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Abstract 

In most Swedish municipalities it is possible to heat houses from local district heating plants. The 

customer is then directed to purchase from the company that operates in the area where the 

customer lives, which means that there is no competition on the market and the district heating 

company has a monopoly. A market with monopoly is characterized by inefficient pricing and 

today district heating prices vary widely between different cities. This year, 2014, the highest price 

for heating of one-family-houses using 20 MWh/year is 1.2558 SEK/kWh which is paid in 

Munkedal and the lowest price 0.5000 SEK/kWh is paid in Luleå. 

The wide price variations have meant that the market situation is questioned. Many customers are 

skeptical to the prevailing market where district heating companies have a monopoly on district 

heating in their communities. Skeptics argue that the current market situation leads to excessive 

prices and that district heating’s competitive advantage had diminished. This Bachelor of Science 

Thesis deals with the question whether it would be possible for district heating to act on a 

competitive market and how this would affect prices and CO2 emissions.  

A model has been made to simulate the impact on district heating prices in a competitive market. 

The model is based on a supply curve and uses data from district heating plants in the Stockholm 

area. The model is, however, generic and it can be used to predict the effect on district heating 

prices in a competitive market. It has also been examined how CO2 emissions would be affected 

by a competitive market.  

To make these examinations a number of assumptions and simplifications have been made. This 

means that the result is not exact, but the result still gives an idea of what would happen in a 

competitive market. To investigate the effect of changes in input data a sensitivity analysis has 

been made.  

The examination shows that the prices will be reduced in a competitive market. The reason for 

this is that companies with the low prices will sell more than what they presently do, and 

companies with high prices will sell less. 

CO2 emissions will, according to the examination, increase. This is because the district heating 

plants that will sell more in a competitive market have slightly higher emissions than those that 

will sell less. This result depends on the district heating plants that are included in the study, and 

if data from other companies would be used it is possible that the outcome would be different. 
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Sammanfattning 

I de flesta svenska kommuner finns det möjlighet för hushållen att köpa fjärrvärme från ett lokalt 

fjärrvärmeverk. Kunderna är då hänvisade att köpa från det företag som verkar där kunden bor 

vilket gör att det inte finns någon konkurrens på marknaden utan monopol uppstår. En marknad 

med monopol kännetecknas av att priserna inte sätts effektivt och i dagsläget varierar priserna på 

fjärrvärme mycket mellan olika städer. I år, 2014, är det högsta priset i Sverige för småhus som 

använder 20 MWh/år 125,58 öre/kWh vilket betalas i Munkedal och det lägsta priset är 50,00 

öre/kWh i Luleå. 

Att priserna varierar så pass mycket gör att marknadssituationen för fjärrvärme kan ifrågasättas. 

Många är skeptiska till den nu rådande situationen där fjärrvärmebolagen har monopol på 

fjärrvärme på sin ort. Skeptiker menar att nuvarande situation leder till överpriser och att 

fjärrvärmens konkurrensfördel har minskat. Detta kandidatexamensarbete behandlar frågan om 

det skulle vara möjligt att konkurrensutsätta fjärrvärmemarknaden och hur det skulle påverka 

priserna och koldioxidutsläppen. 

En modell har tagits fram för att undersöka vad priset på fjärrvärme blir på en konkurrensutsatt 

marknad. Modellen bygger på en utbudkurva och använder data från fjärrvärmeverk i 

Stockholmsområdet. Modellen är dock allmängiltig och med dess hjälp är det möjligt att se hur 

fjärrvärmepriserna skulle påverkas på en konkurrensutsatt fjärrvärmemarknad. Det har även 

undersökts hur koldioxidutsläppen skulle påverkas om marknaden var konkurrensutsatt.  

För att göra dessa undersökningar har ett antal antaganden och förenklingar gjorts. Det gör att 

resultatet inte är exakt men resultatet ger ändå en uppfattning om vad som skulle hända om 

marknaden vore konkurrensutsatt. För att undersöka hur mycket resultatet påverkas av 

förändringar i indatan har en känslighetsanalys gjorts. Där har det testats att göra förändringar i 

indatan och sedan har det analyserats hur resultatet påverkades. 

Resultatet visar att priserna kommer att sänkas om marknaden vore konkurrensutsatt. Detta 

beror på att fjärrvärmebolagen med lägst priser kommer att sälja mer än vad de gör i nuläget 

medan de med högst priser kommer att sälja mindre.  

Koldioxidutsläppen kommer enligt undersökningen att öka. Detta beror på att de fjärrvärmeverk 

som kommer att sälja mer på en konkurrensutsatt marknad hade aningen högre koldioxidutsläpp 

än de som kommer att få sälja mindre. Resultatet beror på vilka fjärrvärmebolag som är med i 

modellen och skulle data från andra företag användas är det möjligt att utfallet skulle bli 

annorlunda.   
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1 Introduktion 

I detta kapitel finns en introduktion till projektet och den frågeställning som detta projekt besvarar. Därefter ges 

en beskrivning av fjärrvärme och fjärrvärmemarknaden och de problem denna rapport behandlar. 

1.1 Bakgrund 

Idag skiljer sig priset på fjärrvärme mycket mellan olika städer. Detta kan förklaras med 

nuvarande marknadssituation där kunderna är hänvisade att köpa från fjärrvärmebolaget som 

verkar på platsen. Eftersom det endast finns ett alternativ för kunden att köpa från kan priset 

vara högt. Syftet med detta projekt är att undersöka hur fjärrvärmemarknaden skulle påverkas om 

marknaden istället vore konkurrensutsatt och att kunderna därmed kan köpa från den leverantör 

de föredrar. I projektet ingår att undersöka hur priserna på fjärrvärme och hur koldioxidutsläppen 

skulle påverkas om marknaden utsattes för konkurrens.  

För att undersöka hur marknaden skulle påverkas har en modell tagits fram. Modellen grundas på 

att priset på en konkurrensutsatt marknad sätts där utbud möter efterfrågan. För att bestämma 

priset har en utbudskurva tagits fram med hjälp av data över fjärrvärmepris och levererad 

fjärrvärme. För att undersöka hur känslig modellen är för förändringar har en känslighetsanalys 

gjorts. Det har testats att variera indatan och det har undersökts hur resultatet påverkats. 

1.2 Allmänt 

Fjärrvärme är en metod för att förse bostäder, lokaler, skolor med mera med värme. Precis som 

namnet fjärrvärme antyder är det värme från fjärran. Vatten värms upp till mellan 70 och 120 

grader Celsius i en central anläggning och transporteras sedan genom rör till konsumenterna. Hos 

konsumenterna finns vanligtvis en värmeväxlare som överför värmen från det varma vattnet till 

husets varmvattensystem (Bernstad A, 2009). 

1.3 Utveckling 

Sveriges första fjärrvärmeverk grundades på 1940-talet. De första åren gick utvecklingen långsamt 

men i mitten av 1960-talet startades flera nya fjärrvärmeverk i Sverige. I och med det 

fördubblades leveransen av fjärrvärme under fem år. Mellan mitten av 1970–talet och mitten av 

1980–talet fördubblades mängden levererad fjärrvärme ännu en gång. Sedan dess har antalet 

fjärrvärmeverk ökat och fjärrvärmen står nu för över hälften av uppvärmningen till Sveriges 

bostäder (Svensk Fjärrvärme, 2009) och finns i 270 av 290 kommuner i Sverige (Sundström U, 2013). 

1.4 Miljö 

För att värma upp vattnet i fjärrvärmeverken kan många olika bränslen användas, till exempel 

biobränslen och fossila bränslen. Hur miljövänligt fjärrvärme är beror på vilket bränsle som 

används för att värma upp vattnet. Användning av biobränsle leder exempelvis till mindre 

koldioxidutsläpp än vad användandet av fossila bränslen gör. 

Fjärrvärmen har blivit miljövänligare med åren eftersom användningen av fossila bränslen har 

minskat till förmån för förnybara bränslen. På 1980–talet utgjorde eldningsolja den absoluta 
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majoriteten men nu är miljövänligare bränslen som avfall och trädbränsle dominerande. I svenska 

fjärrvärmeverk används också spillvärme vilket är en restprodukt från industrier. Detta är 

miljöbesparande eftersom spillvärmen annars inte hade använts alls. Mer än tre fjärdedelar av den 

levererade fjärrvärmen är baserad på energi som annars inte hade använts. Fjärrvärmebranschens 

omställning till miljövänligare bränslen har starkt bidragit till att Sveriges koldioxidutsläpp har 

minskat sedan 1990 (Svensk fjärrvärme, 2009). 

 

Det är stor skillnad på koldioxidutsläppen hos olika fjärrvärmeverk. I tabell 1 visas 

koldioxidutsläpp uttryckt i gram per kilowattimme orsakat av förbränning för några svenska 

fjärrvärmeverk (Svensk fjärrvärme, 2012). 

Tabell 1 Koldioxidutsläpp från några svenska fjärrvärmeverk 

Kommun Koldioxidutsläpp (g/kWh) 

Arboga 19 

Borlänge 45 

Gällivare-Malmberget 245 

Gävle 12 

Halmstad 90 

Hudiksvall 10 

Kalmar 17 

Karlstad 59 

Linköping 126 

Luleå 20 

Perstorp 9 

Uppsala 216 

Västerås 208 

Övertorneå 390 

Medel 104,7 

 

Att koldioxidutsläppen varierar mycket beror på vilket bränsle respektive fjärrvärmeverk 

använder för att värma upp vattnet. Som exempel användes i Övertorneå torv till 65 % och i 

Perstorp utgjorde spillvärme och trädbränslen tillsammans 98 % (Svensk fjärrvärme, 2012). 

1.5 Monopol 

I de flesta svenska kommuner finns det möjlighet att köpa fjärrvärme från ett lokalt 

fjärrvärmeverk. Kunderna är då hänvisade att köpa från det företag som verkar där kunden bor 

vilket gör att det inte finns någon konkurrens på marknaden utan monopol uppstår. 

Fjärrvärmemarknaden är ett naturligt monopol vilket är en marknadsform som uppkommer på 

marknader där det finns höga stordriftsfördelar som gör att inga andra företag kan slå sig in på 

marknaden. (Scherer, 1980).  

Det är viktigt att notera att det endast är på fjärrvärmemarknaden företaget har monopol, 

kunderna har möjlighet att välja vilken uppvärmningsform de föredrar och fjärrvärmen 

konkurrerar därför med andra uppvärmningsmetoder som exempelvis värmepump.  
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1.6 Prisskillnader 

Eftersom det inte finns någon konkurrens mellan fjärrvärmeaktörer varierar priserna mycket 

mellan städer. Att priserna varierar mycket beror också på vad kommunerna har för 

förutsättningar. Är det långa avstånd mellan husen har kommunen generellt högre priser än i 

kommuner där värmen ska transporteras kortare (Svensk energi, 2014a).  

I år, 2014, får konsumenterna betala det högsta priset 125,58 öre/kWh i Munkedal och det lägsta 

priset 50,00 öre/kWh i Luleå. Nämnda priser gäller för småhus som använder 20 MWh per år. 

Medelpriset under året är 88,00 öre/kWh och standaravvikelsen är 8 öre/kWh. För mindre 

flerfamiljshus är det högsta priset 104,00 öre/kWh vilket betalas i Mörbylånga. Det lägsta priset 

är 48,00 öre/kWh i Luleå. Med mindre flerfamiljshus menas hus med en årsanvändning på 193 

MWh. Medelpriset är 82,81 öre/kWh och standardavvikelsen är 7,50 öre/kWh. För större 

flerfamiljshus är det högsta priset 100,38 öre/kWh i Aneby och det lägsta priset är 46,00 

öre/kWh i Luleå. Med större flerfamiljshus menas hus med en årsanvändning på 1000 MWh. 

Medelpriset är 80,86 öre/kWh och standardavvikelsen är 7,39 öre/kWh (Svensk fjärrvärme, 2014). 

Mellan 2002 och 2013 var prisökningen på fjärrvärme cirka 90 % i Stockholm, cirka 50 % i 

Uppsala, cirka 60 % i Västerås och cirka 65 % i Linköping. I Sveriges tio största kommuner 

höjdes priset med cirka 90 % under samma tid (Nils Holgerssongruppen, 2013). Ungefär 80 % av 

fjärrvärmepriset rör produktionen och ungefär 20 % berörde distributionen av värmen (Andersen 

m.fl., 2000). Det finns inget givet samband mellan koldioxidutsläpp och pris. I figur 1 visas 

koldioxidutsläpp och pris för några fjärrvärmeverk (Svensk fjärrvärme, 2012)( Svensk fjärrvärme, 

2014).

 

Figur 1 Förhållande mellan koldioxid och pris 
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1.7 Reglering 

Fjärrvärmepriset är reglerat i fjärrvärmelagen från 2008. Den innebär bland annat att 

fjärrvärmeleverantören ska kunna tala om hur priset har satts och eventuella förändringar ska 

meddelas minst två månader i förväg. Om ett avtal mellan kund och fjärrvärmebolag ändras till 

kundens nackdel har kunden möjlighet att förhandla om villkoren. Kunden kan också få hjälp av 

Fjärrvärmenämnden att medla. Lagen säger också att fjärrvärmebolag ska redovisa sin ekonomi i 

en rapport varje år så att det är möjligt att ha insyn i verksamheten (Sveriges riksdag, 2008).  

1.8 Efterfrågan 

Hur konsumenternas efterfrågan beror av priset beror troligtvis på om fjärrvärme redan är 

installerat eller inte. Om fjärrvärme inte redan är installerat är konsumenterna antagligen mer 

känsliga för priset än om fjärrvärme redan är installerat. Att installera fjärrvärme kostar vanligtvis 

mellan 35 000 och 70 000 kronor. Installationskostnader är inte unikt för fjärrvärme utan även 

andra uppvärmningsmetoder har det. Innan konsumenten fattar beslutet att installera fjärrvärme 

kommer konsumenten troligtvis att jämföra priser mellan fjärrvärme och andra 

uppvärmningsalternativ. På grund av installationskostnaden sker en inlåsningseffekt och 

konsumenterna byter antagligen ogärna till någon annan uppvärmningsmetod om fjärrvärme 

redan är installerat. Anser kunderna att fjärrvärmen är för dyr kommer de kanske att sänka 

inomhustemperaturen eller liknande åtgärd för att sänka kostnaden (Holm J, 2013). 

Jämfört med andra uppvärmningsmetoder är fjärrvärme relativt billigt. 

Energimarknadsinspektionen har undersökt vad totalkostnaden per år är för olika 

uppvärmningsalternativ. Undersökningen baseras på ett småhus med årligt behov på 20 MWh 

och tar hänsyn till bland annat investeringskostnad, underhållskostnad och livslängd. 

Undersökningen visar att det endast är luft/vattenvärmepump som är billigare än fjärrvärme. 

Fjärrvärmen beräknades kosta 20 900 kronor/år medan luft/vattenvärmepump beräknades kosta 

20 200 kronor/år (Energimarknadsinspektionen, 2011a).  

Ett vanligt mått på hur känslig efterfrågan är för prisförändringar är priselasticitet. Det är ett mått 

på hur efterfrågan påverkas om priset ändras. Priselasticitet beräknas enligt (1). 

 

                |
                                            

                           
|    (1) 

 

Om absolutbeloppet av priselasticiteten är större än ett är efterfrågan elastisk och om 

absolutbeloppet av priselasticiteten är mindre än ett är efterfrågan oelastisk. Ett exempel på en 

elastisk vara är bilar och ett exempel på en oelastisk vara är basvaror som mjölk och socker 

(Hubbard och O’Brien, 2013). Fjärrvärme är en oelastisk vara och absolutbeloppet av dess 

priselasticitet är enligt Brännlund 0,31 (Brännlund m.fl., 2007). Björnerstedt och Söderberg 

uppskattade den absoluta priselasticiteten till mellan 0,3 och 0,5 beroende på vilken tid som 

avsågs (Björnerstedt och Söderberg, 2011). Granslandt menar att priselasticiteten har varierat över 

tiden men att den alltid varit oelastisk under perioden 1976 till 2006 (Granslandt, 2010). 
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Att priset är oelastiskt betyder att priset kan höjas utan att efterfrågan minskar nämnvärt. Detta 

kan förklaras med att folk troligtvis inte vill ha kallt hemma utan kommer att betala för 

fjärrvärmen trots prisökningen. Det betyder också att efterfrågan inte kommer att öka särskilt 

mycket om priset skulle sänkas. 

1.9 Framtiden 

Det svenska fjärrvärmesystemet har ifrågasatts och vissa anser att monopolet på fjärrvärme bör 

tas bort och istället bör marknaden för fjärrvärme vara konkurrensutsatt. Kritiker menar att 

monopolet på fjärrvärme har lett till överpriser och att fjärrvärmens konkurrensfördel har 

minskats (Sandström C, 2013a).  

På en konkurrensutsatt marknad skulle priserna kunna sättas effektivare eftersom 

fjärrvärmeaktörerna skulle konkurrera med varandra. Vissa anser att ett lägre pris på fjärrvärme är 

nödvändigt för fjärrvärmens konkurrenskraft (Sandström C, 2013b).  

Att låta fjärrvärmen konkurrensutsättas har inte bara fördelar. Att bygga konkurrerande 

fjärrvärmeverk och nät på en ort kan leda till att priserna höjs eftersom det skulle bli dyrt att 

ersätta monopolet då det skulle krävas stora investeringar i nät och anläggningar (Jardfelt U, 2013).  

Den praktiska aspekten måste absolut tas i beaktande. Det är inte praktiskt eller ekonomiskt 

försvarbart att koppla ihop Sveriges fjärrvärmeverk, men det skulle vara möjligt att koppla ihop 

fjärrvärmeverk som geografiskt är nära varandra (Dahlroth B, 2009).  

Hur priset på fjärrvärme skulle påverkas av att marknaden konkurrensutsätts är svårt att veta då 

det inte finns något fall att studera. Andra länder har inte fjärrvärme i lika stor utsträckning som 

Sverige därför går det inte heller att jämföra med hur det är i andra länder (Holm J, 2013). Just att 

det inte finns något verkligt fall att jämföra med gör att det i studiesyfte skulle vara intressant att 

undersöka hur prisutvecklingen skulle bli på en konkurrensutsatt marknad.   

1.10 Hopkoppling av fjärrvärmenätet 

I dagsläget finns det i många kommuner ett fjärrvärmeverk. Fjärrvärmeverket distribuerar 

fjärrvärmen till de anslutna byggnaderna i kommunen. Näten håller sig innanför 

kommungränsen. Det gör att det varma vattnet i flera fall transporteras onödigt långt då det kan 

vara närmare till den angränsande kommunen för byggnader i utkanten av kommunen. Detta 

skulle motivera att koppla ihop näten och låta fjärrvärme vara styrt på regional nivå istället för att 

det ska skötas inom kommunerna (Bernstad A, 2009). 

För områden med förhållandevis korta avstånd finns det goda förutsättningar att koppla ihop 

näten. I Sverige finns det troligtvis färre än tio områden som är rimliga att koppla ihop, men 

dessa områden står för en betydande del av fjärrvärmeleveransen i Sverige (Dahlroth B, 2009). 
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1.11 Likheter och skillnader med elmarknaden 

El och fjärrvärme är en vara som på många sätt påminner om varandra, men det finns även vissa 

skillnader. Nedan presenteras några likheter och skillnader. 

Elmarknaden är i motsats till fjärrvärmemarknaden auktionsbaserad vilket innebär att priset sätts 

med hjälp av utbud och efterfrågan. Elmarknaden avreglerades 1996 med syfte att öka 

konkurrensen. Det fanns också förhoppningar om att konkurrensen som avregleringen medförde 

skulle leda till att priserna sätts effektivare (Ahlström J, 2005). 

Det är monopol på elnäten. Anledningen till att det är monopol på elnäten är att det skulle vara 

oekonomiskt att ha flera nät bredvid varandra (Amelin och Söder, 2011). I de flesta fall har 

fjärrvärmebolagen monopol på näten då det oftast endast är ett fjärrvärmebolag som levererar till 

respektive nät. 

En skillnad är att elsystemet har förhållandevis små förluster vilket inte fjärrvärmen har då vattnet 

i rören svalnar med tiden. Vidare rör sig vattnet som har värmts upp i fjärrvärmeverken långsamt 

i näten. Vattnet rör sig med mellan 1-3 meter/sekund medan elen transporteras näst intill 

momentant (Dahlroth B, 2009). 

1.12 Varför avreglerades elmarknaden? 

Anledningen till att elsektorn tidigare inte var konkurrensutsatt var att kunna hålla nere 

kostnaderna för elproduktionen. Detta var tiden när Sverige elektrifierades och för att hålla nere 

kostnaden för el bedömdes det att ett samarbete var behövligt. Det bedömdes vara nödvändigt 

med ensamrätt för att investeringar i näten skulle göras. 

Efter en tid ändrades den svenska elsektorn och det var inte längre nödvändigt med stora 

investeringar. Detta eftersom största delen av landet redan hade elektricitet och efterfrågan ökade 

inte i samma takt. Det var inte längre nödvändigt med samarbetet mellan företagen eftersom det 

inte längre fanns samma behov av långsiktig samhällsbyggnad.  

Detta gjorde att det nu var möjligt att konkurrensutsätta marknaden. Det motiverades med att 

kunderna skulle få mer valfrihet. Innan marknaden avreglerades var konsumenterna förpassade 

till den leverantör som verkade på kundens ort. Även att kostnaderna borde pressas och att 

resurserna skulle användas effektivare användes som argument (Sveriges riksdag, 1991). 

Elmarknaden i Norge och Finland är också avreglerad. 1991 började Norge att avreglera sin 

marknad och 1995 började Finland avreglera. I Sverige avreglerades marknaden 1996 (Ahlström J, 

2005).  
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1.13 Elpriset efter avregleringen 

Efter avregleringen gick Sverige med i Nord Pool, den auktionsplats där priserna sätts, 

tillsammans med Norge. 1998 anslöts Finland och 2000 anslöts Danmark också. Efter 

avregleringen på elmarknaden styr marknaden priset, alltså priset bestäms med hjälp av utbud och 

efterfrågan (Brännlund m.fl., 2012).  

El skiljer sig från andra konkurrensutsatta varor då elpriset är uppdelat i flera delar. Det pris som 

konsumenterna betalar är en sammanslagning av priset på Nord Pool, avgiften för elnätet och 

statligt bestämda skatter. Drygt 40 % av priset kunden får betala är konkurrensutsatt. Ungefär 20 

% av priset som kunden får betala är för kostnaden för elöverföring.  Resterande 40 % är skatt. 

Skatten för el har trefaldigats sedan avregleringen (Svensk energi, 2014b). 

Sedan avregleringen 1996 har priset ökat. Priset har också varierat kraftigt vilket främst kan 

förklaras med varierat klimat. Som exempel var priserna höga 2002/2003 vilket berodde på liten 

tillrinning i vattenmagasinen. 2010 minskade kärnkraftsproduktionen vilket berodde på flera 

stopp i produktionen.  

Att priset har ökat beror till stor del på att skatten har ökat, men även den del av elpriset som är 

rörligt har ökat. Det går dock inte att med säkerhet säga att avregleringen har bidragit till att 

priserna höjs. För att veta det måste det jämföras vad priset vid en viss tidpunkt är på den 

avreglerade marknaden jämfört med vad priset skulle vara om marknaden vore reglerad 

(Brännlund m.fl., 2012).  
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2 Problemformulering och mål 

I detta kapitel beskrivs det problem som projektet har besvarat. Även mål och de aktiviteter som har utförts 

beskrivs. 

Problembeskrivning 

Frågan detta projekt har besvarat är hur fjärrvärmepriset och koldioxidutsläppen påverkas om 

marknaden för fjärrvärme inte är monopolbaserad utan istället konkurrensutsatt. Detta projekt är 

av utredande karaktär och har med en neutral syn jämfört hur en marknad med monopol jämfört 

med en auktionsbaserad marknad påverkar fjärrvärmen med ovan nämnda aspekter.  

Mål och aktiviteter 

Mål med projektet: 

 Ta fram en modell för konkurrensutsatt fjärrvärme. Modellen ska vara gjord i Matlab och 

ska ta hänsyn till utbud och efterfrågan.  

 Analysera skillnaden mellan fjärrvärmepris och koldioxidutsläpp på en marknad med 

monopol jämfört med en konkurrensutsatt marknad. 

Aktiviteter: 

 Bli insatt i hur den auktionsbaserade elmarknaden fungerar idag 

 Bli insatt i hur fjärrvärmemarknaden fungerar idag 

 Bestämma vilka funktioner Matlab-modellen ska ha 

 Programmera Matlab-modellen 

 Analysera skillnaderna mellan en konkurrensutsatt marknad och en marknad med 

monopol 

 Göra en litteraturstudie 

 Skriva en rapport som utförligt behandlar projektet 

 

I bilaga 2 visas en veckovis planering över vad som har gjorts. 

  



   

9 
 

3 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs den lösningsmetodik som har använts. Även antaganden och begränsningar beskrivs samt 

vad som har testats i en känslighetsanalys. 

För att besvara frågeställningen om fjärrvärmepris och koldioxid har en modell gjorts. Modellen 

bygger på att priset på en konkurrensutsatt marknad antas sättas fritt och därför kan priset 

bestämmas med hjälp av utbud och efterfrågan. Modellen har gjorts med målsättningen att vara 

lättöverskådlig och ge en översiktlig bild över prissättningen. Modellen bygger på information 

och data från verkliga företag. Modellen är dock allmängiltig och skulle kunna användas på vilka 

fjärrvärmebolag som helst. 

Figur 2 visar en översiktlig beskrivning av vad som kommer att beskrivas senare i kapitlet. 

 

Figur 2 En översiktlig bild som visar vad som har gjorts och vad som kommer att förklaras senare i 
kapitlet 
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3.1 Utbud 

En utbudskurva är en kurva som visar förhållandet mellan pris på en vara och kvantiteten som 

levereras. Den bygger på lagen om utbud vilken säger, förutsatt att allt annat hålls konstant, att 

om priset ökar kommer av producenterna levererad kvantitet av varan att öka och om priset 

minskar kommer levererad kvantitet att minska (Hubbard och O’Brien, 2013). I figur 3 ges ett 

exempel på utbudkurva. 

 

 

Figur 3 Ett exempel på utbudskurva 

För att besvara detta projekts frågeställning har en utbudskurva gjorts. Detta har gjorts genom att 

fjärrvärmeverk har placerats i ordning, med det billigaste fjärrvärmeverket först och det dyraste 

sist, se exempel i figur 4. Varje fjärrvärmeverk representeras av en rektangel. Höjden på 

rektangeln är priset för fjärrvärme som den fjärrvärmeleverantören tar ut. Bredden på rektangeln 

motsvarar hur mycket fjärrvärme som det företaget maximalt kan leverera under en månad. 

Utbudskurvan blir överkanten på rektanglarna och blir därför taggig, se exempel i figur 4. 

 

Figur 4 Exempel som visar hur utbudet ges av rektanglar 
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På samma sätt som ovan har en utbudskurva med verklig data gjorts. Datan som har använts är 

till vilket pris fjärrvärmeleverantörerna säljer fjärrvärme och hur mycket de levererar den månad 

de levererar som mest, vilket också antas vara fjärrvärmebolagets maxkapacitet. Detta antagande 

har gjorts då det är svårt att veta vad företagen har för maxkapacitet. Maxkapaciteten ändras 

troligtvis om efterfrågan ökar. Det går därför inte exakt att veta vad maxkapaciteten är utan det 

beror på vilken tidhorisont studien görs över. 

De fjärrvärmebolag som har använts i denna studie är Norrenergi AB, Sollentuna Energi AB, 

Södertörns Fjärrvärme AB och Telge Nät AB, vilka alla ligger i Stockholmsområdet. Företagen 

används endast för att studien ska innehålla verkliga siffror och det hade varit möjligt att använda 

andra företag som är geografiskt nära varandra.  

I tabell 2 visas till vilket pris olika fjärrvärmebolag säljer fjärrvärme. Priserna varierar något 

beroende på hustyp. Till utbudskurvan har ett medelvärde används. Det gör att modellen blir mer 

överskådlig än om det hade gjorts skillnad för olika hustyper. Siffrorna i tabell 2 är från 2013 

(Svensk fjärrvärme, 2014). 

Tabell 2 Tabellen visar till vilket pris respektive fjärrvärmebolag säljer fjärrvärme för 

Företag Småhus 

(öre/kWh) 

Mindre 

flerfamiljshus 

(öre/kWh) 

Större 

flerfamiljshus 

(öre/kWh) 

Medel 

(öre/kWh) 

Norrenergi AB 93,50 85,00 83,00 87,17 

Sollentuna 

Energi AB 

86,00 80,00 79,00 81,67 

Södertörns 

Fjärrvärme AB 

77,13 74,00 77,00 76,04 

Telge Nät AB 86,00 90,20 89,20 88,47 

Medel 85,66 82,30 82,05 83,34 

 

I tabell 3 redovisas hur mycket fjärrvärmebolagen levererat den månad de levererat mest under 

2013 (Personlig kommunikation, 2014). 

Tabell 3 Tabellen visar hur mycket respektive fjärrvärmebolag levererat den månad det levererat mest under 

Företag Levererad fjärrvärme (GWh) 

Norrenergi AB 176 

Sollentuna Energi AB 50 

Södertörns Fjärrvärme AB 169 

Telge Nät AB 106 

Summa 501 
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Med informationen från tabell 2 och från tabell 3 är det möjligt att göra en utbudskurva, se figur 

5. Utbudskurvan har gjorts på samma sätt som beskrevs tidigare i kapitlet, alltså att varje 

fjärrvärmeverk representeras av en rektangel där höjden motsvarar priset och bredden motsvarar 

maximal kapacitet. 

 

Figur 5 Utbudskurva 

Utbudskurvan i figur 5 kan användas för att bestämma vad priset på fjärrvärme blir på en 

konkurrensutsatt marknad. För att göra det krävs information om hur mycket fjärrvärme, uttryckt 

i gigawattimmar, kunderna till fjärrvärmebolagen som ingår i studien använder under en månad, 

se tabell 4 (Personlig kommunikation, 2014). Därefter kan det avläsas på y-axeln vad priset blir. 

Under varmare månader då det krävs förhållandevis lite fjärrvärme kommer priset att vara lägre 

än vad det är under de kallaste månaderna då det används mycket fjärrvärme.  

Tabell 4 Visar antalet gigawattimmar som har levererats från respektive fjärrvärmeverk under varje 
månad 

Månad 

 

Norrenergi 

AB (GWh) 

Sollentuna 

Energi AB 

(GWh) 

Södertörns 

Fjärrvärme 

AB (GWh) 

Telge Nät 

AB (GWh) 

Summa 

(GWh) 

Januari 176 50 169 106 501 

Februari 145 45 139 98 427 

Mars 155 44 154 86 439 

April 99 33 99 66 297 

Maj 39 20 43 42 144 

Juni 23 13 24 21 81 

Juli 19 9 20 17 65 

Augusti 21 9 20 26 76 

September 42 17 43 34 136 

Oktober 74 23 75 57 229 

November 108 29 106 76 319 

December 125 38 122 99 384 

Summa 1026 330 1014 728 3098 
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Nedan ges ett exempel som visar hur priset bestäms för en månad.  

I april efterfrågar marknaden 297 GWh. Med hjälp av utbudskurvan är det möjligt att avläsa vad priset på 

fjärrvärme skulle vara på en konkurrensutsatt marknad. Detta illustreras med en linje i figur 6.

 

Figur 6 Utbudskurvan används för att bestämma priset 

 

Under ”Resultat och diskussion” redovisas de förväntade fjärrvärmepriserna varje månad. 

Det har bestämts vad genomsnittspriset var under året med nuvarande marknadssituation. Detta 

har gjorts för att kunna jämföra priserna med nuvarande marknadssituation med vad priserna 

förväntas vara på en konkurrensutsatt marknad. Genomsnittspriset bestämdes med hjälp av (2). 

                       

           
      (2) 

E – årlig leverans 

P - pris 

Ovanstående ekvation har använts då den tar hänsyn till att fjärrvärmebolagen levererar olika 

mycket.  

Det har bestämts hur mycket varje fjärrvärmeverk skulle ha fått leverera under året om 

marknaden vore konkurrensutsatt. För att göra detta har det antagits att efterfrågan skulle vara 

lika hög om marknaden vore konkurrensutsatt jämfört med nuvarande marknadssituation. Med 

hjälp av behovet av fjärrvärme varje månad (tabell 4) och fjärrvärmeverkens antagna 

maxkapacitet (tabell 3) är det möjligt att bestämma hur mycket alla fjärrvärmeverk skulle leverera 

på en konkurrensutsatt marknad. På en konkurrensutsatt marknad kommer det fjärrvärmebolag 

med lägst pris att få leverera. Om företaget med lägst pris inte kan tillgodose kundernas behov 

kommer även det näst billigaste att få leverera och om inte det heller räcker till kommer det tredje 

billigaste att få leverera och så vidare. På en konkurrensutsatt marknad kommer de 

fjärrvärmebolag med lägst priser att få leverera mer jämfört med vad de gör med nuvarande 

marknadssituation medan företagen med högre priser kommer få leverera mindre.   
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På samma sätt som ovan har det undersökts hur mycket varje fjärrvärmeverk kommer att leverera 

under varje månad. Sedan har leveransen för varje månad för ett fjärrvärmebolag adderats, alltså 

leveransen för ett företag i januari adderas med leveransen i februari och så vidare. På så sätt fås 

den årliga leveransen från varje fjärrvärmebolag på en konkurrensutsatt marknad. Tabell 5 visar 

den förväntade årliga leveransen från respektive fjärrvärmebolag. 

Tabell 5 Förväntad årlig leverans från respektive fjärrvärmeverk på en konkurrensutsatt marknad 

Företag Förväntad årlig leverans (GWh) 

Norrenergi AB 881 

Sollentuna Energi AB 350 

Södertörns Fjärrvärme AB 1685 

Telge Nät AB 182 

Summa 3098 

 

3.2 Koldioxidutsläpp 

Det ska undersökas hur koldioxidutsläppen påverkas om marknaden är konkurrensutsatt istället 

för monopolbaserad. För att kunna göra detta jämförs nuvarande koldioxidutsläpp med 

förväntade koldioxidutsläpp på en konkurrensutsatt marknad. Koldioxidutsläppen för respektive 

fjärrvärmeverk presenteras i tabell 6 (Svensk fjärrvärme, 2012). 

Tabell 6 Koldioxidutsläppen från respektive fjärrvärmeverk 

Företag Koldioxidutsläpp (g/kWh) 

Norrenergi AB 7 

Sollentuna Energi AB 34 

Södertörns Fjärrvärme AB 47 

Telge Nät AB 47 

Medel 33,75 

 

På en konkurrensutsatt marknad kommer vissa företag att sälja mer än tidigare och vissa kommer 

att sälja mindre än tidigare. Detta gör att koldioxidutsläppen påverkas. Under avsnittet 3.1 

beskrevs hur det bestämdes vilka fjärrvärmeverk som skulle leverera och hur mycket varje månad. 

Hur koldioxidutsläppen påverkas beror på om de billigaste fjärrvärmeverken som kommer att 

leverera mer på en konkurrensutsatt marknad än med nuvarande marknadssituation släpper ut 

förhållandevis mycket eller lite koldioxidutsläpp. 

Då det är givet hur höga koldioxidutsläpp respektive fjärrvärmebolag har per kilowattimme, se 

tabell 6, och det är givet vad respektive fjärrvärmebolag levererat under hela året, se tabell 4 är det 

möjligt att beräkna nuvarande koldioxidutsläpp. Detta görs genom att multiplicera 

koldioxidutsläpp per kilowattimme med antalet kilowattimmar varje fjärrvärmebolag levererar 

under året. Resultatet publiceras i tabell 7. 
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Tabell 7 Koldioxid per år med nuvarande marknadssituation 

Företag Koldioxidutsläpp/år (ton) 

Norrenergi AB 7 182 

Sollentuna Energi AB 11 220 

Södertörns Fjärrvärme AB 47 658 

Telge Nät AB 34 216 

Summa 100 276 

 

Nuvarande koldioxidutsläpp under året ska sedan jämföras med förväntade koldioxidutsläpp på 

en konkurrensutsatt marknad. För att kunna göra en jämförelse måste det avgöras hur höga 

koldioxidutsläppen förväntas bli på en konkurrensutsatt marknad. Detta bestäms på samma sätt 

som gjords med koldioxidutsläppen per år med nuvarande marknadssituation, alltså att varje 

fjärrvärmeverks årliga leverans uttryckt i kilowattimmar multipliceras med koldioxidutsläpp per 

kilowattimme. Hur det bestämdes hur mycket varje fjärrvärmeverk kommer att leverera under ett 

år på en konkurrensutsatt marknad redovisades under 3.1. Under ”Resultat och diskussion” 

presenteras förväntade koldioxidutsläpp på en konkurrensutsatt marknad. 

3.3 Efterfrågan 

Eftersom priselasticiteten på fjärrvärme är liten (se avsnitt 1.8), antas det i detta projekt att om 

marknaden konkurrensutsatts kommer efterfrågan vara konstant jämfört med nuvarande 

marknadssituation. Eftersom modellen bygger på data från ett år och ger bäst resultat då den 

används för närliggande år är det rimligt att anta att efterfrågan är konstant. Detta då antalet nya 

kunder som hinner ansluta sig eller byter från fjärrvärme troligtvis är få. Vidare vill troligtvis 

kunderna ha liknande inomhustemperatur oberoende av marknadsform och därför är det rimligt 

att tro att efterfrågan är konstant. I känslighetsanalysen testas också hur priset skulle påverkas om 

efterfrågan ökar respektive minskar 10 %. 

Förhållandet mellan temperatur och efterfrågad fjärrvärme har undersökts. Det har gjorts med 

hjälp av genomsnittlig temperatur i Stockholm under alla månader (Svt, 2014) och efterfrågad 

fjärrvärme varje månad, se tabell 4. Med hjälp av ovan nämnd indata kan ett diagram tas fram, se 

figur 7. 
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Figur 7 Diagram som visar förhållandet mellan temperatur och efterfrågan 

 

I avsnitt 3.5 beskrivas användningen av detta förhållande.  

3.4 Antaganden och begränsningar 

I detta projekt antas att det är möjligt att koppla ihop fjärrvärmeverk utan svårigheter. Det antas 

också att hopkopplingar av nät inte leder till högre priser för kunderna. Anledningen till att denna 

begränsning har gjorts är för att det är omöjligt att veta hur mycket hopkopplingen skulle kosta 

och om det påverkar fjärrvärmepriset. Detta antagande har undersökts i en känslighetsanalys som 

presenteras nedan. 

Utbudskurvan antas vara konstant under året och det antas att varje fjärrvärmeverk maximalt kan 

leverera så mycket som de levererar den månad de levererar som mest. Detta antagande har gjorts 

då fjärrvärmeverken troligtvis inte har någon given maxkapacitet. Maxkapaciteten styrs antagligen 

av efterfrågan och om marknaden önskar mer fjärrvärme kommer fjärrvärmebolagen att vidta 

åtgärder för att öka sin produktion. Maxkapaciteten är därför inte fast utan varierar med 

efterfrågan. Det gör att det är omöjligt att säga att ett fjärrvärmeverk har en viss maxkapacitet 

eftersom det beror på vilken tidshorisont som valts. Eftersom det inte går att veta vad 

maxkapaciteten är har antagandet att maxkapaciteten är lika med vad som levererades den månad 

det levererades som mest gjort. Detta antagande ger inte ett exakt resultat men det ger en 

uppfattning av vad respektive fjärrvärmeverk kan leverera. Detta antagande har också undersökts 

i känslighetsanalysen. 

Priserna på fjärrvärme varierar beroende på om det är småhus eller flerfamiljshus som köper 

fjärrvärmen. I denna modell har ett genomsnitt av priserna använts. Anledningen till det är att det 

annars hade krävts information om hur mycket respektive fjärrvärmebolag levererar till 

flerfamiljshus, mindre flerfamiljshus och småhus under ett år. Eftersom prisskillnaderna för ett 

och samma fjärrvärmebolag är små för olika hustyper påverkar det knappt resultatet att ett 

medelvärde har använts. Modellen blir också tydligare och mer överskådlig om ett medelvärde 

används istället för att det är olika priser för olika hustyper. 
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Hur mycket koldioxidutsläpp ett fjärrvärmeverk har beror i vissa fall på utomhustemperaturen. 

Kallare dagar kan det för vissa fjärrvärmebolag vara nödvändigt att använda fossila bränslen 

vilket kanske inte behövs under varmare dagar. Detta tas inte hänsyn till utan ett medelvärde för 

koldioxidutsläppen har använts. Detta antagande har gjorts då modellen skulle bli betydligt mer 

avancerad om det krävdes information om hur höga varje fjärrvärmeverks koldioxidutsläpp är vid 

olika temperaturer. Troligtvis skulle det också krävas information om hur länge det varit en viss 

temperatur då en kort köldpik troligtvis inte påverkar koldioxidutsläppet per kilowattimme lika 

mycket som en längre köldperiod skulle göra. 

Utbudskurvan bygger på data från år 2013. Detta gör att modellen ger bäst resultat om den 

används för att beräkna det förväntade priset och koldioxidutsläpp för närliggande år. Används 

modellen för andra år blir resultatet mer missvisande, men det är omöjligt att påverka då det av 

naturliga skäl inte går att få data från framtiden. 

Det antas att kundernas efterfrågan inte påverkas om marknadssituationen ändras. Detta 

antagande stämmer antagligen förhållandevis väl den första tiden på en konkurrensutsatt 

marknad eftersom fler kunder varken hinner ansluta sig eller byta uppvärmningsform. Eftersom 

temperaturen över året troligtvis inte kommer ändras nämnvärt och det är troligt att kunderna vill 

ha en liknade inomhustemperatur som de har med nuvarande marknadssituation är ett rimligt 

antagande att efterfrågan hålls konstant. På en längre tidhorisont kan efterfrågan troligtvis skilja 

sig mera jämfört med nuvarande marknadssituation. Detta är inget problem då modellen främst 

är tänkt att användas för samma eller närliggande år som modellens data är ifrån. 

Konsumenterna antas endast bry sig om priset och de antas alltid välja det företag med lägst pris. 

I verkligheten finns det troligtvis konsumenter som är villiga att betala ett högre pris för 

exempelvis miljövänligare fjärrvärme. Antagandet att inte ta hänsyn till dessa kunder har gjorts då 

modellen skulle bli oöverskådlig om det togs hänsyn till andra preferenser än pris. Skulle det tas 

hänsyn till att vissa kunder föredrar miljövänligare fjärrvärme till högre pris skulle det behöva 

göras ett antagande om hur många som är intresserade av det. Skulle det göras något antagande 

skulle det endast vara en gissning då det är svårt att grunda antagandet på något. 

Denna modell har gjorts med utgångspunkt på att den ska vara lättöverskådlig och ge en 

övergripande bild. Det är möjligt att lägga till flera parametrar men varje tillagd parameter gör 

modellen krångligare och då förloras den övergripande idén om att modellen ska vara översiktlig 

och överskådlig. Varje tillagd parameter gör också att antaganden behöver göras och inget 

antagande är exakt vilket gör att modellen inte nödvändigtvis blir mer exakt för att så många 

parametrar som möjligt läggs till. 

  



   

18 
 

3.5 Modell 

För att kunna lösa uppgiften har ett program i Matlab gjorts, se kod i bilaga 1. Modellen bygger 

på en utbudskurva som är uppbyggd på det sätt som beskrevs ovan. Programmet frågar hur 

många gigawattimmar fjärrvärme som används per månad. Med hjälp av svaret som användaren 

matar in ritar programmet en linje genom den punkten på utbudskurvan. På y-axeln kan priset för 

valt antal gigawattimmar utläsas.  

Om användaren inte vet hur många gigawattimmar som används under den månaden användaren 

är intresserad av kan användaren istället välja att ange vilken genomsnittstemperatur det var 

under månaden. Programmet markerar då den efterfrågan av fjärrvärme som är aktuell enligt vald 

temperatur (enligt resonemanget i avsnitt 3.3) och antalet gigawattimmar kan avläsas på x-axeln 

och priset kan avläsas på y-axeln.  

3.6 Känslighetsanalys 

Syftet med känslighetsanalysen är att undersöka hur stabil modellen är. Eftersom indatan inte är 

exakt och modellen innehåller flera förenklingar är resultatet som modellen ger inte heller exakt. 

Förhoppningen är ändå att modellen ger en fingervisning om åt vilket håll priserna kommer att 

röra sig på en konkurrensutsatt marknad. För att testa om modellen uppfyller detta krav testas det 

att variera någon parameter för att sedan se hur resultat påverkas. Nedan presenteras vilka tester 

som har gjorts och under resultatdelen presenteras resultatet från testerna. 

Det har antagits att varje fjärrvärmeverks maxkapacitet per månad är lika med det företaget 

levererar den dyraste månaden. För att testa detta antagande har det testats hur resultatet 

påverkas om maxkapaciteten höjs med 10 % och 20 %. 

I modellen har det förutsatts att alla fjärrvärmebolag behåller sina priser som de har med 

nuvarande marknadssituation om marknaden konkurrensutsätts. Att fjärrvärmenäten kopplas 

ihop kan leda till ökande priser (Jardfelt U, 2013). Kopplas näten ihop görs det dock med 

förhoppningen att priserna ska sänkas. Det har därför testats hur resultatet påverkas om alla 

priser höjs 10 % och hur det påverkas om alla priser sänks 10 %.  

De koldioxidutsläpp som har använts i modellen är genomsnittliga över ett år. Under de kallaste 

tidpunkterna på året är koldioxidutsläppen för många fjärrvärmeverk högre än under de varmaste 

perioderna eftersom de måste använda fossila bränslen för att möta efterfrågan. För att testa hur 

mycket variation i koldioxidutsläpp påverkar testas det att koldioxidutsläppen höjs med 10 % och 

att de sänks med 10 %. 

Det har antagits att efterfrågan inte påverkas om marknaden blir konkurrensutsatt jämfört med 

nuvarande marknadssituation. Detta antagande har testats genom att undersöka hur resultatet, det 

vill säga hur pris och koldioxidutsläpp påverkas om efterfrågan höjs respektive sänks med 10 % 

varje månad. 

Utfallet av känslighetsanalysen presenteras under ”Resultat och diskussion”. 
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4 Resultat och diskussion 

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultatet från modellen. Här ges också resultatet från 

känslighetsanalysen och för- och nackdelar med modellen diskuteras. Därefter följer en allmän diskussion där för- 

och nackdelar med en konkurrensutsatt marknad diskuteras. Här diskuteras också hur priset på fjärrvärme kan 

påverkas på längre sikt om marknaden konkurrensutsätts. 

4.1 Fjärrvärmepriset 

Om fjärrvärmen var konkurrensutsatt skulle konsumenterna ha större valfrihet eftersom de skulle 

kunna välja vilket fjärrvärmeföretag de föredrar. Modellen antar att kunderna föredrar det 

fjärrvärmebolag som har lägst pris. Företaget med lägst pris kommer därför att leverera 

fjärrvärme. Om företaget med lägst pris inte har möjlighet att leverera så mycket som kunderna 

önskar kommer även det näst billigaste fjärrvärmeverket att användas. Om inte heller dessa två 

fjärrvärmeverk tillsammans kan möta efterfrågan kommer även det tredje att användas och så 

vidare. 

Med den modell som har tagits fram kommer alla kunder till fjärrvärmebolagen som används att 

betala samma pris för fjärrvärmen. Priset sätts av företaget med högst pris trots att vissa kunder 

får fjärrvärme av ett företag som kan leverera till lägre pris. De som kan leverera till lägre pris 

kommer att höja sina priser så att de matchar det dyraste företaget.  

Tabell 8 visar de förväntade priserna per månad på en konkurrensutsatt marknad. 

Tabell 8 Förväntade priser per månad på en konkurrensutsatt marknad 

Månad Pris (öre/kWh) 

Januari 88,47 

Februari 88,47 

Mars 88,47 

April 87,17 

Maj 76,04 

Juni 76,04 

Juli 76,04 

Augusti 76,04 

September 76,04 

Oktober 87,17 

November 87,17 

December 87,17 

Medel 82,86 

 

Genomsnittspriset under året med nuvarande marknadssituation är 83,25 öre/kWh. Det 

förväntade genomsnittspriset på en konkurrensutsatt marknad är 82,86 öre/kWh. Alltså skulle 

genomsnittspriset på en konkurrensutsatt marknad vara lägre än med nuvarande 

marknadssituation. 
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Med nuvarande marknadssituation får kunderna betala olika pris beroende på var de bor. Skulle 

marknaden konkurrensutsättas skulle alla kunder till de anslutna fjärrvärmebolagen betala samma 

pris vid samma tidpunkt. För kunder som bor i ett område som har förhållandevis billig 

fjärrvärme skulle en hopkoppling av näten troligtvis leda till högre priser, då en hopkoppling 

enligt modellen skulle leda till en utjämnad prisnivå. För kunder som bor i dyrare områden skulle 

detta vara en fördel då priserna skulle sänkas jämfört med nuvarande nivåer.  

Om marknaden för fjärrvärme skulle vara konkurrensutsatt är det inte säkert att priserna skulle 

vara enligt ovanstående. Detta då modellen har flera brister vilka diskuteras nedan. Det gör att 

ovanstående siffror inte ska ses som exakta utan snarare som en fingervisning om i vilken 

riktning priserna kan komma att ändras. 

4.2 Koldioxidutsläpp 

Koldioxidutsläppen kommer med konkurrensutsatt marknad ändras eftersom företagen med 

lägst priser kommer att få leverera mer än med nuvarande marknadssituation. Hur 

koldioxidutsläppen kommer att ändras styrs alltså av ifall företagen med lägre pris släpper ut 

förhållandevis mycket eller lite koldioxid jämfört med de med högre pris. 

Tabell 9 visar förväntade koldioxidutsläpp på en konkurrensutsatt marknad. 

Tabell 9 Förväntade koldioxidutsläpp på en konkurrensutsatt marknad 

Företag Koldioxidutsläpp/år (ton) 

Norrenergi AB 6 167 

Sollentuna Energi AB 11 900 

Södertörns Fjärrvärme AB 79 195 

Telge Nät AB 8 554 

Summa 105 816 

 

Med den modell som är gjord kan ses att koldioxidutsläppen kommer att öka om marknaden 

vore konkurrensutsatt. Koldioxidutsläppen med nuvarande marknadssituation är 100 276 ton per 

år och de förväntade koldioxidutsläppen på en konkurrensutsatt marknad är 105 816 ton per år. 

Det betyder alltså att koldioxidutsläppen förväntas öka med 5 540 ton per år om markanden 

istället för med nuvarande markandssituation är konkurrensutsatt. 

Dessa siffror ska inte ses som exakta då modellen innehåller brister. Det har också gjorts vissa 

antaganden som påverkar resultatet. Hade det gjorts andra antaganden skulle resultatet blivit 

annorlunda. I känslighetsanalysen nedan testas att variera antaganden för att undersöka hur 

resultatet påverkas. Hur koldioxidutsläppen påverkas beror också på vilka fjärrvärmeverk som 

ingår i studien och hur mycket de släpper ut. Som figur 1 visar finns det ingen korrelation mellan 

pris och koldioxidutsläpp och därför kan det inte dras någon allmän slutsats om hur 

koldioxidutsläppen kommer ändras. Hur koldioxidutsläppen ändras beror alltså endast på vilka 

företag som ingår i studien och om deras koldioxidutsläpp är höga eller låga i förhållande till 

priset.  
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Det kan däremot diskuteras hur koldioxidutsläppen skulle påverkas på lång sikt om marknaden 

vore konkurrensutsatt. Kanske skulle kunderna efterfråga miljövänligare fjärrvärme och det skulle 

leda till att fjärrvärmebolagen ställde om sin produktion till att bli mer miljövänlig. Skulle 

kunderna istället endast bry sig om priset och om det är billigare för företagen att använda fossila 

bränslen finns risken att utsläppen istället skulle höjas. 

4.3 Resultat från känslighetsanalysen 

För att undersöka hur känslig modellen är har en känslighetsanalys gjorts. Indatan har varierats 

och det har undersökts hur resultatet påverkas av förändringen. Nedan presenteras resultatet från 

känslighetsanalysen. 

I tabell 10 visas priserna på fjärrvärme om fjärrvärmeverkens maxkapacitet höjs med 10 % 

respektive 20 %. 

Tabell 10 Förväntade fjärrvärmepriser om maxkapaciteten höjs 

Månad Maxkapacitet +10 % 

Pris (öre/kWh) 

Maxkapacitet +20 % 

Pris (öre/kWh) 

Januari 88,47 88,47 

Februari 87,17 87,17 

Mars 88,47 87,17 

April 87,17 87,17 

Maj 76,04 76,04 

Juni 76,04 76,04 

Juli 76,04 76,04 

Augusti 76,04 76,04 

September 76,04 76,04 

Oktober 81,67 81,67 

November 87,17 87,17 

December 87,17 87,17 

Medel 82,29 82,18 

 

Tabell 10 visar att medelpriset hålls relativt konstant trots att maxkapaciteten höjs. Det gör att 

antagandet att maxkapaciteten är lika med leveransen under den månad det levererades mest 

bedöms vara ett tillräckligt bra antagande. 
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I tabell 11 visas de förväntade koldioxidutsläppen om maxkapaciteten höjs med 10 respektive 20 

%. 

Tabell 11 Förväntade koldioxidutsläpp om maxkapaciteten höjs 

Företag Maxkapacitet +10 % 

Koldioxidutsläpp/år (ton) 

Maxkapacitet +20 % 

Koldioxidutsläpp/år (ton) 

Norrenergi AB 5 954,2 5 342,4 

Sollentuna Energi AB 12 685,4 13 130,8 

Södertörns Fjärrvärme AB 84 755,1 90 315,2 

Telge Nät AB 3 337 1 269 

Summa 106 731,7 110 057,4 

 

När maxkapaciteten ändrades höjdes också koldioxidutsläppen enligt tabell 11. De årliga 

utsläppen blir då högre än de förväntade utsläppen, vilka visas i tabell 9. Detta beror på att 

företagen i denna studie med lägst priser och med förhållandevis höga utsläpp får leverera mer på 

en konkurrensutsatt marknad. 

Tabell 12 visar priserna på en konkurrensutsatt marknad om priserna med nuvarande 

marknadssituation höjdes respektive sänktes med 10 %. Priserna påverkas förhållandevis mycket 

och därför dras slutsatsen att modellen är känslig för prisvariation.  

Tabell 12 Förväntade fjärrvärmepriser om priserna ändras 

Månad Pris +10 % 

Pris (öre/kWh) 

Pris -10 % 

Pris (öre/kWh) 

Januari 97,32 79,62 

Februari 97,32 79,62 

Mars 97,32 79,62 

April 95,89 78,45 

Maj 83,64 68,44 

Juni 83,64 68,44 

Juli 83,64 68,44 

Augusti 83,64 68,44 

September 83,64 68,44 

Oktober 95,89 78,45 

November 95,89 78,45 

December 95,89 78,45 

Medel 91,14 74,57 
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Tabell 13 visar hur koldioxidutsläppen skulle påverkas om alla fjärrvärmeverks koldioxidutsläpp 

höjdes respektive sänktes med 10 %. 

Tabell 13 Förväntade koldioxidutsläpp om utsläpp per kilowattimme ändras 

Företag Koldioxidutsläpp +10 % 

Koldioxidutsläpp/år (ton) 

Koldioxidutsläpp -10 % 

Koldioxidutsläpp/år (ton) 

Norrenergi AB 6 783,7 5 550,3 

Sollentuna Energi AB 13 090 10 710 

Södertörns Fjärrvärme AB 87 114,5 71 275,5 

Telge Nät AB 9 409,4 7 698,6 

Summa 116 397,6 95 234,4 

 

Tabell 13 visar att koldioxidutsläppen på en konkurrensutsatt marknad skulle vara lägre än med 

nuvarande marknadssituation om de sänktes med 10 %. Av detta kan det antas att modellen är 

känslig för fel i indata och att det är svårt att dra någon slutsats om huruvida koldioxidutsläppen 

sänks eller höjs om marknaden konkurrensutsätts.   

Det har testats hur resultatet skulle påverkas om efterfrågan höjdes respektive sänktes med 10 %. 

Utfallet presenteras i tabell 14. När efterfrågan höjdes med 10 % i januari räcker den antagna 

maxkapaciteten inte till för att möta efterfrågan. I januari antas det därför att det levereras så 

mycket som fjärrvärmeverken antas kunna leverera maximalt.  

Tabell 14 Förväntade fjärrvärmepris om efterfrågan ändras 

Månad Efterfrågan +10 % 

Pris (öre/kWh) 

Efterfrågan -10 % 

Pris (öre/kWh) 

Januari 88,47 88,47 

Februari 88,47 87,17 

Mars 88,47 88,47 

April 87,17 87,17 

Maj 76,04 76,04 

Juni 76,04 76,04 

Juli 76,04 76,04 

Augusti 76,04 76,04 

September 76,04 76,04 

Oktober 87,17 81,67 

November 87,17 87,17 

December 88,47 87,17 

Medel 82,97 82,29 
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Tabell 14 visar att priserna på fjärrvärme endast påverkas lite om efterfrågan ändras. Detta gör att 

antagandet att efterfrågan hålls konstant bedöms vara rimligt. 

Tabell 15 visar koldioxidutsläppen om efterfrågan höjs respektive sänks med 10 %. Om 

efterfrågan höjs med 10 % blir de förväntade koldioxidutsläppen högre än med nuvarande 

marknadssituation och om efterfrågan sänks med 10 % blir de lägre. Detta visar också att det är 

svårt att dra någon slutsats om huruvida koldioxidutsläppen höjs eller sänks om marknaden vore 

konkurrensutsatt.  

Tabell 15 Förväntade koldioxidutsläpp om efterfrågan ändras 

Företag Efterfrågan +10 % 

Koldioxidutsläpp/år (ton) 

Efterfrågan -10 % 

Koldioxidutsläpp/år (ton) 

Norrenergi AB 6 835,5 5 322,1 

Sollentuna Energi AB 11 900 11 461,4 

Södertörns Fjärrvärme AB 81 554,4 76 835,6 

Telge Nät AB 13 883,8 2 632 

Summa 114 173,7 96 251,1 

 

4.4 Nackdelar med modellen 

Modellen ger en översiktlig bild av hur priserna och koldioxidutsläppen skulle påverkas om 

marknaden vore konkurrensutsatt. Den ger inget exakt resultat men den ger en fingervisning om 

hur marknaden skulle påverkas. Modellen har flera brister vilka presenteras nedan. 

 Modellen tar inte hänsyn till den prisökning en hopkoppling av näten troligtvis innebär. 

Eftersom att det är omöjligt att veta hur stor prisökningen skulle bli är det svårt att ta 

hänsyn till den.  

 Modellen baseras på behov av fjärrvärme varje månad. Det skulle vara en mer exakt 

modell om den grundades på en kortare tidsenhet som dagar eller timmar. 

 De siffror som används gäller endast för ett år vilket gör att modellens siffror inte 

stämmer om modellen används ett annat år.  

 Det har antagits att fjärrvärmebolagens maxkapacitet är lika med det de levererade den 

månad som de levererade mest. Detta behöver inte stämma utan fjärrvärmebolaget kan ha 

möjlighet att leverera mer.  

 Det antas att koldioxidutsläppen är lika höga för varje levererad kilowattimme från 

samma företag. I verkligheten skiljer det sig troligtvis beroende på utomhustemperatur. 

Varmare dagar används i många fall endast förnybara bränslen medan kallare dagar kan 

det även krävas fossila bränslen. 

 Det har antagits att efterfrågan inte påverkas om marknadsformen ändras.  

 Det antas att fjärrvärmebolagen behåller samma pris på en konkurrensutsatt marknad 

som de har med nuvarande marknadssituation. Det är omöjligt att veta om företagen på 

en konkurrensutsatt marknad skulle ändra sina priser jämfört med nuvarande 

marknadssituation. Kanske sänks priserna för att kunna konkurrera med andra företag. 



   

25 
 

 Det antas att alla kunder endast är intresserade av att betala ett så lågt pris som möjligt för 

fjärrvärmen. I verkligheten är vissa konsumenter kanske mer miljömedvetna och skulle 

betala mer för att få miljövänligare fjärrvärme. 

 Koldioxidutsläppen som används är endast giltiga för ett år. Under andra år kan 

fjärrvärmeföretagen använda andra bränslen som påverkar koldioxidutsläppen. Även 

temperaturen under året påverkar hur höga koldioxidutsläppen blir. 

4.5 Fördelar med modellen 

Trots modellens nackdelar som beskrevs ovan fyller modellen sin funktion. Målet med detta 

projekt är att undersöka hur fjärrvärmepriset och koldioxidutsläppen skulle påverkas om 

marknaden vore konkurrensutsatt. Med modellens hjälp är det möjligt att besvara den frågan men 

det är däremot inte möjligt att ge ett exakt svar på vad fjärrvärmepriset skulle bli eller hur höga 

koldioxidutsläppen skulle vara. Detta eftersom ett antal antaganden måste göras, vilka har 

beskrivits tidigare. Modellen har gjorts med utgångspunkt att vara överskådlig och översiktlig. 

Detta har lett till att de antaganden som har gjorts har varit så enkla som möjligt, ett exempel på 

det är att fjärrvärmebolagen antas behålla nuvarande priser även om marknaden 

konkurrensutsätts. Det finns ingen garanti för detta men antagandet har gjorts då det inte finns 

något att grunda ett annat antagande på. Då modellen främst är till att användas för samma år 

som indatan i utbudskurvan är från är det rimligt att anta att priserna hålls förhållandevis 

konstant då företagen antagligen varken hinner höja eller sänka priserna nämnvärt. 

I modellen används fyra fjärrvärmeverk. Detta hade kunnat ses som en nackdel då det ger ett litet 

underlag. Det är dock inte de exakta siffrorna som är intressanta utan det är den övergripande 

modellen som är viktig. Dessa fyra fjärrvärmebolag används endast för att illustrera hur modellen 

fungerar.  

4.6 Fördelar med konkurrensutsatt marknad 

En fördel med att konkurrensutsätta marknaden är att priserna skulle sättas effektivare. Eftersom 

företagen på en konkurrensutsatt marknad måste konkurrera med andra företag för att få kunder 

måste företagen arbeta för att sätta konkurrenskraftiga priser. Sänkta priser skulle gynna 

kunderna. 

En annan fördel för kunderna är att de får större valmöjlighet då de kan välja att köpa från det 

företag de föredrar. De mer miljömedvetna kunderna har möjlighet att köpa från ett företag med 

låga utsläpp. 

Att näten kopplas ihop leder till en säkrare leverans eftersom kunderna inte är beroende av att ett 

fjärrvärmeverk levererar utan skulle ett fjärrvärmeverk få driftstopp kan andra företag 

kompensera för detta. 

Att konkurrensutsätta marknaden kan för fjärrvärmeföretagen framstå som en nackdel, då de 

tidigare har kunnat sätta sina priser förhållandevis fritt. Med konkurrens måste företagen arbeta 

för att kunna konkurrera med andra företag och därmed måste priserna troligtvis sänkas. För att 

kunna sänka priserna måste företagen arbeta för att bli effektivare vilket kan tyckas vara en 

nackdel. På kort sikt är det en nackdel för företagen att behöva effektivisera och förbättra sin 

verksamhet men på längre sikt är det en nödvändighet för att fjärrvärme ska behålla sin ställning 
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som uppvärmningsform. Om fjärrvärmebolagen inte arbetar med effektivisering kommer 

troligtvis fjärrvärme att sjunka i populäritet medan andra uppvärmningsformer som exempelvis 

värmepump kommer att öka i populäritet. Om fjärrvärmebolagen inte tvingas att effektivisera sin 

verksamhet finns risken att de fastnar i ett ineffektivt teknikspår. Gör de det kommer de endast 

att göra små inkrementella förändringar och företaget kommer därför knappt att förbättra sin 

verksamhet. En risk med nuvarande marknadssituation är att fjärrvärmebolagen fortsätter på 

liknande sätt som de alltid har gjort. Det kommer troligtvis att gå bra ett tag men efter en tid 

finns risken att andra tekniker tar över. 

För fjärrvärmebolagen gör konkurrensen att de har möjlighet att nå ut till fler och därmed har de 

möjlighet att sälja till fler kunder. Förtagen får alltså möjlighet att sälja mer och deras omsättning 

kan därför öka. Med nuvarande marknadssituation är det svårare för företagen att växa eftersom 

de endast säljer till ett begränsat område. Att vissa företag på en konkurrensutsatt marknad ökar i 

marknadsandel gör att andra företag kommer att minska i andel. Att konkurrensutsätta 

marknaden är därför en fördel för de bästa företagen medan det är sämre för företagen vars 

försäljning kommer att minska. 

4.7 Nackdelar med konkurrensutsatt marknad 

En risk med att konkurrensutsätta marknaden är att priserna kan höjas på grund av kostnaden för 

att koppla ihop näten. Skulle detta hända var hopkopplingen onödig. Det kan dock vara svårt att 

veta om det är hopkopplingen som har lett till högre priser eller om det är andra faktorer som 

exempelvis inflation som har bidragit till prishöjningen. 

Skulle marknaden konkurrensutsättas kommer antagligen vissa fjärrvärmebolag att få en större 

marknadsandel medan andra kommer att få en mindre andel. För dessa företag är det en nackdel 

med att konkurrensutsätta marknaden eftersom de kommer sälja mindre. Det i sin tur kan göra 

att de tvingas dra ned på kostnader och exempelvis tvingas säga upp personal. Vissa 

fjärrvärmebolag kanske går i konkurs medan andra företag tar över en större marknadsandel. 

4.8 Prisförändring 

I modellen har det antagits att alla fjärrvärmeföretag kommer att behålla samma priser som de har 

med nuvarande marknadssituation om marknaden konkurrensutsätts. Detta antagande har gjorts 

då det inte finns någon studie att grunda ett annat antagande på. Hur priserna skulle påverkas i 

verkligheten är omöjligt att ge ett exakt svar på men det är möjligt att resonera och diskutera 

kring detta. Hur priserna påverkas beror också på vilken tidshorisont som studeras, på en kortare 

tidshorisont är priserna troligtvis relativt lika priserna på nuvarande marknadssituation medan 

priserna förmodligen på längre sikt kommer att ändras mera. 

På en konkurrensutsatt marknad skulle det inte finnas så många aktörer så det skulle vara en 

marknad med oligopol. Oligopol är den marknadsform som uppstår då det bara finns ett fåtal 

aktörer på marknaden. På en marknad med oligopol sätts inte priserna effektivt eftersom det 

finns för få företag på marknaden. Ofta har företagen på en marknad med oligopol liknande 

priser (Hubbard och O’Brien, 2013). Troligt är att fjärrvärmebolagen inte kommer att behålla 

nuvarande priser om marknaden istället är konkurrensutsatt. En gissning är att priserna då 

kommer att jämnas ut jämfört med nuvarande marknadssituation. Denna gissning stämmer 
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överens med Björn Dahlroths gissning i rapporten Öppnade fjärrvärmenät i Storstockholm. Han 

gissar att priserna kommer att öka i vissa områden samtidigt som priserna sänks i andra områden. 

Han tror att den genomsnittliga prisnivån inte blir högre än med nuvarande marknadssituation 

(Dahlroth B, 2009). 

Om en konsument är ansluten till fjärrvärmenätet kommer kunden troligtvis att hålla kvar vid 

fjärrvärme eftersom det skulle bli dyrt att byta, detta bland annat med tanke på höga 

installationskostnader. Att kunderna antagligen är ovilliga till att byta uppvärmningsform gör att 

fjärrvärmebolagen kan fortsätta ha förhållandevis höga priser eftersom de ändå kommer att 

behålla sina kunder. Det känns dock orimligt att priserna skulle höjas kraftigt då fjärrvärme 

konkurrerar med andra uppvärmningsmetoder och fjärrvärme skulle med för höga priser bli 

utkonkurrerade av exempelvis värmepumpar. Det ses en ökning av försäljningen av 

värmepumpar (Svenska värmepumpföreningen, 2011). Detta kan bero på att nuvarande prisnivå för 

fjärrvärme är i högsta laget för att attrahera kunder. 

Skulle priserna generellt sänkas kraftigt på fjärrvärmemarknaden skulle det troligtvis inte leda till 

att företagen fick betydligt fler kunder eftersom kunderna förmodligen ogärna byter till 

fjärrvärme om de redan har någon annan uppvärmningsform. Detta eftersom 

installationskostnaderna bidrar till starka inlåsningseffekter och det skulle därför bli dyrt att byta 

till fjärrvärme. Skulle priserna sänkas kraftigt skulle företagen förmodligen uppleva en ökning av 

kunder efter en längre tid. Med sänkta priser skulle fjärrvärmen få en konkurrensfördel mot 

övriga uppvärmningsformer men det är antagligen främst i nybyggda områden där 

uppvärmningsformer vägs mot varandra som fjärrvärmen får sin största fördel. Med sänkta priser 

skulle fjärrvärmen få en fördel mot kunder som för närvarande inte har någon 

uppvärmningsform utan står inför valet av vilken variant de föredrar. Eftersom det inte finns så 

många företag på marknaden kommer priserna troligtvis inte att pressas kraftigt. Istället känns det 

mer rimligt att priserna kommer att jämnas ut och att prisnivån är liknande nuvarande 

genomsnittliga prisnivå. Om priserna sänks beror också på om priserna med nuvarande 

marknadssituation är oskäligt höga, alltså att fjärrvärmeföretagens vinst per såld enhet är hög. Är 

priserna det är det möjligt att sänka dem utan att företagen behöver effektivisera sin verksamhet. 

Då skulle priserna antagligen förhållandevis snabbt kunna sänkas. Fjärrvärmeföretagens högsta 

kostnader är i dagsläget kostnader för bränsle (Energimarknadsinspektionen, 2011b). Därför görs 

antagandet att om fjärrvärmebolagen kan köpa bränsle till lägre pris är det också möjligt att sänka 

fjärrvärmepriserna. 

  



   

28 
 

4.9 Hållbarhetsaspekter 

Enligt Brundtlandsrapporten definieras hållbar utveckling; “En hållbar utveckling tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtland GH, 

1987). Brundtlandsrapporten beskriver tre dimensioner för hållbarhet; social hållbarhet, 

ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Detta projekt kan starkt knytas till ekonomisk- 

och ekologisk hållbarhet då det behandlar prissättning och koldioxidutsläpp. Det kan även 

relateras till social hållbarhet eftersom det behandlar samhällsfrågor som fjärrvärmens 

infrastruktur. Social hållbarhet är att på lång sikt bygga ett stabilt samhälle. Ett arbete på väg mot 

bättre social hållbarhet kan vara att erbjuda befolkningen fjärrvärme till konkurrenskraftiga priser. 

Med ekonomisk hållbarhet avses att inte slösa på resurser. Om fjärrvärmemarknaden vore 

konkurrensutsatt skulle detta förhoppningsvis leda till sänkta priser vilket skulle bidra till 

förbättrad ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet innebär att ekonomisk tillväxt inte ska ske 

på bekostnad av miljö eller ett segregerat samhälle. Detta projekt behandlar ekologisk hållbarhet 

vilket är en nödvändig aspekt att ta hänsyn till innan en investering görs. 

Detta projekt behandlar de tre dimensionerna som är viktiga att ta hänsyn till för att bidra till 

hållbar utveckling. För att uppnå en hållbar utveckling är det viktigt att alla investeringar som görs 

har utvärderats i ett hållbarhetsperspektiv. Detta projekt tar hänsyn till hållbarhet och är därför 

ett litet steg i riktningen mot ett hållbarare samhälle. 
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5 Slutsatser och framtida arbete 

I detta kapitel presenteras slutsatserna från arbetet och det ges förslag på framtida arbete. Läsaren ges idéer på 

frågeställningar som kan undersökas och besvaras i en framtida studie. Även förbättringsförslag till modellen ges. 

Ett mål med projektet är att undersöka hur fjärrvärmepriserna skulle påverkas om marknaden 

vore konkurrensutsatt. Med hjälp av modellen har det konstaterats att priserna på fjärrvärme 

skulle sänkas om marknaden konkurrensutsätts. Det beror på att de fjärrvärmebolag med lägst 

priser kommer att få sälja mer på en konkurrensutsatt marknad än vad de gör med nuvarande 

marknadssituation. Företag med högre priser kommer att få sälja mindre och därför kommer 

priserna generellt att sänkas.  

Projektets andra mål är att undersöka hur koldioxidutsläppen skulle påverkas om marknaden var 

konkurrensutsatt. Koldioxidutsläppen kommer enligt modellen att ändras. Det beror precis som 

med prisförändringen på att vissa företag kommer att få sälja mer på en konkurrensutsatt 

marknad än med nuvarande marknadssituation. Koldioxidutsläppen har ingen korrelation med 

priset, vilket ses i figur 1, och därför är det en tillfällighet att koldioxidutsläppen höjs. Skulle 

denna studie göras med andra fjärrvärmebolag skulle förändringen kunna vara annorlunda.  

Modellen skiljer sig på många sätt från verkligheten vilket gör att resultatet inte är exakt utan 

endast ska ses som en fingervisning om vilket håll prisutvecklingen troligtvis kommer att gå. 

Några exempel på modellens brister är att den förutsätter att företagen behåller samma priser 

som de har med nuvarande marknadssituation om marknaden vore konkurrensutsatt. Modellen 

förutsätter också att alla konsumenter endast är intresserade av att köpa till så lågt pris som 

möjligt och att de inte har andra preferenser som till exempel miljöpåverkan, som påverkar valet. 

Modellen innehåller flera brister och förenklingar, även indatan innehåller avrundningar vilket gör 

att resultatet inte är exakt.  Trots att resultatet inte är exakt fyller modellen ändå sitt syfte och ger 

en indikation om hur marknaden kommer att förändras om den vore konkurrensutsatt. 

Framtida arbete 

Detta arbete behandlar inte de tekniska och praktiska lösningar som krävs för att koppla ihop 

rören. Innan ett beslut tas om att göra detta måste det undersökas om det är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt försvarbart att göra det. För framtida studier finns det därför mycket att undersöka 

inom det området. Ett annat framtida arbete är att förbättra modellen. Modellens brister har 

diskuterats under rubriken ”Resultat och diskussion” och dessa brister kan åtgärdas eller 

förbättras som framtida arbete. Nedan ges exempel på vad som kan förbättras som framtida 

arbete. 

 Ett exempel på frågeställning som kan besvaras är hur trycket och temperaturen påverkas 

i rören om de kopplas ihop. 

 Ska modellen förbättras kan kostnaden för hopkoppling och den prisökning detta kan 

medföra beaktas. Skulle modellen ändras så att den tar hänsyn till hopkopplingen skulle 

modellen förbättras eftersom begränsningen att inte göra det troligtvis gör att resultatet 

skiljer sig från verkligheten. 

 Vem kommer att äga rören på en konkurrensutsatt marknad? I nuläget äger 

fjärrvärmebolagen själva de rör som de använder. Hur ska det vara på en 

konkurrensutsatt marknad? Här kan paralleller till elmarknaden dras. Där finns det 

speciella nätägare som äger näten och en del av elpriset används för att betala nätägaren. 



   

30 
 

En framtida studie är att undersöka vilken ägandeform som är optimal för 

fjärrvärmenäten.  

 Hur det ska bestämmas vilka fjärrvärmeverk som ska kopplas ihop är en annan fråga som 

lämnas till framtida studier. En metod är att undersöka vilka fjärrvärmeverk som är 

lämpliga att koppla ihop. Med lämpliga att kopplas ihop menas fjärrvärmebolag som 

geografiskt är nära varandra. Vem ska bestämma vilka fjärrvärmebolag som ska kopplas 

ihop? Ska staten bestämma och sedan ska de utvalda fjärrvärmeverken kopplas ihop eller 

ska dessa fjärrvärmebolag få välja om de vill anslutas till det centrala nätet eller inte? 

 Med gjord modell är det vissa fjärrvärmebolag som kommer att få leverera fjärrvärme 

varje månad medan andra endast får leverera under de kallaste perioderna. Vad kommer 

hända med fjärrvärmebolagen som får leverera lite? Kommer dessa lyckas sänka priserna 

för att kunna konkurrera med de billigare företagen?  

 För framtiden kan också studeras hur det praktiskt skulle fungera att kunderna köper från 

det företag de föredrar. Här finns mycket att lära av elbranschen där priset sätts på en 

gemensam marknad, kallad Nord Pool. Kanske är det möjligt att göra en liknande lösning 

för fjärrvärme? På elmarknaden finns system- och balansansvarig, ska det finnas på 

fjärrvärmemarknaden också? 

 Om näten ska kopplas ihop måste det också betalas. Vem ska betala för detta? Ska staten 

göra det eller ska fjärrvärmebolagen stå för detta? Troligtvis påverkar detta den framtida 

prisutvecklingen då priserna på fjärrvärme troligtvis kommer att höjas om 

fjärrvärmebolagen ska stå för hopkopplingsavgiften. Skulle staten istället stå för avgiften 

kommer detta att belasta skattebetalarna men priserna kommer troligtvis inte 

nödvändigtvis att höjas. 

 Med hopkopplade nät kan det varma vattnet transporteras längre. Längre 

transportsträckor gör att förlusterna ökar. Ett framtida arbete är att undersöka hur stora 

förlusterna blir och hur dyrt detta blir. Vad kan göras för att minska förlusterna? Ett 

antagande är att större förluster leder till ökade priser. Här kan undersökas hur mycket 

priserna skulle påverkas. 

 Studien skulle kunna förbättras genom att istället för att vara baserad på hur mycket som 

levereras varje månad baseras på hur mycket som levereras varje dag eller varje timme. 

Vidare skulle en förbättring vara att ta reda på vad varje fjärrvärmeverk har för 

maxkapacitet. Detta skulle ge en mer exakt utbudskurva eftersom nuvarande utbudskurva 

bygger på hur mycket som levererades den månad det levererades mest fjärrvärme.  

 Koldioxidutsläppen antas i modellen var lika höga för varje levererad kilowattimme från 

samma fjärrvärmeverk. Detta skulle i en framtida modell kunna utvecklas och hänsyn 

skulle kunna tas till de fjärrvärmeverk vars koldioxidutsläpp varierar. Det är också möjligt 

att i en framtida modell ta hänsyn till andra typer av utsläpp. 

 Det har antagits att alla kunder är perfekt rationella och endast är intresserade av att 

betala så lite som möjligt för fjärrvärmen. I verkligheten finns det troligtvis kunder som är 

villiga att betala mer för att få miljövänligare fjärrvärme. Modellen skulle kunna utvecklas 

och i framtiden ta hänsyn till att vissa kunder är mer miljömedvetna och därmed beredda 

att betala mera. För att göra ett rimligt antagande om hur många kunder som skulle betala 

mer för att få miljövänligare fjärrvärme kan elmarknaden studeras. Det kan undersökas 

hur stor andel som har gjort ett medvetet val att betala mer för att få miljövänligare el. 
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 I modellen används endast data för ett år och det skulle vara möjligt att utveckla modellen 

så att den gäller för andra år också. Det är endast intressant med så ny data som möjligt så 

om modellen ska användas i framtiden kommer det också krävas att indatan byts ut mot 

nyare och aktuellare siffror. 

 Endast data för Stockholmsområdet har använts men det är möjligt att lägga till andra 

fjärrvärmeverk också. Exempelvis skulle fjärrvärmebolagen i Mälardalen kunna läggas till. 

För att ta med flera fjärrvärmeverk krävs det indata för de fjärrvärmeverk som ska läggas 

till. Innan det läggs till fler fjärrvärmeverk bör det undersökas om det är rimligt att koppla 

ihop dessa med fjärrvärmeverken som redan är med i modellen. Ett annat förslag på 

framtida utveckling är att inte fokusera på Stockholmsområdet utan istället välja ett annat 

område, exempelvis Skåne. Viktigt här är att de fjärrvärmeverk som ingår i studien ligger 

förhållandevis nära varandra. Innan valet av vilka fjärrvärmeverk som ska delta i studien 

görs måste det undersökas vilka fjärrvärmeverk som är tekniskt möjliga och ekonomiskt 

försvarbara att koppla ihop. 
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Bilaga 1 

Nedan följer koden till Matlabprogrammet. 

clear all, close all, clc 

  
x=[0 169 219 395 501];  

y=[76.04 81.67 87.17 88.47]; 
 

for i=1:4 
    xplot=[x(i) x(i+1)];  

    yplot=[y(i)*ones(size(xplot))]; 
    plot(xplot, yplot);  

    hold on 
end 
for j=1:3 
    line([x(j+1) x(j+1)],[y(j) y(j+1)]) 
end 

  
prompt = {'Hur mycket fjärrvärme används (GWh/månad)?'}; 
dlg_title = 'Input'; 
num_lines = 1; 
def = {'400'}; 
options='on' 
a = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,def,options); 
efterfragan=str2double(a) 
if efterfragan>0; 
    line([efterfragan efterfragan],[0 100]) 
    axis ([0 501 70 90]) 
    xlabel ('GWh') 
    ylabel ('öre/kWh') 
else 
    prompt = {'Vad är det för genomsnittstemperatur?'}; 
    dlg_title = 'Input'; 
    num_lines = 1; 
    def = {'10'}; 
    options='on' 
    b = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,def,options); 
    temp=str2double(b) 
    k=-0.0475; 
    m=18.289; 
    efterfragan=(temp-m)/k; 
    line([efterfragan efterfragan],[0 100]) 
    axis ([0 501 70 90]) 
    xlabel ('GWh') 
    ylabel ('öre/kWh') 
end 
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Bilaga 2 

Nedan visas en veckoplanering över projektet.

 

v. 6 

• Bli insatt i området, hur är det idag?, skriva bakrundsinformation i 
rapporten 

v. 7 
• Bestämma vilka funktioner programmet ska ha och vad det ska göra 

v. 8 
• Programmera! 

v. 9 
• Programmera! 

v. 10 
• Programmera! 

v. 11 
• Programmera! 

v. 12 
• Analysera skillnaderna mellan olika typer av markander, skriva rapport 

v. 13 

• Lämna in litteraturstudie 

• Analysera skillnaderna mellan olika typer av markander, skriva rapport 

v. 14 
• Analysera skillnaderna mellan olika typer av markander, skriva rapport 

v. 15 
• Skriva rapport! 

v. 16 
• Skriva rapport! 

v. 17 
• Skriva rapport! 

v. 18 
• Bli klar med rapporten! 

v. 19 
• Lämna in slutrapport 

v. 20 
• Lämna in oppositionsrapport 

v. 24 
• Lämna in kompletterad slutrapport 


