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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Falu Energi och Vatten med syfte att studera under 
vilka förutsättningar som det är ekonomiskt lönsamt att bygga ut det befintliga fjärrvärmenätet. Detta 
genom att jämföra en utbyggnad med nollalternativet som varit att behålla området som det ser ut idag, 
samt simulerat nätet för att se om det befintliga nätet klarar av denna utbyggnad.  

I Falu tätort finns några områden som ligger nära men precis utanför fjärrvärmeområden. Av dessa har två 
områden som idag inte har någon fjärrvärme (Ritar-, och Skrivarvägen och Digertäktsvägen) och ett som har 
delvis utbyggd fjärrvärme (bostadsområdet Haraldsbo) studerats.  

De avgränsningar som har gjorts är att produktionen i de befintliga anläggningarna anses vara tillräcklig för 
att kunna försörja en eventuella utbyggnad och därmed har driftkostnaderna begränsats till kostnaderna 
för bränslet. Detta då tillbyggnaden skulle vara marginell då alla tre områden tillsammans skulle stå för 1% 
av fjärrvärmeanvändningen i Falun 2015. 

Jämförelsen mellan dagsläget och att bygga fjärrvärme gav som resultat att det behövdes en anslutnings 
andel på 30-35% av hushållen för att vara lönsamt vid både 30 och 50 års kalkylperiod för Ritar-, och 
Skrivarvägen, 35-45% anslutningsgrad för Digertäktsvägen och cirka 15% anslutningsgrad för Haraldsbo. 

Vidare undersöktes hur stor anslutningskostnad det skulle behövas vid olika anslutningsgrader i områdena 
för att det ska vara lönsamt att bygga fjärrvärmen. Vid anslutningsgrader om 15% av hushållen i det redan 
utbyggda området och 50-70% av hushållen i de outbyggda områdena skulle det vara mer lönsamt att bygga 
ut fjärrvärmen än att behålla området som det är idag, detta utan någon anslutningskostnad för hushållen. 

För att få en återbetalningstid på 12 år av investeringen för fjärrvärmen så behövdes en anslutningsgrad på 
30-40% av hushållen i de områdena utan utbyggd fjärrvärme och 15% av hushållen i det område som idag 
redan har fjärrvärmen delvis utbyggd. 

Linjetätheten i dessa områden blir dock väldigt låg och ligger i de outbyggda områdena först inom svensk 
fjärrvärmes riktlinjer för småhusområden mellan 0,5-2 MWh/m vid en anslutningsgrad på 80-85% av 
hushållen. Vid 30-40% anslutning av hushållen har områden en linjetäthet på endast 0,35–0,45 MWh/m. 

Simuleringar av nätet visar på att Ritar-, och Skrivarvägen klarar av att försörjas vid 100% anslutning vid det 
dimensionerande fallet på -23°C, både självt och med 100% anslutning på Haraldsbo. Medan Haraldsbo  får 
problem med för låga tryckdifferenser vid 100% anslutningsgrad. Detta område klarar precis gränsvärdena 
(100 kPa) vid 50% anslutning och 100% anslutning på Ritar-, och Skrivarvägen. Om anslutningsgraden 
minskar på Ritar-, och Skrivarvägen till 50% så kommer det utsatta området på Haraldsbo upp i 
tryckdifferenser om 160 kPa. Simuleringarna har gjorts i NetSim vid den dimensionerande 
utomhustemperaturen om -23°C. 
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Abstract 

This work has been carried out on behalf of and together with Falu Energi och Vatten. The purpose of the 
work was to study under what circumstances it´s economically profitable to expand the district heating 
network to residential area with electrical heating compared to keep it as it is today. The expansion of the 
district heating network will also be simulated to investigate if the existing dimensions of the network are 
big enough to provide enough heat after the expansion. 

In this work three different areas in Falun city area has been studied. Two areas (Ritar-, and Skrivarvägen 
and Digertäktsvägen) where there is no district heating today, and one area (residential district Haraldsbo) 
where a part of the area is connected to the district heating network and some are not. 

The study has been performed under the assumption that the production in the facilities are sufficient for 
providing also the new areas with heat without any need of new facilities. Another limitation that has been 
set is that only fuel costs will be taken into account in the production costs for district heating.  

From the calculations of the net present value for the three different areas with expansions of the district 
heating system, compared to the calculations of the net present value of keeping it as it is today showed 
that Ritar-, and Skrivarvägen will need to have at least 30-35% households connected to have the same or 
higher net present value. The corresponding values for Digertäktsvägen is 35-45% connected households 
and för Haraldsbo around 15% connected households. 

It was also examined how the connection rates influenced the prize for the households, if the net present 
value was going to be equal or bigger than for the present situation without any connection cost.  It was 
found that for Harladsbo where there already are some households with district heating only 15% of the 
today not connected needed to sign up for district heating and in the areas that does not have any district 
heating today (Ritar-, and Skrivarvägen and Digertäktsvägen) 50-70% needed to sign up for district heating. 

“Falu Energi och Vatten” calculations today demand a payback time of 12 years of the investment in the 
district heating infrastructure. To get that 30 -40% needed to connect in Ritar-, and Skrivarvägen and 
Digertäktsvägen, on Haraldsbo the connection rate had to be over 15%. 

The results from the simulations made on the district heating infrastructure showed that on Ritar-, and 
Skrivarvägen the network is sufficient to supply the whole area with heat at the dimensional outdoor 
temperature of -23°C, also with 100% connections on Haraldsbo the pressure difference, flow speed and 
pressure gradient are within the permitted span. Simulations of Haraldsbo showed that with a connection 
rate of 100% the pressure difference got to low in one corner of the area. If the connection rate instead is 
50% at Haraldsbo the area manage to keep the pressure difference at an approved level of 160 kPa, if we 
then also connect 100% at Ritar-, and Skrivarvägen, the pressure difference sinks down to 100 kPa which is 
the absolute lowest that is permitted. 
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Förord 

Denna rapport är produkten av mitt examensarbete om 30 högskolepoäng som är det sista momentet i 
utbildning på programmet Civilingenjör i Energiteknik vid Umeå Universitet. Examensarbetet har utförts på 
uppdrag av Falu Energi och Vatten, och jag vill till ordnandet av detta examensarbete projekt ge ett stort 
tack till Hanna Bergman. 

Jag vill tacka min handledare på Falu Energi och Vatten, Moa Swing Gustafsson för stöd och vägledning 
genom hela projektet, även Margareta Eriksson, Johan Anell och Lars Runevad som har varit till stor hjälp 
att bolla idéer med och hjälpt till att inhämta nödvändig information för att genomföra mitt arbete. 

Vid simulationer av fjärrvärmenätet och tolkningen av resultatet vill jag ge ett stort tack till Per Wärnberg 
som i utbyte fick veta hur mycket som hade förändrats uppe i Umeå sedan även han läste till Civilingenjör i 
energiteknik där. 

Jag vill tacka samtliga på Falu Energi och Vatten som har fått mig att känna mig välkommen från min första 
dag och fått mig att känna mig som en del av gänget. 

Slutligen vill jag tacka min handledare vid universitetet Staffan Andersson, för råd kring innehåll och upplägg 
av rapporten och stöd under arbetets gång. 

Jessica Åhlund 
Falun, Maj 2017 
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Nomenklatur 

Anslutningsgrad – Andelen anslutna hushåll i ett område [%] 
Brukstid – avser den tid som man förväntas använda föremålet. 
Fysisk livslängd – avser den livslängd som det är fysiskt möjlig. 
FJV – Fjärrvärme 
Fjärrvärmepotential – Den beräknade fjärrvärmeanvändningen för ett område 
LCA - Livscykelanalys 
LCC – Livscykelkostnadsanalys 
NSF - Nusummefaktor 
NVF - Nuvärdesfaktor 
Teknisk livslängd - anger den tid som utifrån teknisk synpunkt anses som lämplig livslängd. 

U-värde – Värde på hur god isoleringsförmåga en byggnadsdel har.[ 
𝑊

𝑚2∗𝐾
] 

VVX – Värmeväxlare 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fjärrvärmen introducerades kommersiellt för första gången i USA under sena 1800-talet och sedan i Europa 
i början på 1900-talet. (1) Första kommersiella fjärrvärmenätet i Europa byggdes i Hamburg och sattes i drift 
1921. Men redan i början på 1800-talet fanns flera exempel i USA, England och Frankrike där man överförde 
värme via ledningar från en central plats till en eller flera andra byggnader med värmebehov, detta var dock 
inget kommersiellt nät utan ett renodlat tekniskt fjärrvärmesystem. (2) 

I Sverige började fjärrvärmen att byggas i slutet av 1940-talet (3), först ut var Karlstad med att bygga ett 
kommunalt fjärrvärmesystem 1948. (4) Till de första fjärrvärmesystemen byggdes kraftvärmeverk, där 
producerade man elektricitet och värme samtidigt. Fjärrvärmeutbyggnaden gjorde även att spillvärme från 
industrier kunde börja tas till vara på. Det ledde även till att föroreningarna i luften minskade kraftigt då de 
centrala anläggningarna hade mer avancerad rening än vad de enskilda byggnaderna hade i sina egna 
pannor. (3) Idag har även fjärrvärmeproduktionen i stort sett gått över till att helt produceras från 
förnyelsebara källor, undantaget är några extremt kalla dagar per år då det kan behöva spetslast från fossila 
källor. (5) Enligt Naturvårdsverket är denna omställning från fossila bränslen för produktionen av fjärrvärme 
tillsammans med att fjärrvärmen har ersatt enskilda oljepannor i hus och direktverkande el, den största 
förklaringen till att Sverige kommer att nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet till 2020. (6) Falu kommun anser 
att fjärrvärmen är en viktig del i deras energiomställning till att bli helt fossilt oberoende. Motiven till att 
öka fjärrvärmens andel är att bättre ta hand om spillvärme från industrier och få en ökad elproduktion i 
kraftvärmeverket. (7) 

Vid utbyte av uppvärmningsmetod till fjärrvärme ersätter det i huvudsak lösningar där man tidigare har haft 
olja eller el för uppvärmning, vilket då ofta leder till en minskad elförbrukning. (8) Detta i linje med målet 
Falu kommun har, som har att vara nettoexportörer av förnybar el år 2020. (9) Minskad elförbrukning leder 
till att den mindre klimatpåverkande svenska elen kan exporteras och ersätta elenergi med större 
klimatpåverkan i Europa, till exempel i länder med kolkraftsbaserad elproduktion. (5) Under de perioder 
som Sverige är nettoimportörer av el från Norden, så kan en minskad elanvändning i Sverige innebära en 
reduktion med cirka 100 g CO2e/kWh i genomsnitt. Men om hela Norden skulle behöva importera el så 
skulle utsläppsminskningen i kunna bli cirka 800 g CO2/kWh. En minskad elanvändning gör att vi också kan 
exportera el vid överskott till våra grannländer. Detta skulle reducera CO2e belastningen med cirka 100-800 
g CO2/kWh. (8)  

2014 var fjärrvärme det vanligaste uppvärmningssättet i bostäder och lokaler i Sverige och uppgick till 44.4 
TWh vilket motsvarar 58 % av den totala energianvändningen i bostäder och lokaler. Efter fjärrvärme är 
eluppvärmning det vanligaste uppvärmningssystemet vilket 2014 uppgick till 18,4 TWh, vilket motsvarar 24 
% av den totala energianvändningen i bostäder och lokaler. Av de som använder eluppvärmning så står 
småhus för 76 % lokaler för 16 resterande 8 % sker i flerbostadshus. (10) Fjärrvärme finns idag i 285 av 
Sveriges 290 kommuner. (6)  

1.2 Problemformulering 
Falu Energi och Vatten har som mål till 2020 att Falun ska vara nettoexportör av förnyelsebar el. En del i att 
uppnå detta mål är att minska elanvändningen i kommunen, en del i minskandet av elanvändningen skulle 
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kunna vara att konvertera de hushåll som idag har eluppvärmning till ett mindre elförbrukande alternativ. 
Ett av de uppvärmningssätt som man då skulle kunna konvertera till är fjärrvärme, detta skulle då innebära 
att en utbyggnad av fjärrvärmenätet blir nödvändig.  

1.3 Syfte 
Målet med detta projekt är att analysera vilka områden i Falun där fjärrvärmen skulle kunna byggas ut, och 
därmed ersätta el för uppvärmning av bostäder och varmvatten. Detta i områden där det idag antingen 
endast är ett fåtal fjärrvärmekunder eller inga alls.  

För dessa områden ska sedan följande studeras. 

 Under vilka förutsättningar det är ekonomiskt lönsamt att bygga ut nätet ur ett livscykelperspektiv 

och jämföra detta med dagsläget. 

 Simulera nätet för att se om det idag är tillräckligt dimensionerat för att klara utbyggnaden. 

1.4 Avgränsningar 
Inom projektet kommer analysen av olika områden att begränsas till två områden där det idag inte finns 
några kunder som är anslutna till fjärrvärmenätet, samt ett översiktligt område där några hushåll redan är 
anslutna. 

Vid beräkning av utbyggnad av nätet antas att nuvarande produktionskapacitet räcker och att ingen 
utbyggnad av kraftvärmeverket är aktuell. En eventuellt ökad produktion förväntas därför inte påverka 
avskrivningar och personalkostnader utan endast påverka bränslekostnaderna. 

1.5 Falu Energi och Vatten 
Falu Energi och Vatten är beställare av examensarbetet och är även de som har kommit med projektidén. 
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2. Teori 

I detta avsnitt tas ämnen upp som berör examensarbetet och som är bra att känna till för att förstå resultatet 
och kunna följa metoden. 

2.1 Graddagar, graddagskorrigering och normalårskorrigering 
Sedan början av 1900 talet har man använt graddagar för att beskriva utomhustemperaturens påverkan på 
uppvärmningsbehovet. (2). Graddagar beräknas genom skillnaden mellan utomhustemperaturens  
dygnsmedelvärde och den effektiva inomhustemperaturen. Den effektiva inomhustemperaturen är den 
temperatur som man utgår från att byggnadens värmesystem ska värma byggnaden till, resterande ökning 
upp till önskad inomhustemperatur antas täckas av solinstrålning och värme som alstras av personer och 
elektrisk utrustning (11). Graddagar för ett helt år beräknas enligt ekvation 1. 

𝐺 = ∑ (𝑡𝑖,𝑒 − 𝑡𝑢)31 𝐷𝑒𝑐
1 𝐽𝑎𝑛      [1] 

Där G är antalet graddagar, 𝑡𝑖,𝑒 är den effektiva inomhustemperaturen och 𝑡𝑢  är utomhustemperaturen. 

Man kan jämföra mellan klimatologiska och meteorologiska graddagtal, där de klimatologiska anger  antalet 
graddagar under ett normalår medan de meteorologiska graddagtalet anger det faktiska utfallet under ett 
år.  (2) 

Genom att använda kvoten mellan de meteorologiska och det klimatologiska graddagstalet kan man 
beräkna vad uppvärmningsbehovet skulle bli under ett normalår. Man kan således räkna om olika år till 
normalår för en jämförelse, detta kallas graddagskorrigering. Man måste dock ha i åtanke att endast 
klimatkorrigera den del som används till uppvärmning av huset då varmvattenförbrukningen inte påverkas 
av utomhustemperaturen. Graddagskorrigeringen beräknas genom ekvation 2. 

𝑄𝑛 =
𝑄𝑣

∝+𝛽(1−∝)
      [2] 

Där 𝑄𝑛 är det beräknade värmebehovet under ett normalår, 𝑄𝑣 är det verkliga värmebehovet för aktuellt 
år, och där ∝ ges av ekvation 3. 

 ∝ =  
𝑄𝑜

𝑄𝑛
     [3] 

 Där 𝑄𝑜 är värmebehovet oberoende av graddagstal. Där 𝛽 beräknas enligt ekvation 4. 

 𝛽 =  
𝐺𝑣

𝐺𝑛
      [4] 

Där 𝐺𝑣  är meteorologiskt graddagstalet för det aktuella året och där 𝐺𝑛 är det klimatologiska graddagstalet. 
(2) 

2.2 Livscykelkostnadsanalys 
Att göra en LCC (livscykelkostnadsanalys) innebär att man beräknar kostnaden som är förknippad med den 
produkt eller anläggning under hela dennes livslängd, vilket innebär från det att produkten/anläggningen 
tas i bruk till dess att den avvecklas eller skrotas. De viktigaste delarna som en LCC brukar innehålla är 
följande: 

 Investeringskostnad 

 Energikostnader  

 Underhållskostnader 
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 Kostnader för skrotning/avveckling 

Energi-, och underhållskostnaderna i LCC:n är för hela produkten/anläggningens livslängd.   (12) 
Något som även måste tas hänsyn till är under hur lång period man ska genomföra beräkningarna. 
Parametrar som har inverkan på LCC:n är till exempel vilken kalkylränta man använder, avskrivningstid på 
de olika investeringarna, (13) samt att olika delar har olika livslängd vilket också måste tas hänsyn till i en 
LCC. (14) 

När man gör en LCC beräkning använder man sig oftast av en metod som kallas nuvärdesmetoden. Denna 
metod går ut på att man räknar om alla investeringar, inkomster och utgifter till ett bestämt år vilket 
vanligtvis är investeringens startdatum. (15) Detta görs när man vill jämföra olika möjliga investeringar och 
värdera dem mot varandra sett över en längre tid. (16) Den ekonomiska livslängden för investeringen brukar 
ofta användas som beräkningsperiod för analysen. Då fjärrvärme har en väldigt lång livslängd är det viktigt 
att man inte använder en för kort beräkningsperiod. En rimlig beräkningsperiod rekommenderas till att vara 
20 år eller längre. (1) Nettonuvärdet (NNUV) beräknas genom ekvation 5. 

NNUV = −𝐺0 ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡

𝑖

𝑡=1
                                                                [5] 

Där 𝐺0 är grundinvesteringen, r är kalkylräntan, i är beräkningsperioden, t antal år från startåret och CF är 
kassaflödet under året t. Till grundinvesteringen räknas alla de utgifter som uppkommer under uppstarten 
av ett projekt. Om vissa av investeringarna inte görs vid tidpunkten noll, räknas dessa om till denna tidpunkt 
och räknas med som grundinvesteringskostnad. Med kassaflöde menas inbetalningar och utbetalningar 
under ett år, alltså utbetalningarna subtraherat från inbetalningarna. (15) 

Netonuvärdeskvot (NNK) används vid jämförelse mellan olika investeringar där det är intressant vilken som 
ger mest pengar tillbaka per satsad krona. Detta beräknas genom att dividera NNV med grundinvesteringen, 
enligt ekvation 6. 

𝑁𝑁𝐾 =  
𝑁𝑁𝑉

𝐺0
     [6] 

NNK används framförallt vid investeringar i infrastruktur och resultatet ska vara större än noll för att 
investeringen ska vara lönsam. Investeringen med högst NNK är den som är mest lönsam. Vid olika 
investerings alternativ med samma investeringskostnad kan man då avgöra vilken av investeringarna som 
har det högsta NNV och därmed den som är mest lönsam. 

För att räkna om framtida inkomster/utgifter till ett nuvärde används en Nuvärdefaktor [NVF] eller 
Nusummefaktor [NSF]. Denna beräknas med hjälp av kalkylräntan. (17).  

NVF används för att beräkna nuvärdet av inkomster och utgifter inkomna ett visst år, n, till värdet de har 
idag. NVF beräknas genom ekvation 7. 

 𝑁𝑉𝐹 =  
1

(1+𝑟)𝑡   [7] 

Har man en utgift/inkomst som inträffar varje år under kalkylperioden kan man använda sig av 
nusummefaktorn [NSF], denna beräknas med ekvation 8. (18) 

𝑁𝑆𝐹 =  
(1−(1+𝑟)−𝑖)

𝑟
   [8] 
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Vid beräkningar av nuvärdet där investeringar med olika livslängder ingår kan restvärdesmetoden användas. 
Detta för att allt ingående ska värderas utifrån samma villkor. Enligt restvärdesmetoden betraktas det 
återstående värdet av en investeringen vid kalkylperiodens slut som en tillgång, och räknas då om till ett 
nuvärde. Restvärde beräknas oftast utifrån antaganden om en jämn värdeminskning över tiden, utifrån den 
aktuella livslängden. Detta innebär en linjär värdeminskning från sitt ursprungsvärde vid investering till ett 
värde av noll vid livslängdens slut.  (19) Restvärdet beräknas genom ekvation 9. 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ×  
𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛−𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛

𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛
  [9] 

Man kan göra en prognoskostnad för första året för att få en överblick av de olika alternativens kostnader. 
Men för att få en överblick av vilket alternativ som blir mest lönsamt över tid kan man göra ett 
kostnadsdiagram, där de visas på de löpande kostnaderna under en viss tidsperiod. Från 
kostnadsdiagrammet kan man då utläsa från linjernas lutning hur lönsam eller olönsam investeringen är 
över tid. Ett tredje alternativ är att göra ett Pay-backdiagram som är ett mycket vanligt sätt att redovisa 
investeringar. Ett Pay-backdiagram visar på hur lång tid det tar innan kostnaden för merinvesteringen är 
återbetald. (13) 

Men det finns även ett antal svårigheter med att göra en LCC beräkning, några av dessa är att göra 
skattningar av intäkter och kostnader vilket inte kan förutsägas med säkerhet. Även 
intäkternas/kostnadernas konsekvenser och investeringens förtjänster kan vara svåra att översätta till 
mätbara termer. Dessa är två problem som är svåra att lösa. (14)  

Det finns några olika risker med en LCC kalkyl där de mest betydande är följande: 

 Fysiska risker – Osäkerhet kring hur olika komponenters funktionella egenskaper utvecklas över tid. 

 Affärsosäkerhet – Osäkerheten kring framtida konjunktursvängningar och hur marknadens 

värderingar och behov förändras. 

 Finansiell risk – Osäkerheten kring räntenivåer, valutaändringar och varierande inflation. 

 Instutionell osäkerhet – Osäkerheten kring politiska beslut som kan få stora konsekvenser som till 

exempel nationella miljömål, miljörelaterade skatter/avgifter samt subventionssystem. 

Dessa risker kan vägas in på tre olika sätt, genom att göra en riskkorrektion av betalningarna, göra avdrag 
för risk från nuvärdet eller göra ett risktillägg på kalkylräntan. Man kan även reducera osäkerheten genom 
att räkna fram statistiska sannolikheter för olika händelser, men det är mer vanligt att man genomför 
känslighetsanalyser. En känslighetsananalys går ut på att man manipulerar enskilda variabler i kalkylen för 
att ta reda på hur stor inverkan olika parametrar har på resultatet. De variabler som vanligtvis varieras då 
är, förändringar i betalningskonsekvenser, förändringar i kalkylräntan eller förändrad livslängd. (14) 

2.2.1 Livslängd 
Man brukar prata om ekonomisk och teknisk livslängd för olika investeringar. Den ekonomiska livslängden 
är den tidsperiod det tar för investeringen att uppnå lönsamhet, medan den tekniska livslängden är 
tidsperioden som investeringen kan användas. (15) 

I Fjärrsyns rapport ”fjärrvärmecentraler 10 år, - håller de måttet” (20) har livslängden för 
fjärrvärmecentraler undersökts. I denna rapport provades fjärrvärmecentraler för småhus efter 10 års 
användande och allmänt var prestandan fortsatt bra hos dessa. Den generella försämring som kunde påvisas 
var att temperaturen på returvattnet från varmvattenväxlaren var något högre. 4 av 5 centraler klarade det 
provprogram som utfördes vid certifieringen. De två vanligaste felanmälningarna av centralerna var 
antingen läckage eller problem med varmvattnet. Läckagens orsaker var oftast packningarna där de 
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antingen har torkat, urlakats eller ändrat storlek på grund av temperaturskillnader de utsatts för, andra 
orsaker var även installationsfel av olika slag som till exempel, för hårt/löst åtdragna packningar. (20) Men 
troligt är att en fjärrvärmecentral har en livslängd på uppemot 20-25 år. (21) 

3 Fjärrvärme 

Huvudkonceptet med fjärrvärme är att istället för att varje enskild fastighet ska ha sin egen värmekälla, så 
får flera fastigheter sin värme från en gemensam källa. (22) Värmen distribueras sedan genom 
hetvattenflöde i ett rörledningssystem ut till kunderna. (4) Produktion från en gemensam källa kan göras 
mer effektivt än vad det kan göras hos en enskild användare. Effektivt i detta sammanhang syftar på att det 
är mer miljömässigt (lägre utsläpp då den gemensamma värmekällan kan ha bättre rening), ekonomiskt och 
termodynamiskt (bättre verkningsgrad) bättre. (23) Det finns två olika sätt att producera värme till 
fjärrvärmenätet, det kan antingen vara i ett värmeverk eller i ett kraftvärmeverk.  I ett värmeverk produceras 
endast värme medan man i ett kraftvärmeverk producerar både värme och el. Vid produktion av fjärrvärme 
både i kraftvärmeverk och värmeverk används ofta resurser som annars hade gått förlorade som till 
exempel rester från skogen (toppar och grenar), träavfall, biobränslen och avfall. (22) Denna process kan 
ses i Figur 1. Men även överskottsvärme från lokala industrier, serverhallar och bagerier är några exempel 
på verksamheter som kan användas för att bidra med extra värme ute på nätet. När vattnet sedan har nått 
alla kunder leds det tillbaka till kraft-, värmeverket för att återigen värmas upp. Returflödet med lägre 
temperaturen användas till att till exempel värma upp trottoarer, cykelbanor och fotbollsplaner vintertid 
för att få en så låg återledningstemperatur som möjligt. (6) Detta gör man bland annat för att en ökad 
värmelast gör att man kan producera mer el, eftersom att varje MWh energi som omvandlas vid förbränning 
av bränsle kan omvandlas till cirka 1/3 el och 2/3 värme i ett kraftvärmeverk. (24)  

Det finns ytterligare en process där man kan få ut värme till fjärrvärmen och det är genom 
rökgaskondensering. (25) Detta genom att kondenseringsenergin i rökgaserna tas till vara på genom en 
värmeväxlare. Relationen mellan elproduktionen och värmeproduktionen beskrivs med ett alfavärde och 
beräknas genom att dividera elproduktionen med värmeproduktionen. (26)  

 

Figur 1 Schematisk bild över inlopp och utlopp i ett kraftvärmeverk, där inkommande bränsle blir både el och värme. (6) 
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Mellan produktionsanläggningen och fjärrvärmekunden sker en viss värmeförlust. Denna förlust kan grovt 
uppskattas till cirka en tiondel av den totala årliga värmeproduktionen. Förlusterna beror på linjetätheten, 
längden på fjärrvärmenätet, framledningstemperatur samt distributionsledningarnas isolering och 
dimensioner. (2)  

Linjetätheten definieras som såld värme/år dividerat med kulvertlängden i meter och beräknas enligt 
ekvation 12. 

𝐿𝑖𝑛𝑗𝑒𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 =  
𝑆å𝑙𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 [𝑀𝑊ℎ/å𝑟]

𝐾𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑[𝑚]
   [12] 

Ur ekonomisk synpunkt är en hög linjetäthet att föredra, av den anledningen att det är billigare att bygga 
en kort ledning till en kund än att bygga en lång ledning. Man kan även säga att linjetätheten är ett mått på 
hur effektivt nätet är. Då det är ett mått på hur mycket energi man kan sälja per meter kulvert. Men man 
ska inte blanda ihop det med leveranssäkerhet. I Sverige är linjetätheten i småhusområden ofta mellan 0,5-
2 MWh/m medan den i ett normalnät ofta ligger mellan 5-6 MWh/m. (23) 

En anledning till att i första hand endast ansluta områden med en hög linjetäthet är att värmeförlusterna i 
ett område med en linjetäthet om 0,4 MWh/m har cirka 2,5 gånger så stora värmeförluster som ett område 
med en linjetäthet på 1,4 MWh/m. (27) I Falu Energi och Vattens ledningsnät ligger värmeförlusterna på 
cirka 14 % av produktionen. (28) 

Fjärrvärmeproduktionen styrs av värmebehoven i hushållen och varierar av ett antal olika orsaker. 
Värmebehoven varierar med dygnet, veckodag, månadsvis och årsvis. Dygnsvariationerna beror till största 
del på människors rutiner och därmed varmvattenberedning, samma sak med veckodagsvariationen, 
förutom att den även påverkas av industrier eller företag som drar ner sin förbrukning på helgerna. 
Månadsvariationen beror till större del på utomhustemperaturen då varmvattenförbrukningen är mer 
konstant sett månadsvis, en större skillnad mellan utomhus-, och inomhustemperaturen ger ett större 
uppvärmningsbehov, vilket innebär att det blir ett större uppvärmningsbehov på vintern än på sommaren. 
Årsförbrukningen varierar beroende på antalet graddagar och ett år med fler antal graddagar kommer att 
ha ett större värmebehov. Förnrukningen av tappvarmvatten är förhållandevis konstant totalt sett över ett 
helt år. (2)  

I Falun 2016 var produktionen av fjärrvärme fördelad enligt Figur 2. (28) 
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Figur 2 Fördelningen av fjärrvärmeproduktion i Falun 2016. (19) 

Av Figur 2 kan man utläsa att 35% av produktionen sker på våren/hösten (april-maj och oktober-november), 
15% på sommaren (juni-september) och 50% på vintern (december-mars). 

 

3.1 Bränslen 
I Falun kommun kan man förutom i Falu tätort även få fjärrvärme i Grycksbo, Bjursås och Svärdsjö. 98% av 
produktionen i Falun kommer från biobränslen såsom flis, sågspån och bark. (29) Produktionen kommer till 
95% från de två kraftvärmeverken i Falun, KVV1 och KVV2. (30) KVV2 i Falun eldas med sekundära 
biobränslen och även returträ medan KVV1 endast använder sekundära biobränslen. Fjärrvärmepannorna i 
Grycksbo, Bjursås, Svärdsjö samt en reservpanna på gamla regementet i Falun eldas med pellets. (28) I alla 
näten finns det oljepannor och/eller olja/el pannor att använda som reserv. (30) 

Fördelningen av bränslen till produktionen av fjärrvärme i Falun 2015 kan ses i Tabell 1 samt Figur 3. 
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Tabell 1 Bränsletillförseln till produktionen av fjärrvärmen i Falun 2015. (31) 

 

 

 

Figur 3 Bränslefördelningen till produktion av fjärrvärme i Falun 2015, återvunnen energi består av industriell spillvärme, 
rökgaskondensering, RT-flis och avfallsgas. Förnybart kommer från pellets sekundära biobränslen och förnybar el. Övrigt är köpt 
hetvatten från Borlänge och fossilt är eldningsolja.. (31) 

Utvecklingen av priserna på dessa bränslen de senaste åren har Energimyndigheten gjort en 
sammanställning av som kan ses i Figur 4. (32) Dessa priser gäller för hela landet. 
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Figur 4 Prisutvecklingen av för förädlade trädbränslen, skogsflis, biprodukter, returträ samt frästorv åren 2010-2014. (32) 

En anledning till fluktuationerna i råvarupriset är valutakursförändringen mellan den amerikanska dollarn 
och den svenska kronan. Men även en lägre global efterfrågan och minskat byggande av trähus i USA trots 
att de producerar mer sågade varor än förut, kan också vara orsaken till att priserna på träprodukter 
minskar. (32) 

3.2 Prissättning på fjärrvärme 
2013 påbörjades en samrådsprocess i samband med prisändringar på fjärrvärmen mellan Svensk 
Fjärrvärme, Sveriges allmännyttiga bostadsförening (SABO) och Riksbyggen AB denna samrådsprocess 
kallade Prisdialogen. (33) Prisdialogen är ett forum där fjärrvärmepriset förhandlas mellan kunder och 
fjärrvärmeföretag och där kunden kan se hur fjärrvärmeprisets sätts och vad som påverkar prisutvecklingen. 
Detta för att kunderna ska ha möjlighet till en dialog för att påverka leverantörens prissättning och därmed 
fjärrvärmens prisutveckling. Syftet är även att stärka relationen mellan fjärrvärmekunden och 
fjärrvärmeleverantören. (6) 

Anledningen till att fjärrvärmepriset ser olika ut i olika städer är för att det är en lokal produkt. Priset 
påverkas av lokala förutsättningarna som till exempel vad man använder för bränsle, om man kan använda 
spillvärme från närliggande industrier med mera. Men även linjetätheten spelar in i priset, om nätet har en 
högre linjetäthet blir det lägre förluster per kund och således ett lägre pris jämfört med ett nät med låg 
linjetäthet. (6) 

Fjärrvärmepriset i Falu kommun är uppdelat i två prisområden, område ett är Falun och området två är de 
småskaliga områden Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö. (34) De områden som studeras i detta arbete ligger i 
område ett.  



11 
 

Eftersom fjärrvärmen kostar olika att producera beroende på årstid så skiljer sig också fjärrvärmepriset över 
året. Under vintern är produktionen dyrare eftersom förbrukningen då är som störst. Detta innebär att man 
behöver använda dyrare bränslen, som till exempel förädlade trädbränslen och under riktigt kalla dagar 
även olja och gasol. I Falun står olja och gasol endast för 0,5% av bränsle användningen. Sommartid är det 
en låg förbrukning och fjärrvärmen kan då produceras med endast det billigaste bränslet i Kraftvärmeverket 
Västermalmsverket (där man producerar både el och hetvatten) räcker. De olika prisperioderna är vinterpris 
(december till mars), vår-/höstpris (april till maj och oktober, november) och sommarpris (juni till 
september). (34) 

Fjärrvärmepriset påverkas även av en annan komponent som är effektavgiften (endast för större kunder, ej 
villor). Höga effekttoppar ger en stor belastning på fjärrvärmenätet och är den belastning som 
produktionsanläggningar och ledningar måste dimensioneras efter. Den sista komponenten i sättningen av 
fjärrvärmepriset är distributions-, flödesavgiften. Den beräknas på mängden fjärrvärmevatten som passerar 
hos kunden. Ett högre flöde ger högre returtemperatur från kunden och således ett högre pris. Detta för 
att man vill ha en så låg temperatur på returvattnet från kunden (hög värmeöverföring) för att inte pumpa 
runt onödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet. (34) 

Är man fjärrvärmekund i Falun så kan man även få ett billigare elpris. Detta för att fjärrvärmeanvändningen 
leder till att de kan producera mera el. Men även för att fastigheter som har fjärrvärme som uppvärmning 
(värme och tappvatten) får en jämnare elförbrukning. (35)  

3.3 Simulering av fjärrvärmenätet 
Vid simulering av nätet är det tre olika parametrar som studeras, dessa är differenstrycket, tryckgradienten 
och flödet. 

Differenstrycket är skillnaden i tryck mellan fram- och returledningen. Det är nödvändigt att upprätthålla 
ett tillräckligt stort differenstryck över fjärrvärmecentralen för att kunderna ska få sitt värmebehov 
tillfredsställt. Blir differenstrycket för lågt så blir flödet genom kundernas värmeväxlare för lågt för att kunna 
leverera tillräckligt med effekt för uppvärmningsbehovet. Dessa problem uppstår oftast i de yttre delarna 
av fjärrvärmenätet. Om man istället har för hög tryckdifferens kan det leda till slitage, oljud och dåligt 
fungerande styrventiler. (36) Svensk fjärrvärmes rapport ”Fjärrvärmecentralen utförande och installation” 
rekommenderar därför ett differenstryck på mellan 0,1-0,6 MPa, men uppger även att ljudproblem kan 
uppkomma redan vid differenstryck om 0,4 Mpa. (37) Vid för låga differenstryck finns det vissa åtgärder 
som kan vidtas, man kan bland annat bygga förstärkningsledningar, sätta in tryckhöjningspumpar eller höja 
framledningstemperaturen. 

Tryckgradienten påverkas av friktionen i ledningarna. Låg tryckgradient tyder på stor diameter på 
ledningarna medan stor tryckgradient tyder på trånga ledningar med en liten diameter. (1) 

3.4 Direktverkande el 
Idag finns det ca 370 000 småhus med direktverkande el i Sverige. Fjärrvärmeleverantörerna har hittills inte 
haft något större intresse att ansluta dessa då det medför ett större ingrepp än med fastigheter som redan 
har ett vattenburet system. (38) Men då de flesta hus med direktverkande el är byggda under 1970-80 talet 
börjar dessa installationer närma sig sin tekniska livslängd, vilket innebär att varmvattenberedare, 
radiatorer och styrsystem kommer att behövas bytas ut. Detta har gjort att det börjat bli mer attraktivt för 
fjärrvärmebranchen att även konvertera dessa fastigheter. (38) 

I en genomsnittlig villa med direktverkande el används ca 25 MWh per år, av dessa används ca 5 MWh till 
hushållsel, 6,5 MWh till varmvattenberedning och ca 15 MWh till uppvärmning. (39) I begreppet hushållsel 
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ingår den energianvändning som används av kyl, frys, spis, disk- och tvätt-maskin, torktumlare, belysning 
och hemelektronik som dator, surfplatta med mera. (40) Att förändra uppvärmningsmetoden hos ett 
hushåll med direktverkande el enbart som uppvärmningsmetod ger således en stor påverkan på 
elanvändningen, då i genomsnitt 60% av elanvändningen går till uppvärmning. Genom att installera en 
luftvärmepump som komplement till direktverkande el kan man spara 35-55% av 
uppvärmningskostnaderna. (41) Genom en fjärrvärmeanslutning kan eluppvärmningen både till 
uppvärmning och varmvattenberedning ersättas av fjärrvärmen och elanvändningen minskar då med 80%. 

Det finns olika metoder för uppvärmning med direktverkande el, som antingen kan kombineras eller 
användas enskilt. Den vanligaste typen i äldre hus är radiatorer, vid utbyte av radiatorer byts de idag främst 
ut mot oljefyllda slutna radiatorer. Som komplement till radiatorer kan även golvvärme finnas detta då 
oftast i badrum och i en del hus även takvärme. Takvärmen kan finnas både som komplement till 
radiatorerna men även som egen enskild uppvärmningskälla. Den sista metoden är luftvärme. (42) 

När man ska ansluta hus med direktverkande el till fjärrvärmenätet är det en fördel om det redan idag har 
ett vattenbaserat uppvärmningssystem, har husen inte detta blir förloppet lite mer komplicerat men det 
finns några olika alternativ att välja mellan. Husets utformning och placering påverkar vilket av de olika 
uppvärmningssätten som är lämpligt men i rapporten ”Tillgänglig teknik för konvertering av småhus med 
direktverkande elvärme till fjärrvärme, av Svensk fjärrvärme” har man utgått från ett standardhus. Det som 
man till exempel behöver ta hänsyn till vid byte av värmesystem är byggnadens ålder och typ av ventilation. 
Äldre hus har oftast högre värmeförluster genom väggar och fönster då dessa har sämre U-värde än vad det 
vi bygger idag har. De hus som är uppförda före 70- talet har ofta självdrag- eller frånluftsventilation vilket 
innebär att uteluften tillförs genom otätheter i klimatskärmen eller uteluftsdon placerade vid fönster. (42) 

Ett av sätten att konvertera hus är att installera vattenburna radiatorer. Detta är en ganska stor och kostsam 
investering.  Ett alternativ till detta kan vara att kombinera installationen av en värmelist (värmelisten 
fungerar som både distributionsledning och värmegivare) med radiatorer, vilket innebär att man behöver 
installera ett betydligt lägre antal radiatorer vilket gör att kostnaden blir lägre. (42) 

I hus med direktverkande el och luftvärme har man i Luleå tagit fram ett koncept för att konvertera dessa 
till fjärrvärme. Denna konvertering är lättare och innebär att elvärmebatteriet byts ut mot ett vattenburet 
värmebatteri. (42) 

När hus konverteras från direktverkande el till fjärrvärme kommer det att innebära att de får en lägre 
elförbrukning. Gör man detta i större områden så kan det innebära ganska stora minskningar. Minskningen 
av elanvändningen är inget som kommer att påverka elnätet negativt. Det som kommer att inträffa är att 
elnätet och transformatstationerna blir överdimensionerade sett till den nya elförbrukningen. Men det 
kommer inte att innebära några besparingar eller kostnader. Att elnätet således blir överdimensionerat kan 
man även se som positivt, då man idag inte vet hur framtiden kommer att se ut om vi kommer att övergå 
mer till elbilar till exempel. (43) 

3.5 Förläggning 
När man förlägger fjärrvärmerören i marken finns det några olika aspekter som påverkar kostnaden. Hur 
djupt man gräver ner rören, vad det är för typ av mark, vilket material rören är gjorda av samt deras 
dimension. I detta kapitel kommer dessa olika aspekter att tas upp. Men även hur förläggningsdjupet 
påverkar fjärrvärmerören och värmeförlusterna. 

Svensk Fjärrvärmes distributionsgrupp har tillsammans med Jan Lindeberg tagit fram en rapport som skall 
kunna användas vid planering, kalkylering och kontroll av det ekonomiska kostnadsläget för bygge av 
fjärrvärmeledning. Kostnadsredovisningarna gäller för markförlagda fjärrvärmeledningar enligt Svensk 
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fjärrvärmes tekniska bestämmelser och har delats in i fyra olika kategorier innerstad, ytterområde, 
parkmark och ny exploatering. (27) De område som behandlas inom detta projekt ligger alla i kategorin 
ytterområde, men blandat om det är asfalt eller gräs/parkmark. 

Vid förläggning i gatumark genomförs följande åtgärder alltid, brytning och återställning av beläggning, 
borttransport av schaktmassor, provisoriska trafikordningar och ersättning till gatuägare för framtida 
underhåll. Det finns även vissa saker som kan göra förläggningar i mark dyrare som till exempel korsning av 
järnväg, vattendrag, trafikleder, arkeologiska undersökningar, bergssprängning och dåligt 
projekteringsunderlag med mera. I de priser som anges i Tabell 2 och Tabell 3 ingår kostnader för 
projektering, byggnadstekniska arbeten (till exempel återfyllning, återställning, trafikanordningar), 
rörarbeten (till exempel transport, förläggning och provtryckning av fjärrvärmerören), rörmaterial och 
rörskarvning/mantelskarvning med svetsmuff, där dimensionerna avser fjärrvärmerörets dimension. (27) 
Där Tabell 2 anger kostnaden för förläggning i ytterområde med asfalt per meter. 

Tabell 2 Kostnad för att lägga kulvert i ytterområde, med asfalt, för olika kulvertstorlekar. (27) 

 

I Tabell 3 ses kostnaden för läggning av kulvert i parkmark/gräsområde per meter, för några olika 
diameterstorlekar på fjärrvärmerören. 

Tabell 3 Kostnad för att lägga kulvert i ytterområde, med gräs/parkmark, för några olika kulvertstorlekar. (27) 

 

Mellan olika städer i Sverige skiljer sig förläggningsdjupet för fjärrvärmerören. De större kommunerna har 
specifika krav på läggningsdjup i gatumark medan man på de flesta andra orter följer Svensk Fjärrvärmes 
läggningsanvisningar. I Svenska Fjärrvärmes rapport grund förläggning av fjärrvärmenät har det gjorts en 
undersökning där man har minskat anläggningsdjupet från 600mm till 350mm vilket visade sig minska 
markarbetskostnaderna med 30%. Man utförde tester på förläggningsdjup av 600 mm, 380 mm, 280 mm 
samt 180 mm. En sak att ta i beaktande är risken för tjällyftning i marken, men i denna rapport anser de att 
om man förlägger fjärrvärmerör i gator som har god kvalité och därmed väl dränerat icke tjällyftande 
material så är risken väldigt liten. En annan aspekt när man förlägger rören närmre ytan är värmeförlusterna. 
Rör närmre påverkas mer av utomhustemperaturen och får således större värmeförluster. För ett dubbelrör 
med förläggningsdjup på 0,1m ökade förlusterna med 3,5% jämfört med förläggningsdjup på 0,6m. 
Beräkningarna i denna rapport är gjorda i Svensk Fjärrvärmes beräkningsprogram EkoDim. (44) 

Dimension kr/m

Asfalt  Ø25 mm 2000

Asfalt  Ø32 mm 2500

Asfalt  Ø40 mm 2800

Asfalt  Ø50 mm 3000

Asfalt  Ø65 mm 3500

Asfalt  Ø100 mm 4500

Dimension kr/m

Gräs  Ø25 1700

Gräs  Ø40 2000

Gräs  Ø50 2400

Gräs  Ø65 2600

Gräs  Ø100 3200
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För att minska anläggningskostnaderna för fjärrvärmen kan man även förlägga tillsammans med till exempel 
stadsnät (fiber) och således dela på kulvertkostnaden, vilket har gjorts under tidigare projekt. Detta i 
områden som har varit aktuella för utbyggnad under samma period. I ett område där stadsnät skulle byggas 
ut gick man samtidigt ut med förfrågan om fjärrvärme och kunde således sedan förlägga dessa samtidigt. 
Vilket gav en minskad gräv- och schaktkostand jämfört med om man hade lagt dem var för sig. (45) Vid 
gemensam förläggning så är det fjärrvärmen som kräver det större schaktdjupet och även bredden, vilket 
är det som är dyrare att förlägga (se Tabell 2 och Tabell 3). Förläggning av stadsnät har kostnader enligt 
Tabell 4. (46) 

Tabell 4 Kostnad för förläggning av stadsnät. (46) 

 

Detta innefattar då endast kostnader för schaktet, nedläggning av stadsnät är en ytterligare kostnad. En 
rimlig kostnadssänkning ansåg Margareta Eriksson på Falu Energi och Vatten till 200 kr/m vid förläggning 
tillsammans med Falu Stadsnät. (46) 

  

Yta kr/m

Asfalt 330

Grus 294

Gräs 218
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4. Metod och förutsättningar 

I detta avsnitt presenteras hur arbetet har genomförts samt vilka antaganden som har använts vid LCC 
beräkningarna, simuleringen av fjärrvärmenätet och jämförelsen av koldioxidekvivalenter. 

För att göra en LCC krävs att man gör antaganden och bestämmer under vilka förutsättningar som analysen 
ska göras. Dessa antaganden och förutsättningar beskrivs mer detaljerat i följande kapitel. I denna LCC 
kommer även en känslighetsanalys att genomföras för att se vilka parametrar som påverkar mest. 

4.1 Kalkylränta 
Kalkylräntan har valts att beräknas på 4 % men kommer att ändras under känslighetsanalysen för att se dess 
inverkan på resultatet. (21) Kalkylräntan kommer att varieras mellan 4-6%. 

4.2 Kalkylperiod 
Med kalkylperiod menas den period från att investeringen tas i bruk tills det sista år som effekterna av 
investeringen värderas i kalkylen. Längden på kalkylperioden sätts normalt sett till den beräknade 
ekonomiska livslängden. (19) När olika delar i kalkylen har olika livslängder kan man komplettera med 
restvärdes beräkning vilket kan läsas om i teorin. I detta projekt har två olika kalkylperioder använts, 30 år 
samt 50 år, även detta för att se hur de olika kalkylperioderna påverkar resultatet (21). 50 år används som 
fjärrvärmens livslängd så vid beräkning med 30 års kalkylperiod får fjärrvärmen således ett restvärde. 

4.3 Dragningslängder och dimensioner 
I de områden som studerats så har dragningen och dimensionerna på ledningsnätet diskuterats och 
bestämts tillsammans med Margareta Eriksson på Falu Energi och Vatten. (46) Den totala ledningslängden 
(𝐿𝐹𝑟𝑎𝑚,𝐴) fram till fastigheterna blir olika beroende på andelen som ansluter sig till fjärrvärmenätet 
(𝐴𝐴𝑛𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑎), metoden som har valts för att ta hänsyn till detta går ut på att den totala ledningslängden  
(𝐿𝐹𝑟𝑎𝑚,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) beräknas och multipliceras sedan med andelen (%) som ansluts till området, se ekvation 13. 

𝐿𝐹𝑟𝑎𝑚,𝐴 =  𝐿𝐹𝑟𝑎𝑚,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑎         [13] 

Detta för att de hus som inte är intresserade av att ansluta sig behöver man inte heller gräva en 
fjärrvärmeledning fram till. 

För Digertäktsvägen behövs dock en längre stamledning fram till själva området för att det ska kunna 
anslutas till nätet. Hur stor del av denna ledning som ska bekostas av anslutna i området har diskuterats 
med Margareta Eriksson på Falu Energi och Vatten och i detta arbete satts till 15% av kostnaden. Men detta 
kommer att studeras hur den andelen påverkar områdets NNUV och återbetalningstid. 

Vid beräkning av linjetätheten har det antagits att hela den gemensamma ledningen kommer att byggas 
oavsett anslutningsgrad, men serviceledningarna in till fastigheterna har beräknats utifrån antalet anslutna. 
Detta eftersom att man i förväg inte kan veta vilka hushåll det är som kommer att ansluta sig. Att beräkna 
på detta sätt ger linjetäthetens lägsta värde. 

4.4 Grundinvestering 
Grundinvesteringen för att ansluta sig till fjärrvärmenätet för en kund kommer i detta arbete sättas till 
35000 kr, vilket är framtaget tillsammans med Johan Anell på Falu Energi och Vatten. (21) 

Grundinvesteringen för utbyggnaden av fjärrvärmenätet har beräknats fram baserat på uppgifterna om 
förläggningskostnaderna i Tabell 2 och Tabell 3. I bilaga   
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B Beräkningsdokument grundfallet finns beräkningsbladet. 

4.5 Restvärde 
Då det är svårt att uppskatta ett restvärde på fjärrvärmenätet, därför användsi denna beräkning som 
förklarat i teorin antagandet om en linjär värdeminskning samt en livslängd på fjärrvärmenätet på 50 år. 

4.6 El- och fjärrvärmepriset 
Kostnaden för fjärrvärme som används i detta projekt utgår från ett framtaget värde utifrån 
fjärrvärmeanvändandet 2015 efter diskussioner med Margareta (46) och Mathias (28) på Falu Energi och 
Vatten. Kostnaden som beslutades att användas var 200 kr/MWh, vilket är viktat efter användningen under 
året. Beräkningen av detta redovisas i Bilaga A. Denna kostnad avser enbart kostnader för bränslet till 
produktionen, det ingår alltså ingen kostnad för underhåll, personal, lokal, avskrivningar eller drift. Detta 
för att dessa kostnader inte antas påverkas av en marginell ökning av fjärrvärmeproduktionen vilket 
utbyggnaden av de nya områdena kommer att innebära. Om alla hushåll i alla tre områdena skulle det 
innebära en ökning med 1% jämfört med 2015 års fjärrvärmeförbrukning, vilket kan ses som en marginell 
ökning. (31)  

I studien har det valts att inte göra en analys av förändring av elnät och fjärrvärmepriset. Detta då Falu 
Energi och vatten antas hålla en jämn vinstmarginal och att ett förändrat fjärrvärmepris skulle beror på ett 
förändrat produktionspris. 

Även priset för kunden har viktats mot fördelningen av förbrukningen under året 2015 och det varierande 
priset under året (29), exklusive på 25%. Uträkningen av detta kan även den ses i Bilaga A, och gav ett 
beräknat medelpris om 600 kr/MWh. Detta är priset som kunderna som idag har fjärrvärme betalar för sin 
fjärrvärme och där är kostnader för underhåll, personal, lokal, avskrivningar och drift medräknade. 

4.7 Energianvändning i hushållen 
I de områden som studerats så är det i två områdena endast direktverkande el medan det delvis utbyggda 
området även består av villor med bergvärme.  

För fastigheter som installerar bergvärme, jordvärme eller ytvattenvärme med värmepump finns det i Falu 
kommun anmälningsplikt till myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. (47) I och med detta så kan 
man kontrollera hur många i de områden som ska studeras som använder något av dessa 
uppvärmningssystem. 

I beräkningen utgås det ifrån att elanvändningen är enligt standard där det används 5 MWh till hushållsel 
och 6,5 MWh till varmvatten. (39) Vid konvertering till fjärrvärme så kommer hushållselanvändningen 
kvarstå oförändrad medan fjärrvärmen kommer att ersätta elen för uppvärmning av inomhusmiljön och 
varmvattenberedning. För att ta reda på uppvärmningsbehovet kommer energiförbrukning i fastigheterna 
sedan 2009 studeras och utifrån detta beräknas ett medelvärde på fjärrvärmebehovet i området. Som 
tidigare nämnts så finns det en skyldighet till att anmäla berg-/markvärme men inte övriga typer av 
värmepumpar. Då elanvändningen går ner 35-50% med en sådan lösning så är det inte säkert att de 
uppmätta el värdena är den verkliga energiförbrukningen till uppvärmning.  

Uppgifter om elanvändningen har fåtts från Lars Runevad (Falu Energi och Vatten). För att kunna bestämma 
hur mycket energi som kommer att tas ut på fjärrvärmenätet i det valda området behöver elförbrukningen 
analyseras. Hur mycket av elanvändningen som används till uppvärmning, men även om hushållen idag kan 
tänka sig ha någon form av värmepump som gör att elanvändningen till uppvärmning blir lägre. Som nämnts 
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tidigare finns det en skyldighet till att anmäla bergvärme, men andra typer av värmepumpar har inte denna 
skyldighet och är därför något som kan finnas i hushållen.  

Medelförbrukningen i en villa/radhus med direktverkande el är cirka 25 MWh och efter diskussioner med 
Margareta Eriksson på Falu Energi och Vatten antas att alla hushåll med en årsförbrukning över 20 MWh ha 
direktverkande el i hemmet. Hushållen med en elförbrukning under 15 MWh/år antas ha någon form av 
värmepump installerad så dessa värden inte kommer att användas för att beräkna ett medelvärde i 
området, då det inte skulle bli rättvisande med tanke på värmepumpens COP värde. För de hushållen som 
har en energiförbrukning mellan 15-20 MWh/år är svårare att avgöra. För att kunna få en uppfattning av 
vilka som eventuellt har värmepump har en analys av års data över energiförbrukningen gjorts för 2016 där 
månadsmätningarna har jämförts med hushåll med förbrukning över 20 MWh/år och hushåll med under  
15 MWh/år. Sedan har en analys av dem mellan 15-20 MWh/år gjorts där det har studerats om det är någon 
av dessa som har en markant minskning av elförbrukningen under perioden 2009-2016 när inte övriga 
hushåll har detta. Vi kan då anta att denna fastighet har gjort någon form av energibesparing alternativt 
investerat i en värmepump, därför kommer även dessa att uteslutas från beräkningen av medelvärdet. 

I Haraldsbo där det idag redan är utbyggt med fjärrvärme exkluderas dessa från beräkningen för den 
genomsnittliga hushållselförbrukningen. I övrigt så är antaganden samma som ovan, hushåll över 20 
MWh/år antas ha direktverkande el och under 15 MWh/år antas ha någon typ av värmepump. 

4.8 Säkring 
Vid installation av fjärrvärme får hushållet en lägre elförbrukning och även lägre effekttoppar. Detta gör att 
de flesta hushåll kan säkra ner och klara sig med en 16 A säkring. Därför antas det i LCC:n att alla som 
ansluter sig till fjärrvärmen även säkrar ner till en 16 A säkring alternativt att de som redan har en 16 A 
säkring behåller densamma. 

4.9 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att ingenting i det studerade området förändras. Medelelförbrukningen som är i 
området idag kommer fortsätta att vara densamma, vilket innebär att de som idag har värmepumpar eller 
liknande antas ha det även i framtiden. För att jämföra med grundfallet så kommer det att jämföras med 
samma antal anslutna hushåll. Så vid 50% anslutningsgrad är det även i nollalternativet beräknat med 50% 
av hushållen. Detta istället för att lägga till 50% av hushållen med direktverkande el i grundfallsberäkningen. 

4.10 Simulering av fjärrvärmenätet 
För simuleringarna av fjärrvärmenätet används programmet NetSim. I detta program har man möjlighet till 
att utöver det byggda nätet lägga till nya laster (utbyggnader) för att se hur det påverkar nätet som det ser 
ut idag. I programmets grundmodell är det inprogrammerat hela dagens befintliga nät med ledningars 
dimensioner, kunder och deras effekter, produktionsanläggningar och förstärkningspumpar.  De parametrar 
som man kan studera är bland annat differenstrycket, tryckgradienten och flödeshastigheten, vilket även är 
de parametrar som kommer att studeras i detta arbete.  

För att studera dessa parametrar gjordes simuleringar vid den dimensionerande utomhustemperaturen 
som för Falun är -23°C. (48) Vid simuleringarna studerades några olika fall enligt nedan: 

 100% anslutningsgrad Ritar-, och Skrivarvägen 

 100% anslutningsgrad Haraldsbo 

 50% anslutningsgrad Haraldsbo 

 100% anslutningsgrad Haraldsbo + 100% anslutningsgrad Ritar-, och Skrivarvägen 

 50% anslutningsgrad Haraldsbo + 100% anslutningsgrad Ritar-, och Skrivarvägen 
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 50% anslutningsgrad Haraldsbo + 50% anslutningsgrad Ritar-, och Skrivarvägen 

Det som kommer att studeras vid simuleringarna är tryckdifferensen som får ligga mellan 100-600 kPa 
men helst inom gränserna av 150-500 kPa för att ha en marginal, tryckgradienten där tumregeln är att den 
ska vara kring 200 Pa/m samt att flödeshastigheten maximalt får vara 3 m/s i stamledningarna, 1 m/s i 
serviceledningarna in till fastigheterna samt 2 m/s i övriga ledningar. 

5. Resultat 

Nedan i detta kapitel presenteras resultatet för de olika fallen i de tre olika områden. Två områden där det 
idag inte finns någon fjärrvärme och ett område där några kunder är anslutna till fjärrvärmenätet. Samt 
även ett nollalternativ. 

Alla resultat är beräknade utifrån Falu Energi och Vattens perspektiv. 

5.1 Gemensamma resultat 
Medelvärde och medianen för säkringsstorlekarna i hushållen i Haraldsbo och på Ritar-, Skrivarvägen och 
Digertäktsvägen kan ses i Tabell 5. 

Tabell 5Medelvärde och medianen för säkringsstorlekarna för hushållen i områdena som studeras i detta arbete. 

 

Från statistik över de studerade områdena togs medel och medianvärden fram över säkringsstorlekar, vilket 
kan ses i Tabell 5. Vi ser då att på Ritar-, Skrivar-, och Digertäktsvägen så ligger medelvärdet väldigt nära 20 
och även medianen på 20. Därför antogs det att i dessa områden kommer alla de hushållen som ansluter 
sig till fjärrvärmen att säkra ner till en 16 A säkring. 

Däremot i Haraldsbo området låg ett medel på 16,9 A och medianen på 16A. Detta troligen för att större 
delar av detta område redan idag har fjärrvärme. Vi utgår därför ifrån att detta område är likt de ovan 
nämnda områdena och använder även här att de som ansluter sig kommer att säkra ner från 20A till 16A. 
Om man ser till endast de som idag har fjärrvärme så har 83st av dessa en 16A säkring och 9st har en 20A 
säkring. 

I Tabell 6 kan ses antalet hushåll i de olika områden som har de olika säkringsstorlekarna idag. Detta används 
vid beräkning av nollalternativet. Vi kan då se att i Haraldsbo där fjärrvärmen idag redan är utbyggd till stor 

Medel Median

Ritar-, Skrivarvägen 19,5 20

Haraldsbo 16,9 16

Digertäcktsvägen 19 20
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del så är det flest hushåll som har en 16A säkring, medan det i de outbyggda områdena är vanligast med en 
20A säkring. 

Tabell 6 Antalet hushåll med de olika säkringsstorlekarna i de studerade områdena. 

 

5. 2 Ritar-, och Skrivarvägen 
Ritar-, och Skrivarvägen är ett område där det idag inte finns fjärrvärme och heller inga hushåll med 
bergvärme. Området består av 62 hushåll. I kommande underkapitel kommer resultaten av grundfallet för 
Ritar- och Skrivarvägen presenteras samt en känslighetsanalys att genomföras utifrån grundfallet, i och med 
detta kommer olika parametrar att varieras i olika fall. I varje delkapitel beskrivs vidare vilka förutsättningar 
det är som har ändrats i de olika fallen. Excellarket som har använts vid beräkningarna kan ses i Bilaga B. 

5.2.1 Beräknad fjärrvärme potential 

I Tabell 7 ses medelelanvändningen för området Ritar-, och Skrivarvägen, och den potentiella 
årsförbrukningen av fjärrvärme. Fjärrvärmepotentialen har beräknats genom att subtrahera 
hushållselanvändningen (5 MWh) från den totala medelelanvändningen, vilket gör att endast 
elanvändningen till uppvärmning och varmvattenberedning återstår. 

Tabell 7 Medelelanvändning [kWh] för Ritar-, och Skrivarvägen mellan 2009 och 2016 samt beräknad fjärrvärmepotential.. 

 

Skillnaden mellan åren beror främst på att värdena inte är normalårskorrigerade. I grundfallet kommer ett 
medelvärde av den beräknade fjärrvärmepotentialen över åren 2009 till 2016 användas, detta innebär cirka 
16300 kWh/år. 

5.2.2 Ritar-, och Skrivarvägen 
I Figur 5 visas förbrukningen för två villor på Ritar-, och Skrivarvägen. Den blåa linjen representerar en villa 
med årsförbrukningen på 18295 kWh 2009 och 11538 kWh 2011 och den orangea linje en villa med 
årsförbrukningen 20983 kWh 2009 och 19077 kWh 2011.  

Ampere/antal Digertäcktsvägen Ritar/Skrivarvägen Haraldsbo

16A 7 7 136

20A 26 55 23

25A 0 0 4

35A 0 0 1

Medelvärden/år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Januari 3 086 3 814 3 107 3 090 3 285 3 056 2 875 3 569

Februari 2 867 3 087 3 016 2 867 2 639 2 242 2 427 2 623

Mars 2 549 2 611 2 410 2 060 2 748 2 102 2 191 2 256

April 1 520 1 683 1 405 1 831 1 809 1 585 1 620 1 807

Maj 1 156 1 197 1 167 1 223 1 014 1 233 1 397 1 118

Juni 991 817 749 924 759 893 935 781

Juli 720 636 669 748 651 628 732 656

Augusti 763 798 754 814 694 769 698 778

September 963 1 118 982 1 127 1 033 1 003 1 025 908

Oktober 1 899 1 842 1 617 1 857 1 677 1 571 1 681 1 785

November 1 940 2 659 1 995 2 099 2 233 2 073 2 138 2 378

December 3 024 3 769 2 588 3 289 2 519 2 948 2 602 2 628

Totalt 21 476 24 033 20 458 21 930 21 061 20 101 20 320 21 286

Beräknad FJV användning 16 476 19 033 15 458 16 930 16 061 15 101 15 320 16 286
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Figur 5 Månadsförbrukning för två fastigheter på Ritar-, och Skrivarvägen. Januari 2009 - september 2011. 

Man kan i Figur 5 då se att den största skillnaden mellan deras förbrukningar 2011 ligger vintertid, och att 
skillnaden är mindre sommartid.  

Sedan jämfördes hushåll med en förbrukning på 10-15 MWh/år och hushåll med 20+ MWh/ år vilket kan 
ses i Figur 6. 

 

Figur 6 Månadsförbrukning för fyra fastigheter på Ritar-, och Skrivarvägen mellan januari 2016 och december 2016. 
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I Figur 6 Serie 1 har en förbrukning på ca 12 MWh, serie 2 ca 30 MWH, serie 3 ca 15 MWh och serie 4 ca   
29 MWh. I Figur 6 ses då att skillnaden mellan förbrukningen är betydligt större mellan serie1,3 och serie 
2,4 på vintern än på sommaren. 

 

I Figur 7 visas en jämförelse mellan olika årsförbrukningars månadsuppdelning av elanvändningen där 
mörkblå motsvarar en årsförbrukning på cirka 15 MWh, ljusblå 20 MWh, mörk grön 15 MWh, ljusgrön            
20 MWh, röd 24 MWh och orange 15 MWh (presenterade i ordningen från vänster till höger i Figur 7). 

 

Figur 7 Månadsförbrukning för sex fastigheter på Ritar-, och Skrivarvägen mellan januari 2016 och december 2016. 

Det man kan se i Figur 7 är att oavsett den totala årsförbrukningen har alla ganska lik förbrukning under 
de lite varmare månaderna (maj-september), men under de kallare månaderna kan man se att de med en 
högre årsförbrukning har en betydligt högre elförbrukning. Vi antar då att de som har den lägre 
förbrukningen under dessa månader har någon typ av värmepump för att minska elförbrukningen.  

5.2.3 Elanvändning 

Vid nollalternativet, att inget görs, då ses till elanvändningen som den är idag i hela området, även de som 
har en lägre förbrukning på grund av värmepump eller liknande, detta kan ses i Tabell 8 för Ritar-, och 
Skrivarvägen.  
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Tabell 8 Medelelanvändningen på Ritar-, och Skrivarvägen för alla hushåll mellan 2009 och 2016. 

 

 

5.2.4 Nollalternativet 
Resultatet för nollalternativet för Ritar-, och Skrivarvägen kan ses i Tabell 9, där det är varierat med 4-5% 
kalkylränta och 30 samt 50 års kalkylperiod, för att belysa hur det påverkar NNUV. 

Tabell 9 Nollalternativet för Ritar-, och Skrivarvägen, med 4-5% kalkylränta och 30 alt 50 års kalkylperiod. 

 

5.2.5 Grundfallet  

I detta fall så har beräkningarna utgått från de förutsättningar som är angivna enligt grundfallet vilket 
innebär, kalkylränta på 4%, kalkylperiod 50 år, medelelanvändning 5 MWh/år och hushåll, 
medelvärmeanvändning 16,3 MWh/år och hushåll, 50% anslutna hushåll (31st), kulvert längd och storlek 
enligt Bilaga D, en investeringskostnad från kund på 35 000 kr (kostnaden för kunden för att ansluta sig till 
fjärrvärme nätet) ,samt att vinsten för el och fjärrvärme är konstant under kalkylperioden. Resultatet av 
detta grundfall redovisas i Tabell 10. 

Anslutningsgrad [%] 30 år NNUV 50 år NNUV  30 år NNUV 50 år NNUV

30 1 376 000 kr 1 709 000 kr 1 223 000 kr 1 453 000 kr

50 2 294 000 kr 2 849 000 kr 2 039 000 kr 2 422 000 kr

70 3 211 000 kr 3 989 000 kr 2 854 000 kr 3 390 000 kr

100 4 587 000 kr 5 698 000 kr 4 077 000 kr 4 843 000 kr

Kalkylränta 4% Kalkylränta 5%

År Elanvändning [kWh/år]

2009 19175

2010 20828

2011 17293

2012 18432

2013 17896

2014 16812

2015 17138

2016 18259

Medel 18229
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Tabell 10 Resultat för grundfallet för Ritar och Skrivarvägen. 

 

Framledningsintäkt från kund är den totala intäkten från hushållen för att ansluta sig till fjärrvärmenätet. 
Återbetalningstiden beror till stor del på antalet anslutna kunder, vilket kan ses i Figur 8. I denna beräkning 
har räntan inte tagits hänsyn till vid återbetalningen.  

 

Figur 8 Återbetalningstiden för utbyggnaden av fjärrvärmenätet på Ritar- och Skrivarvägen beroende av antalet anslutna hushåll. 
Där det inte är taget hänsyn till räntan. 62 är det totala antalet hushåll på Ritar-, och Skrivarvägen. 

Återbetalningstiden som ses i Figur 8 är beräknad utan hänsyn till att framtida inbetalningar är mindre 
värde idag (NNV), vilket gör att återbetalningstiden annars skulle bli något längre. I grundfallet blir 
återbetalningstiden 8,1 år alternativt 9 år med hänsyn till räntan. 

5.2.6 Kalkylperiod 30 år 

Med en ändrad kalkylperiod till 30 år innebär det att vi kommer få ett restvärde på fjärrvärmesystemet som 
vi antagit har en livslängd på 50 år. Som beskrivet i metoden antogs restvärdet avta linjärt från sitt 
investeringsvärde till noll vid livslängdens slut. Övriga antaganden är samma som i grundfallet. 

Sammanfattning Nuvärde

Investeringar 3645000 kr

Intäkter/hushåll 220000 kr

Totala intäkter 6810000 kr

Framledningsintäkter från kund 1085000 kr

Totalt NNUV 4251000 kr

Återbetalningstid (utan hänsyn till räntan) 8,1 år

Återbetalningstid (med hänsyn till räntan) 9 år
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30 års kalkylperiod resulterade i ett restvärde på fjärrvärmenätet på 450 000kr och ett totalt NNUV om 
3 337 000kr vilket innebär en återbetalningstid på 6,7 år (7 år med hänsyn till räntan på framtida 
inbetalningar).  

5.2.7 Jämförelse mellan grundfallet och nollalternativet 
I Figur 9 ses en jämförelse av NNUV mellan nollalternativet och grundfallet med fjärrvärme vid olika 
anslutningsgrader, med 4% ränta och 50 års kalkylperiod.  

 

Figur 9 Jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och för grundfallet med fjärrvärme vid olika anslutningsgrader, med 4% 
ränta och 50 års kalkylperiod, för Ritar-, och Skrivarvägen. 

Som man kan se i Figur 9 så är NNUV högra för fjärrvärmen redan vid ca 30-32% anslutningsgrad. För exakta 
värden se Bilaga E. 

I Figur 10 visas en jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och för fjärrvärme med olika 
anslutningsgrader när det beräknas med 4% ränta och en kalkylperiod om 30 år (övriga antaganden enligt 
grundfallet).  
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Figur 10 Jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och för fjärrvärme vid olika anslutningsgrader, med 4% ränta och 30 års 
kalkylperiod. 

Det ses då att det vid ca 30-35% anslutningsgrad är utfallet lika mellan nollalternativet och grundfallet 
men sedan att grundfallet får ett högre NNUV. Restvärdet för fjärrvärmenätet är vid 30 års kalkylperiod 
och 100% anslutning om 542 000kr. 

Beräknat NNUV för nollalternativet och fjärrvärmen för de scenarier som syns i graferna i Figur 9 och Figur 
10 kan ses i Bilaga E. 

Om man istället beräknar med 10 års kalkylperiod samt jämför mellan beräkning med eller utan restvärde 
på fjärrvärmenätet så ser jämförelsen mellan NNUV ut enligt Figur 11. 

 

Figur 11 Jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och för fjärrvärme vid olika anslutningsgrader, med 4% ränta och 10 års 
kalkylperiod, mellan nollalternativet och fjärrvärmen med och utan restvärde på fjärrvärmenätet. 
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I Figur 11 kan man då se att NNUV för fjärrvärmen med restvärde på nätet redan vid 30% anslutningsgrad 
har ett högre NNUV än nollalternativet, medan om man jämför med fjärrvärmen utan restvärde måste man 
upp i cirka 80% anslutningsgrad. Beräknade NNUV kan även dessa ses i Bilaga E. Med ett restvärde vid 10 
års kalkylperiod på 2 377 000 kr vid 100% anslutningsgrad. 

5.2.8 Ändrad kalkylränta 
Kalkylräntan ändras i två fall där i det första fallet har en kalkylränta på 5% och det andra fallet en kalkylränta 
på 6%, annars samma antaganden som tidigare. Resultatet av detta kan ses i Tabell 11. 

Om man jämför mellan de olika kalkylräntorna ses att återbetalningstiden förblir ungefär densamma medan 
NNUV förändras och blir lägre med en högre ränta. I Tabell 10 ses grundfallet med 4% ränta vilket har ett 
NNUV om 4 250 000kr, grundfallet med 5% ränta har ett NNUV om 3 230 000kr vilket kan ses i Tabell 11 
och  även grundfallet med 6% ränta som har ett NNUV om 2 440 000kr. 

Tabell 11 Resultat för beräkningar med 4%, 5% och 6% kalkylränta, övriga  förutsättningar enligt grundfallet. 

 

Kalkylräntans påverkan på resultatet kan man se i Tabell 11 är att framtida inbetalningar blir mindre värde 
i dagsläget då NUV för intäkterna med 4% kalkylränta är 220 000kr och med 6% kalkylränta 161 000kr. Detta 
leder till ett minskat NNUV och en längre återbetalningstid med hänsyn till räntan. Denna återbetalningstid 
är dock avrundad uppåt till närmaste helår. 

5.2.9 Ändrad fjärrvärmepotential 

Om fjärrvärmepotentialen i området skulle förändras kan man se hur det skulle påverka återbetalningstiden 
i Tabell 12. 

Tabell 12 NNUV och återbetalningstid, utan och med hänsyn till räntan inom parentes för Ritar-, och Skrivarvägen, vid varierad 
fjärrvärmepotential. 

  

Ritar-, och Skrivarvägen

Sammanfattning 4% Kalkylränta 5% Kalkylränta 6% kalkylränta

Investeringar 3 645 000 kr 3 645 000 kr 3 645 000 kr

Intäkter/hushåll 220 000 kr 187 000 kr 161 000 kr

Totala intäkter 6 810 000 kr 5 788 354 kr 4 997 000 kr

Framledningsintäkter från kund 1 085 000 kr 1 085 000 kr 1 085 000 kr

Totalt NNUV 4 251 000 kr 3 229 000 kr 2 437 000 kr

Återbetalningstid (utan hänsyn till räntan) [år] 8,1 8,1 8,1

Återbetalningstid (med hänsyn till räntan) [år] 9 9 10

Nuvärde

Fjärrvärmepotential/hushåll NNUV Återbetalningstid [år]

15 3 870 000 kr 8,6(10)

16,3 (nuvarande 4 250 000 kr 8,1(9)

20 5 330 000 kr 7(7)

22,5 6 100 000 kr 6,4(7)

25 6 800 000 kr 5,9(6)
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Vid förändring av fjärrvärmeanvändningen enligt Tabell 12, beräknas det att en ökning från det 
prognosticerade användandet om 16,3 MWh/år och hushåll till 25 MWh/år och hushåll minskar 
återbetalningstiden med 2(3)år. Där värdet inom parantes är med hänsyn till att framtida inbetalningar blir 
mindre värda vid omräkning till ett nuvärde. 

5.2.10 Samtidig förläggning av stadsnät och fjärrvärme 
Om förläggning av fjärrvärme skulle ske tillsammans med stadsnät, skulle det påverka återbetalningstiden 
och lönsamheten. För att se hur kulvertkostnaderna skulle påverkas vid förläggning av både fjärrvärme och 
stadsnät beräknades en ny investeringskostnad med hänsyn till inkomsten från förläggningen tillsammans 
med stadsnät, den påverkan på investeringskostnaden kan ses i Tabell 13. Detta har beräknats med data 
från Bilaga B1. 

Tabell 13 Resultat för beräkningar med förläggning tillsammans med stadsnät, övriga förutsättningar enligt grundfallet 

 

Denna samtidiga förläggning av stadsnät oh fjärrvärme skulle då ge en minskad investeringskostnad på cirka 
280 000 kr och en minskad återbetalningstid på ca 1år. 

5.2.11 Anslutningskostnad  
I Tabell 14 ses anslutningskostnaden som skulle behövas tas ut av kunden vid olika anslutningsgrader för 
att NNUV för fjärrvärmen ska vara lika som för nollalternativet. Nollalternativet innefattas av 30 och 50 års 
kalkylperiod med 4% kalkylränta. Återbetalningstiden inom parantes är med hänsyn till att framtida 
inbetalningar har ett lägre nuvärde. 

Tabell 14 Anslutningskostnaden som behöver tas ut av kunden för ett lika NNUV för fjärrvärmen som nollalternativet på Ritar, - 
och Skrivarvägen, för olika anslutningsgrader [%]. 

 

Nuvärde

Sammanfattning Grundfallet Gemensam förläggning

Investeringar 3 645 000 kr 3 367 000 kr

Intäkter/hushåll 220 000 kr 220 000 kr

Totala intäkter 6 810 000 kr 6 810 000 kr

Framledningsintäkter från kund 1 085 000 kr 1 085 000 kr

Totalt NNUV 4 251 000 kr 4 529 000 kr

Återbetalningstid (utan hänsyn till räntan) [år] 8 7,2

Återbetalningstid (med hänsyn till räntan) [år] 9 8

Anslutningsgrad [%] NNUV Anslutningskostnad Återbetalningstid NNUV Anslutningskostnad Återbetalningstid

30 1 375 970 kr 50 000 kr 10,2 (12) 1 709 000 kr 47 000 kr 12,7 (17)

40 1 834 627 kr 19 000 kr 2 279 000 kr 11 000 kr

50 2 293 284 kr 200 kr 10,1 (12) 2 849 000 kr -10 000 kr 12,5 (16)

60 2 751 941 kr -13 000 kr 3 419 000 kr -25 000 kr

70 3 210 597 kr -22 000 kr 3 989 000 kr -35 000 kr

80 3 669 254 kr -32 000 kr 10 (12) 4 558 000 kr -46 000 kr 12,6(16)

4% kalkylränta 30 års kalkylperiod 4% kalkylränta 50 års kalkylperiod
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Vid 30 års kalkylperiod behövs det strax över 50% anslutningsgrad för att det inte ska behövas någon 
anslutningskostnad för att få ett NNUV lika som nollalternativet. Vilket innebär att vinsten är större än vad 
den är idag. För 50 års kalkylperiod behövs det ca 45% anslutningsgrad för samma scenario. 

5.2.12 Linjetäthet vid olika anslutningsgrader 
I området Ritar/Skrivarvägen finns det 62st hushåll som har en medelförbrukningen på 16,3 MWh/år och 
med ett behov at totalt 1829m fjärrvärmekulvert. Man kan då beräkna linjetätheten för några olika 
anslutningsgrader, vilket redovisas i Tabell 15. Vid dessa beräkningar har oberoende av antalet anslutna 
kunder hela den gemensamma kulvertlängden medräknats. 

Tabell 15 Beräknad linjetäthet för Ritar-, och Skrivarvägen med olika anslutningsgrad av hushållen, där kulvertlängd till fastighet 
är medelavståndet från ledningen i gatan till fastigheterna och kulvertlängd är längden på den gemensamma fjärrvärmeledningen 
inom området. 

 

Vid 100% anslutningsgrad av hushållen kommer linjetätheten upp i 0,55 MWh/m och år, vilket är lågt. 
Kulvertlängden till fastighet är längden på serviceledningen från den gemensamma ledningen in till 
fastigheterna och kulvertlängd är den gemensamma kulvertlängden i området. 

5.3 Haraldsbo 
Området har idag en viss utbyggnad av fjärrvärme (Bilaga F). Men det är fortfarande vissa hushåll som inte 
kan få fjärrvärme för att de anses ligga för långt ifrån närmsta anslutningspunkt. I området är det 97st 
hushåll med fjärrvärme, 39st som har bergvärme och 34st som har direktverkande el (totalt 170 st).  

5.3.1 Beräknad fjärrvärmepotential 

I området Haraldsbo är fjärrvärmen idag redan delvis utbyggd, medelförbrukningen hos dessa hushåll kan 
ses i Tabell 16. Detta medelvärde används för att beräkna grundfallet av LCC:n för Haraldsbo. 

Antal hushåll anslutna Andel anslutna Såld värme[MWh/år] Kulvertlängd Linjetäthet [MWh/år,m]

10 0,16 163 1092 0,15

20 0,32 326 1233 0,26

31 0,50 505,3 1389 0,36

40 0,65 652 1517 0,43

50 0,81 815 1659 0,49

62 1,00 1010,6 1829 0,55

Såld värme/hushåll [MWh/år] 16,3

Kulvertlängd till fastighet (medel)[m] 14

Kulvertlängd (gemensam) [m] 950

Totalt antal hushåll 62
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Tabell 16 Medelförbrukning av fjärrvärme på Haraldsbo mellan åren 2009-2016. 

 

I Tabell 17 kan ses den beräknade medelförbrukningen om man utgår från elanvändningen i området 
(endast de idag som ej har fjärrvärme), med samma metod använts tidigare för Ritar-, och Skrivarvägen 
och Digertäktsvägen. Detta för att kunna jämföra hur väl det stämmer överens mot den verkliga 
fjärrvärmeförbrukningen. 

Tabell 17 Medelelanvändningen för Haraldsbo mellan 2009 och 2016. Även beräknad fjärrvärmepotential.. 

 

Vi kan se mellan Tabell 17 och Tabell 7 att det är liknande variationer mellan åren. Ett medelvärde för den 
beräknade fjärrvärmepotentialen på Haraldsbo skulle således bli cirka 20,4 MWh/år. Jämför man även 
med Tabell 16 så är fjärrvärmeanvändningen och fjärrvärmepotentialen i samma storleksordning. 

5.3.2 Elanvändning  

För att beräkna nollalternativet behövs den genomsnittliga elförbrukningen i området för de hushåll som 
idag inte har fjärrvärme. Detta sammanställs i Tabell 18. 

År Medelförbrukning [MWh]

2009 21,7

2010 26,6

2011 21,1

2012 23,7

2013 22,0

2014 19,7

2015 20,0

2016 21,6

Medel 22,0

Medelvärden/år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Januari 3576 4467 4022 3756 3966 3632 3253 4159

Februari 3303 3613 3689 3292 3081 2562 2762 3061

Mars 3014 2836 2991 2329 3366 2450 2595 2604

April 1681 1918 1746 2048 2137 1901 1893 2114

Maj 1305 1397 1424 1904 1254 1541 1529 1366

Juni 1101 940 933 1181 952 1199 1088 1003

Juli 840 729 833 1088 796 899 914 818

Augusti 926 993 893 1036 951 1023 850 995

September 1155 1378 1244 1408 1317 1373 1522 1131

Oktober 2159 2071 1905 2168 2017 1928 2038 2187

November 2136 3160 2179 2415 2532 2438 2420 2950

December 3363 4660 3020 3986 2822 3435 2895 3103

Totalt 24559 28161 24878 26512 25191 24380 23761 25489

Beräknad FJV användning 19559 23161 19878 21512 20191 19380 18761 20489
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Tabell 18 Medelelanvändningen på Haraldsbo för alla hushåll (förutom de anslutna till fjärrvärmenätet) mellan 2009 och 2016. 

 

Medelförbrukningen kan avläsas till att vara cirka 16 MWh/år. 

5.3.3 Nollalternativet 
I Fel! Hittar inte referenskälla. ses alltså NNUV för nollalternativet för Haraldsbo, detta vid några olika 
nslutningsgrader samt för 30 och 50 års kalkylperiod med 4 och 5% kalkylränta. Återbetalningstiden inom 
parantes är beräknad med hänsyn till kalkylräntan på framtida inbetalningar. 

Tabell 19 Alternativ noll för Haraldsbo, för några olika anslutningsgrader där anslutningsgraden inom parantes är för antalet 
hushåll med direktverkande el, vid 30 och 50 års kalkylperiod och 4% samt 5% kalkylränta. 

 

Resultaten för nollalternativet används senare för jämförelse med grundfallet. Detta endast för 4% 
kalkylränta med 30 och 50 års kalkylperiod för att den största skillnaden i NNUV är vid skillnad i kalkylperiod. 

År Elanvändning[kWh/år]

2009 15825

2010 17191

2011 14697

2012 16252

2013 15831

2014 15002

2015 15740

2016 16250

Medel 15849

Anslutningsgrad [%] 4% 30 år [SEK] 4% 50 år [SEK] 5% 30 år [SEK] 5% 50 år [SEK]

14(30) 607 000 kr 754 000 kr 540 000 kr 641 000 kr

23 (50) 997 000 kr 1 239 000 kr 886 000 kr 1 053 000 kr

35(75) 1 517 000 kr 1 885 000 kr 1 349 000 kr 1 602 000 kr

47(100) 2 037 000 kr 2 531 000 kr 1 811 000 kr 2 151 000 kr

50 2 168 000 kr 2 693 000 kr 1 927 000 kr 2 289 000 kr

70 3 035 000 kr 3 770 000 kr 2 698 000 kr 3 204 000 kr

90 3 902 000 kr 4 847 000 kr 3 469 000 kr 4 119 000 kr

100 4 335 000 kr 5 385 000 kr 3 854 000 kr 4 577 000 kr



31 
 

5.3.4 Grundfallet 

I grundfallet antar vi 50% anslutningsgrad (37st hushåll) och medelelanvändning på 5 MWh för hushållsel 
och 22 MWh för fjärrvärme (enligt Tabell 16). Kulvertlängd och storlek kan ses i Bilaga G. Resultatet av 
detta grundfall visas i Tabell 20. 

Tabell 20 Resultat för grundfallet på Haraldsbo. 

 

I resultatet för grundfallet så har återbetalningstiden med hänsyn till räntan beräknats till kortare tid än 
med hänsyn till räntan. Detta på grund av att ekvationen som beräknar återbetalningstiden avrundar  nedåt 
till närmaste helår, så om investeringskostnaden är återbetald i slutet av år ett kommer resultatet visa ett 
år. Vilket innebär att återbetalningstiden med hänsyn till räntan kan vara mellan 1-1,9 år. 

Framledningsintäkt från kund som ses i Tabell 20 är den totala intäkten för hushållen att ansluta sig till 
fjärrvärmenätet. I Figur 12 kan man se hur antalet anslutna hushåll påverkar återbetalningstiden av 
investeringen. 

 

 

Figur 12 Återbetalningstiden beroende av antalet anslutna hushåll i området Haraldsbo. 

Sammanfattning Nuvärde

Investeringar 2 099 000 kr

Intäkter/hushåll 273 000 kr

Totala intäkter 10 116 000 kr

Framledningsintäkter från kund 1 295 000 kr

Totalt NNUV 9 313 000 kr

Återbetalningstid (utan hänsyn till räntan) 1,7 år

Återbetalningstid (med hänsyn till räntan) 1 år
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För en återbetalningstid på 12 år behövs ca 11 anslutna hushåll, vilket motsvarar en anslutningsgrad på cirka 
30%. 

5.3.5 Jämförelse mellan grundfallet och nollalternativet, Haraldsbo 
I Figur 13 ses en jämförelse av NNUV mellan nollalternativet och grundfallet med fjärrvärme vid olika 
anslutningsgrader, med 4% ränta och 50 års kalkylperiod.  

 

Figur 13 Jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och för grundfallet med fjärrvärme vid olika anslutningsgrader, med 4% 
ränta och 50 års kalkylperiod, för Haraldsbo. 

Från Figur 13 kan utläsas att NNUV är högre för fjärrvärmen än nollalternativet redan vid 10st anslutna 
hushåll. För bakomliggande värden till figuren se Bilaga H. 

 

Om man ser till 30 års kalkylperiod och 4% ränta så fås ett resultat som kan ses i Figur 14. 
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Figur 14 Jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och för grundfallet med fjärrvärme vid olika anslutningsgrader, med 4% 
ränta och 30 års kalkylperiod, för Haraldsbo området. 

Även här kan ses att NNUV är högre redan vid 10 st anslutna hushåll. I detta fall så är restvärdet på 
fjärrvärmenätet vid 100% anslutningsgrad cirka 375 000kr och skulle man bortse från detta så skulle det 
innebära att NNUV för fjärrvärmen ändå är högre vid 10st anslutna hushåll. 10st anslutna motsvarar en 
anslutningsgrad om cirka 15%. 

5.3.6 Anslutningskostnad  

I Tabell 21 ses anslutningskostnaden som skulle behövas tas ut av kunden vid olika anslutningsgrader för 
att NNUV ska vara lika som för nollalternativet. Nollalternativet innefattas av 30 och 50 års kalkylperiod 
med 4% kalkylränta. 

Tabell 21 Anslutningskostnaden som behöver tas ut av kunden för ett lika NNUV som nollalternativet för Haraldsbo området. 

 

Vid 30 års kalkylperiod behövs det strax över 10% anslutningsgrad för att det inte ska behövas någon 
anslutningskostnad för att få ett NNUV lika som nollalternativet. Vilket innebär att vinsten är större än vad 
den är idag. För 50 års kalkylperiod behövs det mindre än 10% anslutningsgrad för samma scenario. Detta 
sett till att man bygger hela ledningen oavsett anslutningsgrad. 

Anslutningsgrad [%] NNUV Anslutningskostnad NNUV Anslutningskostnad

10 433 000 kr 7 000 kr 539 000 kr -8 000 kr

20 867 000 kr -73 000 kr 1 077 000 kr -100 000 kr

30 1 300 000 kr -93 000 kr 1 616 000 kr -122 000 kr

40 1 734 000 kr -103 000 kr 2 154 000 kr -134 000 kr

50 2 167 000 kr -112 000 kr 2 693 000 kr -144 000 kr

60 2 601 000 kr -116 000 kr 3 231 000 kr -148 000 kr

4% kalkylränta 30 års kalkylperiod 4%kalkylränta 50 års kalkylperiod
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5.3.7 Ändrad kalkylränta 

Följande kapitel visar hur en ändrad kalkylränta påverkar NNUV. I Tabell 22 är kalkylräntan ändrad till 5% 
och 6% men annars enligt grundfallet. 

Tabell 22 Grundfallet för Haraldsbo  med kalkylränta om 4%, 5% och 6%. 

 

Från Tabell 22 kan utläsas att även om NNUV varierar kraftigt mellan de båda fallen så är återbetalningstiden 
konstant. Anledningen till att NNUV varierar beror på att framtida intäkter blir mindre värda idag med en 
högre kalkylränta. 

5.4 Digertäktsvägen 
I detta kapitel presenteras resultaten från Digertäktsvägen. Detta är ett område där fjärrvärmen idag inte 
är utbyggd. Området består av 33st hushåll. 

5.4.1 Beräknad fjärrvärmepotential 

Medelelanvändningen per månad på Digertäktsvägen mellan åren 2009 och 2016 utan de som antas ha 
någon form av värmepump kan ses i Tabell 23. 

Tabell 23 Medelelanvändningen för Digertäktsvägen mellan 2009 och 2016 samt beräknad fjärrvärme potential. 

 

Sammanfattning 4% kalkylränta 5% kalkylränta 6% kalkylränta

Investeringar 2 099 000 kr 2 099 000 kr 2 099 000 kr

Intäkter/hushåll 273 000 kr 232 000 kr 201 000 kr

Totala intäkter 10 116 000 kr 8 598 000 kr 7 423 000 kr

Framledningsintäkter från kund 1 295 000 kr 1 295 000 kr 1 295 000 kr

Totalt NNUV 9 313 000 kr 7 794 000 kr 6 619 000 kr

Återbetalningstid (utan hänsyn till räntan) 1,7 år 1,7 år 1,7 år

Återbetalningstid (med hänsyn till räntan) 1 år 1 år 1 år

Nuvärde

Medelvärden/år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Januari 3 145 3 541 2 841 2 762 3 106 2 867 2 744 3 360

Februari 2 672 2 922 2 728 2 583 2 527 2 157 2 505 2 584

Mars 2 433 2 631 2 284 1 978 2 660 2 001 2 174 2 265

April 1 528 1 740 1 374 1 725 1 795 1 471 1 562 1 646

Maj 1 107 1 165 1 101 1 163 1 028 1 153 1 276 1 117

Juni 899 803 740 883 718 791 885 755

Juli 719 601 604 799 555 597 679 701

Augusti 813 789 758 828 719 767 680 839

September 1 033 1 072 976 1 143 1 032 958 1 039 993

Oktober 1 948 1 689 1 485 1 767 1 606 1 439 1 680 1 815

November 1 889 2 389 1 886 2 041 2 070 1 975 2 120 2 416

December 2 921 3 349 2 397 3 157 2 455 2 857 2 610 2 767

Totalt 21 105 22 692 19 172 20 829 20 270 19 033 19 952 21 258

Beräknad FJV användning 16 105 17 692 14 172 15 829 15 270 14 033 14 952 16 258
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Utifrån detta fås ett medelvärde för den beräknade fjärrvärmepotentialen under dessa år till 15,5 MWh/år. 
Vilket är det som kommer till att användas i fortsatta beräkningar för Digertäktsvägen. 

5.4.2 Elanvändning  
Vid nollalternativet, används elanvändningen som den är idag i hela området, även de som har en lägre 
förbrukning på grund av värmepump eller liknande, denna elanvändning kan ses i Tabell 24.  

Tabell 24 Medelelanvändning Digertäktsvägen mellan 2009 och 2016. 

 

Resultatet visade på en medelanvändning av cirka 17 MWh/år, detta kommer att användas vid beräkning 
av nollalternativet. 

5.4.3 Nollalternativet  

I Tabell 25 ses alltså NNUV för nollalternativet för Digertäktsvägen, detta vid några olika anslutningsgrader 
samt för 30 och 50 års kalkylperiod med 4 och 5% kalkylränta. 

Tabell 25 Nollalternativet för Digertäktsvägen, för några olika anslutningsgrader, vid 30 och 50 års kalkylperiod och 4,5% 
kalkylränta. 

 

Nollalternativet används sedan för jämförelse med grundfallet. 

5.4.4 Grundfallet 
I grundfallet så har beräkningarna utgått från de förutsättningar som är angivna enligt grundfallet i Kap.  

År Medelelanvändning [kWh]

2009 17 899

2010 19 423

2011 16 032

2012 16 977

2013 16 230

2014 15 115

2015 15 846

2016 16 577

Medel 16 762

Anslutningsgrad [%] 4% 30 år [SEK] 4% 50 år [SEK] 5% 30 år [SEK] 5% 50 år [SEK]

30 710 000 kr 881 000 kr 631 000 kr 749 000 kr

50 1 183 000 kr 1 469 000 kr 1 051 000 kr 1 249 000 kr

70 1 656 000 kr 2 057 000 kr 1 471 000 kr 1 748 000 kr

100 2 365 000 kr 2 938 000 kr 2 102 000 kr 2 497 000 kr



36 
 

4. Metod vilket innebär, kalkylränta på 4%, kalkylperiod 50 år, medelelanvändning 5 MWh/år för hushållsel, 
medelvärmeanvändning 15,5 MWh/år och hushåll (beräknad enligt Tabell 23 ), 50% anslutna hushåll (17st), 
kulvert längd och storlek enligt Bilaga J en investeringskostnad från kund på 35000kr (kostnaden för kunden 
för att ansluta sig till fjärrvärmenätet) ,samt att vinsten för el och fjärrvärme är konstant under 
kalkylperioden. Resultatet av dessa antaganden enligt grundfallet kan ses i Tabell 26. 

Tabell 26 Resultat för grundfallet på Digertäktsvägen. 

 

Framledningsintäkt från kund är den totala intäkten för hushållen att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Vid ett 
positivt NNUV, som i detta fall innebär det en lönsam investering. Återbetalningstiden är beroende av hur 
många hushåll i området som ansluter sig, för grundfallet på Digertäktsvägen kan detta ses i Figur 15. 

 

Figur 15 Återbetalningstiden för investeringen på Digertäktsvägen vid grundfallet beroende av antalet anslutna hushåll. 

För en återbetalningstid om 12 år behövs cirka 12-13 st anslutna hushåll vilket motsvarar en anslutningsgrad 
på 30-33%. Med hänsyn till räntan behövs en något högre anslutningsgrad. I grundfallet Tabell 26 utläses 
att återbetalningstiden är 8,4 år och 9 år med hänsyn till räntan för 50% anslutningsgrad. 

Sammanfattning Nuvärde

Investeringar 2 009 000 kr

Intäkter/hushåll 213 000 kr

Totala intäkter 3 613 000 kr

Framledningsintäkter från kund 595 000 kr

Totalt NNUV 2 199 000 kr

Återbetalningstid (utan hänsyn till räntan) 8,4 år

Återbetalningstid (med hänsyn till räntan) 9 år



37 
 

5.4.5 Jämförelse mellan nollalternativet och grundfallet 

I Figur 16 ses en jämförelse av NNUV mellan nollalternativet och grundfallet med fjärrvärme vid olika 
anslutningsgrader, beräknat med 4% ränta, 50 års kalkylperiod och övriga antaganden enligt grundfallet.. 

 

Figur 16 Jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och för grundfallet med fjärrvärme vid olika anslutningsgrader, med 4% 
ränta och 50 års kalkylperiod, för Digertäktsvägen. 

Som man kan se i Figur 16 så är NNUV högre för fjärrvärmen redan vid 10-13st anslutna hushåll. För 
bakomliggande värden till figuren se Bilaga K. 

I Figur 17 ses en jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och för fjärrvärme med olika anslutningsgrader 
när det beräknas med 4% ränta och en kalkylperiod om 30 år (övriga antaganden enligt grundfallet).  

 

Figur 17 Jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och för grundfallet med fjärrvärme vid olika anslutningsgrader, med 4% 
ränta och 30 års kalkylperiod, för Digertäktsvägen. 
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För att NNUV ska vara samma eller högra för grundfallet än nollalternativet behövs ca 13-15st anslutningar. 
Restvärdet för fjärrvärmenätet är vid 30 års kalkylperiod och 100% anslutningsgrad i området är 298 000kr, 
vilket skulle innebära att det istället skulle behövas cirka 17st anslutna hushåll för att komma upp i samma 
NNUV. 

5.4.6 Anslutningskostnad och återbetalningstid 
I Tabell 27 ses anslutningskostnaden som skulle behövas tas ut av kunden vid olika anslutningsgrader för att 
NNUV ska vara lika som för nollalternativet. Nollalternativet innefattas av 30 och 50 års kalkylperiod med 
4% kalkylränta, även vilken återbetalningstid detta skulle innebära för utbyggnaden, utan hänsyn till räntan 
och inom parantes i tabellen med hänsyn till räntan på framtida inbetalningar. 

Tabell 27 Anslutningskostnaden som behöver tas ut av kunden för ett lika NNUV som nollalternativet för Digertäktsvägen med 
återbetalningstid för den anslutningsgraden och anslutningskostnaden, utan hänsyn till räntan och med hänsyn till räntan på 
årsinkomsten inom parantes. 

 

Om man jämför detta med de andra områdena så kan man se att det behövs en större anslutningsgrad i 
detta område för att investeringen ska vara lönsam utan att det behövs någon investeringskostnad från 
hushållen. 

5.4.7 Förläggning tillsammans med stadsnät 

I detta område planeras även stadsnät att byggas ut. I Tabell 28 visas hus investeringskostnaden och 
återbetalningstiden skulle påverkas om man förlägger fjärrvärmen tillsammans med stadsnät.  

Tabell 28 Resultat vid antagande om förläggning tillsammans med stadsnät. 

 

Vi kan se att investeringskostnaden sjunker från 2 008 750kr enligt grundfallet (se Tabell 26) till 1 770 750kr 
(se Tabell 28) vid förläggning tillsammans med stadsnät samt att återbetalningstiden sjunker från 8,4 (9)år 
i grundfallet (Tabell 26) till 7,0 (7) år vid förläggning tillsammans med stadsnät (Tabell 28). 

5.4.8 Förändring av andelen av stamledningskostnaden som läggs på Digertäktsvägen 

För att ansluta Digertäktsvägen krävs att stamledningen byggs ut för att komma nära området, hur stor del 
av denna kostnad som läggs på de enskilda hushållen på Digertäktsvägen påverkar NNUV och 
återbetalningstiden, detta kan ses i Tabell 29. 

Anslutningsgrad [%] 4% 30 år [SEK] Anslutningskostnad Återbetalningstid 4% 50 år [SEK] Anslutningskostnad Återbetalningstid [år]

30 709 000 kr 83 000 kr 10,1(12) 881 000 kr 59 000 kr 12,6 (16)

40 946 000 kr 48 000 kr 9,9 (12) 1 175 000 kr 25 000 kr 12,3 (16)

50 1 182 000 kr 17 000 kr 10,3(12) 1 469 000 kr -8 000 kr 12,7 (16)

60 1 419 000 kr 4 000 kr 10,1(12) 1 763 000 kr -20 000 kr 12,6 (16)

80 1 892 000 kr -12 000 kr 9,9(12) 2 350 000 kr -36 000 kr 12,3 (16)

100 2 365 000 kr -26 000 kr 10 (12) 2 938 000 kr -50 000 kr 12,5 (16)

Sammanfattning Nuvärde

Investeringar 1770750 kr

Årliga intäkter/hushåll 212530 kr

Totala årliga intäkter 3613010 kr

Framledningsintäkter från kund 595000 kr

Totalt (NNUV) 2437260 kr

Återbetalningstid (utan hänsyn till räntan) 7,0 år

Återbetalningstid (med hänsyn till räntan) 7 år
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Tabell 29 Hur förändringen av andelen av stamledningskostnaden som läggs på Digertäktsvägen påverkar NNUV och 
återbetalningstiden. Där återbetalningstiden inom parantes är med hänsyn till räntan på framtida inbetalningar. 

 

Andelen av stamledningskostnaden som läggs som investeringskostnad ger snabbt en längre 
återbetalningstid, som exempel kan man se att 10% anslutningsgrad ger 7,4 (8) års återbetalningstid och 
50% anslutningsgrad ger 15,6 (>20 års återbetalningstid). 

5.4.9 Linjetäthet 

I området Digertäktsvägen finns det 33st hushåll som har en beräknad fjärrvärmepotential på 15,5 MWh/år 
och totalt 915 m kulvert krävs om man endast ser till det specifika området. Man kan då beräkna 
linjetätheten för några olika anslutningsgrader, vilket redovisas i Tabell 30. 

 

Tabell 30 Beräknad linjetäthet för Digertäktsvägen med olika anslutningsgrad av hushållen. 

 

Som beskrivet i metoden räknas alltså all gemensam ledning in i denna linjetätheten vilket ger ett lägsta 
värde. 

5.5 Simuleringar av fjärrvärmenätet 
Som beskrivet i antaganden och förutsättningar har ett antal simuleringar gjorts för olika fall på Ritar-, och 
Skrivarvägen enskilt och tillsammans med Haraldsbo området. Resultatet av detta presenteras i detta 
kapitel. Dessa resultat studeras lättast i datorn eller utskrivet i färg då förändringarna i nätet är illustrerade 
med olika färger.  

Andel av stamledning NNUV Återbetalningstid (50% anslutna)

10 2 373 000 kr 7,4 (8) år

20 2 026 000 kr 9,4 (11) år

30 1 680 000 kr 11,5 (14) år

40 1 333 000 kr 13,6 (18 år)

50 987 000 kr 15,6 år (>20) år

60 640 000 kr 17,7 år

70 294 000 kr 19,7 år

80 -53 000 kr 21,8 år

90 -399 000 kr 23,9 år

100 -746 000 kr 25,9 år

Antal hushåll anslutna Andel anslutna [%] Såld värme[MWh/år] Kulvertlängd Linjetäthet [MWh/år,m]

7 21 108,78 525 0,21

14 42 217,56 630 0,35

21 64 326,34 735 0,44

28 85 435,12 840 0,52

33 100 512,82 915 0,56

Såld värme/hushåll [MWh/år] 15,5

Kulvertlängd till fastighet (medel)[m] 15

Kulvertlängd (gemensam) [m] 420

Totalt antal hushåll 33
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I området på stamledningen där det sker en tryckhöjning (från ljusblått till grönt, se Figur 18) sitter en 
tryckstegringspump. Effekten på tryckstegringspump kan varieras för olika driftförutsättningar och endast 
fallet med de bästa pumpinställningarna redovisas i resultatet. 

I Figur 18 visas simulering för 100% anslutningsgrad på Ritar,- och Skrivarvägen.  

 

Figur 18 Simulering av tryckdifferensen i området kring Ritar, - och Skrivarvägen vid 100% anslutningsgrad i detta område. 

I Figur 18 kan man se att tryckdifferensen i hela nätet håller sig över 100 kPa men att det närmast 
pelletspannan på I13(röda området) ligger över 600 och även i vissa områden (gula) , en detaljerad analys i 
programmet Netsim Analyse visar att i det berörda bostadsområdet håller sig tryckdifferensen under 500 
kPa. Ut till Ritar-, och Skrivarvägen ligger differenstrycket på 350 kPa. 

Simulering vid 100% anslutningsgrad i Haraldsbo området och utan någon anslutning på Ritar,- och 
Skrivarvägen kan vi se resultatet av simuleringen för tryckdifferensen i Figur 19.  
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Figur 19 Simuleringar av tryckdifferensen i Haraldsbo området vid 100% anslutningsgrad. 

Utifrån denna simulering kan man se att hela området inte klarar av att hålla tryckdifferensen över 100 
kPa, i det inringade området (mörkblåa) ligger tryckdifferansen under 100kPa. Den änden där det är som 
lägst ligger tryckdifferensen på 54 kPa. 

När man sedan kombinerar båda dessa fall och simulerar med 100% anslutning på Ritar,- och Skrivarvägen 
och 100% anslutning på Haraldsbo får man ett resultat som kan ses i Figur 20.  

 

Figur 20 Tryckdifferensen i nätet vid 100% anslutningsgrad på Haraldsbo samt 100% anslutning på Ritar,- Skrivarvägen. 

Av detta kan man se att Ritar,- och Skrivarvägen inte påverkas speciellt mycket av påkopplingen på 
Haraldsbo utan differenstrycket sjunker endast till 342 kPa ifrån 350 kPa och att samma område på 
Haraldsbo som i Figur 19 inte klarar gränsen om differenstryck över 100 kPa. Man kan även i Figur 20 se 
att de områdena längre bort i fjärrvärmenätet har ett tryck inom det godkända intervallet trots 
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påkopplingen. Man kan dock notera att förstärkningspumpen fick i detta fall höjas jämfört med fallen med 
100% anslutning på antingen enbart Haraldsbo eller enbart Ritar,- och Skrivarvägen. Man kan se i Figur 20 
var förstärkningspumpen sitter då trycket går från att vara i det blåa intervallet till det gula(högre 
tryckdifferens). 

Om man sänker anslutningsgraden på Haraldsbo till 50% men behåller anslutningsgraden på Ritar,- och 
Skrivarvägen på 100% och simulerar detta får man ett resultat enligt Figur 21. 

 

Figur 21 Tryckdifferensen i nätet vid 50% anslutningsgrad på Haraldsbo samt 100% anslutning på Ritar,- Skrivarvägen. 

Denna sänkning till 50% anslutningsgrad på Haraldsbo resulterar i att differenstrycket kommer upp över 
100 kPa i det område som tidigare var för lågt i. Lägsta trycket i detta fallet blir 100 kPa, vilket är precis över 
gränsen vilket innebär att hela Haraldsbo området klarar differenstrycksgränserna. 

Om man sedan kopplar bort Ritar-, och Skrivarvägen om simulerar med 50% anslutningsgrad å Haraldsbo 
får man ett resultat som ses i Figur 22. 
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Figur 22 Tryckdifferensen i nätet vid 50% anslutningsgrad på Haraldsbo. 

Vid 50% anslutningsgrad på Haraldsbo hamnar hela området inom gränsen för en godkänd tryckdifferens. 
Lägsta tryckdifferensen ligger då på 160 kPa. 

En annan parameter som studerades vi simuleringarna var tryckgradienten vid 100% anslutningsgrad både 
på områdena Ritar-, och Skrivarvägen och Haraldsbo., resultat av detta kan ses i Figur 23.  

 

Figur 23 Simulering av tryckgradient i nätet vid 100% anslutningsgrad på Haraldsbo samt 100% anslutning på Ritar,- Skrivarvägen. 
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Av Figur 23 framgår  att tryckgradienten i största delen av nätet ligger på under 100 Pa/m och endast på 
några delar mellan 100-200 pa/m. 

Vid 100% anslutning på områdena Haraldsbo och Ritar,- och Skrivarvägen kontrollerades även 
flödeshastigheten i ledningarna vilket kan, i Figur 24.  

 

Figur 24 Simulering av flödeshastighet i nätet vid 100% anslutningsgrad på Haraldsbo samt 100% anslutning på Ritar,- 
Skrivarvägen 

Som framgår av Figur 24 att i ledningarna inne i bostadsområdena var flödeshastigheten mellan 0-1 m/s, 
distributionsledningarna till områdena mellan 1-2 m/s och i stamledningarna utifrån värmeverket mellan 2-
3 m/s, men precis intill värmeverket ser man att flödeshastigheten kommer upp i över 3 m/s. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten för de olika områdena gemensamt då de olika områdena inom samma 
delresultat har samma antagande och diskussioner kring dessa. 

6.1 Fjärrvärmeanvändning och fjärrvärmepotential 
I detta kapitel diskuteras alla resultat som inkluderar fjärrvärmepotentialen och fjärrvärmeanvändningen i 
de studerade områdena. 

I områdena Ritar-, och Skrivarvägen och Digertäktsvägen finns idag ingen utbyggd fjärrvärme. Beräknad 
fjärrvärmepotential gjordes då utifrån elanvändningen hos hushållen i dagsläget. För att inte få en för låg 
prognosticerad fjärrvärmpotential, gjordes ett försök till att utesluta de hushåll som har någon form av 
värmepump som gör att elanvändningen sänks. 

För att identifiera hushåll med värmepump studerades och analyserades resultaten från Figur 5, Figur 6 och 
Figur 7. Från Figur 5 kan vi se att förbrukningen hos dessa två villor till en början var ganska lik. Men sedan 
skedde något hos en av dem som gjorde att elanvändningen minskade kring februari/mars 2010. För att 
sedan vintern 2011 vara betydligt lägre, Detta kan bero på att man i villan med den lägre förbrukningen har 
installerat någon typ av värmepump alternativt gjort någon annan energieffektiviserings åtgärd. Varav vi 
kan se att det gör störst skillnad på vintern vilket även är då det största värmebehovet finns. Anledningen 
till att det även är något lägre på sommaren kan vara att det även då finns ett visst uppvärmningsbehov 
men även att man skulle kunna ha uppvärmning av varmvattnet från värmepumpen. Samma trend kan man 
även se i Figur 7. Att de med en lägre förbrukning har den största skillnaden under vintermånaderna. 

I Figur 7 jämfördes månadsförbrukningen hos två villor med en årsförbrukning < 15 MWh/ år och två villor 
med en elförbrukning av >20 MWh/år. Även i dessa fall är det en större differens av elförbrukningen på 
vintern än på sommaren, varav vi kan dra samma slutsats som ovan, att de har någon form av värmepump 
installerad. De skulle kunna vara en luft/luft värmepump eller liknande som då inte värmer vatten utan 
enbart hjälper till vid uppvärmningen. Detta skulle då göra att förbrukningen under sommaren är lika med 
de som har direktverkande el, då största delen under sommaren går till uppvärmning av vatten och 
hushållsel. Skillnaden mellan dessa i total elförbrukning per år ligger också inom gränsen 35-50% som man 
normalt sparar på elförbrukningen till uppvärmning när man installerar en värmepump. Vilket gör att detta 
känns som ett rimligt resultat 

En analys av elanvändningen för att beräkna fjärrvärmeanvändningen gjorde också i Haraldsbo området för 
att jämför med den uppmätta fjärrvärmeanvändningen i området. Vilket gjordes med samma antaganden 
och diskussioner som på Ritar-, och Skrivarvägen. Resultatet blev då att den beräknade hamnade på 20,4 
MWh/år medan den uppmätta på 22 MWh/år, skillnaden mellan dessa kan bero på att några hushåll som 
har någon form av värmepump kommit med i beräkningarna utifrån elanvändningen och då egentligen har 
en större värmeförbrukning, men även att de hushåll som idag är anslutna är större till storlek än de som 
inte är anslutna och således har ett större värmebehov. Men med detta resultat som ändå ligger i samma 
storleksordning anser jag att man med säkerhet kan säga att även resultatet på Ritar-, Skrivarvägen och 
Digertäktsvägen kommer att ligga i storleksordning med resultatet från elförbrukningen, då man på förhand 
inte kan veta vilka av hushållen som är intresserade av att ansluta sig. 

Utifrån detta resultat baserats på antagandet att hushåll som har en elförbrukning mindre än 15 MWh/år 
har någon form av värmepump installerad. Dessa värden har då inte tagits med vid beräkning av 
prognosticerade fjärrvärmepotentialen i området.  
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Den beräknade fjärrvärmepotentialen blev 16,3 MWh/år för Ritar-, och Skrivarvägen (se Tabell 7). Detta är 
ett något lågt värde om man ser till det normala i en villa, men det bedöms ändå vara rimligt i detta område 
då det är ett område med kedjehus som är mindre till storlek och har färre ytterväggar. För Digertäktsvägen 
blev den beräknade fjärrvärmepotentialen 15,5 MWh/år vilket kan ses i Tabell 29. 

I Haraldsbo området är fjärrvärmen idag redan delvis utbyggd, medelvärde av dessa hushålls 
medelanvändning jämfördes då med vad den framräknade fjärrvärmepotentialen hade blivit om man 
använt samma metod som för Ritar-, och Skrivarvägen och Digertäcktsvägen. Anledningen till att detta 
gjordes var för att se om detta var en rimlig metod att använda. Resultatet blev att medelanvändningen av 
fjärrvärme idag var 22 MWh och den beräknade fjärrvärmepotentialen blev 20,4 MWh. Det beräknade och 
användningen ligger i samma storleks ordning och påvisar då att metoden är ett bra sätt för att beräkna en 
potentiell fjärrvärmeanvändning. 

Årsvariationerna både i fjärrvärmanvändningen och elanvändningen följer varandra åt på Ritar-, och 
Skrivarvägen, Digertäckstvägen och Haraldsbo, vilket är förväntat då de ligger i samma stad och avspeglar 
antalet graddagar. Som exempel kan vi se att 2010 som hade fler graddagar och därmed var ett kallare år 
då var både elanvändningen och fjärrvärmeanvändningen högre än jämfört med övriga år. Samt att man 
kan se i och att 2015 var ett varmare år med en lägre el/fjärrvärmeförbrukning. Därför har ett medelvärde 
för de senaste 8 åren används i beräkningarna. Detta gör att det har hunnits att innefatta båda varmare år, 
kallare år och normalår och vi får således ett säkrare medelvärde på förbrukningarna. 

Det gjordes även en analys över hur en förändrad fjärrvärme potential skulle påverka återbetalningstiden, 
om det på Ritar-, och Skrivarvägen ökade från nuvarande med 8,1(9) års återbetalningstid till en 
fjärrvärmepotential på 25MWh så skulle återbetalningstiden minska till 5,9(6)år. Detta skulle även innebära 
att det skulle behövas ett lägre antal hushåll som var intresserade av att ansluta sig för att det ska vara 
lönsamt. Varav vilket man ser att det är viktigt att välja en rimlig fjärrvärmepotential i området man studerar 
då det inverkar på andelen hushåll som behöver ansluta sig för att vara lönsamt. 

6.2 Jämförelse mellan grundfallet och nollalternativet 
Vid nollalternativet valdes att se till förbrukningen av el för hela området. Detta för att nollalternativet ska 
vara ett mått på hur det ser ut idag om man inte gör något. Alltså de som idag har en minskad elförbrukning 
på grund av värmepump eller liknande antar man kommer ha det även i framtiden. Detta för Ritar-, 
Skrivarvägen och Digertäktsvägen. För Haraldsbo har endast elanvändningen hos de hushåll som inte har 
fjärrvärme idag tagits med, detta eftersom det är de hushållen som påverkas av en eventuell utbyggnad. 

Från Tabell 10 och Tabell 11 kan ses att räntan påverkar resultatet av nollalternativet med en minskning på 
ca 10% PÅ NNUV när man går från en ränta på 4% till 5% medan kalkylperioden påverkar med en ca 20% 
ökning från en kalkylperiod på 30 år till en period om 50år. Av detta kan man då dra slutsatsen att 
kalkylperioden har en större inverkan på resultatet. Därför valdes det i jämförandet mellan nollalternativet 
och grundfallet endast att variera kalkylperioden och inte räntan. 

Man ska dock komma ihåg att i nollalternativet så är enbart el-överföringsavgiften och säkringsavgiften 
medräknad. Finns de kunder i området som även har Falu Energi och Vatten som elhandelsbolag så kommer 
nollalternativet att få ett högre NNUV. Men eftersom kunden själv kan bestämma vilket elhandelsbolag den 
vill välja så är det oerhört svårt att förutse hur det kommer att se ut i framtiden. Samtidigt som det i 
grundfallet även där bara är medräknat intäkten för elnätsavgift och säkringsavgift så om hushållen har Falu 
Energi och Vatten som elhandels bolag kommer det att fortsätta att få intäkten från kundernas hushållsel. 
Då Falu Energi och Vatten har en lägre elhandelsavgift för deras fjärrvärmekunder kan även vara fallet att 
hushåll som ansluter sig till fjärrvärmen som idag inte har Falu Energi och Vatten som elhandelsbolag byter 



47 
 

till detta. Därför valdes att enbart räkna med de inkomster som är säkra ifrån området. Detta är något man 
borde ha i åtanke när man sedan jämför nollalternativet med grundfallet. Eftersom att man inte kan förutse 
vilka av hushållen som kommer att ansluta sig så har det även i nollalternativet tagits ett medel på både 
elanvändningen och säkringsavgiften, så vid 50% anslutning har 50% av säkringsavgiften räknats med. Vid 
en jämförelse med till exempel 50% anslutning har det således jämförts NNUV för samma antal hushåll, 
detta då vi antagit att de övriga hushållen då inte gör något och skulle annars tillföra samma i de båda 
kalkylerna och valde då istället att jämföra utan dessa. Så när man ser till resultatet får man ta hänsyn till 
att det bara är den delen av området som avses. Restvärde eller underhållskostnader är inte heller 
medräknade i dessa beräkningen. Detta då det är lång livslängd på elnätet och dessutom inget som kommer 
at investeras i utan redan finns som det ser ut nu.  

För Ritar-, och Skrivarvägen kan jämförelsen mellan nollalternativet och grundfallet ses i Figur 9 och Figur 
10 och där vi ser att för både 30 års kalkylperiod och med 50 års kalkylperiod fås ett högre NNUV för 
fjärrvärmen vid en anslutningsgrad mellan 19st och 21st hushåll. Vilket då innebär att om anslutningsgraden 
är större än 21st hushåll så är det lönsamt att bygga ut fjärrvärmen. Det gjordes även en jämförelse med 10 
år som kalkylperiod för att se hur kalkylperioden påverkar resultatet, (se Figur 11). Där kan man se att när 
man räknar med ett restvärde på fjärrvärmenätet så gör kalkylperioden inte någon större skillnad men om 
man inte tar med restvärdet på fjärrvärmenätet omräknar till en intäkt i NNUV så ser man att vid 10år så 
krävs det cirka 50st anslutna hushåll för att NNUV ska bli större än nollalternativet och således vara mer 
lönsamt. Om man även gör detta för 30 års kalkylperiod så kommer det inte att påverka lika mycket 
eftersom att restvärdet på fjärrvärmenätet då är så pass mycket lägre.  Med 30 års kalkylperiod så är 
restvärdet på fjärrvärmenätet med 100% anslutningsgrad 541 597kr och även lägre med lägre 
anslutningsgrad, detta skulle påverka så att anslutningsgraden skulle behöva vara cirka 26-27st hushåll 
istället för mellan 19-21st. Vid 50 års kalkylperiod är det inget restvärde på fjärrvärmenätet eftersom att 
det är det som har använts som livslängd. 

Samma slutsatser kan dras för Digertäktsvägen men att det där behövs ett anslutnings antal på cirka 12-
13st hushåll för att NNUV ska vara samma för nollalternativet och fjärrvärmeanslutningen vid 50 års 
kalkylperiod och 13-15st för 30 års kalkylperiod. Restvärde här för 30 års kalkylperiod är 298 034kr vid 100% 
anslutning, om man bortser från restvärdet skulle det innebära att man behövde ha cirka 17st anslutna 
hushåll för att komma upp i samma NNUV. 

Jämförelse mellan grundfallet och nollalternativet på Haraldsbo delades upp till att innefatta endast de som 
idag har direktverkande el eller även de som har bergvärme, vilket kan ses i Tabell 23. Men i båda fallen har 
det räknats med att man kommer att bygga hela ledningslängden i gatan och att det bara är 
serviceledningslängden fram till husen som blir annorlunda, detta av samma anledning som tidigare att man 
inte kan veta vilka av hushållen som har intresse av att ansluta sig. Det är dock en låg investeringskostnad 
för detta område då delar av hushållen redan ligger inom fjärrvärmeområdet. Av Figur 14 och 15 framgår  
att det blir mer lönsamt att ansluta kunderna till fjärrvärme om det är mer än 10 kunder som är intresserade, 
vilket innebär 14% av det totala antalet eller 30% av de idag som har direktverkande el. Restvärdet för 30 
års kalkylperiod är 374 585kr vid 100% anslutningsgrad. Om man inte skulle ta detta med i beräkningen 
skulle det ändå innebära att NNUV blir högre för fjärrvärmen redan vid 10st anslutna hushåll. 

Det man kan sammanfatta av detta är att kalkylperioden inte påverkar antalet anslutningar som behövs för 
att NNUV ska bli högre än nollalternativet så länge man även inkluderar ett restvärde på fjärrvärmenätet 
vid de kortare kalkylperioderna. Fjärrvärmenäts livslängd är idag en osäker faktor, i framtiden skulle även 
livslängden kunna bli längre då material utvecklas för att klara större påfrestningar. 



48 
 

Vid dessa beräkningar har det bara setts till hushåll som ansluter sig i samband med förläggningen i gatan 
under startåret, man skulle även kunna tänka sig att kunder som ligger längs de anslutna gatorna ansluter 
sig senare när deras nuvarande värmesystem behöver bytas ut eller vi får ett högre elpris. Detta skulle 
innebära att det då är lättare att ansluta dessa kunder när man redan har en stamledning i gatan. Detta 
skulle kunna vara till fördel om det är ett område som ligger på gränsen i anslutningsgrad till att vara 
lönsamt, att man även då även ser till hur många hushåll som har potential till att ansluta sig till den 
befintliga ledningen senare. 

 

För att undersöka påverkan från anslutningskostnaden redovisas i Tabell 14 (Ritar-, ochSkrivarvägen), Tabell 
27 (Digertäktsvägen) och Tabell 26 (Haraldsbo) den anslutningskostnad som krävs vid olika 
anslutningsgrader för att få lika eller större NNUV än nollalternativet. Detta får man dock vara lite extra 
uppmärksam på och tänka som diskussionen tidigare att det bara är elöverföringsavgiften och 
säkringsavgiften som är inkluderad i nollalternativet och att intäkterna i verkligheten kan vara högre. En 
annan aspekt som man även borde ta hänsyn till är att vinsten på fjärrvärmen är hög i detta räkneexempel 
då det inte är medräknat personalkostnader, avskrivningar och så vidare utan det är bara beräknat med 
kostnaden för bränslet. 

6.3 Känslighetsanalys 
Kalkylperioden har i detta valts att beräknas på 30 alternativt 50 år. 50 år eftersom att det är det som antas 
vara livslängden på fjärrvärmenätet samt 30 år för att det är en vanlig beräkningsperiod för infrastruktur 
investeringar, vilket jag tycker fjärrvärmen kategoriseras inom.  

Grundinvesteringskostnaden för hushållen att ansluta sig till fjärrvärmenätet är beräknat på den kostnad de 
idag använder för ett standardhus som ligger nära en fjärrvärmeledning. Investeringskostnaden för 
hushållen för att ansluta sig till fjärrvärmenätet jämfördes mot nollalternativet, detta för att se hur stor 
investeringskostnad det skulle behöva vara för hushållen för att NNUV för nollalternativet och 
fjärrvärmeutbyggnaden skulle bli densamma. Det man kunde se då var att det cirka 50% anslutningsgrad på 
Ritar-, och Skrivarvägen, 50-70% på Digertäktsvägen och 15% på Haraldsbo för att det inte skulle krävas 
någon anslutningskostnad. Detta är ett perspektiv som man tidigare inte har undersökt. 

Produktionskostnad av fjärrvärme i detta projekt har tagits fram utifrån råvarupriser och dess användning 
under året. Eftersom att det endast är råvarupriset som är medräknat som en kostnad och varken 
personalkostnader, avskrivning av byggnad av kraftverk, underhållskostnader med mera ingår, så fås en 
högre vinst på dessa utbyggnader än på övriga fjärrvärmenätet. Anledningen till detta har varit att man 
antagit till att dagens produktionskapacitet är tillräcklig, att det inte kommer behövas anställas ny personal, 
eller byggas nya produktionsanläggningar för att försörja utbyggnaden samt att man ser det som produktion 
på marginalen och att de fasta kostnaderna redan är fördelade på det befintliga nätet. Detta resonemang 
fungerar så länge utbyggnaden endast är på marginalen vilket detta kan räknas till då 100% anslutning av 
alla tre områden skulle leda till en ökning med 1% av 2015 års produktion. 

Till fjärrvärmepriset har även där gjorts en kalkyl över användandet under året och de olika årstidernas pris. 
Detta och tillverkningskostnaderna har valts att hållas konstanta under LCC analysen detta för att det har 
antagits att även om fjärrvärme-, och råvarupriset förändras så kommer vinsten att hållas jämn.  

Vid förändring av räntan så innebär det att framtida inbetalningar blir mindre värda med en högre ränta, 
vilket gör att NNUV minskar och även att återbetalningstiden blir längre. Om man då utgår ifrån 
återbetalningstiden när man avgör om en utbyggnad är lönsam eller inte så gör det skillnad beroende på 
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vad man väljer för kalkylränta. För Ritar-, och Skrivarvägen ökade återbetalningstiden med cirka ett år vid 
jämförelse mellan 4 och 6% kalkylränta. 

Om man vid utbyggnad skulle förlägga tillsammans med till exempelvis stadsnät vilket har gjorts förut, skulle 
det ge en intäkt för fjärrvärmen om 200kr/m. Detta ger en lägre investeringskostnad för fjärrvärmenätet. 
Det ger även en lägre investeringskostnad för stadsnät vilket gör att även de borde se det som positivt. Ser 
man till Ritar-, och Skrivarvägen som är aktuell skulle det innebära att investeringskostnaden sjunker från 
3 644 650kr (se Tabell 10)till 3 366 750kr (se Tabell 13)och återbetalningstiden från 8,1(9)år till 7,2(8)år med 
hänsyn till räntan på framtida inbetalningar inom parantes. Ser man till Digertäktsvägen där det även är 
aktuell så sjunker investeringskostnaden från 2 008 750kr (se Tabell 26) till 1 770 750kr (se Tabell 28) vid 
gemensam förläggning samt att återbetalningstiden sjunker från 8,4 (9)år till 7 (7) år. Även om detta enskilt 
inte gör någon större påverkan på investeringskostnad eller återbetalningstid så kan de ändå vara en av de 
småsaker som gör att det går ihop med några färre antal anslutna kunder och då är möjligt att bygga i 
området. 

För Digertäcktsvägen som har ett längre avstånd till stamledning att koppla upp sig på gjordes även en 
känslighetsanalys över hur andelen av den kostnaden som läggs på Digertäcktsvägen påverkar resultatet. 
Det visades så att andelen ganska snabbt påverkar NNUV 

6.3.1 Anslutningsgrad och linjetäthet 

Som de beräknar idag så använder sig Falu Energi och Vatten av att återbetalningstiden ska vara mindre än 
12 år för att det ska vara lönsamt att bygga i området. Om man ser till återbetalningstiden för Ritar-, och 
Skrivarvägen så behövs det mellan 20 – 23st hushåll (30-40%) för att få en återbetalningstid på 12 år eller 
mindre. Det kan ses att andelen hushåll som behöver ansluta sig på Digertäktsvägen även där ligger mellan 
30-40%. 

För Haraldsbo där fjärrvärmenätet redan är utbyggt behövs endast en anslutningsgrad på 15% (av alla) eller 
ca 35% av de som idag har direktverkande el. Av detta kan vi se att anslutningsgraden för alla tre områdena 
ligger inom samma spann (30-40%) för att få en återbetalningstid på investeringen om cirka 12 år. Det man 
tidigare inte tagit med i dessa beräkningar är livscykelperspektivet och således varken räknat på denna längd 
av kalkylperiod (haft restvärde vid kortare kalkylperiod) eller haft med säkringsavgift och elöverföringsavgift. 

Om man ser till att linjetätheten i småhusområden ligger mellan 0,5-2 MWh/m och i normalnät mellan 5-6 
MWh/m så kan man se av resultatet på Ritar-, och Skrivarvägen i Tabell 19 att för att komma upp i det lägsta 
i spannet för ett småhusområde så måste 80% av hushållen ansluta sig och på Digertäktsvägen cirka 85%. 
Vilket gör att detta områden ligger väldigt lågt, detta medför större värmeförluster och är även det en 
aspekt som ska tas hänsyn till vid eventuell utbyggnad.  

Vid lägre anslutningsgrader fås större värmeförluster i fjärrvärmenätet. Detta har inte tagits hänsyn till i 
detta arbete. Om man även skulle ta hänsyn till dessa skulle det innebära en något högre produktion av 
fjärrvärme än användningen i området. Det skulle göra att produktionskostnaderna för området blir något 
högre. 

6.4 Simulering av fjärrvärmenätet 
Vid simulering av fjärrvärmenätet simulerades endast fallet med den dimensionerande 
utomhustemperaturen på -23°C, detta för att det anses vara det kritiska driftfallet. Fjärrvärmenätet klarar 
toppar med kallare temperaturer eftersom att både det och byggnader har en viss tröghet i 
värmeregleringen och då inte har så stor påverkan på förbrukningen. 
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Vid simuleringar av fjärrvärmenätet sågs att dimensioneringen av ledningarna fram till Ritar-, och 
Skrivarvägen var tillräckliga för att förse hela området med tillräckligt mycket värme vid det 
dimensionerande fallet av en utomhustemperatur på -23°C. Detta både när endast det är påkopplat och 
även när man kopplar in 100% av kunderna på Haraldsbo. Det som dock ses är att det blir lite höga 
tryckdifferenser precis vid pelletspannan på I3 området. Men då simuleringen innefattar ett extremfall så 
kommer detta endast att ske under korta perioder och under korta perioder så klarar nätet av en något hög 
tryckdifferens. Det som gör att det klaras av är också att det sker i stamledningen, hade det varit ut i 
bostadsområden så hade det varit ett problem då kunders undercentral inte klarar av dessa 
tryckdifferenser. 

Men när man ser till Haraldsbo området så syns att när man kopplar på alla kunder som idag inte är anslutna 
så blir tryckdifferensen väldigt låg i ett område (Se Figur 19). Det är som lägst en tryckdifferens på 54 kPa, 
varav riktvärdena ligger på 100 kPa och de vill helst inte gå under 150 kPa. Det som man skulle kunna göra 
för att lösa det problemet och få upp tryckdifferensen är att antingen förstärka ledningarna som leder fram 
till detta område eller förstärka nätet genom att dra en förstärkningsledning från en annan del av nätet. 
Men i detta fall så är ledningen som man skulle kunna dra en förstärkningsledning ifrån själv på gränsen till 
att inte klara av driftfallet så det hade i detta område inte varit någon genomförbar lösning. Utan om alla i 
det utsatta området vill ansluta sig så skulle man behöva dimensionera upp några av framlednings ledningar 
dit.  

Om istället fallet är att 50% av kunderna ansluter sig i Haraldsbo området och 100% på Ritar-, och 
Skrivarvägen så ser vi att hela Haraldsbo området klarar den belastningen under driftfallet på -23°C. Men 
att det i det förut utsatta området är precis att det klarar riktvärdet då differenstrycket ligger på 100 kPa, 
se Figur 21. Om man istället bara ansluter 50% på Ritar-, och Skrivarvägen så klarar sig området något bättre 
med hänsyn till differenstrycket och den lägsta punkten får då istället ett differenstryck på 160 kPa. Av detta 
framgår att andelen anslutningar på Ritar-, och Skrivarvägen påverkar hur nätet klarar belastningen på 
Haraldsbo medan det tvärtemot inte har en lika stor inverkan. Då tryckdifferensen fram till Ritar-, och 
Skrivarvägen utan inkoppling av Haraldsbo är 342 kPa och med 100% anslutningsgrad 350 kPa. 

Det som även studerades vid simuleringarna var flödeshastigheten och tryckgradienten. Flödet ses i Figur 
24 för 100% anslutning av båda områdena varav man kan se att det ligger inom godkända gränser men är 
något högt precis vid värmeverket (över 3 m/s för stamledning), men att bostäderna närmast ändå klarar 
maxhastigheten på 1m/s i serviserna. Tryckgradienten såg vid simuleringar bra ut för hela området.  
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7. Slutsats 

Målsättningen med detta arbete var att se under vilka förutsättningar det är ekonomiskt hållbart att bygga 
ut fjärrvärmen ur Fale Energi och Vattens perspektiv. Detta sett genom ett helhetsperspektiv och således 
genom att göra en livscykelanalys. 

Att ansluta dessa tre områden skulle enbart vara en marginell ökning av fjärrvärmeanvändningen i Falun då 
områdena tillsammans skulle stå för 1% av fjärrvärmeanvändningen i Falun 2015. Vilket gör att endast 
bränslekostnaderna har använts som produktionskostnad medan alla kostnader tagits med i 
fjärrvärmepriset. Detta ger en högre vinst för fjärrvärmen än i övriga områden i Falun. 

Metoden som användes för att beräkna fjärrvärmepotentialen verifierades genom att i det redan utbyggda 
området använda samma metod och jämföra med dagens användning. Den beräknade 
fjärrvärmepotentialen utifrån elanvändningen och den aktuella fjärrvärmeanvändning låg i samma 
storleksordning och metoden känns därför rimlig att använda. 

Livscykelanalysen som gjordes jämfördes sedan med nollalternativet som hade varit om man inte gör någon 
förändring utan låter uppvärmningen se ut som den gör idag. Resultatet av detta visade på att det behövdes 
en lägre anslutningsgrad vid LCC beräkning än på det sättet som man tidigare räknat, att det ska vara 12 års 
”payback” tid på fjärrvärmens investering för att det ska vara lönsamt. Det visade sig även att på 
Digertäckstvägen blev återbetalningstiden cirka 12 år då anslutningskostnaden varierades för att få ett 
NNUV samma som NNUV för nollalternativet. 

På Ritar-, och Skrivarvägen behövdes 19-21st hushåll ansluta sig för att NNUV skulle bli detsamma för 
nollalternativet och fjärrvärme alternativet, detta både sett till 30 och 50 års kalkylperiod. Beräknade man 
utan restvärdet vid 30 års kalkylperiod så behövdes det 26-27st anslutna hushåll. 

För Digertäktsvägen behövdes ett anslutningsantal på cirka 12-13st hushåll för att NNUV ska vara samma 
för nollalternativet och fjärrvärmeanslutningen vid 50 års kalkylperiod och 13-15st för 30 års kalkylperiod 
och utan restvärde cirka 17st hushåll. 

Digertäktsvägens återbetalningstid är även väldigt beroende av hur stor del av stamledningenskostnad som 
läggs på detta området. Från 8 år vid 10% av kostnaden till 26 år vid 100% av kostnaden. 

Utifrån detta arbete kan man dra slutsatsen att beroende på hur lång kalkylperiod man använder så skiljer 
sig behovet av antal anslutningar för att fjärrvärmen ska vara lönsam att bygga i området, om man inte 
inkluderar restvärdet på fjärrvärmenätet.  

En annan slutsats man kan dra är att det behövs en väldigt låg anslutningsgrad (ca 15%) på Haraldsbo för 
att NNUV ska bli högre för fjärrvärmen även om man förlägger ledning så att alla hushåll som idag inte har 
fjärrvärme kan ansluta sig.  

Vid simuleringarna kunde man se att det för Ritar-, och Skrivarvägen klarar sig fjärrvärmenätet som det är 
dimensionerat idag att även försörja detta område om 100% av hushållen skulle ansluta sig. På Haraldsbo 
behöver man dock stärka upp om mer än 50% av hushållen ansluter sig i det kritiska området, detta 
framförallt om även 100% av hushållen ansluts på Ritar-, och Skrivarvägen. 
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7.1 Vidare studier 
Förslag på fortsatta studier skulle vara att studera fler av de idag outbyggda områdena enligt samma princip 
och se ifall man kommer fram till samma resultat. Av att studera flera områden att man då kan få fram en 
anslutningsgrad som är riktvärde för att ett småhusområde ska vara lönsamt att ansluta. 

Det skulle även vara intressant att undersöka i de områden där man har byggt ut fjärrvärmen, att studera 
hur lång återbetalningstiden blev och om det i efterhand har anslutit sig till nätet, och hur anslutningsgraden 
ser ut efter 20-30 år. Kan man dra någon slutsats om att man kan räkna med en viss efteranslutning från 
påverkan av grannar? 

Ett tredje område som skulle vara intressant att studera är om det är samma förutsättningar för ett nybyggt 
område, behövs det samma anslutningsgrad även då? Kan man förlägga tillsammans med annat än stadsnät 
vid helt nybyggnationer som får ner kulvertkostnaden?  
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Bilagor 

A Fjärrvärmepris 
Tabell 31 Beräkning av medelproduktionspris och medelpris(utan moms) för kund för fjärrvärme i Falun, med hänsyn till 
förbrukningen 2016. 

 

  

Årstid Månad Pris kund [kr/MWh] Försäljning [MWh] Produktion [MWh] Andel [%] Prisnivå [kr/MWh]

(utan moms)

Vinter januari 2016 700 54598 63486 0,16 250

Vinter februari 2016 700 39470 45895 0,11 250

Vinter mars 2016 700 35981 41838 0,10 200

Vår/höst april 2016 580 28012 32572 0,08 150

Vår/höst maj 2016 580 19970 23221 0,06 150

Sommar juni 2016 580 13265 15425 0,04 100

Sommar juli 2016 580 11776 13693 0,03 100

Sommar augusti 2016 580 14008 16288 0,04 100

Sommar september 2016 580 15715 18274 0,04 150

Vår/höst oktober 2016 580 30850 35873 0,09 150

Vår/höst november 2016 580 41824 48633 0,12 250

Vinter december 2016 700 43813 50945 0,13 250

Summa 349284 406144 1,00

Förluster 14 % Vår/höst 0,345441

Medelpris 201,010441 kr/MWh Sommar 0,156792

Medlepris (kund) 639,7320403 Vinter 0,497767

Totalt: 1(Med hänsyn till förbrukningen)
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B Beräkningsdokument grundfallet 
Tabell 32 Första bladet i Excell dokumentet. Här anges de värden som behövs för beräkningarna och ser resultatet till vänster. 

 
 

Tabell 33 Blad nummer två i Excell dokumentet, här beräknas de årliga inkomsterna och utgifterna utifrån värden som angetts på 
blad ett samt angivna kostnader och intäkter från fjärrvärme och elproduktion. 

 
 

LCC beräkningar
Får ej ändras

Sammanfattning Nuvärde Värden att ange

Investeringar 3644650 kr Kalkylränta 4 %

Kalkylperiod(30alt 50) 50 år

Årliga intäkter/hushåll 219692 kr Medelelanvändning/hushåll 5 MWh

Totala årliga intäkter 6810462 kr Medelvärmeanvändning/hushåll 16 MWh

Antal hushåll totalt 62 st

Framledningsintäkter från kund 1085000 kr Antal anslutna hushåll 31 st

Andel anslutna 50 %

Totalt NNUV 4250812 kr Asfalt Ø40 mm 30 m

Asfalt Ø50 mm 210 m

Återbetalningstid (utan hänsyn till räntan) 8,1 år Asfalt Ø65 mm 190 m

Återbetalningstid (med hänsyn till räntan) 9 år Asfalt Ø100 mm 125 m

Avrundat uppåt till närmaste helår. Gräsyta Ø25 mm 879 m

Gräsyta Ø40 mm 70 m

Gräsyta Ø50 mm 280 m

NNK 1,166 Gräsyta Ø65 mm 0 m

Gräsyta Ø100 mm 45 m

Investering från kunden 35000 kr

Kalkylränta 4 %

Form MWh SEK/MWh Summa 30 50 30 år 4% 17,292

El 30 år 5% 15,372

Elanvändning 5 30 år 6% 13,765

Elnätsavgift 10,4 52 899 15549

Säkringsavgift (16A)/månad + 252 3024 52291 64962 50 år 4% 21,482

50 år 5% 18,258

50 år 6% 15,762

Vinst + 3076 53190 66079

Fjärrvärme

Använd energi 16

Fjärrvärmepris

Intäkt + 639,7 10427,11 180306 223995

Produktion - 201 3276,3 56654 70381

Vinst + 438,7 7150,81 123652 153614

Totalt: 10227 176842 219692

Nettonuvärde

Kalkylperiod (år)

Nuvärdet av 1kr som 

utfaller i slutet av varje 

år under n år

Rutor som får ändras
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Tabell 34 Blad nummer tre i Excell dokumentet. Här beräknas investeringarna för utbyggnaden av fjärrvärmenätet. 

 

Tabell 35 Blad nummer fyra i Excellarket. Här beräknas återbetalningstiden med hänsyn till räntan.

 

  

 Kalkylränta = 4 %

Fjärrvärme

Utbyggnad av nätet

Längd Kostnad

Asfalt 40 mm 30 2800 kr/m 84000

Asfalt 50 mm 210 3000 kr/m 630000

Asfalt 65 mm 190 3500 kr/m 665000

Asfalt 100 mm 125 4500 kr/m 562500

Gräs 25 439,5 1700 kr/m 747150

Gräs 40 70 2000 kr/m 140000

Gräs 50 280 2400 kr/m 672000

Gräs 65 0 2600 kr/m 0

Gräs 100 45 3200 kr/m 144000

Totalt 1389,5 3644650

Rutor som kan ändras

Källa: Kulvertkostnadskatalogen, 

Svensk Fjärrvärme

Kalkylränta 4

Investering 3644650

Inkomster/år 317031

Intäkt år 0 1085000 År Kvar att återbetala Åretsinkomst Nuvärde faktor 

0 -2242619 1402031

1 -1937793 304825 0,962

2 -1644680 293113 0,925

3 -1362841 281840 0,889

4 -1091841 271000 0,855

5 -831265 260576 0,822

6 -580711 250554 0,790

7 -339793 240918 0,760

8 -108142 231652 0,731

9 114600 222742 0,703

10 328775 214175 0,676

11 534713 205937 0,650

12 732729 198017 0,625

13 923130 190401 0,601

14 1106208 183078 0,577

15 1282244 176036 0,555

16 1451509 169266 0,534

17 1614264 162755 0,513

18 1770760 156495 0,494

19 1921236 150476 0,475

20 2065925 144689 0,456
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B1 Beräkningar för gemensam förläggning 
 

Tabell 36 Beräkning av minskade investeringskostnader vid förläggning tillsammans med stadsnät. 

 

Form År Källa

Fjärrvärme

Utbyggnad av nätet

Längd Kostnad

Asfalt 40 mm 30 2800 kr/m 84000

Asfalt 50 mm 210 3000 kr/m 630000

Asfalt 65 mm 190 3500 kr/m 665000

Asfalt 100 mm 125 4500 kr/m 562500

Gräs 25 439,5 1700 kr/m 747150

Gräs 40 70 2000 kr/m 140000

Gräs 50 280 2400 kr/m 672000

Gräs 65 0 2600 kr/m 0

Gräs 100 45 3200 kr/m 144000

Sammförläggning med stadsnät 1389,5 200 kr/m 277900

Totalt 1389,5 3366750
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C Beräkningsdokument nollalternativet 

 

Figur 25 Beräkningsdokument för nollalternativet, Ritar-, och Skrivarvägen. 

Om inget händer Ränta 4 %

Antal hushåll 62 st Ampere/antal Ritar/Skrivarvägen

16A 7

20A 55

Medelelförbrukning 18 [MWh/år] 25A 0

Intäkt för säkrings abonemang samt elöverföringsavgift. År Elanvändning [kWh/år]

[sek/månad] Totalt 2009 19175

16 A 315 21168 2010 20828

20 A 440 232320 2011 17293

25 A 540 0 2012 18432

Summa 253488 2013 17896

2014 16812

2015 17138

Elöverföringsavgift 10,4 öre/kWh 2016 18259

190 kr/år Medel 18229

Totalt 11754 kr/år för alla hushåll

NNUV 30 år 4586568 30 år 4% 17,292

NNUV 50 år 5697932 30 år 5% 15,372

30 år 6% 13,765

50 år 4% 21,482

50 år 5% 18,258

50 år 6% 15,762

Nuvärdet av 1kr som utfaller i slutet av 
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Figur 26 Beräkningsdokument för nollalternativet Haraldsbo. 

Om inget händer Ränta 4 %

Antal hushåll 73 st Storlek/antal Haraldsbo

34at alt 73 st inkl de bed bergvärme 16A 136

20A 23

Medelelförbrukning 15,8 [MWh/år] 25A 4

30A 0

35A 1

Intäkt för säkrings abonemang samt elöverföringsavgift. År Elanvändning[kWh/år]

[sek/månad] Totalt 2009 15825

16 A 315 411264 2010 17191

20 A 440 97152 2011 14697

25 A 540 20736 2012 16252

35 A 730 7008 För de 73 2013 15831

Summa 536160 238657 2014 15002

2015 15740

Elöverföringsavgift 10,4 öre/kWh 2016 16250

165 kr/år Medel 15849

Totalt 12033 kr/år för alla hushåll

NNUV 30 år 4334917 30 år 4% 17,292

NNUV 50 år 5385304 30 år 5% 15,372

30 år 6% 13,765

50 år 4% 21,482

50 år 5% 18,258

50 år 6% 15,762

Nuvärdet av 1kr som utfaller i slutet av 
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D Förslag på fjärrvärmedragning Ritar/Skrivarvägen 

 

Figur 27Förslag på fjärrvärmedragning för Ritar- och Skrivarvägen. 

 

Figur 28 Förslag på dragning av fjärrvärmeledning på Ritar- och Skrivarvägen, med dimensioner på rören. 
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Tabell 37 Längdanvisningar för fjärrvärmedragningen för de olika sträckorna på Ritar- och Skrivarvägen. 

 

  

Sträcka Avstånd (m)

Fram asfalt 125

Fram gräs 45

Fram - Ritarvägen 32 110

Ritarvägen 16 - Skrivarvägen 5 120

Skrivarvägen 13 - Ritarvägen 13 100

Ritarvägen 5 - Skrivarvägen 14 70

Skrivarvägen 15 - 31 180

Skrivarvägen 31-28 100

Skrivarvägen 1 - 5 30

Skrivarvägen 7 - 15 70

Totalt: 950

Ledningslängd gräs fram till hus 879

Hela området: 1829



IX 
 

E Jämförelse nollalternativet Ritar-, och Skrivarvägen 
Tabell 38 Jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och fjärrvärme vid 4% ränta och 50 respektive 30 års kalkylperiod, för 
Ritar-, och Skrivarvägen. 

 

Tabell 39 Jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och för grundfallet med fjärrvärme vid olika anslutningsgrader, med 4% 
ränta och 50 års kalkylperiod, för Ritar-, och Skrivarvägen. 

 

Antal hushåll Anslutningsgrad [%] Alternativ 0 Fjärrvärme utan restvärde Fjärrvärme med restvärde

19 30 645 334 kr -1 114 387 kr 701 840 kr

25 40 860 446 kr -551 299 kr 1 343 203 kr

31 50 1 075 557 kr 11 789 kr 1 984 565 kr

37 60 1 290 668 kr 574 878 kr 2 625 928 kr

43 70 1 505 780 kr 1 137 966 kr 3 267 291 kr

50 80 1 720 891 kr 1 794 902 kr 4 015 547 kr

56 90 1 936 003 kr 2 357 990 kr 4 656 910 kr

62 100 2 151 114 kr 2 921 079 kr 5 298 272 kr

Ritar-, Skrivarvägen Ränta 4% Kalkylperiod 10 år



X 
 

F Dagsläget Haraldsbo 

 

Figur 29 Fjärrvärmedragningen i dagsläget i Haraldsbo. 

  



XI 
 

G Förslag på utbyggnad av nätet, Haraldsbo 

 

Figur 30 Förslag på dragning av fjärrvärmeledning på Haraldsbo, med dimensioner på rören. 

Tabell 40 Längdanvisningar för fjärrvärmedragningen för de nya partierna på Haraldsbo. 

 

Väg Längd Enhet Dimension Typ Fram till hus Antal Längd Total

Brunnsvägen 50 m 40 Asfalt 10 10 m 100

75 m 25 Asfalt

Stenvägen 70 m 25 Gräs 2 10 m 20

Sockenvägen höger m 19 10 m 190

Sockenvägen mitt 3 30 m 90

Sockenvägen vänster 90 m 32 Asfalt 7 25 m 175

Torsvägen 45 m 32 Asfalt 6 10 m 60

Baldersvägen 145 m 40 Asfalt 7 10 m 70

7 25 m 175

Stjärnvägen 30 m 25 Asfalt 1 10 m 10

9 15 m 135

Tulevägen 1 15 m 15

Fågelvägen 20 m 25 Asfalt 1 10 m 10

Totalt [m] 525 73 st Totalt [m] 1050



XII 
 

H Jämförelse nollalternativet Haraldsbo 
Tabell 41 Jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och fjärrvärme vid 4% ränta och 50 respektive 30 års kalkylperiod, för 
Haraldsbo området. 

 

  

Antal hushåll Anslutningsgrad [%] Alternativ 0 Fjärrvärme Alternativ 0 Fjärrvärme

10 14(30) 753 943 kr 1 689 778 kr 606 888 kr 1 328 448 kr

17 23 (50) 1 238 620 kr 3 666 073 kr 997 031 kr 2 953 963 kr

26 35(75) 1 884 856 kr 6 207 023 kr 1 517 221 kr 5 043 911 kr

34 47(100) 2 531 093 kr 8 465 646 kr 2 037 411 kr 6 901 643 kr

37 50 2 692 652 kr 9 312 629 kr 2 167 458 kr 7 598 292 kr

44 60 3 231 183 kr 11 288 924 kr 2 600 950 kr 9 223 808 kr

51 70 3 769 713 kr 13 265 219 kr 3 034 442 kr 10 849 323 kr

58 80 4 308 243 kr 15 241 513 kr 3 467 933 kr 12 474 838 kr

66 90 4 846 774 kr 17 500 136 kr 3 901 425 kr 14 332 570 kr

73 100 5 385 304 kr 19 476 430 kr 4 334 917 kr 15 958 085 kr

Haraldsbo Ränta 4% Kalkylperiod 50 år Ränta 4% Kalkylperiod 30 år



XIII 
 

I Aktuell fjärrvärmedragning kring Digertäktsvägen 

 

Figur 31 Fjärrvärmedragningen i dagsläget kring Digertäktsvägen 



XIV 
 

J Förslag på utbyggnad av nätet, Digertäktsvägen 

 

Tabell 42 Ledningsavstånd och dimensioner för alternativ utbyggnad Digertäktsvägen 

 

Väg Dimension Längd [m] Yta

Hagagatan 100 570 Asfalt

Kyrkbacksvägen 100 200 Asfalt

Digertäcktsvägen 2-8 50 80 Asfalt

Digertäcktsvägen 8-16 40 80 Asfalt

Digertäcktsvägen 16-30 32 95 Asfalt

Digertäcktsvägen 32-38 25 35 Asfalt

Digertäcktsvägen 38-stamledning 40 30 Asfalt

40 65 Gräs

Digertäcktsvägen 44-46 25 35 Asfalt

Antal [st]

Servis ledning 33 15 Gräs



XV 
 

K Jämförelse nollalternativet Digertäktsvägen 
Tabell 43 Jämförelse mellan NNUV för nollalternativet och fjärrvärme vid 4% ränta och 50 respektive 30 års kalkylperiod, för 
Digertäktsvägen. 

 

Antal hushåll Anslutningsgrad [%] Alternativ 0 Fjärrvärme Alternativ 0 Fjärrvärme

10 30 881 266 kr 645 050 kr 709 377 kr 230 516 kr

13 40 1 175 021 kr 1 311 140 kr 945 836 kr 772 246 kr

17 50 1 468 776 kr 2 199 260 kr 1 182 296 kr 1 494 553 kr

20 60 1 762 531 kr 2 865 350 kr 1 418 755 kr 2 036 283 kr

23 70 2 056 286 kr 3 531 439 kr 1 655 214 kr 2 578 013 kr

26 80 2 350 042 kr 4 197 529 kr 1 891 673 kr 3 119 743 kr

30 90 2 643 797 kr 5 085 649 kr 2 128 132 kr 3 842 049 kr

33 100 2 937 552 kr 5 751 739 kr 2 364 591 kr 4 383 779 kr

Digertäcktsvägen Ränta 4% Kalkylperiod 50 år Ränta 4% Kalkylperiod 30 år


