:- x 12 år  = 1.684 TSEK 

     
SUMMA INTÄKT:       = 1.884 TSEK                                              
 
 
Produktion 
40 hus x 9.000 kWh x 0.21:- x 12 år   =   907 TSEK 

    
Extra investerimg: 
40 hus x 25 m x 1.100:-      = 1.100 TSEK 
 
SUMMA INVESTERING:      = 1.100 TSEK                                              
 
 
Hur god avkastning gav investeringen?: 
 
Intäkt (extra anslutningsavgift plus kWh-avgift på ledningsnätet)  /  extra genomfört 
investering      
 
1.884 / 1.100 = 1,71 
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Sänkta effekttoppar 
Eftersom konceptet bygger på en ackumuleringsvolym, kommer effektbehoven att minska 
kraftigt. Om effektuttaget i en traditionell fjärrvärmecentral vid tappning av tappvarmvatten 
lätt kan uppgå till 30 kW i en vanlig villa, så kan effektuttaget sänkas till kanske en femtedel 
och möjligen styras efter fjärrvärmebolagets produktionskapacitet och önskad 
produktionsprofil. En större del av de cirka 300 l i flexvärmemodulen skulle kunna värmas 
upp nattetid med lågt effektuttag ur nätet, värmen skulle användas på morgonen utan 
nämnvärd effekttopp och återladdas successivt under dagen när nätet belastas med lägre 
effekt. Inom projektet kommer vi att utvärdera returtemperaturer och effektbehoven för 
systemet "flexvärme" i förhållande till en traditionell inkoppling. 
 
Fjärrvärmebolaget kan även med en klok prispolitik få kunderna att ersätta fjärrvärmen med 
annat energislag när den är som dyrast, och på så sätt få önskade effekter i nätet. Exempel 
skulle kunna vara ett nät som på grund av flera förtätningsanslutningar har blivit 
underdimensionerat för vinterns värsta effekttoppar när det är som kallast. Om fjärrvärmen då 
är dyrast och kunden väljer att elda ved eller pellets för att spara pengar, så får bolaget en 
jämnare belastning och en högre utnyttjandegrad för nätet.  
 
 
Låg returtemperatur 
Flexmodulerna konstrueras så att fjärrvärmens returtemperatur blir så låg som möjligt. 
Tankvolumen konstrueras för god skiktning, vilket innebär att tanken kommer att kylas nertill 
och hållas på användbar temperaturnivå (cirka 60 grader) i toppen. Målsättningen med det 
tänkta demonstrationsprojekt är att även inkopplingar av solvärme och eldstäder konstrueras 
så att man i första hand laddar tankens topp till användbar temperatur och håller tankens nedre 
del så kall som möjligt. Eftersom fjärrvärmen samtidigt kan tillföras med låg effekt, vilket 
innebär låga temperaturförluster och mycket god värmeväxling, förväntar vi oss 
returtemperaturer på mellan 30 och 40 grader beroende på värmesystemets temperaturkrav 
(golvvärme eller radiatorer). Borlänge Energi har ett speciellt intresse att sänka 
returtemperaturen i sina nät eftersom man i hög grad använder industriell spillvärme som 
energikälla. Även rökgaskondensering på fjärrvärmepannor förutsätter låga returtemperaturer.   
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Rekommendationer 
 
Projektresultaten tyder på att den samtidiga anslutningsgraden skulle kunna höjas om 
hushållen i ett småhusområde hann påbörja en fjärrvärmeanslutning i god tid innan det 
befintliga värmesystemet behövde bytas ut, innan hushållssammansättningen förändrades, 
alternativt innan huset bytte ägare. Resultaten tyder också på att anslutningsgraden skulle 
förbättras om fjärrvärmeföretagen fick ökat förtroende bland hushåll som värderar oberoende 
och egen kontroll högt. Vi rekommenderar därför fjärrvärmeföretagen att närmare undersöka 
följande: 
 

? Teknisk och organisatorisk utformning av en ökad möjlighet för småhusägare att välja 
mellan rördragning in i huset, olika varianter av samkörning med befintliga 
värmesystem, alternativt full fjärrvärmeinstallation. 

 
? Lönsamhetsfaktorn vid traditionella fjärrvärmeanslutningar, efteranslutningar och 

eventuella inköp av befintliga pannor, jämfört med en höjd samtidig anslutningsgrad 
med varierande fjärrvärmeandelar. 

 
? Förhållandet mellan, å ena sidan, den initiala konkurrensfördel och kontinuerliga 

konkurrensutsatthet som flexibla fjärrvärmeanslutninga r kan ge fjärrvärmeföretagen 
och, å andra sidan, den ekonomiska tryggheten vid traditionella anslutningar. Här kan 
även ingå en bedömning av flexibla fjärrvärmeanslutningar som ett alternativt sätt att 
tillmötesgå statliga myndigheters kritik av fjärrvärmeföretagens lokala 
monopolställning. 

 
? Möjligheterna att dessutom kunna använda samkörning av fjärrvärme och andra 

värmesystem till att skapa lokalt miljöstyrda värmesystem, sänkta effekttoppar, samt 
låg returtemperatur.   
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