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Sammanfattning 
 
 
Denna uppsats undersöker motiven bakom byggandet av fjärrvärmesystem i Tre 
svenska städer. Sopförbränningsanläggningen Ålidhemsverket i Umeå, samt det 
fjärrvärmesystem som är kopplat till anläggningen, och fjärrvärmesystemen i 
Karlstad och Mjölby. I fallet Ålidhemsanläggningen var Umeås växande befolkning, 
med ökad befolkningstäthet som följd en viktig faktor. Politikerna menade att 
luftföroreningarna till följd av eldning för bostadsvärme riskerade bli omfattande. 
Även sophanteringen väntades bli problematisk i takt med att staden blev större. När 
stadsdelen Ålidhem skulle byggas under 1960-talet uppstod ett läge där värme från 
sopdestruktion kunde användas. Miljonprogramssatsningen var en av de stora 
anledningarna till att fjärrvärmesystem byggdes i många svenska städer.  
De tre städerna byggde sina respektive system i olika tider varför det är intressant att 
jämföra dessa tre fall. Karlstads fjärrvärmesystem var det första i Sverige och stod 
klart under sent 1940-tal, Umeå byggde sitt under sent 1960-tal medan byggandet i 
Mjölby skedde under 1980-talet. I Karlstads fall var det behovet av extrakraft som 
ledde till byggande av kraftvärmeverk, och sedan fjärrvärmesystem. I Umeå var 
miljöaspekterna centrala. I Mjölby bestod drivkrafterna i stor utsträckning av statligt 
förd energipolitik i tiden efter oljekriserna, då politikerna hade för avsikt att minska 
landets beroende av fossila bränslen.  
 
Key words: Ekonomisk historia, Fjärrvärme, Kraftvärme, Drivkrafter, Miljö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

1 Innehåll
 

2 Inledning ................................................................................................................... 1 
2.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................. 1 

3 Metod, Källbeskrivning och källkritik ...................................................................... 2 
4 Teori ......................................................................................................................... 4 

4.1 Historisk bakgrund ............................................................................................ 5 
4.2 Tidigare forskning .............................................................................................. 7 

5 Resultat ................................................................................................................... 14 
5.1 Karlstad ............................................................................................................ 14 
5.2 Mjölby .............................................................................................................. 18 
5.3 Umeå ............................................................................................................... 22 
5.4 Sammanfattning .............................................................................................. 27 

6 Diskussion ............................................................................................................... 31 
7 Slutsats ................................................................................................................... 33 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



1	
	

2 Inledning 
 

Denna uppsats kartlägger motiven bakom byggandet av kraftvärmeverk och 
fjärrvärmesystem i Karlstad, Umeå och Mjölby under perioden 1940–1980. Avsikten 
med studien är få en djupare kunskap om fjärrvärmens framväxt i Sverige och hur 
processerna kring byggnationerna ser ut i de olika städerna. Anledningen till att detta 
studeras är att det är intressant att se hur en teknik som kraftvärme och fjärrvärme, 
som har flera användningsområden motiveras i olika tider. Detta ger en förståelse för 
hur aktuella samhällsproblem påverkar byggandet av kraftvärme samt 
fjärrvärmesystem och motiven som bakom byggnationerna. Det ger också en förståelse 
för vilka aktörer som är inblandade och vilka aktörer som är centrala i olika tider. 
Tidsperioden 1940–1980 har valts då en stor del av svensk fjärrvärme byggdes ut 
under denna tid. Fjärrvärmen i Karlstad byggdes under 1940-talet och i Mjölby 
byggdes fjärrvärme under 1980-talet. Studien genomförs som en fallstudie i vilken 
tidigare forskning om fjärrvärmesystemen i Karlstad och Mjölby läses in. I Umeå 
kommer informationen från handlingar från Umeå stadsarkiv.   

 
2.1 Syfte och frågeställningar 
	

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om drivkrafterna bakom byggandet 
av fjärrvärme i Umeå. Fokus riktas mot om det finns några skillnader gällande motiv 
och tidpunkter för planering och genomförande av fjärrvärmeutbyggnaden i Umeå i 
jämförelse med andra kommuner som undersökts i tidigare forskning, nämligen 
Karlstad och Mjölby. Vidare analyseras om Umeå och de två övriga fallen ger stöd för 
den teori som används som utgångspunkt för uppsatsen, nämligen Thomas Hughes 
Stora tekniska system. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar valts: 

Vilka drivkrafter anges i de beslutsdokument samt det utredningsmaterial som låg 
bakom byggandet av värmeverk och fjärrvärmesystem i Umeå? 

I vilken mån liknar eller skiljer sig drivkrafterna från de i Mjölby och Karlstad? 
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3 Metod, Källbeskrivning och källkritik 
	

Metoden för undersökningen har varit arkivstudier av kommunala handlingar rörande 
Umeåprojektet. Den information som hittats har sedan jämförts med tidigare studier 
om fjärrvärmen i Karlstad och Mjölby.  Det som huvudsakligen undersökts är vilka 
motiv de olika städerna hade för byggandet av kraftvärmeverk samt fjärrvärmesystem. 
För att få förståelse om detta har de argument som de inblandade aktörerna lagt fram 
kartlagts. Dessa resultat har sedan jämförts med resultat från tidigare studier. Det har 
även varit viktigt att identifiera de inblandade aktörerna för att klargöra om det är 
samma typ av aktörer som är involverade i processen i de olika städerna. 
Undersökningen sträcker sig över en relativt lång period under vilken svenska 
kommuner har förändrats. Kommunreformerna som gjorts under perioden har 
exempelvis inneburit större kommuner, både befolkningsmässigt och geografiskt. Från 
det att fjärrvärmen först introducerades i Sverige har också kunskapen på området 
vidgats och institutioner kopplade till tekniken har vuxit fram. Detta är exempel på 
förändringar som skulle kunna påverka aktörers motiv och beslut. De källor som ligger 
till grund för uppsatsen är dels tidigare forskning runt utvecklingen av 
bränsleanvändningen i svensk industri. Dessa källor berör de statliga satsningar, 
regleringar och program som påverkat bränsleanvändningen inom industri. I 
förlängningen har detta varit av betydelse för uppvärmningen av svenska bostäder. 
Källorna består också av tidigare forskning om uppbyggnaden av kraftvärmeverk och 
fjärrvärmesystem i Karlstad och Mjölby. Källorna som används för undersökningen 
om kraftvärme- och fjärrvärmesystem i Umeå består i kommunala beslutsunderlag, 
korrespondens rörande bygget och berättelser inblandade tjänstemän skrivit.  Dessa 
handlingar har hämtats från Umeås stadsarkiv. Gällande Umeå har också en 
elevuppsats från avdelningen för företagsekonomi vid Umeå universitet använts. 
Anledningen till att en elevuppsats använts som källa är att den delvis innehåller 
uppgifter som inte funnits att hitta i det övriga materialet. Den bygger i stor 
utsträckning på intervjuer med tjänstemän och politiker som varit del av processen 
runt Ålidhemsverket.1 Intervjuerna bidrar med information om tankegångar och 

																																																													
1	Lundmark,	Lundgren	



3	
	

resonemang som inte finns att hitta i det material som bevarats från kommunen. Som 
källor används också material som utgivits av Umeå kommun i form av böcker och 
mindre publikationer gällande historien om energin i Västerbotten. Information om 
kraftvärme och fjärrvärme samt historien om teknikerna mer generellt har inhämtats 
från intresseorganisationer. Användningen av källor från intresseorganisationer och 
publikationer från kommuner kan vara problematiska då det går att argumentera för 
att parterna talar i egen sak. De publikationer som använts från dessa typer av källor 
har dock bestått av kronologiska redogörelser för teknologins utveckling snarare än 
bakomliggande processer. Det finns anledningar att vara försiktig med användning av 
elevuppsatser som källa. Risken att den innehåller felaktig information är oundvikligen 
större när det är studenter som gjort arbetet, än om forskaren är mer etablerad och 
insatt på området. Ytterligare ett problem med just den uppsats som används som 
underlag i detta fall är att den i stor utsträckning består av intervjuer. Den blir således 
en sekundärkälla och det är inte otänkbart att citatinformation förvanskats. Detta blir 
ännu känsligare då intervjuobjekten inte längre är i livet och informationen således 
inte kan kontrolleras. Gällande den forskning som använts för information om 
processerna kring kraftvärme och fjärrvärme i Karlstad och Mjölby finns det ingen 
anledning att tvivla på att de är gjorda i enlighet med god forskningssed, men de krav 
som därmed kommer. Detsamma gäller forskningen rörande bränsleanvändningen i 
svensk industri och statliga interventioner kopplade till detta.  

Denna studie är avgränsad till undersökning av byggandet av fjärrvärme i Umeå, 
Karlstad samt Mjölby och processerna samt motiven till byggandet av systemen i dessa 
städer. Anledningen till att dessa tre städer valdes för studien är att det finns en 
tidsmässig spridning mellan projekten i dessa städer, vilket gör en jämförande studie 
intressant. I fallen Karlstad och Mjölby finns även omfattande forskning på området. 
Anledningen till att studien görs som en fallstudie är att den ger möjlighet till 
djupgående kunskaper om processerna i de olika städerna. Det ger också en god 
möjlighet att pröva den teori som ligger till grund för uppsatsen. Studien kommer 
behandla processer som i vissa fall pågick för över 70 år sedan och det är därför inte 
möjligt att göra intervjuer med människor som var direkt inblandade.   
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4 Teori 
	

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är Thomas Hughes teori om large 
technological systems. Hughes skriver om teknologiska uppfinningar och system för 
att förklara hur dessa växer fram och utvecklas. Teorin formades av Hughes i samband 
med hans studie om elektricitetens utveckling i samhället men har blivit intressant vid 
studier av stora tekniska system generellt. Informationen om Hughes teori har hämtats 
från Mats Bladhs text stora tekniska system. Enligt Bladh delar Hughes in 
utvecklingen i tre olika stadier och beskriver hur den ser ut i vart och ett av dessa. Han 
identifierar också vilka aktörer som är centrala i respektive stadie. Detta bestäms av 
vilka problem som finns med tekniken. De som arbetar med att lösa problemen blir 
alltså de centrala aktörerna.2 Vidare uppmärksammar Hughes vad han kallar för 
teknologins momentum. Begreppet momentum syftar på uppfinningars tendens, eller 
kraft, att expandera och spridas. Samtidigt som expansionen uppstår som ett resultat 
av uppfinningens framgång innebär den ett hinder för ny teknologi. Hughes skriver om 
radical och conservative inventions och menar att de radikala uppfinningarna inte blir 
en del av existerande system då de innebär ett hot för detsamma. För att en radikal 
uppfinning ska etableras krävs det att en oberoende part sörjer för dess utveckling och 
bygger ett helt system kring denna.3 Det som särskiljer Hughes arbete från tidigare 
forskning är det tydliga fokuset på aktörerna och förutsättningarna som existerar runt 
tekniken. Politik, geografi, kulturer och så vidare tas i beaktning när tekniken studeras. 
Hughes kallar själv åskådningen för socioteknisk.4 I det första stadiet används 
uppfinningen i liten skala och finns på begränsade geografiska områden. De centrala 
aktörerna i detta tidiga skede är uppfinnarna. Det är de som har presenterat tekniken 
och ska lösa problemen som finns. Initialt har systemet inget momentum. I det andra 
stadiet har systemet växt och blivit mer etablerat i samhället vilket innebär att 
vetenskap och industri intresserar sig för det. Detta medför att det skapas institutioner 
som omger det. I samband med att fler aktörer arbetar med systemet försvinner även 
uppfinnarens inflytande. Istället är det den nya omgivning som vuxit fram som formar 
utvecklingen. Den institutionalisering som sker skapar ett brett kunnande och 
systemen blir heterogena. Tekniken skiljs så att säga från teknologin. Genom 

																																																													
2 Bladh, 70. 
3 Ibid, 74 
4 Ibid, 1 
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institutionaliseringen uppstår trögheten Hughes skriver om. Det etableras generella 
metoder och traditioner vilka är svåra att förändra. Den breda kunskapen ligger 
samtidigt till grund för att momentum skapas och systemet blir reproduktivt. Då 
systemen i detta stadie är etablerade, komplexa och centraliserade har företagsledarna 
inom området blivit de centrala aktörerna. Hughes menar att trots att kraften mot 
radikala förändringar etablerats inleds ett tredje stadie i systemens utveckling. I detta 
stadie har teknologisk utveckling låtit systemet växa, system som tidigare var skilda 
från varandra har kopplats ihop och täcker hela regioner.5 Detta stadie präglas av 
ekonomi och aktörerna försöker rationalisera systemet, vilket får konsekvenser både 
på input- och outputsidan. På inputsidan försöker aktörer hitta en ekonomiskt 
fördelaktig kombination av kraftkällor samtidigt som de ihopkopplade systemen gör 
det möjligt att kontrollera förbrukningen av det systemen levererar på outputsidan. 
Det gör att resurser kan flyttas mellan tidigare åtskilda system beroende på var behovet 
för tillfället finns. Utvecklingen av fysiskt ihopkopplade system och de 
stordriftsfördelar detta innebar skapade förutsättningar för ekonomiskt fördelaktiga 
samarbeten. 6 Systemen är i det här stadiet heterogena och stora i flera bemärkelser. 
De täcker en stor geografisk yta, många kunder är kopplade till dem etc. Samtidigt har 
de institutioner som omger systemet också växt. Motståndet, eller hindren, för nya 
innovationer är således ännu kraftigare i detta stadie. Denna utveckling gör dock att 
systemet i detta stadie får större momentum och växer kraftigt. Sammankopplingen av 
system i kombination med ekonomisk rationalitet innebär tekniska utmaningar. I 
detta stadie är det ingenjörer som är centrala aktörer då de utgör den yrkeskategori 
som ska se till att de expanderande systemen fungerar, men också att de är ekonomiskt 
fördelaktiga. Den stora utmaningen i det här stadiet ligger i att nyttja de fördelar 
stordrift erbjuder.  

4.1 Historisk bakgrund 
	

Idén med fjärrvärme är att värme ska levereras från en central enhet till omgivande 
fastigheter som behöver bli försedda med värme. Det finns en rad fördelar med denna 
lösning. Infrastrukturen kan bli effektivare än om enskilt uppvärmda enheter används, 
anläggningarna kan formas så att lokalt tillgängliga värmekällor kan användas och det 
går att tillvarata spillvärme från exempelvis industrier. Centrala energikällor möjliggör 

																																																													
5 Bladh, 78	
6 Ibid, 78/79 
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också en mer avancerad rening av utsläppen.7 De första fjärrvärmesystemen byggdes i 
USA i slutet av 1800-talet, New Yorks första fjärrvärmesystem började leverera värme 
år 1882.  I Sverige byggdes de första små systemen årtiondena före sekelskiftet. 
Fjärrvärmen i Sverige har i många avseenden varit en succé och finns idag i 270 av 290 
svenska kommuner.8 Det skulle dock dröja till efter andra världskriget innan de första 
kommersiella systemen togs i användning.  Anledningarna till detta är många. En av 
de stora nackdelarna med fjärrvärme är att infrastrukturen är dyr och de initiala 
kostnaderna stora.9 Det var en av anledningarna till att byggandet av fjärrvärmesystem 
i svenska städer dröjde. Andra orsaker var motstånd från leverantörer av vedertagna 
kraftkällor. Sverige hade också mellan sekelskiftet och andra världskriget ett överskott 
av vattenkraft, vilket gjorde det svårt att motivera investeringar i fjärrvärmen.10 
Sveriges demografi förändrades efter andra världskriget då befolkningen snabbt blev 
större samtidigt som urbaniseringen tog fart och städerna växte kraftigt. Denna 
utveckling skapade ett ökat behov och energi och värme, och ledde till att de första 
fjärrvärmesystemen tänkta att leverera värme till bostäder började planeras.11 Karlstad 
var först i landet med ett kommunalt fjärrvärmesystem. Det började leverera värme till 
industrier hösten 1948 innan de första bostadshusen anslöts drygt ett år senare.12 En 
rad städer började bygga sina system åren efter. Företrädelsevis var det storstäderna 
och de snabbt växande mellanstora städerna som var tidiga med fjärrvärme. Initialt 
var motiven bakom byggandet inte primärt att de var miljövänliga. Det var snarare en 
praktisk lösning för att förse städerna med den värme som behövdes samt möjligheten 
att kunna skapa el och värme i samma process som var de huvudsakliga argumenten 
för byggandet. Detta kom dock att förändras en bit in på 1970-talet. Oljekrisen 1973 
innebar att priserna på olja ökade kraftigt. Priset på ett oljefat var i juli 1973 ca 20 
dollar, i februari samma år var priset drygt 52 dollar och oljepriset ökade generellt 
under hela 1970-talet.13 I Sverige värmdes många bostäder upp med olja och när priset 
mer än fördubblades på några månader förändrades de ekonomiska förutsättningarna 
för fjärrvärme i relation till detta. Under den första halvan av 1970-talet stod också 
många bostäderna i miljonprogramssatsningen färdiga.14 Husen försågs ofta med 

																																																													
7 Energiföretagen, 1 
8 Ibid, 4 
9 Summerton (1992), 17	
10 Energiföretagen, 2 
11 Ibid, 2 
12 Ibid, 2 
13 Macrotrends 
14 Boverket 
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fjärrvärme för att minska antalet skorstenar och utsläppen ur dessa. 
Miljonprogramsområdena var alltså en starkt bidragande orsak till utbyggandet av 
svensk fjärrvärme.15 

 

Källa: Energimyndigheten 

4.2 Tidigare forskning 
 

Drivkrafterna bakom uppförandet av värmeverk och byggandet av fjärrvärmesystem i 
Sverige har undersökts i en rad studier.  Det finns givetvis många anledningar till att 
forskningen bedrivits men tre skäl har lyfts fram som viktiga för forskningen på 
området. Ett av dessa skäl är att Kraftvärme tillsammans med fjärrvärmesystem har 
ansetts vara möjliga alternativ till vatten- och kärnkraftsutbyggnad. Ytterligare en 
anledning är Linköpings universitets grundande av institutionen Tema Teknik och 
social förändring där universitetet bedriver forskning och utbildning kring hur 
människor skapar och använder teknik. En tredje anledning till att fjärrvärmen 
studerats verkar vara att Thomas P Hughes genom publicerandet av studien Networks 
of Power inspirerade till forskning på området. Hughes studie undersöker hur tekniska 
system utvecklas och växer fram i samhället. De generella drivkrafterna bakom 
byggandet av kraftvärmeverk och fjärrvärmesystem är därför väl dokumenterade.16 

																																																													
15 Fjärrvärmens affärsmodeller	
16 Kaiserfeld (2005), 516 
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Studierna undersöker drivkrafterna bakom byggandet av systemen men också vilka 
problemen var, och vilket motstånd som fanns samt vilka fördelar och nackdelar som 
finns kopplat till byggandet av systemen. Ytterligare en aspekt som varit fokus för 
tidigare forskning är samarbetet mellan kommuner och industrier gällande 
produktionen av värmen och energin. Den typen av samarbeten kan handla om 
tillvaratagandet av spillvärme från industrier men också om bränslen som kan 
användas till eldning. De fördelar som forskningen kring fjärrvärme lyft fram är 
framförallt ekonomiska och miljömässiga. Tidigare var det vanliga enskilda 
uppvärmningsenheter som framförallt drevs på olja, vilket bör vara vad fjärrvärmen 
jämförs med när de generella för- och nackdelarna med den skall undersökas.17 
Fjärrvärmesystemen är sammankopplade centralt, och enbart en värmekälla behövs 
kan denna anpassas till en rad olika bränslen. Möjligheten att elda olika bränslen gör 
att priset för uppvärmning kan hållas nere då valet av bränsle i viss mån kan göras mot 
bakgrund av prisläge, tillgång och så vidare. Den centrala värmekällan gör också att 
större investeringar koppat till denna kan göras. Jämfört med individuellt uppvärmda 
enheter är eldningen i centrala anläggningar ofta effektivare och rening av utsläppen 
bättre vilken skapar ytterligare ekonomiska fördelar. Möjligheter att skapa energi och 
värme kombinerat i ett kraftvärmeverk är också fördelar som lyfts fram. 
Anläggningarna blir också enklare att kontrollera från ägarsidan då de ofta har ansvar 
för hela systemet och konsumenterna normalt inte behöver vara engagerade i skötseln 
av systemet.18 De fördelar som lyfts fram kring skötsel och ekonomi utgör också 
grunden för de problem som identifierats kopplat till fjärrvärmen. Konsumenterna får 
svårt att påverka systemen och har dålig kunskap om hur de fungerar. Byggandet är 
också väldigt dyrt och kräver initialt stora investeringar. Om problem uppstår får detta 
också stora konsekvenser när en enskild anläggning ska sörja väldigt många 
konsumenter med värme.19 Kostnaderna vid byggandet är en anledning till att 
utvecklingen av systemen hölls tillbaka på vissa platser. Det är dock inte nödvändigtvis 
den viktigaste aspekten. När fjärrvärmesystem och kraftvärmeanläggningar började 
byggas rådde det delade meningar om hur svenska hem skulle värmas upp i framtiden. 
Under 1950- och 60-talet hade oljekriserna fortfarande inte inträffat samtidigt som 
vattenkraften var etablerad. Före andra världskriget fanns ett överskott på vattenkraft 

																																																													
17 Summerton (1992), 17 
18 Ibid, 17 
19 Ibid, 17	
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vilket innebar att fjärrvärme inte sågs som nödvändigt. Under 1950-talet började det 
dock spekuleras i att vattenkraften inte skulle klara av att möta framtidens omfattande 
energibehov. Kraftvärme sågs som ett konkurrenskraftigt alternativ för 
kompletterande energi under topplast. Intresset för kraftvärme och byggandet av 
kraftvärmeverk gjorde att byggandet av fjärrvärmesystem aktualiserades i större 
utsträckning under 1950-talet. Bakgrunden till den åskådning som växte fram under 
1950-talet ligger sannolikt i de problem som fanns gällande elförsörjningen under 
andra världskriget och åren efter det.20 Gällande kraftvärmedelen var det alltså 
energiförsörjning som utgjorde de huvudsakliga motiven i ett tidigt skede. 
Fjärrvärmesystemens utveckling kom snarare som en effekt av byggandet av 
kraftvärmeverk än tvärtom. Motiven bakom byggandet av fjärrvärmesystem har också 
studerats och några huvudsakliga villkor till byggande av sådana fastslagits. Det 
centrala är ett klimat som gör att organiserad uppvärmning är nödvändig. 
Värmebehovet måste också vara relativt koncentrerat då fjärrvärme inte kan levereras 
över längre sträckor. Anslutning av fastigheter bör vara enkel och billig samtidigt som 
dessa fastigheter inte bör vara försedda med konkurrerande ledningsbunden 
energitillförsel. Elproducenter och andra intressenter som redan var etablerade på 
marknaden såg dock utvecklingen av kraftvärmen och fjärrvärmesystem som ett hot 
mot sin verksamhet och hade i vissa fall en bromsande effekt på utvecklingen av dessa. 
I Sverige finns exempel på hur elproducenter under tidigt 1960-tal erbjöd billig el för 
att påverka kommunerna i deras beslut kring fjärrvärmesystem.21 En annan aspekt 
som höll tillbaka byggandet av fjärrvärmesystem är det faktum att svenska hus 
generellt saknade vattenburen centralvärme. Först under mellankrigstiden bygges 
detta ut.22 Drivkrafterna och motståndet till byggandet av systemen är välstuderat och 
det finns tidigare forskning på varför enskilda städer valde att bygga systemen samt 
hur processen kring detta såg ut. Forskningen kring fjärrvärmen fokuserar delvis 
tillgången till energi, vilken påverkas yttre omständigheter. Det kan vara krig, 
fluktuationer i oljepris etc. Det kan också handla om lokala omständigheter som 
industrier och vilka resurser de behöver men också vilka restavfall de ger ifrån sig. 
Sverige har varit framgångsrikt när det kommer till minskad användning av fossila 
bränslen, och var tidigt med biobränslen i värme och energianläggningar. Detta kan 

																																																													
20 Kaiserfeld (1999), 15 
21 Ibid, 12 
22 Ibid, 12	
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kopplas samman med en omfattande skogsindustri, vilken aktörer kunnat samarbeta 
med gällande tillvaratagande av avfall, men också kring kunskap på området. 
Forskningen har inte bara uppmärksammat samarbetet mellan kommuner och 
näringsliv i frågan om kraft- och fjärrvärme. Det har också funnits delade åsikter om 
tekniken även inom kommunerna, och då inte enbart på ett ideologiskt och politiskt 
plan. Inom tjänstemannakåren har frågan i vissa fall varit infekterad då ny teknik slog 
sig in på marknaden och hotade den redan etablerade.23 Inom kommunerna har ofta 
befintliga avdelningar och företag för el-och uppvärmning fått ett visst ansvar vad 
gäller utredande och byggande av anläggningarna. I detta läge finns risk för splittring 
då den gamla tekniken (exempelvis eluppvärmning och eldning av olja) fortsatt måste 
fungera samtidigt som det planeras för eller byggs ny teknik vilken innebär att 
kompetensen hos vissa tjänstemän blir mindre viktig.24 Angående denna problematik 
tyder forskning på att separationen mellan värmekompetens och elektrisk kompetens 
bör vara liten för att byggprojekten ska bli framgångsrika.25 Forskning har också visat 
att politikerna i många fall inte är särskilt involverade i processen kring fjärrvärme och 
kraftvärme. Istället är det ofta ansvariga tjänstemän som tar viktiga beslut under 
planerandet och byggandet.26    

																																																													
23 Summerton (1992), 31 
24 Ibid, 34 
25 Kaiserfeld (2005), 523 
26 Ibid, 520	
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Källa: World Bank  

Grafen visar att den energi Sverige använder sedan omkring 1980 består av en mindre 
andel fossila bränslen än grannländernas. Det finns en rad anledningar till detta. 
Delvis naturliga förutsättningar som topografi och tillgång till naturresurser men också 
politiska ambitioner och lagstiftning. Sveriges största industrier har historiskt funnits 
inom skogs- och metallindustri vilket är två energiintensiva näringar som tillsammans 
använde en stor del av den konsumerade energin i Sverige varje år. Skogsindustrin stod 
år vid 1970-talets början för 40% av svensk energianvändning. I samband med den 
första oljekrisen i början av 1970-talet började användningen av fossila bränslen 
minska i Sverige, mycket tack vare att de energiintensiva industrierna hittade 
alternativa energikällor. En stor del av energin som användes i företrädelsevis 
skogsindustrin började utvinnas ur biobränslen i form av rester från densamma.27 
Minskningen av användandet av fossila bränslen var dock inte enbart driven av 
industrierna i försök att spara pengar. Sverige lagstiftade tidigt om miljöproblemen 
kopplade till industrin. 1874 antogs folkhälsostadgan som en första ansats att 
kontrollera föroreningarna kring industrin. Under första halvan av 1900-talet 
utvecklades regelverket kring utsläpp och miljöföroreningar men det dröjde till 1960-

																																																													
27 Söderholm, Bergquist (2014), 3 
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talet innan Sveriges moderna miljölagstiftning började formas. 1969 ratificerades 
miljöskyddslagen vilken var grundbulten i den nya miljöpolitiken. Utformningen av 
lagen hade skett under 1960-talet och i viss utsträckning formats genom dialog med 
industrier och aktörer på marknaden. De förhandlingar som hölls med industrier vilka 
skulle påverkas av den nya lagstiftningen handlade bland annat om utsläppsnivåer. I 
samband med miljöskyddslagen fick Sverige den första helomfattande lagstiftningen 
rörande miljöproblem som luftföroreningar, vattenföroreningar, ljudnivåer och annat 
som påverkar miljön kring industrier.28 Lagändringarna gav också enskilda aktörer 
stor frihet med avseende på hur målsättningarna skulle uppnås. Istället för att införa 
standarder tilläts aktörerna själva utveckla system, infrastruktur och teknologi för att 
nå målsättningarna.29 Politiken på området var således resultatorienterad vilket senare 
har identifierats som en framgångsfaktor. I många andra länder valde politikerna 
system som syftade till att standardisera processer och teknologi vilket inte ledde till 
samma interna utveckling kring teknologin inom industrier. I nationer som valde att 
fokusera sin miljöpolitik, och miljölagstiftning på standarder blev resultatet ofta 
införandet av så kallade ”end-of-pipe-technology” vilket innebär att förändringar 
gjordes i processernas slutskede. Teknologi för att minska miljöpåverkan installerades 
i anslutning till skorstenarna. Åtgärderna blev således inte lika omfattande. Den 
svenska modellen med avseende på miljölagstiftning och industrier har byggt på ett 
starkt forsknings- och utvecklingsarbete. Staten har haft en god insyn i industrin och 
företagen samtidigt som företagen varit en del av processen kring målsättningar och 
hur dessa skall uppnås. Koncensussökandet och den öppna informationen mellan 
parterna har beskrivits som en viktig del i den framgång Sverige haft på området.30 
Från statligt håll har samarbetet med industrin också inneburit finansiering av 
forskning. Regeringen tillsatte år 1973 en kommitté för att utveckla ett program för hur 
forsknings- och utvecklingsarbete skulle bedrivas. I kommitténs första betänkande 
konstaterades att finansiering av arbetet med forskning och utveckling. Motivet var att 
minska riskerna för företag som engagerade sig i arbetet kring miljöfrågor och 
alternativa energikällor.31 Energiprogrammet som pågick under tre år innefattade en 
rad statliga verk, myndigheter och råd vilka arbetade i olika sektorer. En stor del av 
programmets resurser lades på industrin, delvis på grund av att industrin stod för den 

																																																													
28 Söderholm, Bergquist (2012), 192 
29 Ibid, 192 
30 Ibid, 192 
31 Söderholm, Bergquist (2014), 7	
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enskilt största energikonsumtionen i landet men också för att aktörer inom svensk 
industri tidigt initierat samarbeten kring forsknings- och utvecklingsarbete.32 1970-
talets arbete med forsknings- och utvecklingsarbete kombinerat med andra politiska 
verktyg som skattesatser, subventioner och ekonomiskt stöd till ny teknologi och 
utrustning låg till grund för den stora utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige.33 Frågan 
om tillvaratagandet av industrins värmeöverskott i fjärrvärmeanläggningar drevs i stor 
utsträckning av statliga forskningsprogram, men arbetet drevs också på lokal nivå. De 
lokala initiativen växte delvis fram mot bakgrund av lagstiftningen om lokal 
energiplanering som fastslogs 1977. Direktiven till kommunerna var att undersöka 
möjligheter till rationalisering och möjligheten till samarbeten med lokala industrier.34 
Tidigare forskning har identifierat att det är just i kontakten mellan samhället och 
industrin som problemen ofta uppstår. Ekonomiskt har samarbeten visat sig 
potentiellt fördelaktiga för båda parter och teknisk problematik har sällan inneburit 
större problem i samarbetet. Hinder och svårigheter i samarbeten har primärt handlat 
om parternas organisation och relation. Precis som när det gäller forsknings- och 
utvecklingsarbeten på nationell nivå har öppenhet kring informationen beskrivits som 
centralt för ett lyckat samarbete.35  Bortsett de tekniska för- och nackdelarna som 
forskningen lyft fram kan det konstateras att samarbete mellan aktörer, både privata 
och statliga eller kommunala har varit viktiga för utvecklingen kring svensk energi. Det 
forsknings- och utvecklingsarbete som staten uppmuntrat har lett till utveckling i olika 
delar av samhället vilket skapat synergieffekter kring utvecklingen av teknik och 
möjligheter till samarbeten mellan olika delar av samhället. Den svenska modellen har 
också varit framgångsrik när det gäller att minska användningen av fossila bränslen 
och hitta alternativa energikällor. Fjärrvärme är den vanligaste i 
uppvärmningsmetoden i Sverige, Finland och Danmark vilket gör det svenska 
exemplet intressant även ur ett internationellt perspektiv.36 

Den tidigare forskning som finns på Ålidhems värmeverk består i en uppsats skriven 
av studenter på avdelningen för företagsekonomi vid Umeå universitet. Studien 
gjordes 1970 och syftade till att besvara frågor om anläggningens ekonomi, men berör 

																																																													
32 Söderholm, Bergquist (2014), 8 
33 Grönkvist, Sandberg, 1510/1511  
34 Ibid, 1511  
35 Ibid, 1511  
36 Vattenfall	
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också frågor om drivkrafter och motiv bakom projektet. Uppsatsen bygger 
huvudsakligen på budgetar och intervjuer med politiker och tjänstemän som var 
involverade i byggandet av värmeverket. I studien från 1970 görs få jämförelser med 
andra städer och den moderna energipolitik som växte fram under 1970-talet hade inte 
implementerats vid tiden för den studien. Syftet med den här uppsatsen är att 
kartlägga utvecklingen som ledde till att ålidhemsverket med tillhörande 
fjärrvärmesystem byggdes, men också att jämföra processen i Umeå och andra städer. 
Detta skapar en bättre kunskap om det specifika fallet men också varför värmeverk och 
fjärrvärmesystem byggdes i olika delar av Sverige. När 1970-talets mer miljömedvetna 
energipolitik etablerades hade många svenska städer, inklusive Umeå, redan byggt 
värmeverk och fjärrvärmesystem. En studie av kommunernas motiv kan tydliggöra 
skillnader mellan kommuner som inledde sina projekt innan, respektive efter 
oljekrisen och den nya miljöpolitiken samt i vilken utsträckning industrin var 
inblandad i projekten. 

5 Resultat 
	

Som nämnts ovan var Sveriges moderna lagstiftning kring miljöskydd på plats 1969. 
Miljöproblemen som fanns runt industrin hade dock delvis varit kända redan från sent 
1800-tal och regelverk för att minska skadeverkningarna utvecklades kontinuerligt 
under första halvan av 1900-talet. Miljöproblem utgjorde dock ingen drivkraft när 
Sveriges första fjärrvärmesystem byggdes i Karlstad där motiven snarare handlade om 
garantier gällande kraftförsörjningen. 

5.1 Karlstad 
	

Initiativet om fjärrvärme i Karlstad väcktes i en tid då staden hade problem med 
energiförsörjningen och reservkraft sågs som en nödvändighet. Det fanns en rad 
alternativa förslag till hur denna reservkraft skulle skapas, men valet föll till slut på ett 
kraftvärmeverk. Till detta finns flera anledningar men centralt är kommunens 
samarbete med lokala industrier och näringsliv. Industrier i staden hade under tidigt 
1900-tal investerat i egna ångkraftverk. Staden hade vid denna tid också avtalat med 
ett kraftbolag om köp av elkraft. Då energianvändningen kontinuerligt ökade var dessa 
resurser efter några år inte tillräckliga och år 1913 byggde staden en ångcentral. Fyra 
år efter uppförandet av ångcentralen blev en flytt av densamma aktuell då ett sågverk 
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förhandlade med staden om elförsörjning. Avtalet kom dock aldrig att slutas efter att 
bolaget backat ur affären då parterna inte kom överens om avtalslängden. Trots detta 
beslutade stadsfullmäktige finansiering av en flytt, delvis för att möjliggöra ett 
eventuellt framtida samarbete. I detta skede blev det dock inte någon flytt av 
verksamheten. Istället investerades det 1938 i ytterligare en turbin till befintlig 
anläggning för att möta det ökande behovet av energi. Samtidigt som effekten i 
anläggningen ökades fanns planer på att koppla samman ångkraftverket med ett 
mejeri som planerades, för att på så vis kunna leverera hetvatten dit. Dessa planer kom 
aldrig att realiseras men är intressanta att uppmärksamma mot bakgrund av att 
Karlstad var den första staden i Sverige som byggde ett fjärrvärmesystem. 1945 krävdes 
reparationer av ångkraftverket som hade blivit slitet efter hård belastning under 
krigsåren. Stadsfullmäktige beslutade om anslag på 300 000 kronor till inköp av en ny 
ångpanna. 37 Innan renoveringen inleddes hölls ett möte mellan elverket och Karlstads 
Mekaniska Verkstad om ett kraftavtal för en ny produktionsanläggning företaget hade 
för avsikt att uppföra. Dessa förhandlingar ledde till att staden lade fram ett förslag om 
att leverera hetvatten från ett ångkraftverk till företagets produktionsanläggning, 
något företaget var positiva till. Olika alternativ kring samarbetet utreddes. Ett 
alternativ var att bygga en helt ny ångkraftstation i anslutning den till nya anläggning 
Karlstads Mekaniska Verkstad planerade. Ett annat spår var att rusta upp samt öka 
kapaciteten i den befintliga kraftstationen. Under utredningsarbetet dök ytterligare ett 
alternativ upp. Även detta förslag innebar en flytt men istället för att den nya 
kraftstationen skulle uppföras i anslutning till Karlstads Mekaniska Verkstads lokaler 
skulle den byggas i närheten av generallasarettet för att leverera kylvatten och el till 
detta.38 Orsakerna till att detta alternativ uppkom var att markförutsättningarna runt 
lasarettet var mer fördelaktiga och på grund av detta skulle priset för byggnationerna 
hållas nere. Ur ett ekonomiskt perspektiv var detta dock inte det mest fördelaktiga 
alternativet då verkstaden lovat delfinansiering av projektet. I tidiga diskussioner hade 
företaget lovat en investering på 500 000 kronor i projektet, denna summa ökade till 
600 000. Dessutom lovade verkstaden löpande stöd på 20 000 kronor per år över en 
trettioårig period. Alternativet som innebar uppförande av kraftstationen på 
lasarettsområdet hade nackdelen att det inte hade någon förbindelse till en hamn. Mot 
bakgrund av detta argumenterades det från kommunens håll att en nybyggnation i 

																																																													
37 Kaiserfeld (1999), 21/24 
38 Ibid, 25	
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närheten av verkstadens anläggning var det mest lönsamma alternativet. I juni 1946 
anslog stadsfullmäktige 1 370 000 kronor till bygget. Dessa pengar skulle satsas utöver 
de redan anslagna 300 000 kronor som skulle gå till en ny panna.39 Komplikationer 
som fördröjde byggandet av Karlstads Mekaniska Verkstads nya anläggning gjorde att 
företaget inte var villigt att investera 600 000 kronor på en gång. Karlstads Mekaniska 
Verkstad föreslog ett upplägg som innebar att betalningen skulle göras i två delar och 
den andra betalningen skulle utgå när större delen av de planerade anläggningarna 
stod klara. Även till detta förslag var stadens representanter positiva och 
stadsfullmäktige biföll uppgörelsen. Utvecklingen i Karlstad har i stor utsträckning 
påverkats av en man vid namn John Thalén. Thalén hade en examen från kungliga 
Tekniska Högskolans avdelning för elektronik och anställdes 1910, som trettioåring vid 
Karlstads elverk. Thalén började tidigt arbeta med utredningar kring leveranser av 
kylvatten till potentiella värmekunder. Under perioden 1910 till 1947, när utvecklingen 
kring ångkraften och framväxten av fjärrvärmen i Karlstad skedde var det Thalén som 
drev arbetet kring detta.40 I fallet med Karlstads byggande av fjärrvärme är det tydligt 
att idén funnits långt före projektet realiserades. Det fanns en ledande figur som 
arbetade för lösningen. Det som saknades var snarare en kund att sälja lösningen till. 
Potentiella kunder uppenbarade sig och staden visade intresse i olika skeden men 
planerna gick av olika anledningar i stöpet. När Karlstads Mekaniska Verkstad visade 
sig intresserade och en långvarig nyckelkund kunde säkras upp var staden villig att 
ingå ett samarbete. Staden visade detta genom kompromisser gällande bland annat 
finansiering.41 Inför bygget av det nya ångkraftverket 1947 anställdes ingenjör Enar 
Eskilsson som ansvarig för projektet. Eskilsson arbetade vidare på det spår hans 
föregångare etablerat och bedrev fortsatt arbetet i nära kontakt med näringslivet.42 I 
juni 1947 var den exakta platsen för den nya ångkraftcentralen beslutad och under 
hösten började anläggningen byggas. Vid den här tiden beräknades de totala 
kostnaderna för den nya anläggningen uppgå till 18.5 miljoner kronor. Redan några 
månader in i byggnationerna hade komplikationer i from av förseningar uppstått. 
Dessutom visade det sig att priset för anläggningen skulle bli dyrare än vad tidigare 
kalkyler visat. De ökade kostnaderna förklarades med att materialpriserna höjts 
samtidigt som ångkraftcentralen byggdes längre ifrån Karlstads Mekaniska Verkstads 

																																																													
39 Kaiserfeld (1999), 26 
40 Ibid, 22 
41 Ibid, 31 
42 Ibid, 35	
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anläggning än vad som tidigare planerats, och att detta fått till följd att priser för 
ledningar blivit högre.43 I februari, cirka fem månader efter att bygget startade började 
förhandlingar om fjärrvärme till planerade bostadshus omkring 300 meter från det 
nya ångkraftverket. Efter begäran från elverksstyrelsen investerade staden ytterligare 
omkring en miljon i bygget.44 I oktober 1948 levererade ångkraftverket för första 
gången hetvatten till Karlstad Mekaniska Verkstad. I inledningsskedet fanns vissa 
problem kring leveranserna vilket skapade diskussioner kring om avtalet helgades. De 
initiala problemen verkar dock inte ha skapat några större problem i relationen mellan 
parterna. En månad efter hetvattenleveranserna kom igång började ångkraftverket 
även leverera elkraft. Också den delen av verksamheten drogs till en början med 
problem, företrädelsevis berodde dessa problem på ett underdimensionerat elnät 
vilket gjorde att effekten begränsades. Inte heller detta verkar ha skapat några större 
problem gällande elleveranserna i Karlstad.45Efter andra världskriget debatterades 
bostadsfrågan flitigt i Karlstads stadsfullmäktige. Den kommunistiska 
stadsfullmäktigegruppen drev frågan om bostadssituationen hårt och motionerade 
upprepade gånger under 1940-talet om ökat kommunalt bostadsbyggande. 
Kommunisterna menade att de bostäder som byggts i staden i för stor utsträckning var 
bostadsrätter och att arbetarfamiljer således hade svårt att finansiera ett köp. 
Kommunisterna i stadsfullmäktige menade att denna utveckling berodde på att staden 
i för stor utsträckning låtit bostadsbyggandet styras av privata intressen. En majoritet 
i stadsfullmäktige menade dock att kommunen byggde bostäder i tillräckligt stor 
utsträckning. De hus som först kopplades till Karlstads fjärrvärmesystem var dock inte 
kommunalt finansierade. De sju flerbostadshus som byggdes på området Lamberg 
finansierades till 85 procent genom statliga lån och de 15 procent som fastighetsägarna 
skulle investera i projektet finansierades genom banklån. För detta banklån var 
Karlstads Mekaniska Verkstad borgenär. För att åta sig borgenärskapet hade företaget 
krävt kontroll över vilka som fick hyra lägenheterna på området. År 1949 slöts ett avtal 
mellan elverket och företaget Lambergshus om leverans av värme till de flerbostadshus 
som företaget stod i begrepp att uppföra.  Stadsfullmäktige beslutade att finansiera 
hetvattenledningarna mellan bostadsområdet och ångkraftstationen.46 Anslutningen 
av dessa hus innebar att Karlstad hade byggt Sveriges första fjärrvärmesystem som 

																																																													
43 Kaiserfeld (1999), 37 
44 Ibid, 37 
45 Ibid, 39 
46 Ibid, 45/46	
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levererade värme till bostadshus. Inkörningsproblemen som funnits på industrisidan 
följdes av problem med värmeleveranserna till bostäderna. Systemet var byggt för att 
leverera hetvatten till industrier och trycket i fjärrvärmesystemet var högre än vad 
utrustningen i bostadshusen skulle klara under en längre tid. Till följd av detta sänktes 
trycket i systemet med konsekvensen att för lite värme levererades till Karlstads 
Mekaniska Verkstad. Dessa problem kunde dock lösas genom mindre investeringar. 
Åren efter att fjärrvärmesystemet i Karlstad togs i drift anslöts fler abonnenter. Detta 
gällde både villor och flerbostadshus och förutom de tekniska svårigheterna som 
uppstod rådde osäkerhet kring prissättning och leveransvillkor. Denna typ av 
problematik skulle uppstå i flera av de städer som följde Karlstad i byggandet av 
fjärrvärmesystem. Då tekniken var ny i Sverige fanns inga vedertagna tillvägagångsätt 
för prissättning etc. Detta ledde till bildandet av en intresseförening för 
fjärrvärmeleverantörer, namnet på denna blev svenska värmeverksföreningen. 

 

5.2 Mjölby 
	

Mjölby är en av 60 svenska kommuner som valde att bygga fjärrvärmesystem under 
1980-talet. Vid den här tiden hade fjärrvärme funnits i Sverige i omkring 30 år och 
vunnit stöd på riksnivå. Staten arbetade aktivt med att minska Sveriges beroende av 
fossila bränslen och uppfattningen om att mindre städer inte hade underlag för ett 
fjärrvärmesystem hade ändrats.47 Initiativet om byggandet av ett fjärrvärmesystem i 
Mjölby väcktes första gången år 1974 av det kommunala bostadsbolaget. Bolaget 
arbetade med uppförandet av ett större bostadshus och var tveksamma till att låta 
huset värmas med olja. Tveksamheten kom sannolikt delvis mot bakgrund av den 
första oljekrisen som året innan drivit upp oljepriserna kraftigt.48 Socialdemokraterna 
lade fram en motion om att undersöka förutsättningarna för fjärrvärme i Mjölby. Från 
politiskt håll visades svalt intresse för fjärrvärmen. Kommunalpolitikerna var 
tveksamma till att en kommun i Mjölbys storlek var i behov av ett fjärrvärmesystem 
samtidigt som det fanns en erfarenhet av eluppvärmning i kommunen. Det beslutades 
dock om en utredning i frågan. I samband med detta beslut kontaktade 
fjärrvärmeföreningen kommunen som erbjöds delta i en undersökning om vilka 
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utsikter fjärrvärmen hade i 120 svenska kommuner. Kommunen tackade ja och 
undersökningen hamnade på värmeverksföreningens bord. Värmeverket meddelade 
sommaren 1976 att förutsättningarna för fjärrvärme i Mjölby var goda men också att 
deras utredning inte var ett fullgott underlag för beslut.49 Staden fortsatte att utreda 
frågan i egen regi. År 1977 beslutade kommunfullmäktige om pengar till en 
konsultutredning kring fjärrvärme i Mjölby. Efter ett års arbete presenterade 
konsulterna en konkret plan för fjärrvärmesystemet och hur det skulle byggas. Tanken 
var att förse tätorten först, i synnerhet skulle de stora kunderna snabbt anslutas. Sedan 
skulle systemet byggas ut i etapper. År 1979 presenterades konsulternas arbete 
tillsammans med kommentarer från kommunens representant i ärendet Uno 
Marklund.50 På lokal nivå började kommunen få energiproblem samtidigt som det 
kommunala bolaget ville ha svar i frågan om fjärrvärme. Dessa omständigheter gjorde 
att det uppstod ett visst tryck mot de kommunala politikerna om att ta beslut i frågan. 
Gruppen som arbetat med utredningen presenterade resultatet för kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige och genom två informationsmöten också för allmänheten. Trots 
att varken kommunens politiker eller invånare visat något större engagemang i frågan 
beslutades år 1979 att ett fjärrvärmesystem skulle byggas. Det kan vara intressant att 
notera att beslutet togs samtidigt som 1970-talets andra oljekris pågick. När beslutet 
om byggandet var taget startade arbetet med att forma den organisation som skulle 
administrera byggandet. 1980 hade kommunen kommit långt i den frågan när en ny 
aktör blev en del av Mjölby kommuns energileveranser. Denna aktör var ”Svartådalens 
kraftförenings ekonomiska förening”, en kooperativ förening som levererade el till runt 
2000 abonnenter. Föreningens elnät var av olika anledningar tvunget att renoveras 
och föreningen hade själv ingen möjlighet att finansiera detta. Efter omfattande 
förhandlingar bildade kommunen och föreningen tillsammans ett bolag i vilket 
kommunen ägde 80 procent av aktierna och personerna som tidigare ingått i 
föreningen ägde resterande del. Namnet på bolaget blev ”Mjölby-Svartådalen 
Energiverk AB” och detta företag blev det som projekterade, byggde, och så 
småningom drev fjärrvärmesystemet i Mjölby. Byggandet av fjärrvärmesystemet i 
Mjölby skedde som planerat i etapper och till en början drevs systemet av flera mindre 
värmepannor. Fjärrvärmen i staden byggdes alltså innan det fanns något värmeverk 
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att ansluta systemet till.51 Processen kring fjärrvärmesystemet hade redan från början 
varit ganska enkel och friktionsfri, det var när värmeverket skulle uppföras de större 
problemen uppstod. De huvudsakliga problem som kommunen stod inför var 
värmeverkets placering samt val av bränslen. Om värmeverket skulle använda 
värmepumpar var en placering nära vattnet lämplig men om annat bränsle skulle 
användas var placeringen i förhållande till järnväg och vägar viktigare.52 Det fanns 
också en tidsaspekt att förhålla sig till då fjärrvärmesystemet började bli för stort för 
de små värmecentraler som drev det samtidigt som möjligheten till statligt stöd hängde 
på att byggkontrakt för värmeverket skulle vara klart under 1984. Det fanns tre förslag 
till platser för värmeverket. Energiverket stod till en början fast vid det förslag som 
lagts fram redan i den initiala konsultrapporten om fjärrvärme. Byggnadsnämnden 
och kommunens stadsarkitekt var kritiska till det föreslagna läget då det ansågs för 
centralt. Argumenten som de kritiska parterna lade fram var att det skulle förfula 
stadsbilden och att transporterna av bränsle till anläggningen skulle försämra 
luftkvaliteten i stadens centrala delar. Byggnadsnämnden och stadsarkitekten föreslog 
istället en placering i stadens södra utkanter. Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslog 
ett område i stadens norra utkanter, detta alternativ visade sig dock snabbt vara 
chanslöst mot de övriga två varför miljö- och hälsoskyddskontoret fogade sig till det 
område som föreslagits av byggnadsnämnden och stadsarkitekten. Under våren 1984 
beslutade energiverket om flis som huvudsakligt bränsle i anläggningen. Som 
komplement till flisen skulle anläggningen använda el, olja och torv. Tiden efter att 
beslutet om bränslen rapporterats stod energiverket fast vid sitt platsförslag men efter 
några månader meddelades kommunen om att det förslag som lagts fram av miljö- och 
hälsoskyddskontoret accepterades. Energiverket förklarade detta beslut med att nya 
kalkyler visat att ett bygge på den platsen inte skulle bli lika dyrt som förväntat. Det är 
möjligt att den offentliga förklaringen till eftergiften inte förklarar den i sin helhet. 
Läget som energiverket förslagit hade mottagit kraftig kritik från allmänheten 
samtidigt som tidsaspekten på allvar började bli kritisk och energiverket inte kunde 
riskera att bli utan de statliga bidrag som var aktuella. Ytterligare en anledning till att 
ett beslut tvingades fram var att planering av vidare utbyggnad inte kunde göras när 
platsen för värmeverket inte var klar.53 Kommunen hade under utbyggnaden av 
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fjärrvärmesystemet problem med konkurrens från andra typer av uppvärmning. 
Denna konkurrens kom bland annat från elvärme, men också från villavärmepumpar. 
Gällande elen beslutade kommunen att alla större elinstallationer skulle rapporteras 
till energiverket och verket hade möjlighet att neka installation för de projekt som 
fanns inom området för fjärrvärmesystemet. De flesta som sökte tillstånd om 
elinstallation fick avslag. Gällande värmepumparna innebar de ett mindre problem 
eftersom stadens villaområden inte ingick i det planerade fjärrvärmesystemet. Inom 
området som skulle täckas av fjärrvärme var efterfrågan på värmepumpar mindre och 
kommunen gjorde också insatser för att försvåra installationen på dessa platser. 
Kraftiga insatser gjordes alltså för att försvara sin plats på marknaden.54 Att valfriheten 
delvis inskränktes skapade ytterligare problem kring den redan svåra frågan om 
prissättning. I Mjölby bestod kostnaderna i tre delar. En betalning för anslutning, en 
effektavgift och en energiavgift. Effektavgiften är fast medan energiavgiften avgörs av 
kundens förbrukning. Till en början använda sig kommunen dock av en taxa som 
innebar subventioner vilka gjorde fjärrvärmen till det billigaste alternativet för 
kunder.55 Denna höjdes senare när det permanenta värmeverket ersatte de mindre 
centraler som använts för uppvärmning. Detta eftersom priserna tvingades upp för att 
finansieringen av värmeverket skulle gå ihop. Även om prissättningen i Mjölby precis 
som i andra kommuner var omdebatterad verkar svårigheterna runt denna inte lika 
omfattande som i städer som var tidiga med fjärrvärme. Sannolikt eftersom vissa 
metoder kring prissättningen etablerats genom tidigare städers byggande samt 
värmeverksföreningens arbete.  Byggandet av Mjölbys fjärrvärmesystem fungerade 
överlag bra. Det finns flera förklaringar till den framgångsrika processen. Två 
betydande anledningar var ett bra kundunderlag i kommunens bostadsbolag och andra 
stora bostadskooperativ samt att Mjölby var sent ute med byggandet och att det redan 
fanns en kompetens inom landet.56 Processen kring byggandet av fjärrvärmesystemet 
i Mjölby sköttes av två ingenjörer, vilka i stor utsträckning ansvarade för planering och 
informationsinhämtande.57  
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5.3 Umeå 
	

Umeå är ett exempel på en mellanstor stad som relativt tidigt satsade på kraft- och 
fjärrvärme. Idén var att kombinera ett kraftvärmeverk med en 
sopförbränningsanläggning för att på så vis lösa de problem staden hade med 
sophanteringen. De första planerna för en sådan kraftvärmeanläggning med 
tillhörande fjärrvärmesystem uppkom i samband med planerandet av den nya 
stadsdelen Mariehem som började byggas 1962. Planerna realiserades aldrig då det 
inte fanns tid för projektering och byggande av anläggningen. Det fanns även planer 
på en anläggning vid lasarettet, dessa planer föll på landstingets ovilja att ha en 
sopförbränningsanläggning på området.58 Sophanteringen var under tidigt 1960-talet 
ett stort problem för Umeå då befolkningen växte och nya stadsdelar planerades 
samtidigt som universitetets planerande öppnande i mitten av decenniet borgade för 
en fortsatt ökande befolkning.59 Umeå stads sopor hade tidigare deponerats i en 
soptipp belägen vid Bräntberget. Detta skapade dock miljömässiga problem när 
soporna spreds med vinden till närbelägna bebyggda områden och begränsade 
möjligheterna för planerandet av nybyggnationer i området. Soptippen flyttades 1964 
längre från tätbebyggt område till Ersmarksberget. Denna flytt var dock inget som 
permanent skulle lösa problemet med sophanteringen då staden fortsatt väntades 
växa, dessutom räknades det med att deponin år 1972 skulle vara fylld.60 Detta 
aktualiserade logistiska problem när alternativa platser för en ny deponi låg långt ifrån 
staden vilket gjorde att transporter skulle bli kostsamma samtidigt som mer personal 
och större mängder sopor också räknades bidra till ökade kostnader för 
sophanteringen. Stadens växande skapade också problem gällande uppvärmningen av 
bostäder. De flesta bostäder som producerades i Umeå värmdes upp enskilt och ofta 
med olja. Den typ av pannor som generellt användes till detta var inte miljövänliga. 
Samtida undersökningar från Göteborg visade att 50% av luftföroreningarna kom av 
bostadsuppvärmningen, varför frågan var mycket angelägen.61 Ytterligare en 
miljömässig faktor som diskuterades var hanteringen av spillolja vilken blev allt mer 
omfattande när staden växte med ökad trafik som följd. En felaktig hantering av olja 
kan skapa problem med exempelvis grundvattenföroreningar. En modern deponi för 
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spillolja, vilket skulle resultera i enklare avyttring för människor och företagare i 
staden ansågs nödvändigt för att hanteringen av spillolja skulle ske korrekt. Byggandet 
av stadsdelen Ålidhem aktualiserade de miljöfrågor staden sedan tidigare stått inför. 
Området skulle bli förhållandevis stort och tätbefolkat vilket ytterligare skulle skapa 
ytterligare problem kring sophanteringen och miljön. idéerna som tidigare funnits 
kring ett centralt värmeverk i kombination med en sopförbränningsanläggning fördes 
in i planeringen av Ålidhem och ett område i stadsdelen reserverades för denna typ av 
anläggning.62 Parallellt med utredningen kring värmeverket arbetade kommunen med 
alternativa lösningar på de problem staden stod inför.  Att anlägga en deponi längre 
bort från staden än tidigare var ett alternativ, detta skulle dock inte lösa de 
miljömässiga problemen utan snarare flytta dessa samtidigt som det ur en 
kostnadssynpunkt fanns en oro för att detta alternativ i takt med att staden växte skulle 
bli dyrt.63 El som primär kraftkälla för bostadsuppvärmning i Umeå hade tidigare varit 
föremål för undersökningar som kommit till slutsatsen att den inte kunde konkurrera 
med olja. Ett alternativ som följdes upp var byggandet av ett oljedrivet kraftvärmeverk. 
Detta alternativ visade sig efter undersökningar inte heller aktuellt då en anläggning 
av den typen inte kunde byggas i närheten av tätbebyggt område på grund av de 
ljudnivåer anläggningen skulle medföra. De stora kvantiteter olja nödvändiga för att 
driva en sådan anläggning skulle också resultera i dyra transporter om anläggningen 
inte låg i anslutning till en djuphamn. För Umeås del skulle detta innebära ett bygge i 
Holmsund. Detta ansågs inte möjligt då värmeledningarna in till Umeå skulle bli för 
långa och dyra.64 Mot bakgrund av dessa omständigheter beslutades att en kombinerad 
sophanterings- och värmeanläggning var det bästa alternativet för Umeå. Ansvariga 
för projektet åkte på studieresor till värme- och sopförbränningsanläggningarna i 
Uppsala och Sundbyberg. Dessa resor ansågs ha visat att anläggningar av den typen 
kan drivas på ett sätt som gör de konkurrensmässiga med konventionella, mindre 
uppvärmningsenheter. 65 Ytterligare fördelar med en placering på Ålidhem var den 
direkta närheten till det område den skulle försörja med värme och att det fanns 
detaljerad kunskap om projekteringen och utformningen av området som i stor 
utsträckning planerats i sin helhet. Detta utgjorde bra möjligheter gällande planering 
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och byggande av kulvertar och värmesystem till, och i, bostadshusen66. Svenska 
riksbyggen fick av Umeå kommun uppgiften att utreda byggandet av en kombinerad 
sophanterings- och värmeanläggning, samt om föreningen kunde stå för 
projekteringen och byggandet av denna.67 Denna utredning gjordes tillsammans med 
bolaget AB Fjärrvärme i Stockholm.68 Utredningen gjordes under 1964 och i augusti 
presenterade AB Fjärrvärme resultaten.69 I oktober samma år bildade Umeå kommun 
bolaget AB Umeå värmeverk, vilket från kommunens sida skulle arbeta med 
utredningsarbetet och projekteringen av anläggningen tillsammans med svenska 
riksbyggen och AB Fjärrvärme. Valet att starta ett nytt bolag var från början inte 
självklart. I ett tidigt skede fördes diskussioner om att låta renhållningsverket eller 
elverket driva anläggningen. Företagets förste ordförande Gunnar Aspegren skriver 
senare att valet att bilda ett nytt, separat bolag sannolikt varit betydande för projektets 
utveckling.70 Det finns flera anledningar till att kommunen valde att driva 
anläggningen i företagsform istället för att låta en nämnd sköta verksamheten. Företag 
regleras inte av kommunallagar vilket möjliggöra snabbare beslutsfattande och mindre 
byråkrati. Ett bolag blir således effektivare och enklare att förvalta. Ett företag har 
också, till skillnad från en nämnd, möjlighet att låna mot säkerhet. 71 Byggandet av 
ålidhemsanläggningen skulle innebära en betydande investering för Umeå kommun. 
Anläggningen som planerades var för sin tid avancerad och skulle dessutom bestå av 
två delar som vanligtvis inneburit separata anläggningar. Byggandet av värmeverk 
finansierades vid tiden för projekteringen normalt av en anslutningsavgift som 
bestämdes av en grundavgift omräknad genom en koefficient vilken påverkades av 
geografiskt läge i landet. Värmeverksdelen på Ålidhem var dock av en mer avancerad 
art än vanligt varför denna finansieringslösning inte skulle inbringa tillräckligt kapital. 
I den utredningen som gjordes av AB Fjärrvärme år 1966 beräknades kostnaden för 
värmeverket till cirka 6.9 miljoner. Kostnaderna för sopförbränningsanläggningen 
beräknades till 4,1 miljoner kronor. Trots de stora initiala kostnaderna angås båda 
delarna av anläggningen ekonomiskt försvarbara.72 Gällande ekonomisk försvarbarhet 
är det enklare att se hur fjärrvärmedelen, som skulle inbringa intäkter vid anslutning 
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av fastigheter samt försäljning av värme, kan vara försvarbar. De kalkyler som 
presenterades för kommunen visade dock att kostnaden för eldade sopor skulle sjunka 
kontinuerligt. År 1970 beräknades kostnaden för eldning av ett ton sopor (efter värdet 
av såld värme avräknats) vara 18 kronor per ton. Vid 1985 skulle kostnaden enligt 
samma räknesätt vara noll kronor per ton. Förutom de sanitära fördelar en 
sopdestruktionsanläggning skulle innebära var det alltså enligt kalkyl en ekonomiskt 
bra affär.73 Som jämförelse kan nämnas att destruktionskostnaderna för ett ton sopor 
i Uppsala, en stad som varit mål för studieresa, år 1968 var cirka 40 kronor per ton.74 
Cirka två år efter de första kalkylerna presenterats av AB Fjärrvärme var siffrorna 
reviderade och kostnaderna för båda delarna av anläggningarna skulle enligt nya 
kalkyler bli betydligt högre. Bakgrunden till budgetförändringarna var att Gunnar 
Wikander, VD för AB Umeå värmeverk uppmärksammat ändrade förutsättningar för 
projektet. År 1966 presenterades de nya kalkylerna. I dessa beräknades kostnaderna 
för värmeverket till 12 miljoner kronor medan sopförbränningsanläggningen 
beräknades kosta 11 miljoner kronor. Anläggningskostnaderna beräknades alltså mer 
än dubblas, jämfört mot den första kalkylen. Det var dessa senare kalkyler som låg till 
grund för anbudsberäkning. Även de reviderade kalkylerna upprättades av AB 
Fjärrvärme.75 De ökade kostnaderna verkar inte ha inneburit några större problem 
kring byggandet. Den planerade byggstarten blev dock försenad. Enligt de första 
planerna skulle anläggningen stå klar och leverera värme någon gång under 1968.76 
Istället påbörjades bygget i oktober samma år. Nästan precis ett år senare, i oktober 
1969 startade värmeleveranserna. Sopförbränningsdelen stod dock klar först i början 
av 1970. De beräknade kostnaderna för anläggningen kan räknas mot det bokförda 
värdet av densamma när den stod färdigbyggd för att undersöka vad kostnaderna blev 
jämfört med budget. Sopförbränningsanläggningens bokförda värde var i juni 1970 13 
030 000 jämfört med den budgeterade kostnaden på 11 000 000. Värmeverksdelens 
bokförda värde var vid samma tid 4 706 000, det vill säga 1 994 000 kronor billigare 
än beräknat. För hela ålidhemsanläggningen inklusive undercentraler och 
kulvertsystem till bostadshusen på Ålidhem beräknades kostnaderna år 1966 till 
23 000 000. Det totala bokförda värdet var i juni 1970 20 897 000.77 Tekniskt gjordes 
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inga förändringar på anläggningen mellan 1966 och 1970. De differenser som uppstått 
beror sannolikt delvis på att fördelningen av kostnaderna mellan de olika delarna av 
anläggningen inte visade sig vara korrekt samtidigt som projekteringen av 
sopförbränningsanläggningen beräknats enligt schabloner. Snabbt efter att 
värmeleveranserna från värmeverket kom igång började en utbyggnad av 
fjärrvärmesystemet planeras. Framförallt berodde detta på att värmeverket fick 
överskottsvärme under sommarhalvåret då fjärrvärmenätet var för litet. Ett större 
fjärrvärmesystem skulle komma att innebära problem då elverket och värmeverket 
konkurrerade om samma kunder. Kommunen beslutade år 1971 om att dela upp staden 
i zoner. Elvärme tillhandahölls i stadsdelarna söder om älven samt väster om Tvärån 
och på västerslätt. För resterande stadsdelar planerades fjärrvärme.78 Umeå kommun 
slöt i samband med detta beslut ett för kommunen fördelaktigt kraftavtal med 
vattenfall som vid tidpunkten hade stark tro på kärnkraften och dess framtid.79 

  
Värmecentraler i Umeå 1970 
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El blev således, trots att det i tidigare undersökningar förkastats som 
uppvärmningsmetod i Umeå, en kraftkälla som användes för uppvärmning i en relativt 
stor utsträckning i staden. Användningen el till uppvärmning ökade kraftigt i samband 
med 1973 års oljekris. Krisen innebar också att värmeverket började undersöka 
möjligheten att börja elda vedavfall från träindustrin. År 1981 gick elverket och 
värmeverket ihop till ett kommunalt bolag med namnet AB Umeå Energiverk.  År 1984 
installerades en panna som klarar eldning av både biobränsle och sopor. Denna 
satsning följdes upp av ytterligare investeringar för minskad miljöpåverkan. År 1990 
levererade 11 kommuner sopor till anläggningen på Ålidhem.80  

5.4 Sammanfattning 
	

Det finns olikheter mellan de tre städerna vad gäller motiv till byggandet av fjärrvärme. 
Det finns dock en grundläggande likhet mellan processerna; behovet av en säker kund. 
I Mjölby fylldes detta behov av det kommunala bostadsföretaget tillsammans med 
bostadskooperativ som HSB och riksbyggen vilka ställdes sig positiva till 
fjärrvärmen.81 Även i Umeå utgjorde det kommunala bolaget en säker kund, vilken 
sannolikt var avgörande för att fjärrvärmen skulle byggas då det var genom 
anläggandet av en ny stadsdel som fjärrvärmen blev aktuell. I Karlstad utgjordes den 
säkra kunden av ett privat företag som var villigt att förbinda sig med kommunen över 
en längre tid. Kravet på en säker kund är förknippad med att fjärrvärmen på kommunal 
nivå är väldigt stora och kostsamma projekt och att finansiering måste säkras. 
Undersöks motiven i de olika städerna blir det tydligt att de skiljer sig åt. Karlstad 
arbetade primärt för att säkra sin energiförsörjning genom med kraftvärme och 
fjärrvärmen blev en del av lösningen. I Umeå utgjorde stadens miljöproblem, och 
risken att dessa skulle eskalera i framtiden huvudsakliga motiv. I Mjölby fanns inte lika 
skarpt formulerade motiv till byggandet av fjärrvärme. Miljön som motivbild fanns 
men initiativet väcktes till följd av oljekrisen och ekonomin kring uppvärmning i 
kombination med energibrist är de huvudsakliga argumenten.82 Att Mjölbys argument 
för utbyggnad till viss del är mindre skarpt formulerade kan bero på att staden inte 
hade lokaliserat något centralt problem vilket värmeverk eller fjärrvärmesystem skulle 
lösa. I Mjölby kom utvecklingen i större utsträckning till kommunen än i de andra två 
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städerna som uppfattade att de hade ett centralt problem och undersökte hur detta 
skulle lösas. Utredningen kring fjärrvärme i Mjölby kom genom ett initiativ utifrån, 
även om staden hade diskuterat frågan tidigare. Denna utveckling påminner delvis om 
den Hughes ser kring elektricitetens framväxt. Institutioner skapades runt fjärrvärmen 
och arbetet i dessa institutioner innebar delvis spridandet av tekniken. Institutionerna 
som växt fram runt kraftvärme och fjärrvärmesystem hade skapat standarder som löst 
många av de tekniska utmaningarna runt systemen men också när det kommer till 
prissättning. När Mjölby ställdes inför problematik på dessa områden var 
svårigheterna därför enklare att lösa, varför processen kring byggandet i Mjölby var 
förhållandevis smidigt.83 Redan när Umeå byggde sitt fjärrvärmesystem hade dessa 
institutioner börjat etableras även om det inte fanns samma erfarenhet på området vid 
den tiden. Ytterligare i stor skillnad mellan Mjölby och Umeå samt Karlstad var att 
fjärrvärmesystemet började byggas innan värmeverket var byggt. Detta är också ett 
tecken på att tekniken presenterades för staden, som förvisso såg fördelar med den, 
men inte hade ett problem som akut krävde kraftvärme eller fjärrvärme som lösning. 
Hughes berör den typen av projekt när han beskriver utvecklingen i den regionala fasen 
och systemens momentum blivit stort. I tidigare stadier har det varit viktigt att 
precisera målen med projekt medan dessa i den regionala fasen inte är lika viktiga då 
momentum har bestämt systemets utveckling i en viss riktning. Hughes talar om mass, 
velocity and direction.84 Hughes exemplifierar detta med bygget av muscle shoals 
dam, vilken byggdes under första världskriget och efter krigsslutet var för stor då 
efterfrågan på elen minskade. Dammen kom till användning igen under USA:s New 
Deal-politik när statliga satsningar skulle dämpa 1930-talskrisen. Hughes menar att 
dammens storlek och prägel gjorde den intressant för nya projekt. Därigenom var 
dammen en lösning som väntade på ett problem. Dammens momentum bar den från 
dess uppgift under första världskriget till att bli en del av en ekonomisk satsning under 
1930-talet.85 Karlstad behövde kraft till staden och kraftvärme blev en lösning som 
täckte upp behovet av extra energi när toppkapacitet behövdes. Den industri som fanns 
i Karlstad var energiintensiv och blev också central för byggandet av fjärrvärmen i 
egenskap av storkonsument och nyckelkund. I Karlstad diskuteras inte miljön i 
anslutning till byggandet av kraftvärmeverket trots att det delvis är industrin i som 
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finansierar bygget och att den anläggning som planeras och byggs ligger i direkt 
anslutning till stadens centrum. Kanske berodde detta på att miljöfrågan ännu inte var 
uppmärksammad under 1940-talet. Inte heller i Mjölby diskuteras miljöfrågan i någon 
större utsträckning. Snarare var det ekonomin och marknaden runt systemen som 
diskuterades. Miljöfrågan var vid det här laget av intresse på nationell nivå och 
regeringen arbetade aktivt för att minska Sveriges oljeberoende. I Mjölby stod 
beslutsfattarna inför konsekvenserna av den på området förda politiken, med 
subventioner och statliga stöd av olika slag. I Umeå däremot var miljöfrågan den som 
aktualiserade ett bygge av ett kraftvärmeverk. Staden hade vissa problem med 
luftkvalitén och ansåg att dessa problem kunde öka i omfattning om inget gjordes åt 
problemet. Särskilt som de styrande i staden såg en snabb befolkningstillväxt som 
trolig då staden var inne i en tillväxtfas och universitetet var planerat att starta sin 
verksamhet i mitten av 1960-talet.  

 

 

Källa: SCB 

Som grafen visar växte Umeå kraftigt mellan 1950 och 1970 (den kraftiga tillväxten 
efter 1950 beror delvis på kommunsammanslagningarna 1952), varför det är begripligt 
att Umeås styrande såg att miljöproblem kunde bli aktuella i framtiden. 1960-talet 
innebar ett uppvaknande gällande miljöförstöring och miljöpolitik överlag och mot den 
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bakgrunden är det rimligt att Umeå som samtidigt upplevde en kraftig 
befolkningsökning uppmärksammade denna problematik. Samtidigt hade 
befolkningsökningen i Umeå pågått en tid när diskussionerna om kraftvärme inleddes. 
Mot bakgrund av Hughes teori skulle detta kunna förklaras med att tekniken i Sverige 
inte byggt upp ett momentum som tvingade tekniken in i staden som i Mjölbys fall. Ur 
ett demografiskt perspektiv är det rimligt att Karlstad var tidigare än Umeå och Mjölby 
med fjärrvärme då staden var större och stadens befolkning växte snabbare tidigare än 
i de två övriga städerna. Även Umeå byggde i en tid när befolkningstillväxten var stor. 
Mjölby var en kommun som växte när fjärrvärmen byggdes, men tillväxten skedde inte 
i samma takt som i de övriga två städerna. I viss mån är befolkningsutveckling kopplat 
till byggandet av fjärrvärme. Framförallt krävs det en koncentration av fastigheter för 
att systemet ska vara ekonomiskt försvarbart och fungera på ett bra sätt. Demografi är 
en del av förklaringen men det verkar som att andra motiv måste finnas för att 
fjärrvärme ska byggas. Fjärrvärmesystem är alltid lokala då tekniken tillåter att de 
växer till massiva system likt elektriciteten gör. Det är därför inte möjligt att se precis 
den utveckling Thomas Hughes såg kring elektriciteten då fjärrvärmesystem inte kan 
växa ihop till nätverk av den omfattningen. Det finns dock likheter mellan den 
utveckling Hughes ser runt framväxten av stora elektriska system samt den om 
fjärrvärmesystem. Dessa likheter ligger framförallt i utvecklingen runt systemen, 
gällande institutioner som skapar standarder och sprider kunskap samt det 
momentum som är kopplat till detta. Tecken på institutionell utveckling kring 
byggandet i dessa olika städer är exempelvis prissättningen. I Karlstad fanns inget 
system för hur betalningen av levererade värme skulle ske, detta var något som 
kommunen i Karlstad, tillsammans med industri och senare bostadsbolag fick 
uppfinna. När detta problem skulle lösas i Umeå och Mjölby hade kunskap om detta 
vuxit fram och det fanns färdiga metoder tillvägagångsätt för hur prissättningen skulle 
fungera. I fallet Umeå frångicks dock dessa riktlinjer delvis då anläggningen i det fallet 
var av speciell art. Andra exempel på att institutioner stärkts kring tekniken under 
perioden för dessa tre städers byggen är hur mycket extern hjälp och information som 
funnits att hämta under planering och byggande. I Karlstad var det kommunen som 
drev frågan samt arbetade för att hitta lösningar som motiverade ett bygge. I Umeå 
uppstod idén under en period där flera städer byggde av samma anledningar, att 
minska antalet skorstenar och förbättra stadsmiljön i en tid när stora bostadsområden 
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med hög befolkningskoncentration uppfördes.86 Studieresor gjordes och 
projekteringen kunde överlåtas till bostadskooperativ och företag med erfarenhet av 
dylika projekt. I Mjölby kom idén förvisso inifrån, men mot bakgrund av det svala 
intresset från många politiker och tjänstemän är det tveksamt om projektet blivit av 
utan inblandning från institutioner utifrån. När Mjölby byggde sitt system var 
konceptet fjärrvärme etablerat och informationsinhämtning innebar inte några större 
svårigheter. Det fanns också fjärrvärmesystem i städer med liknande storlek som 
kunde studeras.   

6 Diskussion 
	

Som ovan nämnt skiljer sig tekniken, och därmed förutsättningarna för fjärrvärmens 
spridning från elektricitetens. Av den anledningen går det inte att på ett precist sätt 
jämföra systemens tillväxt och spridning. Däremot verkar det finnas samma typer av 
krafter runt systemen, och det går att uppmärksamma en utveckling där fjärrvärmen 
bygger upp ett momentum och sprider sig i Sverige. Att spridningen skulle bero på en 
inneboende kraft i tekniken låter inte troligt, snarare är utvecklingen sannolikt 
avhängig samhällsutvecklingen generellt. Utvecklingen av fjärrvärmen i Sverige har 
skett parallellt med kraftiga förändringar av landets demografi med ökad befolkning 
och städer som vuxit kraftigt. Under perioden vilken tekniken vuxit fram har också ett 
uppvaknande gällande miljöfrågor skett. Ändrade förutsättningar gällande oljan, och 
prisförändringar samt politiska konsekvenser av utvecklingen har också sannolikt 
påverkat spridningen av tekniken. I två av städerna, Umeå och Mjölby kan det sägas 
att en förbättrad miljö i alla fall till viss del legat till grund för byggandet. I Mjölby 
diskuteras detta på ett mer generellt plan, och i det fallet kommer miljöfrågorna 
snarare in som en konsekvens av statliga satsningar och lagstiftning. Miljöfrågor 
diskuteras dock gällande anläggningens läge i staden. Det som skiljer Umeå från de 
andra två städerna är att det finns två explicita miljöfrågor som utgör motiven för 
byggandet: sophantering och luftföroreningar. Sophanteringen diskuteras inte i de 
andra fallen. Anledningarna till det kan vara många, sannolikt är det kopplat till 
tidsperioderna i vilka systemen byggdes. Initiativet kring kraftvärme i Umeå kom i en 
tid när miljöfrågan hade aktualiserats samtidigt som staden hade demografiska 
utmaningar som inte fanns i samma utsträckning i Mjölby. När Karlstad byggde sågs 
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sannolikt inte deponier eller eldning av soporna som lika problematiskt. Det ska dock 
poängteras att det inte bara var miljöskäl som motiverade bygget av en 
sopförbränningsstation i Umeå. Staden hade också identifierat att stadens utbyggnad 
riskerade att innebära logistiska svårigheter som i sin tur riskerade bli dyra att lösa. 
Vad detta visar är att det fanns alltså även ekonomiska motiv. Hughes menar att det 
finns olika aktörer som är särskilt viktiga i de olika stadier av utvecklingen som han 
beskriver. Angående de tre städer som undersökts i denna uppsats kan det konstateras 
att det i alla tre städer funnits ett relativt litet antal aktörer som varit drivande och 
viktiga för projekten. Huruvida dessa aktörer kan sorteras in i Hughes profiler tål att 
diskuteras. Då uppsatsen undersöker spridningen av tekniken i Sverige, och tekniken 
redan var etablerad i många andra länder blir jämförelsen med Hughes beskrivning av 
elektriciteten haltande. Det är möjligt att de typer han identifierade stämmer bättre i 
något av länderna som först utvecklade och använde tekniken. Om Karlstad, som var 
först i Sverige med tekniken, antas ha byggt sitt system i det första stadiet blir det 
problematiskt att tala om en uppfinnare som central aktör. Däremot är det tydligt att 
den aktör som var drivande i den processen fick ikläda sig rollen som uppfinnare i 
större utsträckning än de centrala aktörerna i de andra städerna. Processen i Karlstad 
var mer dynamisk och problem löstes i större utsträckning av de som var direkt 
inblandade i den. Umeå byggde tidigare än de flesta städer, och dessutom innan 
oljekrisen vilket gjorde frågan om alternativa bränslen till en riksangelägenhet som i 
stor utsträckning påverkades av statliga beslut. Om Umeå mot bakgrund av detta 
sorteras in i Hughes andra stadie finns det även här likheter mellan teorins aktörer och 
de som var inblandade i projektet. Det är företagsledarna som är de centrala figurerna. 
I fallet Umeå framförallt ledare inom AB Umeå Värmeverk men också de personer som 
var inblandade i projektet från andra parter som Riksbyggen och AB Fjärrvärme. 
Mjölby får följaktligen vara exempel för det tredje stadiet. Hughes menar att det är 
ingenjörerna som är de centrala aktörerna i detta stadie. Detta eftersom de utgör den 
yrkeskategori som ska se till att de stora och expanderande systemen fungerar och är 
ekonomiskt fördelaktiga. Detta stämmer bra in på fallet Mjölby där två kommunalt 
anställda ingenjörer styrde arbetet med fjärrvärmenätet.  



33	
	

 

7 Slutsats	
	

Sammanfattningsvis finns det likheter mellan utvecklingen i de tre städer som 
undersökts och det teorin säger. Dessa likheter finns i vilka aktörer som är centrala i 
processen samt i utvecklingen av institutioner som skapar momentum. När 
processerna i det tre städerna studeras blir det tydligt att utvecklingen får en riktning, 
eller ett momentum. Bygget var svårare i Karlstad än i de andra städerna. Umeå kunde 
utnyttja experthjälp när staden beslutat att bygga. I Mjölby verkade utvecklingen 
komma utifrån – det var snarare tekniken som sökte sig till staden än tvärtom. Det bör 
poängteras att Hughes teori utgår från ett system som växer ihop vilket 
fjärrvärmesystem i olika städer inte gör, och att det trots detta finns likheter mellan 
teorin och de studerade fallen. Det teoretiska ramverk som legat till grund för 
uppsatsen har tjänat dess syfte, vilket var att undersöka drivkrafterna bakom 
byggandet av fjärrvärme i tre svenska städer. Teorin uppmärksammar aktörer, 
institutioner och fokuserar på teknikens spridning.  
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