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Abstract 

A current environmental issue is how to utilize the industrial excess heat in a district heating 
system in a technically and economically efficient way. In effect, both the waste of the 
industrial excess heat resource but also the usage of the primary energy sources will decrease. 
”Heat on wheels” is a potential solution to this problem. The concept is based on storing 
excess industrial heat in a phase changing material, which is then transported inside a 
container placed in a truck to a district heating system. 
 
The aim of this project is to investigate whether implementation of ”heat on wheels” is 
economically profitable and what effect it has on the costumer’s satisfaction which currently 
is low due to the high district heating price. In order to answer this question, it is assumed that 
the Swedish heat district systems are open for a third party access and ”heat on wheels” is a 
third party actor in terms of an excess heat supplier. 
 
The capital budgeting methods used are equivalent annual cost and payback period. The 
results have shown that if ”heat on wheels” is implemented, the cost of excess heat is 589 
SEK/MWh excluding profit, which is lower than the current district heating price of 831 
SEK/MWh. Furthermore, it was showed that the concept is profitable and the new district 
heating price is lower if the following criteria are met: 
 

• The transport distance between the excess heat supplier and the district heating system is less 
than 119 km, return journey 

• The purchase cost of the container filled with phase changing material is less than 3 MSEK 
• The purchase cost of excess heat charging and discharging stations is less than 2,3 MSEK 
• The economic life of the investment is at least 7 years 

 
In conclusion, an investment of implementation of ”heat on wheels” is profitable as it results 
in a lower cost of excess heat and thus, in a lower district heating price. Consequently, not 
only will this increase costumer’s satisfaction but also the usage of industrial excess heat. 
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Sammanfattning 

En aktuell miljöfråga är hur den industriella överskottsvärmen kan tas tillvara på och nyttjas i 
fjärrvärmenät på ett teknisk och ekonomiskt effektivt sätt. På så sätt minskar både 
resursslöseri av överskottsvärme och användningen av dem primära energikällorna. ”Värme 
på väg” är en potentiell lösning på detta problem. Konceptet går ut på att lagra den industriella 
överskottsvärmen i fasändringsmaterial som sedan transporteras i en container placerad i en 
lastbil till ett fjärrvärmenät.   
 
Syftet med detta projekt är att undersöka om det är ekonomiskt lönsamt att implementera 
“värme på väg” och vilken påverkan det har på kundnöjdheten som i dagsläget är låg på grund 
av det höga fjärrvärmepriset. För att besvara frågeställningen har rapporten utgått från att de 
svenska fjärrvärmenäten är öppna för tredjepartstillträde och att ”värme på väg” är en 
tredjepartsaktör i form av en restvärmeleverantör. 
 
De investeringskalkylerna som har använts är annuitets- och paybackmetoden. Resultat som 
erhållits vid implementering av ”värme på väg” är att kostnaden för restvärme uppgår mot 
589 SEK/MWh exklusive vinst, vilket är lägre än dagens fjärrvärmepris på 831 SEK/MWh. 
Dessutom visade resultaten att konceptet är lönsamt och det nya fjärrvärmepriset blir lägre om 
följande kriterier uppfylls: 
 

• Transportavståndet mellan restvärmeleverantör och fjärrvärmenät understiger 119 km, 
tur och retur 

• Inköpskostnaden för container fylld med fasändringsmaterial understiger 3 MSEK 
• Kostnaden för laddnings- och urladdningsstation för restvärme understiger 2,3 MSEK 
• Investeringens ekonomiska livslängd är minst 7 år 

 
Slutsatsen som dras är att det är lönsamt att investera i införande av ”värme på väg” eftersom 
det har resulterat i lägre kostnad för restvärme och därmed lägre fjärrvärmepris. Följaktligen 
kommer detta inte bara öka fjärrvärmekundernas nöjdhet utan också användningen av den 
industriella överskottsvärmen. 
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1 Nomenklatur 
 

Benämning    Tecken  Enhet 

Annuitet    A SEK 
Annuitetsfaktor   k - 
Grundinvestering   G SEK 
Kalkylränta    r % 
Phase Changing Material, Fasändringsmaterial  PCM -  
Restvärde    R SEK 
Tredjepartstillträde   TPA - 
Vinstmarginal   v % 
År    n -  
Årligt betalningsöverskott år n  !! SEK/år 
Återbetalningstid    T år  
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2 Inledning  
I detta avsnitt kommer det ges en introduktion till projektet. Projektets problemformulering 
och den befintliga problematiken på fjärrvärmemarknad kommer lyftas fram. Slutligen 
kommer rapportens övergripande mål och tillvägagångsättet för att nå dessa att presenteras.  
 

2.1 Introduktion  
Fjärrvärme är en uppvärmningsmetod som täcker nästan 50 % av Sveriges totala värmebehov 
(E.ON 2011). Fjärrvärme produceras av en bränslemix som genom tiderna haft varierande 
andelar bränslen. I dagsläget är bränslemixen mer miljövänlig än den någonsin varit men 
målet är att öka användningen av industriell överskottsvärme för att på så sätt uppnå högre 
ekonomisk lönsamhet och lägre negativ miljöpåverkan då användningen av primärenergin 
minskar (Binder m.fl., 2013). Restvärmemängden i Sverige är osäkert, vissa källor hävdar att 
det finns upp till 100 TWh/år restvärme (Ahnemark m.fl., 2009). Anledningen till att forskare 
inte är överens om andelen industriell överskottsvärme är för att de inte definierar begreppet 
på ett likartat sätt (Arnell m.fl., 2012). Utmaningar som existerar idag är inte endast det 
faktum att en ökning av användningen av industriell överskottsvärme bör ske utan snarare att 
utveckla teknologi och metoder för att öka användningen av överskottsvärme på ett hållbart 
och ekonomiskt lönsamt sätt (Energinyheter, 2011).  
 
Fjärrvärmemarknaden består av två aktörer, producent och slutkund och marknaden befinner 
sig i en naturlig monopolsituation (Gavelis och Gorosh, 2011). Den rådande 
monopolsituationen har resulterat i att slutkunderna har länge varit missnöjda på grund av att 
sin svaga position på marknaden samt eftersom de anser att fjärrvärmeföretagen begär ett allt 
för högt fjärrvärmepris (Granath, 2011).  

Problematiken inom kundernas marknadsposition har bland annat uppmärksammats av 
regeringen vilket resulterat i införandet av den allra första fjärrvärmelagen. Lagens syfte är att 
stärka kundernas marknadsposition genom införande av olika avtal och regleringar som 
kommer presenteras senare i rapporten. Trots införande av fjärrvärmelagen har kundernas 
position inte stärkts tillräckligt eftersom kundernas förhandlingskraft fortfarande är låg, se 
avsnitt 3.2.2. Fjärrvärmelagen har inte heller resulterar i en försvagad monopolsituation som 
råder, vilket gör att kunderna fortfarande inte har möjlighet att välja och byta mellan olika 
leverantörer. Därmed kvarstår slutkundernas missnöje kring sin position på dagens 
fjärrvärmemarknad (Regeringen, 2011).  

Även problematiken inom det höga och varierande fjärrvärmepriset har diskuterats men inte 
åtgärdats. Enligt rapporten ”Fjärrvärmen och monopolet” är det vanligt för monopolföretag att 
ha för höga kostnader. Men istället för att satsa på innovationer och andra faktorer som kan 
sänka kostnaderna, fokuserar monopolföretagen istället på att försvara sin marknadsposition. 
En annan anledning till att kunderna inte är nöjda med fjärrvärmepriserna är att priserna 
skiljer sig beroende på var i Sverige fjärrvärmekunderna är bosatta. Prisskillnaderna är och 
har varit stora, exempelvis har det dyraste priset varit mer än dubbelt så högt än det lägsta 
fjärrvärmepriset (Energimarknadsinspektionen, 2012).  
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“Värme på väg” är ett nytt koncept som ökar användningen av industriell överskottsvärme. 
Konceptet bygger på att lagra värme i PCM, Phase Changing Material eller 
fasändringsmaterial som det kallas på svenska, som är en samling olika material, för att sedan 
transportera dessa i containrar placerade i exempelvis lastbil till fjärrvärmenät där värmen 
nyttjas (Jardfelt, 2012). En detaljerad beskrivning av konceptet finns i avsnitt 4.2. Utredningar 
har visat på att en ökad användning av restvärme inom fjärrvärmenätet kan sänka 
fjärrvärmepriset (Rydén m.fl., 2011) (Gåverud m.fl., 2011). Därmed är ”värme på väg” en 
potentiell lösning på dagens problematik som handlar om missnöjda kunder som anser att 
fjärrvärmepriset är för högt.   
 
För att undvika resursslöseri och istället nyttja restvärme har regeringen föreslagit införande 
av TPA, tredjepartsaktör som exempelvis kan vara en restvärmeleverantör. Tredjepartsaktören 
får tillgång till fjärrvärmenäten och därmed kan restvärmeanvändningen öka i bränslemixen. I 
flera rapporter har slutsatser dragits om att TPA eventuellt skulle kunna vara lösningen på den 
nuvarande problematiken på fjärrvärmemarknaden eftersom restvärmeanvändningen tros, 
enligt somliga rapporter, sänka fjärrvärmepriset. I en rapport som regeringen utgivit har även 
ändrade lagar diskuterats för att alla producenter som vill ska kunna träda in på marknaden 
och konkurrera med dem befintliga aktörerna (Regeringen, 2011).  

 

Syftet med denna rapport är att undersöka konceptet “värme på väg” ur ett ekonomiskt 
perspektiv med hjälp av en investeringskalkyl. Kalkylens resultat kommer hjälpa att dra 
slutsatser kring konceptets lönsamhet och påverkan på kundnöjdhet.  
 

2.2 Problemformulering 
Fjärrvärme har används i flera decennier men trots effektiviseringar i systemet, exempelvis i 
form av mer miljövänlig och ekonomisk bränslemix, fortsätter fjärrvärmepriset att öka, se 
figur 1 nedan. Som figuren visar är medelfjärrvärmepriset idag 831 SEK/MWh. Som ett 
resultat av dem fortsatt ökade priserna har fjärrvärmebranschen missnöjda kunder. Flera 
försök har gjorts till att lösa det existerande problemet på marknaden, exempelvis som 
införande av fjärrvärmelagen, vilket diskuteras i avsnitt 3.1.4 Fjärrvärmemarknad. Men trots 
detta har kundmissnöjdheten inte kunnat åtgärdas (Eriksson m.fl., 2013).  
 



-10- 
 

 
Figur 1: Medelfjärrvärmeprisets utveckling (Holm, 2014) 
 
En ökad användning av industriell överskottsvärme har varit en av lösningarna som 
diskuterats i fjärrvärmebranschen. Även olika utredningar har behandlat denna problematik. 
En del utredningar visar på att en ökad användning av överskottsvärme leder till lägre 
fjärrvärmepris (Gåverud m.fl., 2011) medan andra utredningar visar på motsatsen (Damsgaard 
m.fl., 2011). 
 
I denna rapport kommer “värme på väg” undersökas ur ett lönsamhetsperspektiv vilket 
innebär att fokus kommer ligga i att avgöra om det är ekonomiskt lönsamt att lagra industriell 
överskottsvärme i PCM som i container transporteras med hjälp av lastbilar till fjärrvärmenät 
där restvärme nyttjas. 
 

2.3 Målbeskrivning 
Rapportens övergripande mål är att undersöka om det är ekonomiskt lönsamt att införa 
konceptet “värme på väg”. För att besvara detta problem kommer rapportens utgångsläge vara 
att TPA är vägen in för konceptet och att konceptet därmed utgörs av en tredjepartsaktör i 
form av en restvärmeleverantör. Det övergripande målet kommer att uppnås genom 
nedanstående delmål: 

 

• Vad har tidigare gjorts inom “värme på väg”? 
Framtagning och bearbetning av vetenskapliga rapporter och utredningar kring “värme 
på väg” 
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• Vilken investeringskalkyl ska användas för beräkning av lönsamheten kring “värme 
på väg” samt vilka parametrar ska ingå? 
Undersökning av befintliga investeringskalkyler samt val av passande 
investeringskalkyl. Identifiering av kostnader i form av parametrar och variabler som 
ska ingå i kalkylen. Investeringskalkylen sätts sedan upp i form av relevanta 
matematiska ekvationer som används för beräkning av kostnaden för restvärme. 
Genom att beräkna kostnaden för restvärme som fås vid implementering av konceptet 
kommer slutsatser kunna dras kring konceptets lönsamhet och därmed om konceptet är 
en eventuell lösning på fjärrvärmekundernas missnöjdhet. 
 

• Vilka tekniska komponenter bör tas med i beräkning av lönsamheten kring “värme på 
väg”? 
Informationssökning kring hur den tekniska processen (laddning och urladdning av 
överskottsvärme) inom “värme på väg” fungerar, vilka komponenter ingår samt deras 
kostnad och vilka andra kostnader som tillkommer vid implementering av konceptet.  
 

• Hur påverkar antaganden lönsamhet för “värme på väg”?  
Känslighetsanalys kommer att genomföras för att se hur känsliga beräkningarna är för 
antaganden och hur det påverkar utfallet, det vill säga kostnaden för restvärme. Med 
hjälp av känslighetsanalysens resultat ska ett antal parametrar väljas ut för djupare 
analys av deras påverkan på lönsamheten. 
 

• Vilka slutsatser kan dras?  
Framtagning av slutsatser kring konceptets lönsamhet, påverkan på fjärrvärmepriset 
och möjligheter till att lösa fjärrvärmemarknadens problematik med kundmissnöjdhet.  
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3 Litteraturstudie 
I detta avsnitt kommer litteraturstudie kring fjärrvärme, tredjepartstillträde, “värme på väg” 
konceptet och den internationella forskningen kring “värme på väg” betraktas. Läsaren 
kommer bland annat att bekanta sig med fjärrvärmebranschen, utredningar kring införande 
av TPA, den tekniska aspekten av ”värme på väg” konceptet och den internationella 
forskningen kring PCM och ”värme på väg”. 

 

3.1 Värmekällor och fjärrvärme 
Under denna del av litteraturstudien kommer bakgrundsfakta kring industriell 
överskottsvärme, fjärrvärme och fjärrvärmebranschen med dess marknadsstruktur, aktörer 
och nuvarande regleringar presenteras. 

 

3.1.1 Industriell överskottsvärme 

Industriell överskottsvärme är en biprodukt från industriella processer och som till största 
delen kyls bort istället för att användas (Moshfegh B, 2012) för att exempelvis skapa el (Mid-
Atlantic clean energy application center, 2014). Överskottsvärmen förekommer i form av heta 
gaser, hetvatten och strålning (International Energy Agency, 2010). Exempel på några 
industrier där restvärme förekommer är järn- och stålindustrin, kemiindustrin och även 
kärnkraftsindustrin (Arnell, 2012). IEA, International Energy Agency’s undersökningar har 
visat att ungefär 20-50 % av den tillförda energin inom industrier omvandlas till restvärme 
(Internation Energy Agency, 2010). Andra undersökningar har visat att det finns mellan 6-100 
TWh/år restvärme i Sverige (Ahnemark m.fl., 2009) (Sommestad, 2009) De breda 
intervallerna är resultat av att det är svårt att mäta restvärmemängden och dessutom utgår 
forskare från olika definitioner på restvärme när mätningarna genomförs.  
 
Svensk Fjärrvärme har kommit fram till att dagens restvärmeanvändning motsvarar cirka 5 
TWh överskottsenergi (Arnell m.fl., 2012) vilket är en låg siffra jämfört med intervallet för 
den möjliga mängden restvärme. En del av restvärme används redan i dem svenska 
fjärrvärmenäten och utmaningen ligger i att hitta sätt att för att kunna nyttja ännu mer 
restvärme. 
 

3.1.2  Fjärrvärme ur ett tekniskt perspektiv 

Fjärrvärme är Sveriges mest förekommande uppvärmningskälla då det är bekvämt, driftsäkert 
och miljövänligt (Mälarenergi). Idag täcker denna uppvärmningsmetod cirka hälften av all 
uppvärmning i Sverige (E.ON, 2011).  

Fjärrvärme en metod som bygger på storskalighet och går ut på att värme produceras antingen 
i ett centralt värmeverk eller i en central kraftverkanläggning. Denna värme överförs till 
vatten som är värmebärare i systemet och levereras till anslutna fastigheter via underjordiska 
kulvertnät, nedgrävda ledningar. Det finns två typer av anslutningsrör, ett för fram och ett för 
returledning. Framledningstemperaturen, det vill säga temperaturen på det vattnet som 
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levereras till slutdestinationen från värmeverket, varierar och beror på utomhustemperaturen 
(Gemina Termix, 2005) men brukar hållas mellan 65-110 °C (Mälarenergi, 2014). När 
värmen har nått slutdestination tar en fjärrvärmecentral, som består av två värmeväxlare, emot 
värmen för att sedan föra den vidare till byggnadens vattensystem för uppvärmning av 
element och vatten (Energimyndigheten, 2011) (Mälarenergi, 2014). Således behöver inte 
varje separat lägenhet ha en egen värmekälla. När värmen har nyttjats levereras det kalla 
vattnet, vars returledningstemperatur ligger omkring 55 °C, tillbaka till det centrala 
värmeverket alternativt kraftvärmeanläggningen via returledningsrören (Tekniska verken, 
2014). På detta sätt bildar fjärrvärme ett kretslopp. Figur 2 visar hur ett fjärrvärmenät är 
uppbyggt. 

 

 
 

Figur 2: Fjärrvärme produceras i ett värme/kraftvärmeverk och distribueras till slutdestinationen via 
underjordiska fjärrvärmerör (Energimyndigheten, 2011)  

 

3.1.3  Bränslemix 

Värme som används inom fjärrvärmenäten producerats från en bränslemix vars andelar har 
varierat genom tidens gång. Varje enskilt, lokalt fjärrvärmesystem har en egen bränslemix. 
Generellt har andelen fossila bränslen minskat sedan 80-talet och Svensk Fjärrvärmes 
undersökning av den tillförda energiutvecklingen visar att denna trend fortsätter (Svensk 
Fjärrvärme, 2014). 
 
Under 80-talet upptog olja en stor andel av den totala bränslemixen till skillnad från 
överskottsvärme som upptog en liten andel av totala bränslemixen. Men bränslemixen har 
förändrats och år 2012 bestod den till 42 % av biobränslen, bland annat flis, pellets och 
överblivna grenar, och endast 3 % olja. År 2012 utgjorde spillvärme ca 7 % av den totala 
bränslemixen. Dessa förbättringar har resulterat i en mer miljövänlig bränslemix (Svensk 
Fjärrvärme) och fortsätta förbättringar eftersträvas. Andelen restvärme förväntas öka till 10 % 
år 2015 och denna ökning skulle innebära att 200 000 småhus till kan värmas via fjärrvärme 
(Svensk Fjärrvärme, 2013).  Dessutom har införandet av koldioxidskatten lyckats sänka 
andelen fossila bränslen som används (Naturskyddsföreningen, 2014). Allt detta leder till att 
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fjärrvärme blir en allt mer miljövänlig och attraktiv metod då allt fler miljövänliga bränslen 
används. Dagens utmaning är att öka andelen överskottsvärme i bränslemixen eftersom denna 
resurs inte nyttjas till fullo i dagsläget vilket leder till resursslöseri.   
 

3.1.4  Fjärrvärmemarknad 

Fjärrvärmemarknaden befinner sig i en naturlig monopolsituation vilket innebär att en aktör 
inom varje enskilt geografiskt område som är ett lokalt monopol, producerar, levererar och 
säljer till flera olika konsumenter (Holmberg och Muld, 2012) (Sandström, 2013). Den 
rådande monopolsituationen beror på en ekonomisk och en teknisk anledning.  

Den ekonomiska anledningen är att naturligt monopol uppstår när ett bolags stordriftsfördelar 
är så pass stora att det inte är ekonomisk lönsamt för andra bolag att etablera sig och bygga 
parallella fjärrvärmenät (Sandström, 2013) (Fastighetsägarna, 2014). Därmed befinner sig 
fjärrvärmemarknaden i naturligt monopol eftersom styckkostnaden är lägst när det bara finns 
ett fjärrvärmenät inom varje region. Om fler bolag skulle etablera sig skulle fjärrvärmepriset 
höjas som resultat av mindre stordriftsfördelar (Sandström, 2013).  

Dessutom förhindras inträde av konkurrenter av tekniska skäl eftersom byggande av ett nytt 
fjärrvärmenät i ett område med redan befintligt fjärrvärmenät skulle kräva tekniskt 
komplicerade och kostsamma omkonstruktioner för att inte förstöra det befintliga nätet. Vid 
byggandet av ett nytt fjärrvärmenät måste det tas hänsyn till befintliga underjordiska 
ledningar såsom fiberoptik och gasledningar men också andra faktorer såsom tidpunkt och 
plats för grävning för att minimera störningen på omgivningen. Detta kompliceras ytterligare 
när fler parallella nät ska läggas (NCC, 2014). 

 
Rent teoretiskt är fjärrvärmebranschen väldefinierad med en tydlig struktur och uppbyggnad. 
Det framgår vilka aktörer som finns på marknaden samt vad deras respektive roll består av.  
Fjärrvärmemarknaden består i dagsläget av två aktörer, fjärrvärmeföretag och slutkund, vilket 
till skillnad från andra branscher kan ses som förhållandevist få aktörer (Gavelis och Gorosh, 
2011). Sedan den 1 juli 2008 har marknaden ändrats ur den synvinkeln att det sedan dess finns 
fjärrvärmelagen, en lag för respektive aktörs rättigheter och skyldigheter. Lagens syfte har 
varit att stärka kundens position på fjärrvärmemarknaden i den rådande monopolsituationen 
(Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2014). Fjärrvärmelagen säger att informationen kring 
fjärrvärmepriset och prissättning måste vara lättillgänglig för både konsumenterna och 
allmänheten. Slutkund har även rätt att begära en förklaring till hur och varför prismodellen 
ändrats eller utformats på ett visst sätt. Lagen ger även slutkunder rätt att säga upp det skrivna 
avtalet vid frivillig tidpunkt eller chans till medling vid tvister som rör prissättning eller andra 
avtalsvillkor (Ansökan om medling, 2012). Medlingen, som hanteras av Fjärrvärmenämnden 
vilket i sin tur blivit tillsatt av Energimyndigheten, får dock enligt lag inte ske innan ett försök 
till förhandling skett mellan dem båda parterna (Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2014). 
Slutligen säger lagen att fjärrvärmebolagen ska förse kunder och allmänheten med en 
årsrapport som innehåller fjärrvärmeverksamhetens ekonomi (Konsumenternas 
energimarknadsbyrå, 2014).  
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Den andra aktören på fjärrvärmemarknaden är fjärrvärmebolagen. Fjärrvärmebolagen, som 
producerar fjärrvärmen, anses enligt fjärrvärmelagen även vara nätägare vilket innebär att de 
har som skyldighet att sköta den fysiska distributionen av fjärrvärmen till slutkund vilket 
bidrar till förstärkning av monopolsituationen (Sveriges Riksdag, 2008) 
 
Men fjärrvärmebolagen har även skyldigheter i form av att de sedan lagstiftningen är skyldiga 
att kunna motivera prissättning samt existerande prismodeller, detta av samma anledning som 
tidigare nämnts, det vill säga för att kunna stärka slutkundens position på 
fjärrvärmemarknaden. Informationen bör även vara lättillgänglig för allmänheten att läsa om 
(Sveriges Riksdag, 2008).  

 
Att det dessutom införts en ny lagstiftning år 2008, vilket är den första lag som stiftats inom 
fjärrvärmeområdet, har även det resulterat i att marknaden strukturerats upp ytterligare samt 
att respektive aktörs rollbeskrivning förtydligats avsevärt. Inte minst har lagstiftningen stärkt 
kundernas position på marknaden vilket var grundidén med att införskaffa en fjärrvärmelag 
(Birgersson m.fl., 2004).  
 
En övergång till praktiken visar dock annorlunda bild av fjärrvärmebranschen och alla 
inblandade aktörer. Svensk Kvalitetsindex (SKI) är en organisation som genomför 
undersökningar kring kundnöjdhet för olika produkter. SKI:s undersökning från år 2010 
visade att konsumenterna ser på fjärrvärme som en välfungerande och miljövänlig 
uppvärmningsform men trots det sjunker kundnöjdheten (Gåverud m.fl., 2011). Detta beror 
främst på att den rådande monopolsituationen har resulterar i höga fjärrvärmepriser som 
dessutom varierar över landet, vilket kunder upplever som orättvist (Pettersson, 2012) 
(Energimarknadsinspektionen, 2012).  

 

3.2 Tredjepartstillträde 
I denna del av litteraturstudien kommer TPA introduceras. Vidare kommer sammanfattningar 
av rapporter och utredningar som behandlar införandet av TPA och dess konsekvenser på 
fjärrvärmemarknaden presenteras.  

3.2.1  Om tredjepartstillträde 

Flera studier har uppmärksammat problemet med den höga andelen missnöjda 
fjärrvärmekunder och som förslag på potentiell lösning till problemet föreslås TPA, Third 
Party Access eller tredjepartstillträde som det kallas på svenska. TPA innebär att en tredjepart, 
exempelvis i form av en restvärmeleverantör, får tillträde till alla svenska fjärrvärmenät 
(Svensk Fjärrvärme, 2012). De vanligaste anledningarna till argumentation kring införandet 
av TPA är för att stärka kundens position, sänka fjärrvärmepriset samt öka användningen av 
restvärme (Damsgaard m.fl., 2011). 
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3.2.2  Fjärrvärme i konkurrens - betänkande av TPA-utredning 

Kritiken som framförts kring missnöjdheten bland fjärrvärmekunderna har uppmärksammats 
av regeringen. Första steget regeringen tog mot att lösa detta var införingen av 
fjärrvärmelagen, se avsnitt 3.1.4. Lagen resulterade i en förstärkning av kundernas 
marknadsposition men förbättringen var inte tillräcklig och missnöjet kvarstod. Detta ledde 
till tillsättning av en TPA-utredning för att avgöra huruvida införande av TPA på 
fjärrvärmemarknaden kunde vara lösningen på fjärrvärmekundernas missnöje och svaga 
position gentemot fjärrvärmebranschen (Gåverud m.fl., 2011). 
 
Regeringen hävdar i sin utredningsrapport att TPA skulle leda till: 

• Förstärkning av fjärrvärmekundernas position på marknaden. Detta eftersom TPA 
konkurrensutsätter fjärrvärmemarknaden. Som resultat av detta ökar kundernas 
förhandlingskraft och valfrihet eftersom kunderna har möjlighet att välja och byta 
fjärrvärmeleverantör, vilket stärker kundernas marknadsposition (Sandström, 2013).  

• Effektivare fjärrvärmemarknad med lägre fjärrvärmepriser. Genom att tillåta fler 
tredjepartsaktörer ha tillgång till fjärrvärmenätet uppstår effektiv konkurrens som på 
sikt sänker fjärrvärmepriser, vilket bland annat beror på ökat användning av industriell 
överskottsvärme. Den effektiva konkurrensen resulterar även i att kvalitén och 
kundservicen höjs och därmed erhålls en ökad kundnöjdhet (Gåverud m.fl., 2011).  

 
I utredningen diskuteras att ytterligare åtgärder bör vidtas för att uppnå effektiv och hållbar 
implementering av TPA. Exempelvis finns det en brist i fjärrvärmelagen som tillåter 
nätägaren att avbryta ett samarbete med en potentiell tredjepartsaktör utan att strida mot 
lagen, vilket förklarar varför dagens marknad inte har en etablerad tredjepartsaktör. 
En rättslig reglering kan vara lösningen på detta vilket innebär inträde av en ny fjärrvärmelag. 
I den nya lagen kommer det bland annat vara ett krav att en nätägare inte får neka tillträde av 
en potentiell tredjepartsaktör. Detta kommer underlätta tillträde av tredjepartsaktörer vilket 
regeringen menar kommer lösa majoriteten av dagens problem på fjärrvärmemarknaden.  
 
Det är även viktigt att ett framtida TPA kan säkerställa leverans och kvalité för att öka 
kundnöjdheten och öka kundernas trygghet. Dessutom föreslår regeringen att fjärrvärme ska 
följa samma prissättningsmodell som el för att lösa problematiken kring de höga 
fjärrvärmepriserna.  
 
Regeringens slutsatser i utredningsrapporten är att ett reglerat TPA i kombination med de 
rättsliga regleringarna tillsammans är relevanta och är realistiska förslag som kan 
implementeras på den nuvarande fjärrvärmebranschen. Regeringen lyfter även fram vikten av 
att förstå den totala vinsten, vilken de menar kommer vara stor i förhållande till 
investeringskostnaderna (Gåverud m.fl., 2011).  

 

3.2.3 Konsekvensanalys av TPA - baserad på studier av verkliga fjärrvärmesystem 

Ett tätt samarbete med Svensk Fjärrvärme samt flera svenska fjärrvärmebolag har resulterat i 
en utredning som syftar till att genomföra en konsekvensanalys av införandet av TPA på 
fjärrvärmemarknaden. Tillsammans har utredarna undersökt ett antal faktorer för att 
införandet av TPA ska vara en lönsam och effektiv satsning (Rydén m.fl., 2011).  
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En av faktorerna är ett lägre fjärrvärmepris. Utredarna är övertygade om att fjärrvärmepriset 
inte kommer att sjunka utan istället öka som resultat av kompensation för dem extra kostnader 
som en omreglering av fjärrvärmemarknaden vid införande av TPA leder till.  
 
En annan faktor som lyfts fram är huruvida TPA leder förändring i nyttjande av 
överskottsvärme. Utredningen har visat att användandet av den ekonomiskt lönsamma 
andelen överskottsvärmen är redan maximal vilket praktiskt innebär att en ökad användning 
av överskottsvärme inte kommer ske oavsett om TPA införs eller ej eftersom den resterande 
andelen överskottsvärme inte är ekonomiskt lönsam att använda. Därmed dras slutsatsen att 
användningen av överskottsvärmen inte kommer öka efter införandet av TPA. 
 
I utredningen konstateras dock att valmöjligheterna för fjärrvärmekunderna kommer öka vid 
införandet av TPA vilket kommer resultera i ökad kundnöjdhet. Men den ökande 
kundnöjdheten anses inte vara tillräcklig för att väga upp dem resterande problemen på 
marknaden vilket resulterar i att införandet av TPA inte ses som en lösning på dagens problem 
på fjärrvärmemarknaden (Rydén m.fl., 2011). 

 

3.2.4  Spillvärme är en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen och dess kunder 

Utredare inom Fjärrsynprojektet ”Spillvärme är en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen 
och dess kunder” definierar restvärme som en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen. Detta 
eftersom utredningen har visat att en ökad användning av restvärme inom fjärrvärmenätet som 
resultat av införande av TPA leder till lägre fjärrvärmepriser och möjlighet till högre 
vinstmarginal för fjärrvärmeföretagen. Därför borde det ligga i fjärrvärmeföretagens intresse 
att öka användningen av restvärme i respektive nät (Fjärrsyn, 2011). 

Statistik från Energimarknadsinspektionen och Svensk Fjärrvärme som används i utredningen 
har visat att ju mer restvärme som används i bränslemixen, desto lägre blir fjärrvärmepriset.  
Dock är det värt att notera att priset inte sjunker drastiskt utan det handlar om små, men ändå 
befintliga, prisminskningar. De fjärrvärmeföretag vars bränslemix utgörs till nästan 100 % av 
restvärme har ett pris som är ungefär 10 % lägre än genomsnittet för alla svenska 
fjärrvärmeföretag. Dessutom bör det noteras att detta är en generell trend då flera fall har visat 
på att fjärrvärmepriset är högt trots stor andel spillvärme i bränslemixen (Fjärrsyn, 2011).  

 
Enligt de intervjuer som genomförts som en del av Fjärrsynprojektet är det oftast 
fjärrvärmeföretagen som tar initiativ till köp och användning av restvärme. Utredarna anser att 
mängden används restvärme kan öka ytterligare om restvärmeproducenten bli ansvarig för 
temperaturspetsningen, som fjärrvärmeföretagen ansvarar för idag.  

Inom denna utredning har TPA setts som en lösning på dagens problematik vad gäller högt 
fjärrvärmepris och andelen använd överskottsvärme (Fjärrsyn, 2011).  
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3.3 “Värme på väg” 
Som tidigare nämnt är rapportens utgångsläge att TPA är vägen in för “värme på väg” och 
att konceptet utgörs av en tredjepartsaktör i form av en restvärmeleverantör. Nedan kommer 
“värme på väg” konceptet att presenteras närmare. Därefter kommer den tekniska aspekten 
av PCM och dess användning att presenteras.  

3.3.1  Om “värme på väg” 

Konceptet “värme på väg” är ett nytt koncept som det fortfarande utreds, analyseras och 
forskas kring. Den viktigaste anledningen till uppkomsten av “värme på väg” är att det finns 
stor potential för effektivisering av energianvändningen och därmed förbättringar för miljön. 
Detta beror på att ”värme på väg” tar tillvara på den annars outnyttjade överskottsvärmen 
vilket resulterar i minskad användning av dem primära energikällorna som olja och kol 
(Svensk Fjärrvärme, 2013). Som resultat av detta uppnås inte bara positiva effekter på miljön 
men också på effektivisering av energianvändningen (Binder m.fl., 2013) och därför är det 
viktigt med en fortsatt utveckling av konceptet.  
 
“Värme på väg” bygger på att värme lagras och transporteras i containrar till slutdestinationen 
där värmen laddas ur och nyttjas. “Värme på väg” inte är enbart PCM utan det finns andra sätt 
att lagra värme på, vilket kommer diskuteras under avsnitt 3.3.5. Dock kommer denna rapport 
utgå från att den industriella överskottsvärmen lagras i PCM för att i sin tur transporteras i 
containrar till slutdestination. Visserligen kan värme levereras med hjälp av fjärrvärme men i 
praktiken är avståndet mellan fjärrvärmenätet och slutdestinationen oftast för lång för att det 
ska vara lönsamt att bygga ut fjärrvärmenät genom att lägga nya rör (Binder m.fl., 2013). Det 
som återstår är att, på en mer detaljerad nivå, undersöka lönsamheten för detta koncept. 
 
Det finns några utmaningar när det kommer till konceptet “värme på väg”. Det förekommer 
driftstopp inom industrin vilket resulterar i risk för utebliven värmeleverans. Dessutom är 
värmeleveransen inte kontinuerlig eftersom industrierna är igång endast under en viss del av 
dygnet. Dessa utmaningar kan lösas genom att lagra den levererade överskottsvärmen i 
vattenlagertankar hos slutkunden för att sedan använda dessa vid behov. På så sätt behöver 
inte kunden drabbas av driftstopp eller icke-kontinuerlig leverans av restvärme (Ahnemark 
m.fl., 2009).  

 

3.3.2  PCM ur ett tekniskt perspektiv 

Forskare har under en längre tid varit intresserade av att lagra latent värme, värme som 
utvinns ur ett ämne när ämnet genomgår fasförändring under konstant temperatur (Nyteknik, 
2014), i material för att sedan transportera det via båt, lastbil eller tåg för att nyttja värmen vid 
slutdestinationen (Ahnemark m.fl., 2009). Ursprungligen har värme transporterats med hjälp 
av hetvatten i en container men denna metod är inte effektiv nog (Charvat och Ostry, 2013). 
Forskning har visat att det är mer lämpligt att använda sig av material med hög energidensitet1 
eftersom sådana material kan lagra mer värme per volymenhet än material med lägre 
energidensitet. Som ett resultat av detta uppnås mer effektiv lagring av värme (Klevard m.fl., 
2011). 
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PCM har en energidensitet som ligger kring 200 kW/m3 (Ahnemark m.fl., 2009) och dessa 
material kan lagra 5-14 gånger mer värme per volymenhet än vatten vilket gör dem till bättre 
alternativ för värmelagring (Robaidi, 2013).   
 
PCM kan delas in i tre olika grupper, organiska, oorganiska och eutektiska material där de 
eutektiska materialen är en blandning av organiska och oorganiska material (Kohli P, 
Crosstree, 2014).  Figur 3 demonstrerar dem olika PCM-klasserna (Balart R m.fl., 2013).  
 
Energi lagras när PCM smälter och avges vid stelning av materialet, allt detta sker under 
konstant temperatur (Kohli P, 2014). Energilagring i PCM en väldigt användbar metod som 
ger friheten att lagra och nyttja energi vid såväl olika tidpunkter som olika geografiska 
områden (PCM-products, 2013). 

 
Figur 3: Klassificiering av PCM (Balart R m.fl., 2013) 

 

1. Energidensitet: mängden energi per volymenhet (Nationalencyklopedin, 2014) 

 

Vid val av PCM bör hänsyn tas till en del faktorer, nedan presenteras några exempel (Buddhi 
m.fl., 2009) 

• Materialets termiska egenskaper 
Materialet bör ha bra värmeöverföringsförmåga som främjar nyttjade av den lagrade 
värmen. 
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• Materialets fysiska egenskaper 
Materialet bör ha hög densitet och genomgår små volymförändringar vid fasändring 
vilket är fördelaktigt vid transport. 

• Materialets kinetiska egenskaper 
Materialet bör inte genomgå underkylning då detta kan ha negativ påverkan på 
urladdning av den lagrade värmen. 
Materialet bör ha en smältpunkt som ligger i närheten av framledningstemperaturen så 
att ingen spetsvärme behöver tillsättas efter urladdningen (Ahnemark m.fl., 2009) 

• Materialets kemiska egenskaper 
Materialet bör ha långsiktig kemisk stabilitet och inte vara giftigt.  

• Ekonomiska faktorer 
Materialet bör vara tillgängligt och kostnadseffektivt.  
 

Förutom materialens förmåga att lagra stora mängder energi finns det flera fördelar med 
användning av PCM:  

• Tekniken är återanvändbar eftersom PCM kan användas flera gånger. Enligt RGEES, 
ett företag med specialisering på PCM, har vissa PCM en tekniskt livslängd på upp till 
5000 cykler där en cykel innefattar en laddning och urladdning (RGEES, 2014) och 
därefter degraderas materialet.  

• Containrar fyllda med PCM går att distribuera med befintliga transportsystem, 
exempelvis tåg, lastbil eller båt (Kohli P, 2014) 

• Värmelagring med hjälp av PCM är en miljövänlig teknik eftersom industriell 
restvärme nyttjas och därmed minskar både behovet och beroendet av fossila bränslen 
(Lingayat och Suple, 2013). Detta resulterar i att halter av växthusgaser i atmosfärer 
blir lägre, vilket är positivt för miljön (Anisur m.fl., 2012) (Hauer m.fl., 2010). 

• Kostnadsbesparingar kan göras genom att lagra värmen i PCM när efterfrågan på 
energi är låg och använda värmen under när efterfrågan är hög under toppbelastning 
(RGEES, 2014).   

Vissa material är mindre lämpade för kommersiell användning som PCM eftersom vissa 
PCM kan resultera i hälsofara och miljöskada. Exempelvis är bariumoxid en potentiell 
PCM men på grund av dess kemiska egenskaper kan ämnet ge brännskador och till och 
med orsaka dödsfall vid små mängder på 1-15 gram (Ahnemark m.fl., 2009). 

 

3.3.3  Värmelagring- direkt och indirekt värmetransport 

Det finns två typer av värmelagring i PCM, direkt, även kallad dynamisk och indirekt, även 
kallad statisk värmetransport (Ahnemark m.fl., 2009). Dessa presenteras nedan: 

Direkt (dynamisk) värmetransport 

I direkt värmetransport, demonstrerad i figur 4, är PCM i direkt kontakt med energibärare, 
exempelvis varmvatten eller olja, under laddning och urladdning av restvärme. En 
värmeväxlare som är placerad utanför containern används för att värma upp energibäraren så 
att PCM smälter och restvärme kan lagras. Pumpen används för pumpning av energibärare.  I 
de situationer där energibäraren inte är den som också distribuerar energi i värmesystemet, 
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finns det ett behov av en extra värmeväxlare för att kunna ta tillvara på den lagrade värmen 
(Ahnemark m.fl., 2009).  
 
Höga effekter kan uppnås vid användning av direkt värmetransport men samtidigt blir en stor 
del av energibäraren bunden i PCM. Detta leder till att energibäraren tar upp en del av den 
totala volymen och därmed sjunker energidensiteten hos PCM vilket i sin tur leder till ökade 
transportkostnader (Ahnemark m.fl., 2009). 
 

 
Figur 4: Direkt värmetransport (Ahnemark mfl.,2009) 

 

Indirekt (statisk) värmetransport 

De indirekta värmetransporterna visas i figur 5 på nästa sida. En värmeväxlare är placerad 
inuti en container som är fylld med PCM och således omges värmeväxlaren av PCM. 
Energibäraren har till uppgift att smälta och stelna PCM och därmed kommer denna 
energibärare flöda i värmeväxlaren som är placerad inuti containern. Således finns det inget 
behov av en yttre värmeväxlare så som det görs i den direkta värmetransporten. För att lyckas 
behålla hög energidensitet har det införts en begränsning som tillåter värmeväxlaren att ta upp 
maximalt 20 % av containerns volym (Ahnemark m.fl., 2009). 
 
Till skillnad från direkt värmetransport är det värmeväxlaren som har direkt kontakt med 
värmebäraren och inte PCM. Den indirekta värmetransporten har dock inte lika hög effekt 
som den direkta värmetransporten. I denna rapport kommer den indirekta värmetransporten 
att användas vid värmelagring av restvärmen (Ahnemark m.fl., 2009) (Klevard m.fl., 2011). 
Anledningen till detta är att vid användning av indirekt värmetransport förekommer 
inkongruent smältning som kommer diskuteras i avsnitt 4.3 vilket gör att energidensiteten 
sjunker. Detta har negativ påverkan på värmelagringen och därmed på transportkostnaderna 
(Ahnemark m.fl., 2009). Vidare är laddnings- och urladdningsprocessen lättare vid indirekt 
värmetransport och denna metod är enklare än den direkta värmetransporten, vilket är 
fördelaktigt vid utvecklingsfasen av konceptet (Setterwall m.fl., 2011).  
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Figur 5: Indirekt värmetransport (Ahnemark m.fl., 2009) 

 
Oavsett vilken typ av värmetransport som används bör mottagaren av överskottsvärme ha en 
ackumulatortank, exempelvis en vattenlagertank för att kunna lagra värme och nyttja den vid 
ojämn energiförbrukning. Det kan också finnas behov att ha en anordning för tillsatsvärme, 
exempelvis en pelletspanna. Denna används för att värma upp restvärme till 
framledningstemperaturen innan restvärme nyttjas i fjärrvärmesystemet för att på så sätt nyttja 
hela den transporterade energin (Ahnemark m.fl., 2009). 

 

3.3.4  “Värme på väg” är inte enbart PCM 

Som tidigare nämnt handlar värme på väg konceptet om att lagra värme i PCM för att sedan 
transportera dessa i en container till kund. Dock löses inte detta enbart genom PCM utan det 
finns flera andra metoder för att lagra värme. Nedan kommer några av dessa metoder att 
presenteras. 

 

3.3.5  Alternativa värmelagringsmetoder   

Termisk energi kan lagras på två olika sätt, latent- och sensibel värmelagring. Den latenta 
värmelagringen som sker med hjälp av PCM har diskuterats ovan. 

Sensibel värmelagring  

Sensibel värmelagring går ut på att med hjälp av värmeöverföringsmetoderna i form av 
ledning, konvektion och strålning, lagra värme i antingen en solid eller en vätska genom att 
förändra dess temperatur (Reinhardt B, 2010). Till skillnad från latent värmelagring genomgår 
inte ämnet någon fasförändring under den sensibla värmelagringen. Hur mycket värme som 
kan lagras beror bland annat på ämnets värmekapacitet, hur stor temperaturskillnad ämnet 
genomgår och hur mycket det finns av ämnet. Ett exempel på ett flytande ämne som kan 
användas inom sensibel värmelagring är vatten som förvaras i en tank. Exempel på solida 
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material är sten, betong och tegel som till en fördel används i byggnader för att hjälpa bevara 
normal rumstemperatur när utomhustemperaturen varierar.  

 
Trots att sensibel värmelagring är billigt och materialen har lång hållbarhet är denna 
värmelagringsmetod inte lika effektiv som de andra metoderna (Buddhi m.fl., 2009). 
 
Reversibla kemiska reaktioner 
Ett annat sätt att lagra energi på är användning av reversibla kemiska reaktioner. Denna metod 
skulle exempelvis kunna användas för att lagra solenergin som sedan nyttjas vid behov. 
University of Nottingham har undersökt konceptet närmare och använt sig av reversibel 
kemisk reaktion med hjälp av magnesiumhydrid (MgH2). Genom att koncentrera solljus på 
magnesiumhydrid kommer ämnet att brytas ner till magnesium (Mg) och väte (H2) samtidigt 
som stora mänger solenergi absorberas. När den lagrade energin ska nyttjas, tillsätts väte till 
magnesium och som resultat frigörs den lagrade energin som bland annat kan användas för att 
driva en elgenerator. Forskare bakom denna rapport har höjt metodens energidensitet, den är 
20 gånger högre än PCM:s och därmed finns det stor potential för denna teknik. Dessutom är 
magnesium ett kostnadseffektivt material vilket gör att det lämpar sig för storskalig 
användning (EON, 2010).  

 
Saltsmälta 
En ny teknik som idag inte är fullt utvecklad är lagring av värme i saltsmälta. Tekniken går ut 
på att ett stort antal speglar, som tillsammans riktar solljus mot en solfångare, används. 
Genom att använda sig av den höga temperaturen som uppstår, fås en temperatur på saltet 
som är högre än 1000 grader (Alpman M, 2010). I denna saltsmälta kommer värme lagras och 
kunna användas längre fram i tiden då ett värmebehov uppstår. Detta är en teknik som anses 
ha stor potential då värmen som lagras i saltsmältan är tillräcklig för att driva en ånggenerator. 
Men på grund av att tekniken inte är utvecklad kan metoden, för tillfället, inte användas i 
praktiken (Stattin E, 2012) 

 

3.4 “Värme på väg” internationellt 
“Värme på väg” konceptet har ännu inte introducerats på den svenska fjärrvärmemakrnaden 
men intrantionellt har konceptet utvecklats och anpassats för att få en bättre tillämpning i 
praktiken. I denna del av litteraturstudien kommer den internationella forskningen och 
utvecklingen kring såväl PCM som “värme på väg” att presenteras.  

3.4.1  Internationell forskning kring PCM och “värme på väg” 

Värmelagring med hjälp av olika metoder är ett aktuellt ämne som har uppmärksammats även 
internationellt. Många länder har insett hur stor potentiell de olika värmelagringsteknikerna 
har och vikten av att fortsätta bedriva forskning och utveckling av de olika metoderna. 
Exempelvis har IEA genomfört det internationella projektet “Energy Conservation through 
Energy Storage (ECES) Task 4224” vars mål var att integrera dem olika forskningsgrupperna 
runtom världen för att främja det globala samarbetet och därmed lösningen på dem tekniska 
problemen som återstår innan värmelagring kan lanseras kommersiellt i en stor skala. Dessa 
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forskningsgrupper har fokuserat på att hitta lämpliga material med energidensitet och 
kostnader som uppfyller kraven och har marknadspotential (International Energy Agency, 
2013). Projektet har resulterat i utveckling av många nya komponenter som är anpassade för 
olika användningsområden. Exempelvis har Tyskland tagit fram en värmeväxlare anpassad 
för kompositmaterial medan Nederländerna tog fram en värmeväxlare med kapacitet på 20 
liter som fungerar som en reaktor för salter (van Helden, 2013). ZAE Bayern, Bavarian Center 
for Applied Energy Research utvecklade ett mobil värmelager, det vill säga container fylld 
med PCM, som skulle kunna användas inom ”värme på väg” konceptet (van Helden, 2013), 
se figur 6. 
 

 
Figur 6: Mobilt värmelager framtaget av ZAE Bayern (van Helden 2013) 
 
I Tyskland har stor fokus lagts på forskning och utveckling av olika PCM. ZAE Bayern och 
ISE, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems har tagit på sig denna uppgift. Deras fokus 
ligger på att utveckla PCM:s kvalitet för att på så sätt öka materialens livslängd och främja 
den termiska konduktiveten som i sin tur påverkar laddnings -och urladdningstiden av 
materialet, vilket är en viktig kostnadsaspekt (RAL Gütezeichen, 2013).  

 
Vidare har forskare upptäckt andra användningsområden för PCM. Forskare vid University of 
Auckland och Illinois Institute of Technology har presenterat några andra 
tillämpningsområden för PCM, dessa presenteras nedan (Al-Hallaj m.fl., 2004). 
 

• Genom att placera små PCM-kapslar i kläder kan kroppen skyddas både mot hetta och 
kyla, vilket kan vara till en fördel i områden med extrema klimatförhållanden. Till 
exempel har en väst, som används av idrottsmän för att reducera sin kroppstemperatur, 
uppfunnits. 
 

• Följande koncept är applicerbart i ett ventilationssystem som används under natten 
som substitut för air condition. Energin lagras i metallceller som innehåller PCM. Vid 
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hög temperatur på dagen är PCMet flytande och då lagras energi som sedan laddas ur 
på natten när PCM stelnar och som resultat genereras el. Det har visat sig att effekten 
som utvinns på detta sätt är minst tre gånger större än effekten från batterier av samma 
storlek som metallcellerna med PCM. 
 

• PCM kan även användas inom byggbranschen. Ett 5 cm tjockt lager placeras på en 
träfiberplatta som läggs på taket, vilket bidrar till ökad nyttjande av solenergin. På så 
sätt uppnås en hög andel värmeöverföring mellan byggnaden och utrymmet. Andra 
material kan också användas men fördelen med träfiberplattor är att de är tillgängliga 
och billiga. Användningen av denna metod leder till behaglig rumstemperatur och kan 
speciellt vara användbart i kontorsbyggnader där temperaturen kan vara hög på grund 
av den stora mängden tekniska apparater som resulterar i mycket värme (McKenna P, 
2013).   

 

Den globala PCM marknaden växer men är som störst i Nordamerika och Europa och Europa 
beräknas vara den största marknaden år 2018 (Markets and Markets, 2014). Några exempel på 
företag som verkar inom branschen är LaTherm som producerar containrar i vilka PCM kan 
fraktas (LaTherm, 2014), RGEES som säljer PCM (RGEES, 2014) och PCM Products 
Limited säljer PCM och även olika typer av containrar och behållare (PCM-products, 2013).  
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4 Modell och metod 
I denna del av rapporten presenteras den fiktiva staden Staden och dess tillhörande Industri 
AB. Det tekniska systemet, dess förlopp och verkningsgrad kommer att förklaras i detalj och 
de valda beräkningsmodellerna kommer beskrivas. 

4.1 Staden och Industri AB 
Rapporten kommer utgå från en fiktiv stad i Sverige med namnet Staden. Staden är en 
glesbebyggd stad med få invånare vilket resulterar i att utbyggande av Stadens fjärrvärmenät 
inte är ekonomiskt lönsamt (Binder, 2013). I Staden ligger en industri med namnet Industri 
AB. Industri AB:s överskottsvärme är en outnyttjad resurs som i dagsläget kyls bort när den 
istället kan tas tillvara på genom att transporteras och nyttjas i Stadens fjärrvärmenät 
(Moshfegh B, 2012). 

 
De nuvarande fjärrvärmekunderna i staden är missnöjda över de höga priserna för fjärrvärme 
vilket gör att Staden söker en lösning på problemet. Staden har fått ett förslag om att införa 
konceptet “värme på väg” då det sägs att det kan vara en eventuell lösning på de höga 
fjärrvärmepriserna. Därför kommer konceptet “värme på väg” undersökas ur ett 
lönsamhetsperspektiv för att se om införandet eventuellt skulle kunna sänka fjärrvärmepriset i 
Staden och därmed öka kundnöjdheten bland stadens invånare.  

4.2 Det tekniska systemet 
Figur 7 visar systemgränsen och de tekniska processerna inom ”värme på väg”:  

 
Figur 7: Projektets tekniska system som demonstrerar processerna i “värme på väg” konceptet 
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Laddnings- och urladdningsprocessen  
PCM laddas hjälp av den indirekta värmetransporten och därmed används två värmeväxlare, 
en som är placerad i container som PCM fraktas i, en yttre värmeväxlare placerad i 
laddningsstationen och ännu en yttre värmeväxlare placerad i urladdningsstationen. 
Restvärmen lagras i PCM hos restvärmeleverantören, i detta fall Industri AB. Sedan 
transporterar en lastbil den lagrade restvärme till Stadens fjärrvärmenät. Nedan beskrivs den 
tekniska processen i detalj (Martin, 2014). 
 
Laddningsprocessen  

1. En värmebärande vattenström och överskottsvärme, exempelvis i form av trycksatt 
hetvatten, skickas in i den yttre värmeväxlaren. Hetvattnet är trycksatt för att det inte 
ska börja koka eftersom kokpunkten stiger med ökat tryck (The International 
Association for the Properties of Water and Steam, 2000). Via värmeväxling värms 
vattenströmmen upp av hetvattnet. 
Teoretiskt exempel: Restvärme i form av hetvatten har temperaturen 110 °C. 
Vattenströmmen värms upp, via värmeväxling, från exempelvis 92°C till 105 °C.  

2. Vattenströmmen lämnar den yttre värmeväxlaren och skickas in i värmeväxlaren 
placerad i containern.   

3. Värmeväxlaren som är nedsänkt i containern har till uppgift att smälta PCM när den 
värmebärande vattenströmmen skickas in i den. När PCM smälter lagras restvärme.  
Teoretisk exempel: Magnesiumnitrat är PCM som antas användas i detta projekt och 
dess  smältpunkt är 89 °C (ChemSpider, 2014). Vattenströmmens temperatur är 105 
°C vilket är högre än PCM:s smältpunkt. Därmed smälter PCM och värme lagras. 
Vattenströmmens temperatur sänks. 

 
När restvärmen har lagrats transporteras container fylld med PCM från Industri AB till 
Stadens fjärrvärmenät.  
 
Urladdningsprocessen 

4. En värmebärande vattenström, exempelvis från fjärrvärmenätets returledningsrör, 
skickas in i värmeväxlaren placerad i containern. Vattenströmmens temperatur är lägre 
än PCM:s smältpunkt och PCM stelnar. När detta inträffar laddas restvärme ur och 
vattenströmmens temperatur ökar.  
Teoretiskt exempel: PCM:s smältpunkt är 89 °C . Vattenströmmens temperatur är 75 
°C och när denna skickas in i containern stelnar PCM och restvärmen laddas ur. 
Vattenströmmen värms upp till 88 °C 

5. Eftersom fjärrvärmenätet är ett slutet system behövs en värmeväxlare för att leverera 
värme till fjärrvärmenätet (Eriksson, 2014). Därför skickas den uppvärmda 
vattenströmmen till den yttre värmeväxlaren så att den kan värma upp fjärrvärmenätets 
värmebärare, vatten. På så sätt levereras värme till fjärrvärmenätet.  
Teoretiskt exempel: Den värmebärande vattenströmmen vars temperatur är 88 °C 
kommer värma vatten som ska användas inom fjärrvärmenätet. Därför kommer 
vattenströmmens temperatur sjunka från 88 °C till 75 °C när värmen har levererats 
till nätet. 
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4.3 Det tekniska systemets verkningsgrad 
Rapporten ” Transportation of Energy by Utilization of Thermal Energy Storage Technology” 
har beaktat verkningsgraden i samma energisystem som denna rapport behandlar. Figur 12 
illustrerar energiflödet i systemet. Enligt rapporten förloras 5 % av den totala 
energiomsättningen under laddnings- och urladdningsprocessen, vilket innebär att det totalt 
förloras 10 % under laddning och urladdning av restvärmen. Vidare har det beräknats att 11,5 
% av den totala energiomsättningen måste tillsättas som extraenergi för att täcka förlusterna 
under transporten från restvärmeleverantör till mottagaren av restvärme (Hauer m.fl., 2010) 

 
Figur 12: Energiflöde i det betraktade energisystemet (Hauer m.fl., 2010) 

 

Organisationen IRENA har i sin rapport ”Thermal energy storage-technology brief” också 
tittat på verkningsgraden för olika värmelagringssystem. För latenta värmelagringen som sker 
med hjälp av PCM är verkningsgraden mellan 75 % - 90 %. Denna variation beror på vilket 
PCM används då olika PCM har olika termiska egenskaper som passar för olika ändamål. 
Exempelvis passar vissa PCM bättre för värmelagring som ska ske under längre tidsperioder 
medan andra PCM passar bättre för kortare värmelagringstider (IRENA, 2013).  

 

Energisystemets verkningsgrad påverkas av flera faktorer, bland annat inkongruent smältning 
av materialet och underkylning som presenteras nedan. 

1. Oorganiska salter kan användas som PCM och när restvärmen laddas in i materialet 
genomgår det inkongruent smältning (Fallahi m.fl., 2013) vilket innebär att när 
materialet smälter bildas en vätska och en solid (Encyclopedia Britannica, 2014). 
Detta har negativ påverkan på systemets verkningsgrad eftersom soliden bildar ett 
lager i botten av containern som PCM fraktas i och bidrar inte till 
värmelagringsprocessen.  För att motverka detta kan vatten användas för att smälta 
soliden som bildas (Fallahi m.fl., 2013).  
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2. Flera PCM genomgår underkylning vilket innebär att materialet inte solidifierar när 
dess temperatur är lika med eller lägre än dess smälttemperatur (Zhao, 2013). Exempel 
på PCM som brukar genomgå underkylning är oorganiska PCM (Günther m.fl., 2014). 
Underkylning är ett problem eftersom den hämmar urladdning av den lagrade 
överskottsvärmen, vilket i sin tur har negativ påverkan på systemets verkningsgrad 
(Günther m.fl., 2007). Därför har användning av organiska PCM varit mer utbrett 
(Markets and markets, 2013).  
 

4.4 Det ekonomiska systemet  
Det systemet som lönsamheten beräknas för demonstreras i figur 7. De komponenterna som 
ingår i systemet och vars kostnader ingår i investeringskalkylerna är: 

1. Inköpskostnad för laddningsstation hos restvärmeleverantören inklusive värmeväxlare 
2. Inköpskostnad för urladdningsstation hos restvärmemottagaren inklusive 

värmeväxlare 
3. Inköpskostnad för en container fylld med PCM  
4. Transportkostnader av containern med en leverans per dag  
5. Anslutningsavgiften till fjärrvärmenätet  

En detaljerad presentation av dessa kostnader finns i bilaga 3. Dessa kostnader utgör grunden 
för investeringskalkyler som presenteras nedan i avsnitt 4.6 och 4.7. Med hjälp av 
investeringskalkylerna beräknas det huruvida konceptet är lönsamt eller inte att implementera 
på fjärrvärmemarknaden. 

 

4.5 Systembegränsningar 
Nedan presenteras begränsningar för det tekniska systemet som illustreras i figur 7 och det 
ekonomiska systemet som beskrevs i avsnitt 4.4.  

• Endast Sveriges marknad kommer betraktas 
• Endast det geografiska fiktiva området Staden kommer betraktas 
• Hänsyn tas endast till hur införande av “värme på väg” påverkar kunderna men inte 

övriga aktörer på fjärrvärmemarknaden 
• Hur “värme på väg” påverkar miljön, varje enskilt fjärrvärmenät och 

leveranssäkerheten kommer inte betraktas 
• Kostnadsbesparingar som uppstår vid minskad förbrukning av vissa bränslesorter 

(olja, biobränslen etcetera) hamnar utanför systemgränsen och kommer inte beaktas i 
beräkningarna kring lönsamheten. 

• Hänsyn till värmeverkens efterfrågan av restvärme kommer inte tas 
 

4.6 Annuitetsmetoden 
För att beräkna om en investering är lönsam används en investeringskalkyl och i denna 
rapport väljs annuitetsmetoden. Annuitetsmetoden beräknar hur lönsam en investering är i 
förhållande till investeringens ekonomiska livslängd. Anledningen till att just 
annuitetsmetoden har valts är att kostnaden för de tekniska apparaterna som ingår i 
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grundinvestering kommer fördelas och avskrivas över den ekonomiska livslängden 
(Arnander, 2007) och även de resterande kostnaderna kommer beräknas som årskostnader. 
Som resultat kommer de årliga betalningarna vara lika stora varje år. Därmed uppfylldes 
grundförutsättningarna för annuitetsmetoden och därför valdes denna metod.  

Annuitetsfaktorn går att läsa av från annuitetstabeller men den går även att räkna ut om 
kalkylräntan och investeringens ekonomiska livslängd är kända, vilket kommer göras i denna 
rapport med hjälp av nedanstående ekvation (Tyni T, 2007) 
 
Annuitetsfaktorn: 

                                                                                                                                              ! =
!(1+ !)!

(! + 1)! − 1
                                                                                                                    (1)     

  

Med hjälp av annuitetsfaktorn kan de årliga betalningarna, även kallade annuiteter, beräknas 
på följande sätt (Lärresurser, 2012):  

 

                                                                                                                                !=
! ∗ !

(1+ !)! − 1
− ! ∗ ! + !!                                                                                           (2) 

 

där an, årligt inbetalningsöverskott ges av (Hansson C, 2014): 

 

                                                                                              !! = å!"#$%  !"#$%&'"!"(&) − å!"#$%  !"#$"%&'(')%*                                       (3)   

 

Denna formel för annuiteten gäller endast om de årliga betalningsströmmarna är lika, det vill 
säga det kommer antas att de årliga kassaflödena i form av in- och utbetalningar är lika stora 
varje år. Därmed blir även de årliga betalningarna lika varje år.  

Ett annat antagande som görs är att investeringen inte har något restvärde, R, det vill säga att 
investeringens kvarvarande värde är noll när den ekonomiska livslängden är slut, i detta fall 
15 år efter investeringen. 

Då beräknas annuiteten på följande sätt: 
 

                                                                                                                                      ! = −! ∗ ! + !!                                                                                                                                  (4) 

 

Enligt annuitetsmetoden är investeringen lönsam och bör accepteras om det årliga 
inbetalningsöverskottet är positivt, det vill säga att inbetalningarna är högre än 
utbetalningarna (Lärresurser, 2012).  
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Därefter beräknas kostnaden för restvärme: 
 

                                                            !"#$%&'  !ö!  !"#$%ä!"# =
−!

!"#"$"$%&  !"#$%ä!"#                                                                       (5)  

 

I sista steget beräknas priset för fjärrvärme inklusive avkastningskrav. Eftersom kostnaden för 
restvärme som beräknades med ekvation 5 är den kostnaden då restvärmeleverantörer varken 
går i vinst eller förlust bör det läggas på en vinstmarginal på restvärmekostnaden. Med denna 
formel beräknas priset för fjärrvärme som fjärrvärmekunder bör betala för att 
restvärmeleverantören går i vinst: 

                                                                    !"ä!!"ä!"#$!%& = !"#$%&'  !ö!  !"#$%ä!"# 1+ !                                                         (6) 
  

4.7 Paybackmetoden 
Paybackmetoden, även kallad återbetalningsmetoden, är en typ av investeringskalkyl som 
används för att beräkna hur lång tid det tar för en investering att betala av sig genom de årliga 
inbetalningsöverskotten. Enligt paybackmetoden är en investering lönsam om 
återbetalningstiden är kortare än investeringens ekonomiska livslängd (Aktiespararna, 2012). 
Syftet med användningen av paybackmetoden är att undersöka om investeringen av ”värme 
på väg” är lönsamt eftersom en investerings lönsamhet bör baserar på minst två 
investeringskalkyler (Posintra, 2014). Paybackmetoden valdes eftersom det är en enkel metod 
och använder sig av siffror som redan har beräknats i annuitetsmetoden.  

Formel 7 används för att beräkna återbetalningstiden när de årliga inbetalningsöverskotten är 
lika stora, se formel 7 (Exponera, 2014): 

 

                                                                                                                                                              ! =
!
!!
                                                                                                                                                (7) 

4.8 In- och utdata 
 

Exempel på indata till investeringskalkylerna är:  

• Transportavståndet, tur och retur 
• Inköpskostnad för laddnings- och urladdningsstation 
• Inköpskostnad för container 
• Anslutningsavgift 

För övrig indata, se bilaga 3. Antaganden för samtliga indata presenteras i bilaga 1.   

Som utdata erhålls återbetalningstiden och kostnad för restvärme vilket motsvarar 
fjärrvärmepriset då vinsten är noll. För att erhålla fjärrvärmepris multipliceras kostnaden för 
restvärme med en vinstmarginal, se ekvation 6.   
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5 Känslighetsanalys 
Detta avsnitt kommer behandla känslighetsanalysen som utförs för de antagna parametrarna 
i beräkningarna. Vidare kommer känslighetsanalysens resultat att tolkas för att sedan dra 
slutsatser kring vilka parametrar som har intressant påverkan på rapportens frågeställning.  

 

Vid beräkningen av lönsamhet med hjälp av annuitetsmetoden har det gjorts flera antaganden, 
se bilaga 1. En känslighetsanalys går ut på att variera ett antagande åt gången för att 
undersöka hur det slutgiltiga resultatet, kostnaden för restvärme, påverkas (Breierova och 
Choudhari, 2001). Därefter kommer ett antal parametrar väljas ut för att analyseras mer 
detaljerat.  
 
De antagna parametrar som ska varieras i projektets känslighetsanalys är: transportavstånd, 
procentuell sats för anslutningsavgift och investeringens ekonomiska livslängd. Parametrar 
som inte är helt antagna men vars värde är väldigt osäkert kommer också att varieras. Dessa 
parametrar är kostnaden för containern, kostnad för laddnings- och urladdningsstation, 
kostnad för restvärmeuttag och kalkylränta.  
 
Dessa parametrar kommer att varieras så att dess värden ökas och minskas. De procentuella 
förändringarna av ursprungsvärdet för respektive parameter är 20 %, 35 % och 50 %.  
 
Till exempel är det initiala avståndet mellan Industri AB och Stadens fjärrvärmenät 60 km tur 
och retur men i känslighetsanalysen kommer detta avstånd att bland annat varieras till 72 km, 
vilket motsvarar en ökning med 20 %. 
 
Därefter beräknas kostnadsskillnaden mellan den nya och gamla kostnaden för restvärme, där 
den nya kostnaden beror på de procentuella förändringarna som gjorts och den gamla 
kostnaden endast beror på de initiala värdena av parametrar som varieras, se bilaga 3.   
Resultat och slutsatser kring känslighetsanalysen presenteras i nästkommande avsnitt.   
 

5.1 Transportavstånd  
Ett initialt antagande är att transportavståndet mellan restvärmeleverantören Industri AB och 
Stadens fjärrvärmenät är 60 km tur och retur. Resultaten av känslighetsanalysen visade att vid 
ökat avstånd mellan Industri AB och fjärrvärmenätet sker en ökning av kostnaden för 
restvärme. Anledningen till detta är att de totala årliga transportkostnaderna ökar som ett 
resultat av ökad körsträcka vilket i sin tur leder till en högre årlig utbetalning och därmed 
även högre kostnad för restvärme.  
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5.2 Inköpskostnad för laddnings- och urladdningsstation 
Kostnaden för laddning- och urladdningsstationen inkluderar två stycken värmeväxlare och 
kostanden för dessa är ungefärlig och därmed osäker. Men de övriga kostnaderna för 
laddnings- och urladdningsstationerna är antagna med stor osäkerhet på grund av att 
svårigheter i att finna en siffra på denna kostnad. Därför är det är av extra stor vikt att 
genomföra en känslighetsanalys för kostnad för denna parameter för att se hur utfallet 
påverkas av de gjorda antagandena.  
 
Känslighetsanalysen visade att högre kostnad för restvärme erhålls när kostnaderna för 
stationerna ökas och vice versa. Detta beror på att avskrivningskostnaden för både stationerna 
ingår i dem årliga utbetalningar och därmed stiger kostnaden för restvärme. 
 

5.3 Inköpskostnad för container  
Kostnaden för containern som PCM fraktas i har baserats på tidigare rapporter men denna 
kostnad är osäker eftersom “värme på väg” ännu inte tillämpats i storskalig miljö.  

I detta fall noterades det att en högre kostnad för containern resulterar i en högre 
grundinvestering. Eftersom grundinvesteringen avgör kostnaden för restvärme fås att en högre 
grundinvestering även resulterar i en högre kostnad för restvärme.  
 

5.4 Kostnad för restvärmeuttag 
Initialt antogs att kostnaden för restvärme är försumbar. Troligtvis är detta inte ett realistiskt 
antagande då Industri AB, i praktiken, förmodligen kommer vilja ta ut en avgift för den 
industriella restvärme som är av intresse för “värme på väg”. Känslighetsanalysens resultat 
visade att kostnaden för restvärme kommer att öka i samma takt som ökningen av kostnad för 
restvärmeuttag, vilket bottnar i anledningen att kostnaden ingår i de årliga utbetalningarna och 
därmed kommer utbetalningarna att växa i samma takt som kostnaden för restvärmeuttag.  
 

5.5 Procentuell sats för anslutningsavgift 
Vid beräkningar i modellen har det antagits att anslutningsavgiften utgörs av 10 % av det 
nuvarande medelfjärrvärmepriset på 831 SEK/MWh. Detta antagande är väldigt förenklat 
eftersom det i praktiken är flera faktorer som påverkar avgiften för anslutning. Under 
rapportens gång har Svensk Fjärrvärme och Fortum kontaktats men ingen information har 
kunnat ges kring en eventuell avgiftsnivå på grund av sekretesskäl. 
 
Vid en procentuell förändring av denna anslutningsavgift fås en låg kostnadsskillnad i 
förhållande till flera övriga kostnadsskillnader som presenterats i denna känslighetsanalys. 
Anledningen till detta är att en ökning med exempelvis 20 % av den ursprungliga procentuella 
satsen på 10 % ger en multiplikation där ena faktorn är mindre än 1. Produkten av 
multiplikationen kommer därför endast öka med några hundradelar och därmed erhålls även 
en procentuell sats som inte ökat drastiskt. Denna låga förändring i den procentuella satsen för 
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anslutningsavgiften resulterar i att även kostnadsskillnaden blir låg. Därmed påverkades 
kostnaden för restvärme inte avsevärt mycket vid ökad anslutningsavgift. 

 

5.6 Investeringens ekonomiska livslängd  
Den ekonomiska livslängden är ett antagande som är osäkert eftersom information kring 
PCM:s hållbarhet och livslängd inom tillämpning av konceptet inte har kunnat hittas, vilket i 
sin tur beror på att konceptet är nytt.  
 
Känslighetsanalysen visade att en högre kostnad för restvärme erhölls vid kortare ekonomisk 
livslängd. En investerings ekonomiska livslängd definieras som den tid en investering är 
ekonomisk lönsamt att använda (Bokföringstips, 2014). Anledningen till detta är att 
kostnaderna för containern och värmeväxlare avskrivs under färre år och därmed ökar de 
årliga utgifterna. Kostnaden för restvärme beräknas genom att dividera annuiteten med 
levererad restvärme under ett år. Eftersom annuiteten, täljaren, ökar i värde mycket mer än 
vad nämnare minskar i värde vid kortare ekonomisk livslängd, erhålls även ett högre värde på 
kvoten, det vill säga kostnaden för restvärme. 

 

5.7 Kalkylränta 
Den antagna kalkylräntan är baserad på ett värde som är specifik för branschen (Lindholm A 
och Ångström A, 2010) (Eriksson, 2014).  

Känslighetsanalysen visade att en procentuell förändring av kalkylräntan påverkar kostnaden 
för restvärme på det sätt att en ökad kalkylränta även ökar kostnaden för restvärme och vice 
versa. Anledningen är att kalkylräntan används för att beräkna annuitetsfaktorn, vilket i sin tur 
används för att beräkna annuiteten. Termen i täljaren, vid beräkning av annuitetsfaktorn, ger 
att ett ökat värde på kalkylräntan även resulterar i ett högre värde för annuitetsfaktorn.  
 
Eftersom annuitetsfaktorn multipliceras med grundinvesteringens belopp fås en högre annuitet 
vid högre värde på annuitetsfaktorn. Annuiteten, som i detta läge ökat i värde, återfinns i 
täljaren av ekvationen för beräkning av den nya kostnaden för fjärrvärmen. Ett högre värde på  
täljaren resulterar även i en högre kostnad för restvärme. 

 

5.8 Parametrar för vidare undersökning 
De parametrar som är utvalda för att studeras närmare är inköpskostnad för container, 
inköpskostnad för laddnings- och urladdningsstation, transportavstånd och investeringens 
ekonomiska livslängd. Anledningen till att just dessa parametrar väljs ut är för att de, enligt 
känslighetsanalysen, har stor påverkan på kostnaden för restvärme och dessutom är de två 
förstnämnda parametrarna antagna med stor osäkerhet och de två resterande är helt antagna. 
 
Dessa parametrar ska studeras närmare genom att fortsätta variera deras värden i 
känslighetsanalysen på samma sätt som det har gjort ovan. Men denna gång är det av intresse 
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att hitta de värdena på parametrarna där investeringen av “värme på väg” inte längre är 
lönsamt. Resultaten kommer att presenteras i avsnitt 5. 

5.9 Brister i modellen 
En modell är en förenkling av verkligheten vilket resulterar i att varje modell har sina brister.  
 
En brist i projektets modell är att den inte tar hänsyn till förluster som förekommer i 
laddnings- och urladdningsprocessen. Istället antas det att verkningsgraden i laddnings- och 
urladdningsstationerna är 100 % och att ingen värme förloras under transporten och 
urladdningsprocessen av PCM. I verkligheten förekommer förluster vilket kan leda till ökade 
kostnader, exempelvis i form av spetsvärme som behöver tillsättas vid slutdestinationen för att 
öka vattnets temperatur innan det används i fjärrvärmenätet. 
 
En annan brist i modellen är att det inte tas hänsyn till efterfrågan av restvärme. Värmeverken 
som producerar fjärrvärme är intresserade av att öka sin vinst. I praktiken innebär detta att 
under vissa perioder är det lönsammare för värmeverken att förbränna olika bränslen istället 
för att köpa in restvärme. Vidare förekommer också situationer där det kan vara tvärtom, att 
värmeverken väljer att köpa in restvärme istället för att betala för tillspetsvärmen som behöver 
tillsättas för att få rätt framledningstemperatur. Allt detta gör att värmeverken efterfrågan på 
restvärme varierar under året och därmed fås inte en kontinuerlig leverans av restvärme från 
Industri AB till det lokala fjärrvärmenätet (Holmström, 2014).  
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6 Resultat och diskussion 
För att kunna besvara projektets frågeställning har beräkningsprogrammet Microsoft Excel 
använts vid beräkning av annuitet- och paybackmetoden. Nedan presenteras de erhållna 
resultaten och tolkningen av dessa. 
 

6.1 Konceptets lönsamhet 
Som tidigare nämnt är en investering, enligt annuitetsmetoden, lönsam när det årliga 
inbetalningsöverskottet antar ett positivt värde (Lärresurser, 2012). Enligt annuitetsmetoden 
erhålls ett positivt årligt inbetalningsöverskott när kostnaden för restvärme är större än 589 
SEK/MWh per år. Eftersom denna kostnad för restvärme är lägre än dagens 
medelfjärrvärmepris som är 831 SEK/MWh  inklusive vinst (Holm, 2014), innebär det att 
investeringen är lönsam fram till att kostnaden för restvärme tillsammans med pålägg av 
vinstmarginal är lägre än 831 SEK/MWh.  
 
Även paybackmetoden har visat att investeringens är lönsamt då återbetalningstid som är 4 år 
är kortare än investeringens ekonomiska livslängd. 

 

6.2 Resultat av parametrar för vidare undersökning 
I känslighetsanalysen har fyra faktorer valts ut för djupare analys kring deras påverkan på 
konceptets lönsamhet, se bilaga 4. Resultat av denna analys presenteras nedan.  
 
Figur 8 visar att “värme på väg” är lönsamt om transportavståndet (tur och retur) mellan 
restvärmeleverantören och fjärrvärmenätet understiger 119 km. 
 

 
Figur 8: Kostnad för restvärme vid varierat transportavstånd 
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Figur 9 visar att “värme på väg” är lönsamt om inköpskostnaden för containern som PCM 
fraktas i understiger 3 MSEK. 
 

 
Figur 9: Kostnad för restvärme vid varierad inköpskostnad för container 

 
 
Figur 10 visar att “värme på väg” är lönsamt om kostnaden för laddnings- och 
urladdningsstation understiger 2,3 MSEK 
 

 
Figur 10: Kostnad för restvärme vid varierad inköpskostnad för laddnings- och urladdningsstation 
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Figur 11 visar att “värme på väg” är lönsamt om investeringens ekonomiska livslängd är 
minst 7 år. 
  

 
Figur 11: Kostnad för restvärme vid varierad ekonomisk livslängd 

 
Investeringen av “värme på väg” är inte längre lönsamt när någon av de ovanstående 
kriterierna inte uppfylls. Detta eftersom kostnaden för restvärme överstiger dagens 
fjärrvärmepris, vilket illustreras i graferna när funktionen som representerar kostnaden för 
restvärme befinner sig ovanför linjen som representerar dagens fjärrvärmepris.  
 

6.3 Jämförelse av resultat med tidigare studie 
“Transport av industriell överskottsvärme” är en rapport som i ett av sina undersökta fall har 
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tidigare rapporten utgått från att det behövs en pelletspanna för att tillsätta spetsvärme till 
vattnet från containern som ska skickas in i fjärrvärmenätet. Kostnaden för denna pelletspanna 
är 300 SEK/MWh. I vår rapport finns det inget behov av en pelletspanna eftersom det antas 
att vattnet som ska användas inom Stadens fjärrvärmenät redan har rätt 
framledningstemperatur som resultat från urladdningsproccesen av restvärmen. I verkligheten 
varierar framledningstemperaturen då den beror på utomhustemperaturen (Gemina Termix, 
2005), se avsnitt 3.1.2. Därmed har inte denna kostnad tagits med i våra beräkningar vilket 
gör att grundinvesteringen blev lägre och därmed ökar lönsamheten.  
 

Värmebehov 
Vidare har den tidigare rapporten tagit hänsyn till stadens värmebehov och 
restvärmemottagarens önskade smältpunkter hos PCM, som i sin tur påverkar 
spetsvärmebehovet. I vår rapport har det inte tagits hänsyn till Stadens värmebehov och 
restvärmemottagarens önskningar för PCMs smältpunkt. Som nämnt tidigare finns det inget 
behov av spetsvärme i vår rapport vilket gör att utgifterna minskar och därmed ökar 
lönsamheten. 
 
Inköpskostnad av container 
Samma inköpskostnad för container för PCM, 1,25 MSEK har använts både i denna rapport 
och i “Transport av industriell överskottsvärme”. Den tidigare rapporten har även räknat med 
att två containrar är i omlopp, när den ena containers laddas, urladdas den andra containern. 
Endast en container har använts i beräkningarna i vår rapport, vilket ökar lönsamheten då 
grundinvesteringen blir lägre.  

 

Inköpskostnad för laddnings- och urladdningsstation 
Denna kostnad har inte betraktats i “Transport av industriell överskottsvärme”. I denna 
rapport antogs denna kostnad vara 0,6 MSEK (se avsnitt 10.1.1.2 för motivering) och denna 
utgjorde en stor andel av grundinvesteringen, vilket kan vara en förklaring till skillnad i 
resultaten.   
 

Investeringens ekonomiska livslängd 
Den tidigare rapporten har inte tagit hänsyn till denna parameter trots att parametern har en 
indirekt påverkan på återbetalningstiden. Det kan vara en av förklaringarna till att den tidigare 
rapportens återbetalningstid är dubbelt så lång som återbetalningstiden som räknats fram i 
denna rapport.  
 

Återbetalningstid 
Den tidigare rapporten har med hjälp av paybackmetoden räknat på investeringens 
återbetalningstid för två PCM med olika smältpunkter. Den ena materialet som hade lägre 
smältpunkt var magnesiumnitrat, samma PCM som används i denna rapport. Enligt den 
tidigare rapporten är återbetalningstiden för detta PCM åtta år medan vår rapport har visat en 
återbetalningstid på fyra år. Som tidigare nämnt beräknas återbetalningstiden genom att 
dividera grundinvesteringen med årligt inbetalningsöverskott. Skillnaden i resultaten måste 
således innebära att i vårt projekt har de årliga inbetalningsöverskotten varit större eller att 
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grundinvesteringen har varit lägre. Detta i sin tur beror på att det har gjorts annorlunda 
antaganden och vissa kostnader som togs med i den tidigare rapporten har försummats här och 
tvärtom. Dessa kostnader har diskuterats ovan. Detta resulterar i en lägre grundinvestering 
vilket i sin tur ökar lönsamheten.  
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7 Slutsats 
Rapportens utgångsläge har varit att TPA är vägen in för “värme på väg” och att konceptet 
utgörs av en tredjepartsaktör i form av en restvärmeleverantör. Syftet och målet med 
rapporten var att beräkna om implementering av konceptet “värme på väg” är lönsamt. 

Slutsatserna gäller för rapportens utgångspunkt och endast för dem faktorer som betraktats i 
rapporten. Eftersom det har gjort flera antaganden (se bilaga 1) finns det fler faktorer som bör 
betraktas i framtida studier (se avsnitt 8) vid vidare undersökning av konceptets lönsamhet. 

 
Annuitetsmetoden har visat att investering av konceptet är lönsamt och kostnaden för 
restvärme har beräknats fram till 589 SEK/MWh exklusive vinst. Så länge denna kostnad, 
inklusive vinst, understiger dagens fjärrvärmepris på 831 SEK/MWh är konceptet lönsamt. 
Även paybackmetoden har visat att konceptet är lönsamt då återbetalningstid har beräknats till 
4 år, vilket är kortare än investeringens ekonomiska livslängd som är 15 år. 
 
En fördjupad känslighetsanalys (se bilaga 4) av de nedanstående fyra parametrarna har visat 
att konceptet är lönsamt om följande kriterier uppfylls: 

• Transportavståndet mellan restvärmeleverantör och fjärrvärmenät understiger 119 km, 
tur och retur 

• Inköpskostnaden för container understiger 3 MSEK 
• Kostnaden för laddnings- och urladdningsstation understiger 2,3 MSEK 
• Investeringens ekonomiska livslängd är minst 7 år 

 
Då konceptet har visat sig sänka kostnaden för restvärme och därmed fjärrvärmepriset 
kommer en implementeringen av ”värme på väg” lösa det exciterande problemet på 
fjärrvärmemarknaden, det vill säga kundnöjdheten kommer öka. Eftersom konceptets 
grundidé är att använda industriell överskottsvärme i processen kommer därmed även 
användningen av industriell överskottsvärme öka. 
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8 Framtida arbete 
För att förbättra investeringskalkylens tillförlitlighet och beräkningar föreslås nedanstående 
kring framtida arbete.  
 
Rapportens övergripande mål har varit att undersöka konceptet “värme på väg” ur ett 
affärsmässigt perspektiv där konceptets ekonomiska lönsamhet varit i fokus. Men från 
tidigare rapporter som presenterats i litteraturstudien har konceptet påverkan på en rad olika 
faktorer som denna rapport inte undersökt. Dessa faktorer är de nya marknadsaktörerna som 
uppkommer vid införandet av TPA, deras nya ansvarsområden och relationer samt de nya 
prissättningsstrategierna för fjärrvärme, exempelvis i form av säsongspriser. Innan konceptet 
eventuellt introduceras på fjärrvärmemarknaden bör dessa faktorer analyseras på en detaljerad 
nivå för att, vid eventuellt införande av konceptet, uppnå så lyckad implementering som 
möjligt. Genom att undersöka och lyfta fram dessa faktorer kan kostnader och eventuella 
besparingar, som kan vara avgörande för lönsamheten, tas med i beräkningarna och ge en 
bättre bild över lönsamheten. 
 
Exempelvis har utgångsläget i denna rapport varit att konceptet introduceras på 
fjärrvärmemarknaden i form av en tredjepartsaktör. Vid öppning av fjärrvärmenätet kommer 
det tillkomma en nätavgift som tas ut från varje aktör som vill ha åtkomst till näten. Därför 
har denna kostnad tagits med i beräkningarna för konceptets lönsamhet. Både Svensk 
Fjärrvärme och Fortum har kontaktats för att ta del av deras uppskattning av avgiftsnivån på 
denna kostnad. Men av sekretesskäl har de inte kunnat dela med sig av fakta och information 
av hur diskussionen går kring anslutningsavgiften. Därför gjordes ett antagande i 
beräkningarna där den initiala anslutningsavgiften valdes till 10 % av det nuvarande 
fjärrvärmepriset enligt Nils Holgerssons-undersökningen (Holm, 2014). Men för att erhålla 
mer tillförlitliga resultat av investeringskalkylen bör anslutningsavgiften undersökas närmre i 
framtida rapporter. 
 
Ett tänkbart scenario skulle kunna vara att kostnaderna kring ett tredjepartstillträde, 
exempelvis anslutningsavgift och kostnader som uppstår vid separering av 
produktionsverksamheterna, visar sig vara för höga för att konceptet ska vara lönsamt att 
introduceras på fjärrvärmemarknaden. I ett sådant fall bör framtida rapporter undersöka 
alternativa sätt för konceptet att introduceras på fjärrvärmemarknaden. 
 
Ett annat förslag på framtida arbeten är att noggrant undersöka kostnaden för containern samt 
laddnings- och urladdningsstationerna. Detta kan göras med hjälp av en teknisk analys som 
exempelvis kan öka förståelsen för vilka värmeväxlare som är bäst lämpad för laddning och 
urladdning av restvärme. Vidare undersökning av detta är särskilt viktigt då 
känslighetsanalysen visade att variationer i dessa kostnader ger stora utslag på 
lönsamhetskalkylen. För att göra “värme på väg” attraktivt bör det eftersträvas att hålla dessa 
kostnader så låga som möjligt.  
 
Dessutom föreslås att även laddnings- och urladdningstiden undersöks. I rapporten antogs det 
att det inte är troligt att utföra mer än en leverans av restvärme till fjärrvärmenätet per dag just 
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på grund av dem långa laddnings- och urladdningstiderna. Men om tekniken utvecklas och 
dessa tider förkortas kan antal leveranser ökas vilket i slutändan leder till lägre fjärrvärmepris.  

Då denna rapport har fokuserat på den ekonomiska aspekten föreslås en undersökning av 
tekniken bakom värmelagringsprocessen på en mer detaljerad nivå. I rapporten antogs det att 
överskottsvärmen lagras via den indirekta värmetransporten trots att denna process, som 
tidigare nämnt i rapporten, inte är tillräckligt effektiv. För att “värme på väg” ska kunna ta 
större marknadsandelar och uppnå större lönsamhet bör det fortsätta läggas fokus på forskning 
och utveckling av värmelagringstekniken.  
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10 Bilagor 
I denna del av rapporten har alla nämnda bilagor bifogats. 
 

10.1 Bilaga 1 
Denna bilaga innehåller antaganden av parametrar i Excelberäkningar 
 

10.1.1 Investeringskostnader 

Alla de nedanstående antagna parametrarna är indata till beräkningarna i Microsoft Excel. 
Antaganden har gjorts i dem fall där de exakta kostnaderna varit okända. I de fall där 
kostnaderna varierat inom ett intervall har en medelkostnad beräknats och använts i 
Excelberäkningarna.  
 

10.1.1.1 Transportkostnader  

Antaganden: 

• Inköpskostnad för en container antas vara 1,25 MSEK. Siffran är baserad på en 
tidigare rapport som behandlade samma frågeställning (Ahnemark m.fl., 2009)  

• I rapporten kommer det räknas med att en container är i omlopp. Detta eftersom det 
endast sker en leverans av restvärme per dag vilket gör att en container räcker. Vid fler 
leveranser bör flera containrar användas för att optimera tiden, när den ena laddas kan 
den andra urladdas.  

• Vidare ska det antas att magnesiumnitrat (Mg(NO3)2) väljs som PCM då denna har 
lagringskapacitet på 3,3 MWh restvärme per transport (Ahnemark m.fl., 2009)  

• Transportavståndet mellan Industri AB och fjärrvärmenätet antas initialt vara 60 km 
tur och retur.  

• Det kommer antas att leveransen av restvärme till fjärrvärmenätet sker en gång om 
dagen, året runt. Detta eftersom laddnings- och urladdningstiden är 3,3 h vardera då 
det tar en timme att ladda ur 1,1 MWh från det valda PCM (Ahnemark m.fl., 2009)  

 
Ej antagande: 

• Transportkostnaden mellan industri och nät är 12-15 SEK/km inklusive moms 
(Skaraslättens transport, 2014). Detta är en allinkluderande kostnad vilket innebär att 
bland annat personal, bensin, drift och chaufförkostnader ingår. I Excelberäkningarna 
väljs ett medelvärde, det vill säga 13,5 SEK/km 

 

10.1.1.2 Total kostnad för laddnings- och urladdningsstation 

Antaganden: 

• Det kommer antas att Industri AB inte tar ut någon avgift gör restvärmeuttag, det vill 
säga kostnaden för restvärmeuttag initialt sätts till noll  

• Kostnaden för laddnings- och urladdningsstationen antas initialt vara 0,6 MSEK. Detta 
eftersom både laddnings- och urladdningsstationen innehåller en värmeväxlare var 
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som har en kostnad på 150 kSEK (Lindberg, 2014). Ytterligare 200 kSEK läggs på 
som kostnad för själva stationerna. 

 
 

10.1.1.3 Övriga antaganden 

• Tekniken antas fungera felfritt och att det inte sker värmeförluster vid laddning, 
urladdning samt under transport av PCM 

• Avkastningskravet (kalkylräntan) för investeringen antas initialt vara 6 %. Den är 
baserad på ett värde som är specifik för branschen (Lindholm och Ångström, 2010) 
(Eriksson, 2014). 

• Anslutningsavgiften till fjärrvärmenätet antas initialt vara 10 % av dagens 
fjärrvärmepris som fås ur Nils Holgersson-undersökningen (Holm, 2014) 

• Investeringens ekonomiska livslängd antas initialt vara 15 år. Denna siffra baserar på 
att i avsnitt 3.3.2 skrevs det att vissa PCM kan användas upp till 5000 cykler där en 
cykel innefattar en laddning och urladdning. Eftersom projektets utgångspunkt är att 
365 leveranser (cykler) av restvärme sker per år fås efter avrundning uppåt att den 
ekonomiska livslängden är 15 år (5000 cykler/365 cykler per år =13,7 avrundas uppåt 
till 15 år).  

• Vinstmarginalen antas initialt vara 15 % 
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10.2 Bilaga 2  
Denna bilaga innehåller delekvationer för Excelberäkningar 
 
Del 1-Beräkningar som kommer användas i annuitetsmetoden 
 

• Avskrivning för laddnings- och urladdningsstation= inköpskostnad för laddnings- och 
urladdningsstation inklusive 2 stycken värmeväxlare/investeringen/ekonomisk 
livslängd 

• Avskrivning för container= inköpskostnad för en container/investeringen/ekonomisk 
livslängd 

• Total transportkostnad= transportavstånd, tur och retur*transportkostnad*antal 
levererade last med restvärme 

• levererad restvärme= antal levererade last med restvärme*PCM:s lagringskapacitet per 
last 

• total kostnad för restvärmeuttag=kostnad för restvärmeuttag*levererad restvärme 
• anslutningsavgift= fjärrvärmepris år 2014 inklusive moms*procentuell sats för 

anslutningsavgiften 
• total årlig anslutningsavgift= anslutningsavgift * levererad restvärme 

 

Del 2- Annuitetsmetoden 

Grundläggande ekvationer för annuitetsmetoden diskuteras i avsnitt 4.6. Nedan presenteras 
delberäkningar inom annuitetsmetoden. 
 

• grundinvesteringens belopp= inköpskostnad för laddnings- och urladdningsstation 
inklusive 2 st värmeväxlare+inköpskostnad för en container 

• utbetalningar= avskrivning för laddnings- och urladdningsstation +avskrivning för 
container + total transportkostnad per år+total kostnad för restvärmeuttag per år+total 
årlig anslutningsavgift 

• För annuitetsmetodens ekvationer, se avsnitt 4.6 
 
Del 3- Paybackmetoden 
 
Se avsnitt 4.7 
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10.3 Bilaga 3  
Denna bilaga innehåller Microsoft Excelarket med de initiala värdena 

Transportavstånd tur och retur (km) 60
Inköpskostnad för laddnings- och urladdningsstation inkl 2 st värmeväxlare (SEK) 600000
Avskrivning för laddnings- och urladdningsstation (SEK/år) 40000
Inköpskostnad för en container (SEK) 1250000
Avskrivning för en container (SEK/år) 83333,33333
Transportkostnad (SEK/km) 13,5
Antal levererade last med restvärme (Antal last/år) 365
Total transportkostnad per år (SEK/år) 295650
Kostnad för restvärmeuttag (SEK/MWh) 0
PCMs lagringskapacitet per last (MWh/last) 3,3
Levererad restvärme (MWh/år) 1204,5
Total kostnad för restvärmeuttag (SEK/år) 0
Fjärrvärmepris år 2014 inklusive moms (SEK/MWh) 831
Procentuell sats för anslutningsavgiften 0,1
Anslutningsavgift (SEK/MWh) 83,1
Total årlig anslutningsavgift (SEK/år) 100093,95

Annuitetsmetoden
Grundinvesteringens belopp (SEK) -1850000
Invetseringens ekonomiska livslängd (år) 15
Kalkylränta 0,06
Annuitetsfaktor 0,102962764
Annuitet (SEK) -709558,3967
Inbetalningar (SEK/år) 0
Utbetalningar (SEK/år) 519077,2833
För beräkning av vinstmarginal (sifferenhet) 1
Vinstmarginal (%) 1,15
Årligt inbetalningsöverskott, exklusive vinstintäkter (SEK) -519077,2833
Erhållna utdata
Kostnad för restvärme (SEK/MWh per år) 589,089578
Fjärrvärmepris inkl avkastningskrav (SEK/MWh per år) 677,4530147

Paybackmetoden
Payback, återbetalningstid (år) 3,564016495

Färgkoder
Parametrar
Årliga utbetalningar  
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10.4 Bilaga 4 
Denna bilaga innehåller analys av dem fyra parametrarna som valdes ut för djupare analys: 
 

• Transportavståndet (tur och retur) mellan restvärmeleverantör och fjärrvärmenät 
• Inköpskostnaden för container  
• Kostnaden för laddnings- och urladdningsstation  
• Investeringens ekonomiska livslängd  

 
Syften med den fördjupade analysen är att fortsätta variera dessa parametrar i 
känslighetsanalysen för att hitta värden för parametrarna där investeringen av “värme på väg” 
inte längre är lönsamt. Detta gjordes med hjälp av “Complex line intersection” mallen (Pope, 
2007) för Microsoft Excel som går ut på att hitta skärningspunkten i figurer 6-9 för kostnaden 
för restvärme samt dagens fjärrvärmepris. Följande resultat (avrundat till två decimaler) 
erhölls: 
 

• Skärningspunkten för figur 6, Kostnad för restvärme vid varierad transportavstånd, 
tur och retur, fås vid 119,25 km, 

• Skärningspunkten för figur 7, Kostnad för restvärme vid varierad inköpskostnad för 
container fås vid 2 965 278 SEK 

• Skärningspunkten för figur 8, Kostnad för restvärme vid varierad inköpskostnad för 
laddnings- och urladdningsstation fås vid 2 316 279 SEK 

• Skärningspunkten för figur 9, Kostnad för restvärme vid varierad inköpskostnad för 
laddnings- och urladdningsstation fås vid 6,891892 år 

 
Efter avrundning av ovanstående utdata dras följande slutsatser för kriterier som ska uppfyllas 
för konceptets lönsamhet 
 

• Transportavståndet mellan restvärmeleverantör och fjärrvärmenät understiger 119 km, 
tur och retur 

• Inköpskostnaden för container fylld med fasändringsmaterial understiger 3 MSEK 
• Kostnaden för laddnings- och urladdningsstation för restvärme understiger 2,3 MSEK 
• Investeringens ekonomiska livslängd är minst 7 år 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


