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Abstract 

This master thesis aims to develop an assessment tool for decision-making regarding future 
establishment of low-temperature district heating (LTDH). The tool is created as an indicator 
system on behalf of Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB). SFAB is currently responsible for the 
distribution of high-temperature district heating (HTDH) to customers in the municipalities of 
Huddinge, Botkyrka, and Salem. The indicator system is designed to, in a first assessment step, 
examine the conditions that a delimited area has for conversion to lower system temperatures 
to be possible. Each indicator is quantified and graded. When using the system, a weighted final 
judgement is generated which indicates whether an area is suitable for LTDH or not. 
Furthermore, the purpose of this thesis is to also evaluate the tool by applying it to various 
areas within SFAB. This enables analysis and discussion regarding the tool's function in a real 
context. 

The development of the indicator system is the main result of the study. It consists of four 
indicators that take the following aspects into account: qualitative conditions (KA), conditions on 

the customer side (AA), the economic benefit (CRG), and the system condition (STA). The 
results from the implementation show that one out of five case-areas have good potential to be 
converted to LTDH, while the remaining cases fall below the limit for what is considered 
acceptable. No area from this project ends up over 75% of the maximum score, which would 
indicate very good potential. To validate the indicators, Pearson's correlation coefficient was 
calculated. The results show that there is a negligible to a weak correlation between all 
indicators, except KA & STA which has a strong correlation. 

For an HTDH area to be relevant for conversion to LTDH, the qualitative context of the area 
should be suitable, and the secondary side should be able to be supplied with lower 
temperatures. Furthermore, there should be an opportunity for increased system capacity and 
finally, a conversion should be economically beneficial. The application of the indicator system 
is an efficient and uncomplicated approach that makes it possible to identify areas that have the 
potential to develop district heating in a more sustainable direction. It is also possible for 
stakeholders to subsequently modify the indicator system if desired. In the longer term, the 
indicator system is an incentive for new business opportunities, increased energy efficiency, 
and increased economic benefits. 

Key words: Multikriterieanalys, indikatorsystem, lågtempererad fjärrvärme, LTDH, fjärde 
generationens fjärrvärme, fjärrvärmedistribution, cost reduction gradient, flaskhalsar, 
temperaturbehov 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Det kan inte ha undgått någon att Sverige och världen står inför enorma förändringar för 
att möta den pågående klimatkrisen. För att nå målen om ett fossilfritt Sverige år 2045 är 
elektrifieringen central och andelen förnybar energi måste öka drastiskt (Energiföretagen 
Sverige 2021a). I och med detta skifte krävs ständig utveckling av nya tekniker och många 
resurser både ekonomiska såväl som kunskapsmässiga. Alla förbättringar på 
energimarknaden som leder till förhöjd hållbarhet i form av minskade utsläpp, 
energieffektivisering och ökad resurseffektivitet har betydelse (Energimyndigheten 
2021). 

Ett energisystem som ofta förbises i debatten om energiomställningen är fjärrvärme. Idag 
tillgodoser fjärrvärmen ca 60% av Sveriges uppvärmnings- och tappvarmvattenbehov 
(Energimyndigheten 2022). Genom användning av fjärrvärme avlastas energisystemet, 
då ingen el används för värmeproduktion hos den enskilda kunden och elen kan därmed 
nyttjas till annat. Trots denna positiva aspekt samt en väletablerad fjärrvärmemarknad 
som i Sverige drivs av majoriteten biobränsle har fjärrvärmen en stor utvecklingspotential 
och betydelse i klimatfrågan. Fjärrvärmedistributionstekniken har under de senaste 40 
åren i stort sett varit statisk, utan större utveckling. Tekniken kallas tredje generationens 
fjärrvärme. På senare år har dock utvecklingen av framtidens fjärrvärme tagit fart, men 
utifrån andra förutsättningar och krav vilket driver tekniken i en ny riktning. Tekniken 
kallas ofta lågtempererad fjärrvärme och är en del av fjärde generationens fjärrvärme. 
Som namnet antyder innebär tekniken en strävan om att nå lägre systemtemperaturer och 
nya systemintegrationer. 

Södertörns Fjärrvärme AB är ett energibolag som distribuerar konventionell fjärrvärme i 
tre kommuner i Stockholmsområdet. De strävar efter att vara i framkant och erbjuda ny 
hållbar och effektiv teknik. Med intention att bidra till verksamhetens kunskaps- och 
affärsutveckling har ett bedömningsverktyg utformats i denna studie. 
Bedömningsverktyget syftar till att möjliggöra identifiering av områden som idag försörjs 
med högtempererad fjärrvärme men som egentligen är väl lämpade för lågtempererad 
fjärrvärme. Studien är avgränsad till distribution och leverans av fjärrvärme.  

Bedömningsverktyget utformades som ett indikatorsystem. Fyra centrala aspekter 
kartlades och utgjorde grunden för indikatorsystemet. Respektive aspekt definierades och 
kvantifierades till en indikator med tillhörande mätverktyg. De fyra indikatorerna avser 
undersöka följande: omgivande kontext, förutsättningar på sekundärsidan, förutsättningar 
på primärsidan och den ekonomiska nyttan som lågtempererad fjärrvärme skulle 
generera. Den kontextuella analysen utformades som en checklista med kvalifikationer 
som anses fördelaktiga vid en konvertering, verktyget förkortas KA. AA är förkortningen 
för analysverktyget av sekundärsidan som avser att kartlägga andelen abonnenter med 
höga temperaturbehov och som därmed inte lämpas för lågtempererad fjärrvärme. Lägre 
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systemtemperaturer innebär ökat tryck och flöde för att upprätthålla samma 
fjärrvärmeleverans till kunder. Systemets begränsningar mäts genom en systemteknisk 
analys, verktyget förkortas STA och är utformat för att identifiera potentiella flaskhalsar. 
Den fjärde indikatorn mäter den energiekonomiska nyttan som genereras vid sänkta 
temperaturer som en effekt av lägre värmeförluster, verktyget går under namnet CRG. 

Varje indikator har tilldelats en viktningsfaktor baserat på hur relevant den anses vara i 
frågan. Viktningsfaktorn multiplicerat med den normerade poängen som uppnås vid en 
specifik tillämpning utgör resultatet för en specifik indikator. Tillämpningen av 
indikatorsystemet resulterar sedan i att samtliga indikatorer sammanvägs och ett 
slutomdöme genereras som i sin tur indikerar huruvida området är lämpligt för 
lågtempererad fjärrvärme eller inte. Indikatorsystemet är designat att ge en fingervisning 
i ett första bedömningssteg som svarar på frågan om en konvertering är lämplig, snarare 
än hur en konvertering skulle gå till.  

Utöver att utveckla indikatorsystemet har även en utvärdering genomförts, detta 
möjliggjordes genom applicering på fem områden inom SFAB:s fjärrvärmenät. Med 
anledning av en stor variation i områdenas karaktär fick resultatet en stor spridning. Det 
område som fick högst poäng fick 65% av maxpoäng vilket anses tillräckligt bra för att 
undersökas vidare, dock föredras ett resultat över 75% för att klassas som mycket bra och 
därmed mycket lämpligt att undersöka vidare. Inget område nådde över 75% vid 
tillämpningen i detta arbete. KA indikatorn viktades högst och har därför störst inverkan 
på slutomdömet, medan CRG viktades lägst och har därmed lägst inverkan på 
slutomdömet. Indikatorsystemet möjliggör en transparant och systematisk filtrering av 
områden som är intressanta för lågtempererad fjärrvärme. Verktyget underlättar vid 
beslutsfattande och kan ses som ett steg framåt i energiomställningen. 

Som vidare forskning föreslås ytterligare validering av indikatorsystemet på fler områden 
för att fastställa striktare slutsatser i förhållande till olika områdens särdrag. Verktyget 
har även potential att vidareutvecklas, genom att ta fler aspekter i beaktning och även 
besvara fråga om hur en konvertering skulle kunna gå till. 
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Förord 

Detta examensarbete har genomförts via Uppsala universitet i samarbete med Södertörns 
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Vidare vill jag även tacka min handledare och övriga anställda på SFAB som varit 
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att samtliga har tagit sig tid att bistå mig i projektet, det har varit inspirerande och av stort 
värde. 

Uppsala, juni 2022 

Katarina Vanky 
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1. Inledning 

1.1 Fjärrvärmens roll i energiomställningen 

År 2045 har Sverige ett mål om att vara 100% fossilfritt, för detta klimatarbete är 
elektrifieringen central och rent ut sagt avgörande för en lyckad omställning av 
energibranschen (Energiföretagen Sverige 2021a). Fossila bränslen inom såväl industri- 
som transportsektorn måste ersättas, vilket innebär en fördubbling av elanvändningen 
fram till 2050. Detta kommer i sin tur innebära stora påfrestningar på samhället och 
energisystemet, med omfattande strukturella förändringar. För att 
elektrifieringsprocessen ska vara hållbar och förbli så krävs en enorm ökning i 
produktionen av förnybar energi. Trots en positiv omställning kan det konstateras att 
komplexiteten är stor och att många svåra utmaningar kommer på vägen 
(Energimyndigheten 2021). 

Den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige är fjärrvärme (Energiföretagen Sverige 
2021b), produktionen har ökat med 50% sedan 1990 men likväl har utsläppen minskat. 
År 2020 stod el- och fjärrvärmeproduktionen från kraftvärme- och värmeverk för 9% av 
Sveriges totala växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket 2021). Då majoriteten av energin 
som tillförs vid fjärrvärmeproduktion i Sverige kommer från biobränslen anses 
fjärrvärmen i sig vara någorlunda miljövänlig (Energimyndigheten 2020), en liten andel 
fossila bränslen används men då främst som startbränsle. Fjärrvärmen är unikt på så sätt 
att den erbjuder möjligheten till effektiv kraftvärmeproduktion som ger både värme och 
el, alltså ett effektivt tillskott till dagens utmaning gällande det växande behovet av mer 
el. Till skillnad från många andra uppvärmningssystem används inte el i produktion av 
fjärrvärme i den enskilda byggnaden. Genom användning av fjärrvärme avlastas alltså 
energisystemet och elen kan nyttjas till annat (El 2019). Detta är en viktig poäng då 
fjärrvärmen inte får så stor uppmärksamhet som den borde i dagens debatt om att lösa 
dessa problem.  

I Sverige är fjärrvärmemarknaden väletablerad och så gott som mättad. Trots detta har 
fjärrvärmebranschen en viktig roll i den framtida energiomställningen som Sverige och 
världen står inför. Fjärrvärmebranschen har stor utvecklingspotential, med nya tekniker 
och lösningar som kan integreras. Höga krav från Sveriges energi och klimatpolitik 
gällande ökad resurseffektivitet, minskade utsläpp, ökad leveranstrygghet och 
energieffektivisering på kundsidan resulterar i utmaningar om förändrade affärskoncept 
och etablering av ny teknik. Förändringarna i fjärrvärmesektorn innebär ett behov av nytt 
kunskapsunderlag så att hållbara och bra beslut ska kunna tas (Wahlström et al. 2013). 
  
Ett energibolag som påverkas av förändringar som kommer i samband med 
energiomställningen är Södertörns fjärrvärme AB (SFAB), som detta arbete skrivs i 
samarbete med. SFAB distribuerar och levererar värme och tappvarmvatten till sina 
kunder. För att bibehålla sin position och vara i framkant ligger det i SFAB:s intresse att 
följa branschens utveckling och bidra till mer hållbara energilösningar. 
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1.2 Problemformulering 

Lågtempererad fjärrvärme är en relativt ovanlig teknik i Sverige idag, men likväl en viktig 
del i lösningen på framtidens värmebehov och bidrag till energiomställning. Funktionen 
av dagens högtempererade fjärrvärmesystem är fullgod men det finns förbättrings- och 
utvecklingspotential. Vid många leveranser är temperaturen högre än nödvändigt och 
påverkar systemet negativt, vilket är ineffektivt samt genererar onödigt höga kostnader. 
Vid ett sådant fall skulle ett LTDH-system potentiellt kunna vara lösningen (Respondent 
5 2022) I dagsläget finns eller byggs det sammanlagt 10 lågtemperatursystem i Sverige, 
vilket inte är särskilt många (Tidningen Energi 2020). En förklaring till detta är viss 
okunskap kring etablering av tekniken och att svenska fjärrvärmenät redan är väl 
utbyggda samt att branschen lever kvar i gamla vanor och tekniker. 
 
SFAB distribuerar i dagsläget enbart högtempererad fjärrvärme, medvetenheten kring 
fördelarna med LTDH finns men kunskapsnivån och ambitionerna är låga. Det finns 
ingen plan eller några initiativ för att etablera LTDH inom den närmsta framtiden 
(Respondent 4 2022). Likväl är SFAB ett energibolag som strävar efter att vara i framkant 
och erbjuda ny hållbar och effektiv teknik. LTDH är inte i fokus trots att det, både internt 
och externt anses vara en viktig del i energiomställningen. Tekniken kan bland annat 
skapa nya affärsmöjligheter och vara lösningen i olika typer av områden. I avsaknad på 
ett aktivt arbete för att hitta sådana möjligheter kommer LTDH-system inte etableras eller 
ens läggas fram som ett alternativ. Med ett bedömningsverktyg i form av ett 
indikatorsystem kan SFAB få bredare perspektiv och förståelse för om och var etablering 
av LTDH kan vara aktuellt. Verktyget genererar en transparent och strukturerad analys 
på mätbara data som bidrar till kunskaps- och affärsutveckling. Arbetet bidrar till ett 
grundläggande steg på vägen för att arbeta framåt och vara med i den teknikutveckling 
som sker samt förstå hur den passar in i SFAB:s kontext. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Studien ämnar utveckla, testa och utvärdera ett indikatorsystem som kan nyttjas som 
bedömningsverktyg vid etablering av lågtempererad fjärrvärme. Indikatorsystemet avser 
sammanväga de mest relevanta aspekterna som talar för ett LTDH-system utifrån de 
förhållanden som råder för det område som undersöks. För att uppfylla detta syfte tas 
senaste forskningen i beaktning och även SFAB:s perspektiv vid utformandet av 
systemet. Resultatet vid nyttjandet av verktyget syftar till att fungera som en primär 
indikation om vidare granskning bör förkastas eller inte. Genom att applicera det 
färdigställda indikatorsystemet på områden inom SFAB:s nät möjliggörs en tydlig 
utvärdering. Utvärderingen syftar i sin tur till att detaljgranskning av hur väl verktyget 
fungerar och hur resultat kan tolkas. Således ämnar studien besvara följande frågor: 
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▪ Vilka aspekter är relevanta att ta i beaktning vid etablering av lågtempererad 
fjärrvärme i ett redan befintligt högtempererat fjärrvärmenät? 

▪ Hur bör ett indikatorsystem utformas för att fungera som ett bedömningsverktyg 
i SFAB:s kontext? 

▪ Hur fungerar indikatorsystemet när det tillämpas på verkligheten? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet är avgränsat till SFAB:s verksamhet och kunder, indikatorsystemet är därför 
utformat baserat på den data och information som finns tillgänglig via dem. I och med att 
SFAB:s verksamhet endast berör fjärrvärmedistribution och leverans är 
indikatorsystemet utarbetat med aspekter inom dessa processer. Produktion av fjärrvärme 
är alltså helt uteslutet. Indikatorsystemet har utformats för att enbart kunna appliceras på 
redan befintligt fjärrvärmenät med höga systemtemperaturer, som sedan tidigare levererar 
tappvarmvatten och värme till kunder av olika slag. Bedömning vid nyttjande av 
verktyget avser besvara huruvida en del av ett fjärrvärmenät potentiellt kan lämpas för en 
konvertering till lägre systemtemperaturer.  

Ytterligare har avgränsningar gjorts vid utformandet av indikatorsystemet för att passa 
syftet om att utforma ett bedömningsverktyg. För att förtydliga är verktyget menat att ge 
en första övergripande men okomplicerad och effektiv indikation på huruvida en 
konvertering till LTDH är relevant eller ej. Indikatorsystemet inkluderar inte resultat som 
är menat för definitivt beslutsunderlag, det är snarare en initial anvisning om en vidare 
granskning är relevant. Påvisar ett område ett gott resultat vid implementering av 
verktyget bör vidare utredning göras om vilken specifik LTDH-lösning som passar bäst 
för just det området. 

1.5 Rapportens struktur 

Arbetet inleds med ett historiskt perspektiv på hur dagens fjärrvärme har etablerats och 
hur energisystemet fungerar konceptuellt genom redogörelse av systemuppbyggnad, 
centrala parametrar och komponenter. Därefter övergår rapporten till ett avsnitt rörande 
bakgrund om fjärde generationens fjärrvärme och hur det urskiljs från tidigare 
fjärrvärmeteknik. Sedan finns ett avsnitt om metod och material som inledningsvis 
presenterar indikatorsystem som metod på en generell nivå. Vidare beskrivs rapportens 
tillvägagångssätt, konstruktion och tillämpning av indikatorsystemet för denna studie, 
data och intervjuer, samt statistiska operationer som utförts. Därefter presenteras 
resultatet som en tillämpning av verktyget på caseområden i SFAB:s fjärrvärmenät samt 
en tillhörande utvärdering. Resultatet följs av en diskussion där resonemang förs kring 
metodutmaningar, resultatet från implementeringen, idealt utformande av 
indikatorsystem och praktisk relevans. Slutligen knyts arbetet ihop genom slutsatser 
grundat på syfte och frågeställning. 
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2. Bakgrund dagens fjärrvärme 

2.1 Södertörns Fjärrvärme AB 

Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) är ett energiföretag som erbjuder närproducerad och 
klimatsmart energi. Verksamheten bedrivs i Stockholmskommunerna Huddinge, Salem 
och Botkyrka, där den huvudsakliga affären är fjärrvärme och fjärrkyla. Utöver 
kärnverksamheten erbjuder SFAB även kompletterande energitjänster såsom energi- och 
driftoptimering, energideklaration, energikartläggning, energimätning samt 
funktionskontroll. Detta för att nå visionen om att bidra till ett hållbart samhälle med trygg 
och klimatsmart energi. Initialt ägs SFAB av holdingbolaget Södertörns Energi AB som 
i sin tur ägs av kommunerna Huddinge och Botkyrka (Södertörns fjärrvärme AB 2020). 

SFAB producerar fjärrkyla men inte fjärrvärme. Värmen köps istället in och SFAB 
ansvarar för distribution och leverans till kunder. Det är systerbolaget, Söderenergi som 
producerar den fjärrvärme som SFAB köper in och distribuerar till sina kunder. 
Majoriteten av fjärrvärmen produceras med förnybara och återvunna bränslen i 
Söderenergis kraftvärmeverk i Igelsta i Södertälje. Andelen fossila bränslen var år 2020 
0.6%, denna del nyttjas främst som startbränsle men även spetsbränsle. Genom sin 
verksamhet förser SFAB 67% av invånarna i deras geografiska område med värme till 
både uppvärmning och tappvarmvatten (TVV), detta motsvarar mer än 50 000 hushåll 
och företag. Under 2019 levererades 959 GWh fjärrvärme och under 2020 var samma 
siffra 867 GWh, något lägre vilket berodde på mildare väder under vinterhalvåret 
(Södertörns fjärrvärme AB 2020). Den totala fjärrvärmeleveransen i Sverige år 2020 var 
46,3 TWh (Energimyndigheten och SCB 2021) detta innebär att SFAB stod för 1.8% av 
totalen. 

I dagsläget har SFAB inget lågtempererat fjärrvärmenät. Deras genomsnittliga 
systemtemperatur för 2021 låg omkring 91/42°C (framlednings-/returtemperatur), vilket 
är högtempererad fjärrvärme. Stora delar av SFAB:s nät fungerar som en genomfart för 
fjärrvärmeleveransen till Stockholm Exergi från Söderenergi. Det är enorma mängder 
fjärrvärme som ska igenom SFAB och därmed belastar deras nät samt begränsar deras 
flexibilitet (Respondent 6 2022). SFAB undersöker ständigt nya etableringar och 
utvecklingspotentialer i deras områden. En utmaning är dock ofta höga kostnader och att 
säkerställa att nya affärer blir lyckad och lönsamma. LTDH anses inte falla inom den 
kategorin ännu, enligt respondent 4 (2022). Respondent 4 (2022) menar även att det är 
enklast att utreda möjligheten för LTDH vid byggnation av nytt område, men det kräver 
att en dialog med alla inblandade aktörer förs mycket tidigt i processen. 

Ett ytterligare dilemma är att SFAB:s nät är väletablerat och alla kunder redan är kopplade 
till nätet med höga temperaturer. Respondent 4 (2022) menar att en konvertering av nätet 
eller delar av nätet skulle bli mycket dyrt och kostnaden skulle då hamna på SFAB som 
fjärrvärmedistributör såvida inte en befintlig kund är drivande, men det är högst 
osannolikt. Hittills har det inte hänt då lönsamheten är mycket låg i jämförelse med 
kostnaden. Det är många faktorer som bidrar till fjärrvärmemarknadens tröghet och 
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strävan om att ställa om på distributionssidan, dels den redan välfungerande och mättade 
marknaden, dels aktörers traditionella bild av fjärrvärme samt obefintliga finansiella 
incitament.  

Likväl lyfter majoriteten av respondenterna i intervjustudien vikten med att följa 
branschens utveckling, vara lyhörd för kundens önskan och ta de möjligheter som 
kommer. Områden som är väl lämpade för LTDH och där konvertering faktisk är möjlig 
kan leda till nya intressanta affärsmöjligheter på sikt, där spillvärme kan integreras, 
returvärme kan nyttjas och kapacitet i framledning kan frigöras (Respondent 5 2022). 
 

2.2 Framväxt av dagens fjärrvärmeteknik 

Den första generationen fjärrvärme (1GDH) var ångbaserade system som etablerades runt 
1880, dessa drevs på kol och höll mycket höga temperaturer vilket inte var särskilt 
effektivt. Andra generationens fjärrvärme (2GDH) växte fram under början av 1900-talet, 
även här var kol men också olja primära bränslen (Averfalk et al. 2021). 

Den fjärrvärmeteknik som dominerar idag kallas tredje generationens fjärrvärme (3GDH) 
och etablerades som en konsekvens av oljekrisen på 1970-talet för att minska beroendet 
av importerad olja. I Sverige fanns första 3GDH-systemet redan 1948 (Averfalk et al. 
2021). Oljekrisen ses som en drivande faktor till att man började nyttja andra alternativa 
bränslen och därmed kunde bibehålla god försörjningstrygghet. I figur 1 visas 
utvecklingen över tid av tillförd energi i fjärrvärmeproduktionen i Sverige. 
Oljeanvändandet minskade drastiskt från 1970 till 1990. Därefter dominerar biobränsle i 
allt högre grad och även spillvärme från olika industrier har kommit in som en hållbar 
energikälla (Energimyndigheten 2020). 

 

Figur 1. Tillförd energi för fjärrvärmeproduktion Sverige mellan år 1970 och 2020. 
Diagrammet är framtaget av författaren baserat på data från Energimyndigheten (2020). 
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Förändringen av bränsleanvändandet har inte varit det enda som drivit 
branschutvecklingen framåt. Kraftvärmeverk har också spelat en stor roll och bidragit till 
en enorm utbyggnation av fjärrvärmenät, då produktionen av el även genererar stor andel 
värme som man kan ta vara på via fjärrvärmenätet (Di Lucia och Ericsson 2014). På 
senare tid är det främst hållbarhetsaspekter och klimatförändringar som driver 
fjärrvärmeaffären framåt (Averfalk et al. 2021). 

Från 1GDH till och med dagens fjärrvärmeteknik har många systemförbättringar gjorts 
och distributionstemperaturen har successivt varit möjlig att sänka. 3GDH-tekniken är 
den bästa och mest välutvecklade på marknaden sedan 1980. Mycket har dock hänt sedan 
dess, 3GDH växte fram under en viss typ av marknadsförhållanden då byggnader 
fortfarande krävde ett stort värmebehov. Framtidens fjärrvärmesystem etableras utifrån 
helt andra förutsättningar och krav. Vartefter att nybyggnationer och andra tekniker gör 
samhället mer energieffektivt minskar värmebehovet, även leverantörssidan modifieras 
för att uppnå mål och krav som kommer med den pågående energiomställningen. 
Värmetillförseln kommer i allt större utsträckning förlitas på förnyelsebara energikällor 
och värmeåtervinning. Den fjärrvärmeteknik som växer fram just nu går under 
samlingsnamnet fjärde generationens fjärrvärme (4GDH). Etableringen av 4GDH är 
fortfarande i ett tidigt stadie, där forskning och utveckling fortfarande står i fokus 
(Averfalk et al. 2021). 

De fyra generationerna definieras av olika karakteristiska inom värmetillförsel, 
distribution och leverans. Systemvariationer förekommer inom teknikgenerationerna och 
beror även på förutsättningarna vid den geografiska plats där systemet har etablerats. 
Några aspekter som tydligt har ändrats i takt med att en ny generation har vuxit fram är 
lägre systemtemperaturer, minskade utsläpp, ökad resurseffektivitet, ökad 
leveranstrygghet och effektivare energianvändning på sekundärsidan (Averfalk et al. 
2021). 

2.3 Svensk fjärrvärme idag 

Majoriteten av Sveriges storstäder och tätorter har idag egna fjärrvärmenät och totalt sett 
finns det mer än 500 fjärrvärmesystem i landet (Werner 2017). Den vanligaste 
uppvärmningsformen i Sverige är fjärrvärme, mer än hälften av landets bostäder och 
lokaler värms med fjärrvärme. Hela 90% av flerfamiljshusen i Sverige, 18% av småhusen 
samt 78% av lokaler av olika slag har fjärrvärme som värmekälla (Energimyndigheten 
2022). En sammanställning av fjärrvärmeanvändningen 2021 presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Svensk fjärrvärmeanvändning 2021 i förhållande till total energianvändning 
för uppvärmning och tappvarmvatten (Energimyndigheten 2022). 
 

Byggnadstyp Fjärrvärme [TWh] Procentandel 
fjärrvärme 

Samtliga energislag 
för uppvärmning 
och TVV [TWh] 

Småhus 5.7 18% 31.8 

Flerbostadshus 24.6 90% 27.3 

Lokaler 16.7 78% 21.5 

Totalt 47.0 58% 80.6 

 

Fjärrvärme är enkelt och tryggt, till skillnad från elpriset som stigit kraftigt under 2020 
och 2021 så har värmepriset varit mer stabilt. Fjärrvärmepriset steg med 1.2% (Tidningen 
Energi 2021), medan det genomsnittliga spotpriset för el steg med 554% (Energiföretagen 
2022). Över längre tid har totalkostnaden på fjärrvärme ökat successivt, men inte i samma 
takt som elpriset. Enligt prognoser kommer dock bränslepriset att öka framöver, vilket 
kan komma att leda till att värmepriset stiger. Stabiliteten på fjärrvärmemarknaden bidrar 
till en trygghet bland kunder och gör energislaget konkurrenskraftig. Fjärrvärmepriset 
varierar mellan olika orter då det bestäms utifrån förutsättningar i området. Under 2021 
skiljde sig priset med 90% mellan den kommunen med högst respektive lägst pris 
(Tidningen Energi 2021). Generellt är det bränslepriset som har störst inverkan på 
prissättningen, men även storleken på nätet och avståndet mellan produktionen och 
leveransen (Energiföretagen 2021c). 

Fjärrvärmesystem i Sverige är idag starkt kopplade till 3GDH, detta innebär att det finns 
stor potential i teknik- och affärsutveckling, både på primärsidan och sekundärsidan. En 
konsekvens av att traditionell teknik lever kvar är de höga temperaturerna, som i många 
fall ligger långt över vad som är nödvändigt för att tillgodose ett hushåll med värme och 
TVV (Werner 2017). 

2.4 Systemuppbyggnad  

Fjärrvärme bygger på principen om ett slutet kretslopp där storskalig värmeproduktion 
tillgodoser flertalet hushåll och industrier med TVV och värme samtidigt. Fjärrvärme 
tillgodoser främst tätbebyggda områden som ligger i närheten av produktionen, inom en 
radie på ca 10 km. Värmen produceras vanligtvis i ett värme- eller kraftvärmeverk genom 
att vatten värms upp, det heta vattnet distribueras därefter ut och levereras till varje kund 
som är kopplad till nätet. Värmen från det heta vattnet i primärsystemet överförs till 
kundens sekundärsystem. Byggnader som är inkopplade i ett fjärrvärmesystem behöver 
alltså inte producera sin egen värme, det är en av många anledningar till att fjärrvärme 
brukar betraktas som ett resurseffektivt energisystem. Distributionen av värme sker under 
högt tryck via välisolerade rör som är nedgrävda i marken. Traditionellt sett är det ett rör 
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som leder ut det varma vattnet till kund och ett rör som transporterar tillbaka det avkylda 
vattnet till producenten, dessa rör benämns framledning respektive returledning 
(Frederiksen och Werner 2013) (Energimarknadsbyrå 2020). I figur 2 illustreras 
fjärrvärmesystemets grundprincip. 
 

 

Figur 2. Illustrativ bild av ett fjärrvärmesystem, från produktion till leverans (Södertörns 
Fjärrvärme AB 2021). 

2.5 Tekniska parametrar och komponenter i distributionsnätet 

Det finns många tekniska parametrar och komponenter som är centrala för ett 
fjärrvärmenät och dess nätregleringen. Några av dessa presenteras i följande avsnitt då de 
anses relevanta i sammanhanget. 

2.5.1 Ledningar och dimensioner 

För att distribuera fjärrvärmen nyttjas ledningar som grävs ned under marken. 
Ledningarna består av ett medierör, omsluten av isolering som i sin tur omsluts av en 
mantel. Medieröret transporterar fjärrvärmevattnet, isoleringen håller nere 
värmeförlusterna och manteln skyddar mot yttre skador. Den vanligaste isoleringen är 
polyuretanskum som är stabil och har bra isoleringsförmåga. Stål är det mest 
förekommande rörmaterialet i 3GDH, då materialet tål högt tryck och höga temperaturer. 
För 4GDH är plaströr vanligare då det passar bättre för lägre temperaturer, de är dessutom 
billigare, lättare samt mer flexibla än stålrör. Plaströren genererar även mindre friktion 
vilket innebär ett lägre tryckfall i ett system.  

Det finns olika sätt att konfigurera ledningar i marken. Vanligast i Sverige idag är 2-
rörsprincipen, vilket innebär att två rör löper parallellt, en tillförsel- och en returledning. 
De två rören kan antingen ha separat isolering och skyddsmantel, och därmed placeras 
bredvid varandra som två singelrör. Alternativt nyttjas så kallade twinrör som också är 
tvårör parallellt men som istället delar isolering och skyddsmantel, se figur 3. Twinrör 
genererar mindre förluster och kräver inte lika mycket utrymme i marken. Utöver 2-
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rörssystem förekommer även 1-, 3- och 4-ledningssystem, där samtliga system kan 
byggas enskilt men även i olika kombinationer (Frederiksen och Werner 2013). 

 
Figur 3. Illustrativ jämförelse av två parallella singelrör och ett twinrör. 

Vid etablering av ett fjärrvärmenät är det många faktorer som spelar in och som styr hur 
det dimensioneras. I beaktning tas bland annat kundernas värmebehov, omkringliggande 
miljö, förväntad temperatur, tryck och flödeshastighet, men även ekonomi och strategiska 
aspekter tas in i beräkningen (Frederiksen och Werner 2013). De strategiska aspekterna 
handlar främst om att värdera olika scenarier för långsiktiga förändringar, kunna avgöra 
om området i fråga kan komma att byggas ut ytterligare eller ej. Ökar behovet i området 
innebär det att ökad kapacitet är nödvändigt. Å andra sidan är det ekonomiskt fördelaktigt 
att hålla så små dimensioner som möjligt (Respondent 6 2022). 

2.5.2 Värmeförluster 

Distribution av fjärrvärme innebär värmeförluster, värmetillförseln i systemet motsvarar 
inte bara kundernas behov utan täcker även för förlusterna som avges till omgivningen. 
Värmeförlusterna beror på flera faktorer och går att reglera mer eller mindre. Generellt 
minskar förlusterna vid lägre systemtemperaturer, då skillnaden mellan omgivande 
temperatur och vattentemperaturen minskar. Men jämförs två system med exakt samma 
temperatur där ett är större dimensionerat och ett mindre så kommer det förstnämnda 
troligen ha mer förluster. Detta på grund av att mantelytan är större och därmed finns mer 
utrymme för värmespridning (Frederiksen och Werner 2013). Andra faktorer som avgör 
mängden värmeförluster är termisk konduktivitet i isolering och rör (även kallat specifik 
värmeledningsförmåga), omgivande temperatur, systemkonfigurering och linjetäthet. 
Linjetäthet innebär andelen såld värme till kunder i relation till distributionsledningens 
totala längd. Högre linjetäthet är fördelaktigt då det minskar de relativa förlusterna. Det 
uppnås genom en ökad anslutningsgrad, med andra ord fler anslutna abonnenter till just 
den specifika ledningen (Karlsson och Behnam 2017). 

2.5.3 Tryck 

I ett fjärrvärmenät är trycket en nyckelfaktor. Begreppet differenstryck definieras som 
skillnaden mellan trycket i framledning och returledning, och är avgörande för ett 
fungerande fjärrvärmesystem. Tack vare detta kan vattnet flöda i rätt riktning från högt 
tryck till lågt tryck. Det förutsätter dock att trycket på framledningssidan är högre än 
trycket på returledningssidan. Men även att trycket hålls under maxtrycket och över 
mintrycket i hela nätet (Frederiksen och Werner 2013). Gränsvärden för differenstryck i 
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en fjärrvärmecentral hos en abonnent är mellan 1 och 6 bar (Svensk Fjärrvärme 2009). 
Trycket kan regleras både upp och ned, vanligaste tekniken för att öka trycket är via 
distributionspumpar och för sänkning nyttjas ventiler. Rördimensioner begränsar 
maxtryck medan ångbildning sätter gränsen för mintryck. Överbelastas rören ökar slitaget 
och det kan uppstå materiella skador och även personskador. Generellt är trycket som 
högst i början av systemet och som lägst längst ut i nätet, det vill säga att tryckfall ständigt 
sker och kan för ett rakt rör beskrivas enligt ekvation 1. Tryck mäts i [bar]. 𝛥𝑝 = 𝜆𝐿𝜌𝑣2

2𝐷           (1) 

Tryckförlusterna beror således på friktion mot rörvägg [𝜆], rörlängd [𝐿], rördiameter [D], 
vätskans densitet [𝜌] och flödeshastighet [𝑣]. Förlusterna ökar kvadratiskt med 
flödeshastigheten och är därmed en grund till att undvika för hög strömning med stort 
tryckfall (Frederiksen och Werner 2013). 

I figur 4 presenteras en illustration av ett tryckhöjdsdiagram där tryckvariationer och 
regleringar är tydliga. Ett sådant diagram beskriver tryckbilden i nätet med hjälp av 
tryckhöjd, det är ett användbart verktyg vid analys av ett system och för att avgöra om 
systemet befinner sig inom korrekta gränsvärden (Respondent 6 2022). 

 
Figur 4. Illustration av tryckhöjdsdiagram.  

2.5.4 Fjärrvärmecentral  

Den komponent som skiljer primärsidan av fjärrvärmesystemet från kunderna på 
sekundärsidan kallas fjärrvärmecentral, även känt som abonnentcentral. 
Fjärrvärmecentralen är nödvändig för att möjliggöra värmetillförsel till slutkund. I 
fjärrvärmecentralen finns en eller flera värmeväxlare. Konstruktionen kan se olika ut och 
beror på anslutningen av radiatorkretsen som antingen kan vara indirekt eller direkt, samt 
även kretsen för TVV som kan vara öppen eller sluten. Det är ytterst sällsynt att slopa 
värmeväxling och att vattnet därmed levereras direkt in i sekundärsystemet, det är 
ineffektivt. Vanligast är indirekt anslutning där värmeväxlare möjliggör överföring av 
fjärrvärmen till radiatorer och TVV utan direkt kontakt (Frederiksen och Werner 2013). 



18 
 

Värmeväxlarens prestanda mäts i termisk längd, som beror på temperaturskillnaden 
mellan sekundär- och primärsidan. En ökad termisk längd innebär minskad 
temperaturskillnad, vilket reducerar temperaturen i fjärrvärmenätet. Den termiska 
längden är därmed ett betydande verktyg i strävan mot lägre systemtemperaturer 
(Averfalk och Werner 2017). 

2.5.5 Värmebehov och värmesystem 

Sekundärsidan sätter ramarna för det totala värmebehovet i ett område. Värmebehovet 
hos en abonnent utgörs av två delar, uppvärmningsbehov av ytor samt uppvärmning av 
tappvatten. Enligt Andreasson et al. (2009) definieras en abonnent med specifikt 
värmebehov över 200 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 som en hög värmeanvändare medan en abonnent med 
specifikt värmebehov under 100 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 som en låg värmeanvändare. Olika 
abonnenter har olika behov, det är exempelvis stor skillnad på en industri och ett 
småbostadshus, men även typ av värmesystem. I Sverige är det vanligast med system som 
innefattar radiatorer och/eller golvvärme. En radiators prestanda beror av temperaturen 
på vattnet i radiatorn men även storlek på värmeavgivande yta. En större yta tillåter lägre 
framledningstemperatur och lägre returtemperatur då radiatorn har ökad möjlighet att 
avge mer värme. Detta innebär således att golvvärme med större värmeavgivande yta 
jämfört med radiatorer kräver lägre temperatur (Averfalk och Werner 2017). Radiatorer 
har utvecklats med tiden och därav förekommer radiatorer dimensionerad för olika 
temperaturer. Innan 1980-talet var det vanligt med 80/60/20°C (framlednings-/retur-
/rumstemperatur) radiatorsystem, det är dock osäkert hur många av dessa system som 
finns kvar idag. På senare tid är det sedvanliga dimensionerna 60/40/20°C. Radiatorer 
med lägre temperaturer, ned mot 45/25/20°C förväntas bli mer förekommande med lägre 
värmebehov tack vare förbättrad byggteknik, dock kräver dessa större yta för att avge 
samma mängd värme som radiatorer dimensionerade för högre temperaturer (Averfalk 
och Werner 2017). 

En annan viktig parameter som styr värmebehovet, utöver kundkategori och 
värmesystem, är byggnadens ålder. Med nya tekniker blir byggnader alltmer 
energieffektiva vilket minskar värmebehovet. Äldre hus som inte är renoverade med 
exempelvis tilläggsisolering kräver en större värmetillförsel för att täcka 
uppvärmningsbehovet (Frederiksen och Werner 2013). Oavsett värmebehov finns det 
riktlinjer gällande temperaturnivåer för att skapa en tillräckligt god inomhuskomfort. 
Enligt Boverket (2012) krävs det att golvtemperaturen i ett bostadsrum samt badrum inte 
underskrider 16°C respektive 18°C. 

2.5.6 Effektbehov 

Värmeeffekt i förhållande till fjärrvärmedistribution syftar till den mängd värme som 
flödar genom systemet vid ett specifikt ögonblick, med andra ord storleken på 
energiflödet. Värmeflödet varierar ständigt och regleras med avseende på kunders behov, 
ökar effektbehovet kan regleringar göras genom flödesreglering eller 
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temperaturreglering. Dimensionerna på distributionsledningarna sätter gränsen för 
maxflödet (Frederiksen och Werner 2013). 

Det momentana effektbehovet syftar således på den värme som krävs för att tillgodose 
både uppvärmning samt TVV vid ett visst tillfälle. Avgörande faktorer är aktiviteter samt 
utomhustemperatur. Till exempel skiljer sig aktiviteterna för en industrikund från ett 
småbostadshus, och därmed även deras uttagsmönster. Kunder kan delas in i 
kundkategorier med avseende på uttagsmönster, den kundkategori som dominerar 
kommer dominera den totala värmelasten. Följaktligen är det av betydelse att veta vilka 
kunder som är uppkopplade på fjärrvärmenätet samt vilka behov de har. Det maximala 
effektuttaget i ett område inträffar då alla abonnenter utvinner maximal värme och TVV 
i byggnaden. Detta sker ytterst sällan om ens någonsin, det faktiska effektbehovet är 
därmed mindre än det största möjliga tack vare sammanlagring. Sammanlagring är ett ord 
som definierar fenomenet då enskilda abonnentens effekttoppar infaller vid olika 
tidpunkter på dygnet (Frederiksen och Werner 2013). 

2.6 Energiekonomisk bedömning 

Det finns olika sätt att undersöka ekonomisk lönsamhet i en fjärrvärmeaffär. Vanligt 
förekommande är att undersöka lönsamheten vid nya investeringar och vid reinvestering. 
Några sedvanliga nyckeltal är nettonuvärde, återbetalningstid och internränta 
(Frederiksen och Werner 2013). För att utvärdera lönsamheten från investeringar krävs 
god förståelse för projektet i fråga, sekundärsidan och mer specifika uppgifter om 
förväntade kostnader och intäkter (Respondent 4 2022). En sådan utvärdering kan vara 
svår att genomföra i ett tidigt skede vid bedömning av huruvida ett LTDH är aktuellt för 
ett område eller inte. Systemlösningar för lågtempererad fjärrvärme kan konstrueras på 
många olika sätt och är ofta unikt från fall till fall, vilket gör det svårt att generalisera en 
metod för lönsamhet i dessa investeringar (Averfalk et al. 2021). 

Enligt Averfalk et al. (2021) är det av värde att undersöka de ekonomiska fördelarna som 
LTDH medför jämfört med HTDH. Lägre systemtemperaturer möjliggör bland annat 
kostnadsminskning i fjärrvärmeproduktion, -distribution och -leverans. 
Kostnadsminskningarna kan kvantifieras genom en nyckelindikator vid namn cost 
reduction gradient (CRG). Generellt kan CRG beräknas enligt ekvation 2 och enheten är [𝑆𝐸𝐾/[𝑀𝑊ℎ × °𝐶)]. 𝐶𝑅𝐺 =  𝐿𝐶𝑂𝐻𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑇𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛          (2) 

Där 𝐿𝐶𝑂𝐻𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡  är minskningen i levelized cost of heat [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ] för ett helt system 

eller en del av ett system, exempelvis försörjningsteknik. Med andra ord är 𝐿𝐶𝑂𝐻𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡 

differensen mellan ett högre LCOH, referensvärde och ett lägre LCOH, 
bedömningsvärde. 𝑇𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 [°C] är den uppnådda temperatursänkningen via en åtgärd 
eller uppdatering av ett system. CRG betecknar den ekonomiska nyttan av 
kostnadsminskning per temperaturminskning per volym värme i referensärendet. En 
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högre CRG indikerar en större kostnadsreduktion. Uppskattningsvis är CRG fem gånger 
större för LTDH än för HTDH teknologier (Averfalk et al. 2021).  

Under en 15 årsperiod undersöktes 27 svenska fjärrvärmenät där bland annat CRG-värdet 
beräknades. Utifrån denna undersökning presenteras ett genomsnittligt CRG-värde på 
1.25 𝑆𝐸𝐾/(𝑀𝑊ℎ × °𝐶) vid sänkta temperaturer och i helhet ett CRG-spann från 0.4 till 
3.8 𝑆𝐸𝐾/(𝑀𝑊ℎ × °𝐶). Analyserna gjordes under en lång period och de nät som 
undersöktes skiljer sig åt i utformning och uppbyggnad, därav den stora variationen i 
CRG. Samtliga värden är beräknade för hela system och ett flertal faktorer avgör därmed 
resultatet, bland annat typ av värmekälla, värmeväxlare och värmepump. De högsta CRG-
värdena genererades från system som till stor del nyttjar lågtempererad spillvärme från 
industrier eller liknande. De lägre värdena är resultatet av system som inte har någon 
temperaturberoende värmekälla, vilket innebär att den ekonomiska nyttan endast är en 
effekt av minskade värmeförluster. Alla 27 studerade fall är unika, resultatet ger en bild 
av en bred variation av olika systemuppbyggnader och deras energiekonomiska 
bedömning (Frederiksen och Werner 2013). 

I Lund et al. (2017) har temperatursänkning och kostnadsbesparing undersökt för olika 
scenarion, utifrån detta beräknas CRG-värden mellan 1 och 2 𝑆𝐸𝐾/(𝑀𝑊ℎ × °𝐶). Även 
Lund et al. (2018) undersökte CRG för ett fall i Danmark då redan befintligt fjärrvärmenät 
konverterades från 3GDH till 4GDH med en uppskattad genomsnittlig 
temperaturminskning på 22.5°C och en årlig besparing på 326 miljoner euro. CRG blev i 
detta fall omkring 5 𝑆𝐸𝐾/(𝑀𝑊ℎ × °𝐶). 

CRG kan, som ovan fall, beräknas för hela fjärrvärmesystem men det kan även 
undersökas för separata faktorer som delar av ett större system. Avgränsat till minskning 
av värmeförluster vid fjärrvärmedistribution genom temperatursänkning beräknar 
Averfalk och Werner (2020) ett CRG-spann mellan 0 och 1.3 𝑆𝐸𝐾/(𝑀𝑊ℎ × °𝐶). Medan 
Geyer (2020) i sin studie, beräknar värdet till 0.7 𝑆𝐸𝐾/(𝑀𝑊ℎ × °𝐶) med antaganden om 
10°C minskning på både fram- och returtemperatur. 

3. Bakgrund 4GDH 

Fjärde generationen fjärrvärme kännetecknas främst av lägre temperaturer, både 
framledning och retur. Begreppet lågtemperatursystem eller low temperature district 
heating (LTDH) har därmed etablerats som en del av 4GDH. Lågtemperatursystem kan 
utformas på olika sätt, nya modifierade metoder utvecklas ständigt och 
systemuppbyggnad kan variera på olika nivåer inom produktion, distribution, lagring och 
leverans. Henrik Näsström, verksamhetsansvarig på Sigholm Tech menar att ett optimalt 
energisystem utformas efter lokala förhållanden och att huvudfokuset inte bör vara att nå 
en viss lägre temperatur. Ett nät med för låga temperaturer som inte kan tillgodose 
nödvändigt värmebehov riskerar att bli ineffektivt och leda till ökad elanvändning för att 
höja temperaturen med värmepump (Tidningen Energi 2020). 
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Enligt både Henrik Näsström och även Kristina Lygnerud som är chef för IVL, kommer 
det bli allt vanligare med varierande temperaturer inom ett och samma fjärrvärmenät. Det 
kommer vara nödvändigt för att ta vara på resurser på ett effektivare sätt än idag. Med 
hjälp av värmeväxlare kan fjärrvärmenät med låga och höga temperaturer byggas ihop 
(Tidningen Energi 2020). I Lund finns ett sådant system som storskaligt håller höga 
temperaturer och samtidigt är sammankopplat med lokala lågtemperatursystem 
(Kraftringen 2019). Totalt byggs eller finns det olika former av lågtemperatursystem på 
totalt 10 ställen i Sverige idag, det är med andra ord ett fåtal system (Tidningen Energi 
2020). Det största omfattar 30 GWh värme och finns i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm 
(Stockholm Exergi 2017). 

3.1 Definitioner och möjligheter 

Begreppet fjärde generationens fjärrvärme har etablerats som en del av 
fjärrvärmeteknikens utveckling och i syfte att möta energiomställningen som världen står 
inför. LTDH har etablerats som en del av 4GDH och kännetecknas av lägre 
systemtemperaturer, dock finns det inte en fastställd definition av vilka exakta 
temperaturer som krävs (Averfalk et al. 2021). Baserat på tidigare studier har definitionen 
gällande systemtemperaturer för denna rapport fastställts till 65°C på framledningssidan 
och 35°C på returledning. Gällande 4GDH finns det olika definitioner och 
utvecklingsområden. Lund et al. (2014) har definierat fem grundläggande attribut som 
4GDH förmå möjliggöra: 

1) Leverera värme med låg temperatur till renoverade, befintliga och nya byggnader 
med låga värmebehov 

2) Leverera fjärrvärme med låga distributionsförluster 

3) Återvinna spillvärme med låg temperatur från diverse industrier och 
verksamheter, samt nyttja grön värme som kan utvinnas geotermiskt och från 
solvärme 

4) Integration av smarta energisystem 

5) Vara en komponent till ett framtida robust och hållbart energisystem 

6) Säkerställd lämpliga strukturer i förhållande till aspekterna: planering, kostnader 
och drivkrafter. 

Sänkta systemtemperaturer följs av många fördelar och möjligheter. Minskade 
värmeförluster innebär besparingar och ökad effektivitet. Möjligheten att ta vara på 
spillvärme som annars går förlorad är också mycket kostnadseffektivt. Spillvärme håller 
ofta lägre temperaturer än högtempererad fjärrvärme och därför är det vid HTDH inte lika 
lönsamt att ta vara på som vid LTDH. Vid LTDH kan spillvärme effektivt tas tillvara på 
med hjälp av värmepump och därmed kan värmen matas in i nätet. I och med 
digitaliseringen etableras allt fler datacenter som producerar processvärme (Averfalk et 
al. 2021). Enligt ReUseHeat (2020) släpper ett medelstort datacenter ut 3700 MWh 
termisk energi per år, sett till samtliga medelstora datacenter skulle totalt 48 TWh kunna 
återvinnas varje år. Det skulle täcka Sverige fjärrvärmeanvändning år 2021, se tabell 1.  
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Utöver ovannämnda fördelar öppnas även dörren för nya rörmaterial. Istället för stålrör 
finns möjligheten att nyttja plaströr, som är billigare och mer lätthanterligt vid 
förläggning i marken. Dessutom minskar slitaget på rören vid lägre temperaturer. Vidare 
är arbetsförhållanden vid förläggning och reparation en aspekt som förbättras, vid 
temperaturer under 100°C finns ingen risk för ånga och skållning som kan vara mycket 
farligt (Respondent 6 2022). 

I avsnitt 3.2.3 tas flaskhalsar upp som en teknisk barriär för 4GDH, vilket det också är. 
Faktum är dock att flaskhalsar i kombination med möjligheten att ta vara på lokal 
spillvärme även skulle kunna ses som en möjliggörare för etablering av lågtempererad 
fjärrvärme. Enligt Averfalk et al. (2021) är det viktigt att identifiera och åtgärda 
flaskhalsar för att möjliggöra en omställning till LTDH. Flaskhalsar kan därmed ses som 
ett argument för att vidare undersöka LTDH som en typ av åtgärd för att hantera 
flaskhalsen (Respondent 3 2022). För områden då det finns möjlighet att ta vara på lokal 
värmetillförsel bortom flaskhalsen kan en konvertering till LTDH vara lösningen. En 
sådan integrering innebär att inte lika mycket värme måste tillgodoses via den primära 
ledningen och därav minskar belastningen och såväl risken för flaskhals (Averfalk et al. 
2021). 

3.2 Tekniska barriärer 

Det finns en hel del utmaningar med LTDH, både när det gäller konvertering av 
nuvarande högtemperatursystem och även uppbyggnad av helt nya system. 4GDH skiljer 
sig på många sätt jämfört med 3GDH, det handlar inte enbart om att sänka temperaturen, 
det är snarare ett helt nytt pussel som ska läggas. Nya systemlösningar och integration av 
energilagring, värmepumpar, förnybar och återvunnen energi innebär även komplexa 
utmaningar på teknisk, social och ekonomisk nivå. I detta avsnitt redogörs fyra 
återkommande utmaningar samt möjliga lösningar. 

3.2.1 Legionella 

Legionella är en bakterie som kan orsaka två allvarliga sjukdomar, mest förekommande 
är legionärssjukan som är en typ av lunginflammation. Bakterien yttras även som Pontiac 
feber vilket är influensaliknande och lindrigare än legionärssjukan 
(Folkhälsomyndigheten 2021). Ett par hundra fall av legionärssjuka rapporteras årligen i 
Sverige, internationella studier visar att 5 till 30% som insjuknar dör. Människor med 
nedsatt immunförsvar och rökare löper större risk att insjukna och blir allvarligare sjuka 
(Boverket 2021). 

Vid temperaturer under 20°C är bakterien vilande. Den optimala tillväxten av legionella 
är vid stagnation av vatten och temperaturer mellan 25 och 50°C. Höga temperaturer är 
en lösning för att undgå bakterien. Vid temperaturer över 50°C avtar legionellabakterier 
med en viss tid, se tabell 2 (Boverket 2021). Legionella har dock observerats i 
temperaturer över 50°C (Averfalk och Werner 2018). Tiden, flödeshastighet och pH-
värde är andra faktorer som också är betydande för legionellatillväxt. Fördelaktigt är 
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långsam beredning av TVV, med lång omsättningstid i både varmvattencirkulation och 
tankar (Boverket 2021). 
  
Tabell 2. Minskning av legionellabakterier i vissa temperaturer och under specifikt 
tidsspann (Persson 2011). 
 

Temperatur på vatten [°C] Tid då 90% av legionellabakterierna 
dött [minuter] 

50 80 till 110 

55 20 

60 2  

 

Det är problematiskt att legionellatillväxt är som mest gynnsam vid samma temperaturer 
som är tänkta för 4GDH. Alternativa metoder finns för avdödning av bakterier, bland 
annat kemiska bekämpningsmedlen, behandling av ozon och UV-ljus. Den sistnämnda är 
mer vanlig i TVV-system. UV-lampor installeras i systemet och bestrålar området runt 
om, de bakterier som kommer i kontakt med ljuset dör. Metoden är inte helt vattentät då 
endas bakterier i den bestrålade punkten dör och tillväxt efter UV-lampan kan uppkomma. 
Metoden anses endast vara en kompletterande saneringsmetod mot legionella (Persson 
2011). 

I Sverige är det Boverkets byggregler (BBR) som föreskriver vad som gäller kring 
installation av TVV. Bestämmelserna är utformade för att hålla tillräckligt höga 
temperaturer för att minimera risken för tillväxt av bland annat legionellabakterier i 
varmvattensystem. Bestämmelserna är även utformade för att förebygga risken för 
skållning, därför finns en maxgräns för temperaturen. Följande är krav enligt BBR:  

▪ 50°C, lägsta tillåtna varmvattentemperatur vid tappställen 
▪ 50°C, lägsta temperaturen som får förekomma i en varmvattencirkulationsledning 
▪ 60°C, högsta tillåtna temperaturen vid tappställen med anledning av risk för 

skållning 

På grund av värmeförluster vid distribution, måste temperaturen på vattnet som lämnar 
varmvattenberedaren vara högre än 50°C. Rekommenderat är 60°C. Förlusterna varierar 
och beror dels på rördimensioner, dels material (Boverket 2021). 

I resten av Europa finns inte samma krav gällande varmvatteninstallationer och 
legionellatillväxt. I exempelvis Danmark och Tyskland finns enbart riktlinjer gällande 
temperaturer men inga säkerhetskrav som skall följas. Men det förutsätter att den totala 
vattenvolymen i systemet inte är mer än tre liter, uteslutet värmeväxlaren (Gerhardy 
2012). 
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3.2.2 Höga temperaturbehov 

I avsnitt 2.3.5 belystes variationen av olika värmesystem och värmebehov, på samma sätt 
varierar kunders temperaturbehov. Kunder med höga temperaturbehov är en direkt 
begränsning för energibolag som strävar efter att sänka framledningstemperaturen. 
Typiska kunder med dessa behov är specifika industrier, äldre ineffektiva bostadshus och 
förr i tiden även sjukhus. Upprustade moderna sjukhus eller renoverade bostadshus 
behöver oftast inte samma höga temperaturer som tidigare. Averfalk et al. (2021) skriver 
om ett sjukhus som alltid tillgodosetts med framledningstemperatur på 100 till 110°C, 
men efter noggrann utredning visade det sig vara möjligt att sänka temperaturen till 
mellan 70 och 80°C. Ytterligare exempel är ett äldre flerbostadshus i Borlänge som 
genomgått omfattande renovering av fönster, isolering och ventilationssystem vilket 
möjliggjorde en sänkning av fram- och returtemperatur i befintligt värmesystem till 48°C 
respektive 36°C. Men för att sänka temperaturen i fjärrvärmenät behöver energibolag ha 
kännedom ändrade behov. Vidare lyfter Averfalk et al. (2021) betydelsen av att känna sin 
kund för att möjliggöra systemförändringar. För energibolag finns det ett värde i att 
fokusera på de kunder som har högre systemtemperaturkrav än en genomsnittlig kund 
och i detalj undersöka om de äldre kraven kvarstår idag eller ej. För industrier och andra 
kunder som fortsatt kräver hög framledningstemperatur är ett alternativ att tillämpa en 
speciallösning för att möjliggöra temperatursänkning i resten av området. En sådan 
lösningen kan vara att installera en temperaturhöjare i form av en värmepump som höjer 
temperaturen specifikt till denna kund som kräver det (Khan et al. 2020). 

3.2.3 Flaskhalsar 

En flaskhals i ett fjärrvärmenät uppstår då flödet begränsas av systemets rördiameter. 
Konsekvensen av detta är ett tryckfall i området bortom flaskhalsen, som innebär att det 
inte går att upprätthålla ett tillräckligt stort differenstryck (𝛥𝑝). Differenstrycket är 
tryckskillnaden som driver fjärrvärmeflödet. Är det för lågt kan värmeleverans till kund 
blir sviktande. För optimal drift bör därför flaskhalsar minskas eller elimineras helt.  
Flaskhalsar är inget nytt problem men det anses bli ett ökat problem med 4GDH (Brange 
et al. 2017). 

I lågtemperatursystem förväntas större reduktion av framledningstemperaturen än 
returtemperaturen vilket medför en lägre temperaturskillnad än i dagens konventionella 
fjärrvärmenät. För att bibehålla samma värmeleverans vid övergång från HTDH till 
LTDH krävs då ökat flöde, vilket kanske inte alltid är möjligt då rören är dimensionerade 
för lägre flöden. Risken för flaskhalsar ökar därför i takt med strävan efter lägre 
temperaturer. Det ska dock nämnas att flaskhalsar även kan uppstå då nätet förtätas eller 
ett område byggs ut och värmebehovet ökar (Brange et al. 2017). 

Averfalk et al. (2021) presenterar en sammanställning av olika lösningar och metoder 
som är lämpliga åtgärder då flaskhalsar uppstår. En kortsiktig lösning på problem är att 
öka framledningstemperaturen och öka pumpkraften vilket är raka motsatsen till 4GDH. 
Bland de hållbara och långsiktiga lösningarna är den vanligaste metoden att öka 
rördiametern via upprustning av nätet. Det är dock ett dyrt alternativt. Genom att ta vara 
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på lokal värmetillförsel bortom fjärrvärmenätet där flaskhalsen uppstått kan flaskhalsen 
elimineras. En del av värmebehovet i det aktuella området kan tillgodoses med 
exempelvis värme från solfångare, spillvärme från industri eller geotermisk värme, och 
på så vis blir problemområdet i nätet mindre belastat. Värmelagring är ytterligare en 
långsiktig lösning som kan integreras i fjärrvärmesystem och eliminera flaskhalsar.  

Sekundärsidan är en annan faktor som spelar in och där åtgärder kan vara möjliga för att 
minska värmebehovet och därmed minska belastningen på nätet. Detta kallas för demand 
side management (DSM) och används bland annat av Brange et al. (2017), som bedömer 
att det är möjligt att reducera 30 till 50% av det totala värmebehovet i ett befintligt område 
på någorlunda kort tid utan större konsekvenser för konsumenterna. För att arbeta 
proaktivt mot flaskhalsar är planering och eftertänksamhet viktigt både vid kommande 
etablering av fjärrvärmenät och vid utbyggnad eller ombyggnation av befintligt nät. De 
långsiktiga lösningarna är både billigare och bättre i längden än de traditionella lösningar 
som används (Brange et al. 2017). 

3.2.4 Ekonomiska incitament 

Kort och gott handlar fjärrvärmeverksamheten om att med så lite ekonomiska resurser 
som möjligt producera och leverera så mycket värme som möjligt. Fjärrvärmen i Sverige 
motiveras ofta med den ekonomiska nyttan. Värmen från ett fjärrvärmesystem har 
fördelen att oftast vara billigare än värme från andra system, framförallt då elpriset är 
högre än värmepriset. Genom kostnadsminskningar blir affären konkurrenskraftig och 
genererar vinst (Frederiksen och Werner 2013). Även 4GDH drivs av den ekonomiska 
fördelen som kommer genom att integrera nya värmekällor med högre effekt och lägre 
temperaturer (Tidningen Energi 2020). 

Den svenska fjärrvärmemarknaden har etablerats och utvecklats utan konkurrens. För 
framtiden förutspår Werner (2017) att 4GDH kommer med fler utmaningar och en ökad 
konkurrens i och med nya tekniker, flera inblandade aktörer, förändrat värmebehov på 
sekundärsidan och nya affärsmodeller. Hawkey et al. (2013) menar att energibolag som 
verkat på en i stort sett oförändrad marknad under många decennier behöver tänka i nya 
banor när det gäller investeringar. Från traditionella och monotona tekniker till 
differentierad teknik som innebär förändring på organisations- samt kunskapsnivå. Dock 
är det inte så enkelt, nya investeringar i redan etablerade fjärrvärmenät är omfattande och 
innebär stora kostnader som få aktörer är beredda att betala. Enligt Respondent 4 (2022) 
är det gröna incitamentet inte tillräckligt motiverande för att sekundärsidan ska vara 
beredda att bekosta förändringar och för ett energibolag som SFAB finns det inte 
utrymme att investera i åtgärder när systemet funkar, det är en för stor risk.  

Det finns utmaningar i att förmedla värdet av lågtempererad fjärrvärme till samhället och 
kunder (Sernhed et al. 2018). Trots flertal studier som visar på att etableringen av 4GDH 
genererar energieffektiviseringar och monetära fördelar för samtliga aktörer finns det få 
statliga incitament som initierar utvecklingen. De som finns är ofta riktade mot forskning. 
En lösning för att utvecklingen av 4GDH ska gå i rätt riktning är således implementering 
av styrmedel vid rätt tidpunkt och inom en rimlig nivå. Utformningen av styrmedel är 
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nödvändigt för att energibolag ska våga satsa på 4GDH och inte 3GDH (Lund et al. 2018). 
Vid nyetablering av LTDH finns det unika försäljningsargument (unique selling points) 
med slagkraft, gällande omställningen till LTDH för redan befintliga kunder är 
argumenten färre och mer vaga. En win-win situation kan vara lösningen, med nya 
prismodeller som inkluderar ett bonus-malus system motiveras kunder att sträva mot 
lägre temperaturer. Kortfattat innebär ett sådan system att de kunder som håller lägre 
temperaturer än nödvändigt premieras och de som överskrider temperaturerna belastas 
med högre kostnader (Averfalk et al. 2021) (Respondent 4 2022). 

3.3 Tidigare studier 

Som redan beskrivits så går fjärrvärmens utveckling mot lägre årsmedeltemperaturer, 
visionen gällande 4GDH är att möjliggöra en framledningstemperatur till abonnentens 
fjärrvärmecentral på 50°C och en returtemperatur på 20°C (Lund et al. 2014). Ännu har 
inget projekt lyckats påvisa dessa temperaturer, varken för nyetablerade fjärrvärmenät 
eller befintliga (Werner 2017). I en studie gjord av Averfalk och Werner (2017) har 
visionstemperaturer för 4GDH verifierats vara möjliga genom simuleringar av ett 
trerörssystem. Många studier har gjorts som indikerar att det går åt rätt håll, nedan 
presenteras ett urval för att visa på den stora variationen i system och konstruktion. I figur 
5 har samtliga systemtemperaturer sammanställts för de projekt som presenteras i detta 
avsnitt.  

 

 
Figur 5. Sammanställning av framlednings- och returledningstemperaturer för diverse 
projekt inom 4GDH. Inkluderat är även detta projekts definition av LTDH, 
visionstemperaturer för 4GDH och dagens genomsnittliga temperaturer i Sverige och 
Danmark.   
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Frederiksberg, Danmark 

Lägre temperaturer innebär större flöden i fjärrvärmenätet och i byggnaders 
värmesystem. I Frederiksberg, Danmark har ett demonstrationsprojekt genomförts med 
smarta radiatortermostater för att undersöka nya sätt att skapa robusthet mot stora flöden 
i redan befintligt radiatorsystem för att säkerställa funktionen av lägre temperaturer. 
Genom smart styrning och algoritmer kunde returtemperaturen begränsas och 
systemtemperaturerna i nätet blev således 80°C respektive 48°C (fram-/returtemperatur) 
(Averfalk et al. 2021). 
 
Viborg, Danmark 

I Viborg, Danmark har man i flera år successivt sänkt systemtemperaturerna i ett redan 
befintligt nät. Tanken är att värmepumpar ska nyttjas där det är nödvändigt. För att lyckas 
med lägre temperaturer har många resurser lagts på att sänka temperaturbehovet på 
sekundärsidan i området, exempelvis genom åtgärder i ett flerbostadshus med 33 
lägenheter byggda under 1970-talet. Genomsnittlig fram- och returtemperaturer ligger 
idag på 68°C respektive 40°C. Denna förändring drevs av en upptäckt som gjordes under 
en inspektion. Husets radiatorer var inte korrekt utrustade och det blev obalans i 
värmesystemet. Genom sänkt framledningstemperatur och ett ökat flöde minimeras de 
negativa effekterna som tidigare funnits (Averfalk et al. 2021). 
 
Norra Djurgårdsstaden 

I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm pågår en implementering av LTDH, med omkring 
30 GWh genererad fjärrvärme blir det ett av de största systemen i Europa (Tidningen 
Energi 2020). För närvarande är systemtemperaturerna 74.2°C och 42.8°C (fram-
/returtemperatur). Systemet är ännu under utveckling, tanken är att på sikt implementera 
ett flertal innovativa lösningar i systemet, bland annat återvinna värme från avloppsvatten 
(Stockholm Exergi 2017). I dagsläget är det enbart konfigurerat för att återvinna värme 
från returvattnet i det befintliga 3GDH, som är den primära värmekällan (Tidningen 
Energi 2020). 
 
Brunnshög, Lund  

I Brunnshög, Lund pågår satsningen av ett 6.5 km långt lågtemperaturnät (Schmidt et al. 
2021). Projektet drivs i grunden av ett forskningsprojekt och att man vill undersöka 
möjligheten att ta vara på värme som produceras från två forskningsanläggningar. En 
redan befintlig och en som planeras byggas i framtiden. Från den befintliga anläggningen, 
MAX IV återvinns värme som håller temperaturer mellan 30 och 50°C. I framtiden 
planeras temperaturen höjas till 65°C för att hålla gränsvärdena för legionella. Nätet är 
klassiskt konfigurerat en transformatorstation i varje byggnad och med två parallella rör 
varav ca 3 km i plast (Averfalk et al. 2021) (Kraftringen 2019). 
 
Halmstad 3P 

I ett nytt etablerat bostadsområde vid namn Ranagård i Halmstad planeras LTDH-system 
att implementeras och tillgodose ca 500 byggnader med värme och TVV. Det kommer 
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finnas tre fjärrvärmenät i området varav två är traditionella 2 rörsystem och det tredje är 
konstruerat med ett tredje rör (4GDH-3P). Tekniken med ett tredje rör är relativt ovanlig. 
Olika nätkonfigureringar passade bra i detta fall då det gav den tryggaste leveransen men 
det syftade även till att kunna jämföra konventionell tvårörsteknik med trerörslösning. 
Hela systemet är uppbyggt av stålrör och 4GDH-3P systemet förväntas hålla en 
framledningstemperatur på 65°C och en returtemperatur på 28°C. Projektet föddes ur en 
kommunal satsning med avsikt att öka fjärrvärmens konkurrenskraft (Smeds 2021). 
 
Salzburg & Graz 

I Österrikes från bland annat två exempel på lyckad implementering av LTDH-system, 
ett i Salzburg och ett i Graz. Genomsnittliga systemtemperaturen i Salzburg är 65/40°C 
och i Graz 69/43°C (fram-/returtemperatur). Området i Salzburg är relativt nybyggt och 
består av lågenergibyggnader som är mycket energisnåla. Projektet är en del av ett större 
EU-projekt vid namn Green Solar Cities och som namnet indikerar så kommer stora delar 
av värmen från solvärme via solfångare. I systemet har även lagringssystem och 
värmepumpar integrerats.  Energimodellen i Graz är ett bra exempel på ett modernt 
koncept på hållbara fjärrvärmeförsörjning via smarta teknik. Genom lägre temperaturer 
kan förnybara värmekällor integreras. Systemet nyttjar i dagsläget återvunnen spillvärme 
från industri och syftar att integrera solvärme och biomassa framöver. Målet är att öka 
andelen förnybar värmeproduktion från 25 till 50% från år 2017 till 2027 (Averfalk et al. 
2021). 
 
Kirsehir, Turkiet 

I Kirsehir, Turkiet har det sedan 1994 funnits ett LTDH i drift som levererar värme till 
1800 byggnader. Systemet består av isolerade singelrör gjorda av stål samt 
glasfiberförstärkta polyesterrör, det har en framledningstemperatur på 54°C och en 
returtemperatur på 49°C (Oktay och Aslan 2007) (Wiltshire 2013). Värmetillförseln 
kommer från stadens geotermiska värmekälla som håller en lägre temperatur är HTDH. 
Möjligheten att nyttja denna värme uppmärksammades och systemet konstruerades 
därefter (Wiltshire 2013). 

4. Metod och material 
I följande avsnitt redogörs en heltäckande och detaljerad metod- samt 
materialbeskrivning. Inledningsvis beskrivs ramverket för uppbyggnaden av ett 
indikatorsystem på en generell nivå. Sedan redovisas tillvägagångssättet specifikt för 
denna studie, som följer av en grundlig beskrivning av operationalisering och 
konstruktion av indikatorsystemet som framställts av författaren. Avslutningsvis beskrivs 
metodiken för tillämpning av bedömningsverktyget, statistiska dataanalyser samt 
känslighetsanalyser som genomförts. 



29 
 

4.1 Ramverk för indikatorsystem 

Centralt för detta arbete är multikriterieanalys (MKA), även kallat indikatorsystem, som 
ursprungligen kommer från beslutsteori. Verktyget är väletablerat och har nyttjats med 
stor variation och framgång inom olika områden (Rosén et al. 2009). Bland annat 
använder Harbottle et al. (2008) en MKA-metod för att utvärdera hållbarhet i olika 
efterbehandlingsprojekt av kontaminerad mark i Storbritannien. Androulaki och Psarras 
(2016) tillämpar MKA för att undersöka olika alternativ för långsiktig 
naturgasförsörjning. Inom området fjärrvärme har Ghafghazi et al. (2010) tillämpat MKA 
för utvärdering av vilken energikälla som är mest lämplig för ett fjärrvärmesystem i 
Vancouver, Kanada. Även Polikarpova et al. (2019) har gjort en liknande studie men på 
ett annat fall, indikatorerna är då inom ramen för ekonomiska, miljömässiga eller sociala 
aspekter.  

Ett indikatorsystem kan utformas på olika sätt med varierad grad av komplexitet beroende 
på dess syfte, men principen är ofta densamma. Angreppssättet är strukturerat och 
innefattar ett antal steg samt metoder, således bryts problemet ned och blir hanterbart. 
MKA är ett relativt enkelt sätt att få en helhetsbild av en komplex fråga då många aspekter 
ska vägas samman. Dessutom utformas transparens om i vilken grad varje faktor påverkar 
den gällande frågan. Verktyget kan både användas i utvärderande syfte och proaktivt, det 
vill säga som ett första steg i en beslutsprocess (Rosén et al. 2009). I detta arbete är syftet 
det sistnämnda.  

Det finns en variation av MKA-metoder, oavsett vilken som nyttjas bör syftet för dess 
användning definieras är tydligt. Linjär additiv metod är den mest förekommande MKA-
metoden. I ett första steg definieras relevanta indikatorer som ska ingå i systemet. Sedan 
tilldelas vardera indikator en viktningsfaktor som speglar dess betydelse för det slutliga 
syftet. En större viktningsfaktor innebär större betydelse jämfört med en indikator som 
tilldelas en lägre viktningsfaktor. Varje indikator graderas i en skala som sedan poängsätts 
(Rosén et al. 2009). Mer specifikt kan en linjär additiv MKA-metod beskrivas enligt 
följande steg:  

1) Identifiera och definiera lämpliga indikator 
2) Tilldela viktningsfaktorer för samtliga indikatorer med hjälp av kunniga på 

området 
3) Gradera varje indikator i lämplig skala 
4) Tilldela poäng för varje alternativ i skalan 
5) Applicera indikatorsystemet på ett eller flera scenarier 
6) Beräkna slutbetyget med hjälp av viktningsfaktorer och poäng 
7) Utvärdera indikatorsystemet med hjälp av känslighetsanalys 

 
MKA-metodiken har för- och nackdelar. Arbetsgången är tydlig och 
användningsområdena många. Både kvalitativa och kvantitativa faktorer kan inkluderas 
i systemet vilket gör det flexibelt. Genom att kunniga på området är delaktiga i 
framtagandet av viktningsfaktorer blir individernas ställningstaganden tydliga och det 
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medför en transparens som är fördelaktig. Detta är en anledning till att MKA passar bra 
som kommunikationsverktyg vid beslutsfattandeprocesser. Baksidan med MKA-
metodiken är att utfallet kan bli något subjektivt, för att undvika detta bör indikatorerna 
vara väl genomtänkta och väljas med omsorg. Likaså gäller vid poängsättning av samtliga 
alternativ för varje indikator. Vilken eller vilka nivåer i skalan som anses acceptabel kan 
vara avgörande för om resultatet blir godtyckligt (Rosén et al. 2009). 

Li et al. (2009) har sammanställt ett antal principer som är viktiga att tänka på vid val av 
indikatorer, se tabell 3. 

Tabell 3. Principer för val av indikatorer för ett indikatorsystem. 

Princip Beskrivning 

 
Dynamik 

Indikatorerna ska kunna ta hänsyn till 
förändring i systemet. Det är därmed 

viktigt med heltäckande alternativ/skalor 

 
Likvärdighet 

Indikatorsystemet bör likvärdigt granska 
olika aspekter om de så är ekonomiska 

eller tekniska 

Mätbarhet Indikatorerna ska vara mätbara, de 
kvalitativa aspekterna bör kvantifieras 

 
Oberoende 

Indikatorerna bör vara oberoende för att 
inte en aspekt ska räknas dubbelt i 

slutresultatet 

Objektivitet Indikatorerna bör vara objektiva och ha 
vetenskaplig grund 

Relativ stabilitet Indikatorerna bör spegla långsiktiga 
aspekter 

Tillgänglighet av data och information Möjligheten för insamling av nödvändiga 
data och/eller information bör vara god 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

I figur 6 visualiseras förfarandet av detta projekt i sin helhet. Projektet har bestått av sju 
delprocesser (gråa boxar) samt tre data-/informationsflöden (blåa boxar). En 
litteraturstudie har genomförts löpande under projektets gång. Inledningsvis hölls 
intervjuer med anställda på SFAB för att dels möjliggöra en tydlig definition av syfte och 
kontext för indikatorsystemet (delprocess 1), dels genomföra en initial kartläggning av 
möjliga indikatorer (delprocess 2).  Därefter identifierades, utvecklades och 
sammanställdes de mest lämpliga indikatorerna (delprocessen 3) för att så väl som 
möjligt passa SFAB:s kontext samt indikatorsystemets syfte. Redan i detta steg 
kontrollerades SFAB:s datatillgänglighet för att undvika risken att framställa ett 
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obrukbart indikatorsystem till följd av obefintliga data. Vidare utformades mätverktyg för 
att möjliggöra kvantifiering och definiera nivåskalor (delprocess 4) för samtliga 
indikatorer.  Delprocess 2 till 4 arbetades med iterativt tills alla indikatorer var 
konkretiserade och tydligt strukturerade. För att vikta indikatorerna mot varandra 
(delprocess 5) genomfördes en enkätstudie, därefter kunde indikatorsystemet 
sammanställas och appliceras på verkligheten (delprocess 6). Slutligen var det möjligt att 
utvärdera indikatorsystemet och dra slutsatser (delprocess 7) kring nyttjande och utfall. 

 

 
Figur 6. Visualisering av tillvägagångssättet steg för steg. Grå ruta syftar till delprocess 
och blå ruta syftar till data-/informationsflöden som möjliggör delprocessen. Angivet är 
även avsnitten där varje delprocess beskrivs mer ingående. Framtagen av författaren. 
 

4.3 Material 
Som grund för detta arbete ligger material i form av data och information från 
intervjuer och SFAB. I detta avsnitt beskrivs processerna för insamling och hantering 
av material. Mer specifika data som nyttjats inom varje indikator beskrivs allteftersom, 
se avsnitt 4.5.2 till 4.5.5. 

4.3.1 Intervjuer 

Som komplement till litteraturstudien genomfördes semistrukturerade intervjuer med 
anställda på SFAB. Det genererade en mer heltäckande bild av potentiella indikatorer 
samt caseområden att applicera och testa verktyget på.  

Valet av respondenter gjordes med hjälp av Respondent 1 (2022). Fyra personer valdes 
ut, samtliga väl insatta i SFAB och med olika perspektiv på verksamhet. Således togs 
olika infallsvinklar i beaktning som är relevanta för verksamhetens dagliga drift men även 
framåt, gällande såväl utveckling som strategiska val inom fjärrvärmeaffären. I frågan om 
en omställning till LTDH är det flera aspekter som är avgörande och påverkas, bland 
annat SFAB:s affär, berörda kunder och distributionsnätets utformning.   

Intervjuerna hölls via videosamtal på Microsoft Teams och pågick mellan 45 och 60 
minuter, samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i syfte att ha fullständig 
dokumentation. Inspelningen möjliggjorde även att författaren som intervjuare kunde 
vara mer närvarande. Semistrukturerade intervjuer är en metod med tydlig struktur som 
utgångspunkt, men inslag av flexibilitet om det anses nödvändigt. Metoden utgår från 
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förutbestämda frågor men har ett spelrum som tillåter spontana följdfrågor, vilket gör 
samtalet mer nyanserat och djupare om så anses nödvändigt. Således utformas vissa delar 
medan intervjun hålls. Semistrukturerade intervjuer skapar en bra balans mellan struktur 
och lösare samtal, vilket i sin tur ger utrymme för att upptäcka nya perspektiv. 
Respondenten upplever ofta en trygghet i det semistrukturerade formatet som snarare 
liknar ett samtal som följer en röd tråd snarare än ett strikt förhör (Gillham 2005). 

I tabell 4 listas samtliga intervjutillfällen med alla respondenter, dess roll och tidpunkten 
då intervjun genomfördes. Respondenterna har anonymiserats med hänsyn till individens 
och SFAB:s integritet, samt för att få så tillförlitliga svar som möjligt på såväl känsliga 
som mindre känsliga frågor. 

Tabell 4. Lista över samtliga respondenter, roll samt tidpunkt då intervjuerna ägde rum. 
 

Alias Roll Datum 

Respondent 1 Konsult affärsutveckling 2021-12-17 
2022-01-24 

Respondent 2 Chef marknad & 
försäljning 

2022-01-24 

Respondent 3 Affärsutvecklare 2022-02-01 

Respondent 4 Kundrelationer 2022-02-11 

Respondent 5 Energiplanerare 2022-02-15 

Respondent 6 Nätplanerare 2022-02-15 

 

4.3.2 Data och datahantering 

Nyckeln till ett användarvänligt indikatorsystem är tydlig struktur, transparens, men även 
okomplicerad åtkomst till nödvändiga data som gör att det kan nyttjas effektivt. 
Indikatorsystemet som utformats har generell applicerbarhet på olika områden. 
Ingångsdata för vardera applicering varierar därmed och är kopplade till det specifika fall. 
Data är avgörande och påverkar systemets utfall, det vill säga resultatet om huruvida en 
konvertering av fjärrvärmenätet är aktuell eller ej. Bedömningsverktyget 
implementerades i programmet Excel som lämpas för enklare kalkyl- och datahantering, 
vilket underlättade vid nyttjande. Ingångsvärden matades in och resultatet presenterades 
direkt, både i sin helhet och för vardera indikator. Därmed skapades tydlighet och 
transparens för vilka delar som påverkade slutresultatet positivt och vilka delar som hade 
en negativ inverkan. Det var högst relevant att nödvändiga data skulle vara lättillgänglig 
för att möjliggöra ett effektivt användande under arbetets gång men även för nyttjande i 
framtiden. Verktyget bygger därför främst på data som finns i SFAB:s interna system och 
enkelt kan erhållas. Ett fåtal ingångsvärden baseras på externa offentliga data. Mer 
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specifikt presenteras både kvalitativa och kvantitativa data löpande i avsnitt 4.5.2 till 
4.5.5. 

4.4 Identifiering av indikatorsystemets syfte och kontext 

Projektet inleddes med att tydligare identifiera, konkretisera och avgränsa 
indikatorsystemets ändamål då etablering av lågtempererad fjärrvärme kan tolkas på olika 
sätt. Det ansågs nödvändigt innan arbetet kunde fortgå då det är den initiala ramen för 
hela verktyget. Således anordnades ett tillfälle tillsammans med Respondent 1 (2022) och 
Respondent 2 (2022), där den vedertagna metoden brainstorming nyttjades. 
Brainstorming är användbar vid önskan av idéskapande, för att lyfta perspektiv som 
annars inte hade tagits i beaktning. Det är en effektiv metod som kräver få resurser 
(Wilson 2013). 

I detta projekt genomfördes tillfället muntligt via Microsoft Teams. Metoden tillåter 
diskussion och resonemang vilket passade väl för att rama in och ta beslut om mest 
lämpligt appliceringsområde. Brainstormingen resulterade i tre alternativa scenarier som 
utgångspunkt vid uppbyggnad av indikatorsystemet. Dessa tre scenarier presenteras i 
tabell 5.  

Tabell 5. Beskrivning av de tre alternativa områden som inledningsvis övervägdes för 
applicering av indikatorsystemet. Alternativ 3, som är tydligare markerad valdes som 
initialt utgångsläge.  

Potentiella alternativ Beskrivning 

 
Alternativ 1 

Implementering av LTDH i planerat 
nybyggt område, där fjärrvärmesystem 

ännu inte är etablerat  

 
Alternativ 2 

Implementering av LTDH i redan 
befintligt bostads- och/eller 

industriområde, där fjärrvärmesystem 
ännu inte är etablerat 

 
 

Alternativ 3 

Implementering av LTDH i redan 
befintligt bostads- och/eller 

industriområde, där konventionellt 
fjärrvärmesystem sedan tidigare är 

etablerat 

 

Alternativ 3 valdes som primär utgångspunkt, vilket kom att lägga grunden för 
utformningen av indikatorsystemet. Alternativ 1 uteslöts med anledning av det är ett 
scenario då både fjärrvärmesystemet och bebyggelsen inte är befintlig och alltså byggs 
upp från scratch. I ett sådant läge finns möjligheten att utforma sekundärsidan så att det 
är anpassat efter ett lågtemperatursystem. Ett indikatorsystem i detta läge skulle inte fylla 
någon större funktion. Även en utformning av LTDH i alternativ 2 är anpassningsbar med 
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hänsyn till förutsättningarna på sekundärsidan. Då SFAB i dagsläget har väletablerade 
fjärrvärmenät som inte innefattar någon LTDH ansågs alternativ 3 vara det 
appliceringsområde som skulle ge mest nytta att bygga ett indikatorsystem kring. 
Dessutom har SFAB data och information på redan befintliga kunder och nät, vilket är 
fördelaktigt. 

4.5 Konstruktion av indikatorsystem 

Genom sammanställning av relevant litteratur och aktuell forskning på området 
konstruerades indikatorsystemet för detta projekt. Indikatorerna valdes med omsorg för 
att hålla hög relevans och gångbarhet i sammanhanget. I kommande avsnitt presenteras 
samt motiveras valet och uppbyggnaden av samtliga indikatorer. De grundas i följande 
segment: kvalitativ kontext, sekundärsidans förutsättningar, energiekonomisk nytta och 
systemtekniska förutsättningar.   

4.5.1 Operationalisering  

Materialet som ligger till grund för litteraturstudien och därmed är underlag till val av 
indikatorer kommer främst från Uppsala Universitetsbiblioteks databas. Syftet med 
universitetsbiblioteket är att tillhandahålla litteratur inom olika vetenskapsområden för 
att bidra till utbildning samt forskning. Biblioteket granskas regelbundet och hålls därmed 
uppdaterat för att hålla högsta kvalitet (Uppsala universitet 2022). Även publikationer 
från branschorganisationer har nyttjats. Rapporter från bland annat Energiföretagen (där 
f.d. Svensk Fjärrvärme ingår) och Internationella Energirådet (IEA) har varit centrala. 
IEA är en fristående organisation som bildats i syfte att minska samhällets behov av olja 
genom kunskapsspridning och rådgivning (IEA 2022). 

Litteraturstudien i kombination med intervjustudier resulterade i fyra aspekter som ansågs 
ha en central roll vid möjliggörande av konvertering av ett HTDH-system till LTDH-
system. De fyra aspekterna definieras som kvalitativa förhållanden, sekundärsidans 
förutsättningar, energiekonomisk nytta och systemtekniska förutsättningar. Respektive 
område utformades till en indikator med tillhörande mätverktyg, se tabell 6. Tillsammans 
utgör de indikatorsystemet för detta arbete. Mätverktygen skapar en något simplifierad 
bild av verkligheten i och med begränsningar i datatillgång, men anses acceptabel för en 
första bedömning. 

Tabell 6. Centrala aspekter att beakta vid konvertering till LTDH, samt tillhörande 
mätverktyg.  
 

Aspekt Kvalitativa 
förhållanden 

Sekundärsidans 
förutsättningar 

Energiekonomi
sk nytta 

Systemtekniska 
förutsättningar 

Mätverktyg KA AA CRG STA 
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Vid uppbyggnad av ett indikatorsystem är det önskvärt att hålla en balans mellan enkelhet 
och heltäckande bedömning. Detta beaktades och resulterade i de fyra indikatorerna som 
tillsammans genererar en helhetsbild och säkrar en enkelhet vid nyttjande av verktyget. 
Genom tydlig avgränsning och segmentering mellan de fyra aspekter säkerställdes 
oberoende av indikatorerna och tillhörande mätverktyg. Fortsatt motiveras syftet med 
vardera indikator och i nästkommande avsnitt presenteras indikatorerna och 
utformningen av mätverktygen mer ingående.  

Tidigare forskning pekar på att det finns delar av redan befintliga konventionella 
fjärrvärmenät som i en kvalitativ kontext är mer eller mindre lämpliga för implementering 
av LTDH. Denna något mer abstrakta uppfattningen av att en del av fjärrvärmenätet är 
lämpligt för lägre temperaturer är minst lika viktig att fånga upp som kvantitativa 
förutsättningar i ett första bedömningssteg. Därför utformades KA-indikatorn för att 
fånga upp samtliga kvalitativa förhållanden som anses fördelaktiga. 

Sekundärsidan har en avgörande roll i omställningen till LTDH, men det är även denna 
aspekt som kan sätta käppar i hjulet om förutsättningarna inte finns. Om sekundärsidan 
inte har de förutsättningar som krävs för att försörjas med fjärrvärme som håller lägre 
temperaturer så finns det absolut inget syfte att konvertera nätet såvida inte en omfattande 
renovering genomförs. AA-indikator utformade med syfte att mäta hur väl området i fråga 
utifrån dagsläget har de förutsättningar som krävs. Förutsättningen definieras som lågt 
temperaturbehov.  

Liksom sekundärsidan har även det befintliga fjärrvärmenätet en avgörande roll för 
huruvida en omställning är möjlig att genomföra eller inte. Den systemtekniska 
uppbyggnaden av ett fjärrvärmenät är komplex. Dimensioner är bestämda efter mycket 
specifika data såsom tryck, flöden och temperaturbehov, för att klara en viss 
värmeleverans till kunder i ett specifikt område. Genom STA-indikatorn genereras en 
förenklad uppfattning om huruvida de systemtekniska förutsättningarna finns för att 
sänka temperaturen i nätet eller inte. Mätverktyget syftar till att fånga upp möjligheten 
för ökad systemkapacitet i nätet men även lokalt i området som undersöks.  

Den ekonomiska nyttan som genereras av LTDH-system jämfört med HTDH-system lyfts 
sällan fram i tidigare forskning. Det är först nu på senare år som denna fördelaktiga aspekt 
har blivit tydligare genom olika projekt och teoretiska simuleringar. Den ekonomiska 
nyttan är komplex och svår att uppskatta vid en första screening av ett område. Optimalt 
hade varit att väga ihop kostnader för konvertering av nätet med lönsamheten som 
kommer i och med omställningen. Men det är svårt och tidskrävande. Därför utformades 
CRG-indikatorn i syfte att undersöka den ekonomiska nyttan som temperatursänkningen 
genererar. Med andra ord, hur stora besparingar som kan göras genom att minska 
värmeförlusterna. 

4.5.2 Kontextuell analys (KA) 

Kvalitativa faktorer som anses fördelaktiga vid konvertering till LTDH, men svåra att 
kvantifiera sammanställdes i en indikator. Denna indikator benämns som Kontextuell 
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analys (KA) och utformades till en checklista bestående av fem kvalifikationer, se tabell 
7. Tillämpning av KA är systematiskt och okomplicerat, varje kvalifikation granskas och 
de som uppfylls checkas av. Ju fler kvalifikationer som bockas av desto bättre 
förutsättningar har det tilltänkta området för framtida konvertering till LTDH. Vilka 
kvalifikationer som bockas av vid tillämpning av KA kan i viss grad vara ett resultat av 
intuitionen hos den som står för genomförandet. För att minimera risken att en bedömning 
blir godtycklig, definieras samtliga kvalifikationer mer ingående i löpande text nedan.  

Tabell 7. Lista över kvalifikationer som inkluderas i KA-indikatorn. Sammanställd av 
författaren.  

Kvalifikation 

Det aktuella området anses vara en 
isolerad ö 

Sannolikheten att det aktuella området 
byggs ut inom snar framtid anses låg 

Det aktuella området är relativt nybyggt 

Det finns ett intresse bland abonnenter i 
området att sträva mot mer 
energieffektiva lösningar i 

fjärrvärmesystemet 

Det finns närliggande industri, serverhall 
eller liknande verksamhet som genererar 

outnyttjad spillvärme 

 

Det aktuella området anses vara en isolerad ö, är en kvalifikation som inkluderades i KA. 
En isolerad ö är i denna studie definierad till ett lokalt begränsat område som är 
ändpunkten i en del av det större nätet. Med andra ord, nätet tar slut vid det aktuella 
området och det finns inget ytterligare område som ska försörjas längre ut. Vid 
konvertering av redan befintligt HTDH till LTDH är det inledningsvis lämpligt att 
undersöka isolerade öar då ingen påverkas bortom det område där åtgärder görs. Denna 
kvalifikation uppmärksammades bland annat under en intervju med Respondent 5 (2022), 
som menar på att dessa områden är väl lämpade för en omställning då risken för att 
kannibalisera på SFAB:s resterande fjärrvärmeaffär är liten. Det vill säga en konvertering 
till LTDH skulle inte påverka andra befintliga affärer med högre temperaturer, enbart det 
isolerade området. Potentiellt skulle en omställning i sådana områden öppna för nya 
lönsamma affärsmöjligheter vilket är intressant för SFAB. Denna kvalifikation bekräftas 
genom att studera den GIS-karta över fjärrvärmenätet som SFAB tillhandahåller. 

Sannolikhet att det aktuella området byggs ut inom snar framtid anses låg, inkluderades 
i KA på liknande grund som den ovan nämnda kvalifikationen. Detta för att säkerställa 
att en konvertering till LTDH inte ska begränsa en potentiell framtida utbyggnad av 
fjärrvärmenätet till abonnenter med högre temperaturbehov. I samtal med kunniga och 
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upplysta på SFAB fattas beslut om denna kvalifikation uppfylls vid tillämpning eller ej. 
Det ska inte finnas någon kännedom om att en planerad utbyggnad är på gång inom en 
20 årsperiod för att kvalifikationen ska uppfyllas.  

För att en konvertering till LTDH ska vara aktuell bör de byggnader som fjärrvärmenätet 
levererar värme till, ha de förutsättningar som krävs. De ska vara relativt nybyggda och 
ha en tillräckligt hög byggteknisk prestanda gällande isolering och täthet. Hänsyn måste 
tas till sekundärsidan. Därför inkluderas kvalifikationen det aktuella området är relativt 
nybyggt i den kontextuella analysen. Det är större sannolikhet att byggnadsprestandan är 
god och att radiatorsystemet på sekundärsidan har de fördelaktiga dimensionerna 
60/40/20°C (framlednings-/returlednings-/rumstemperatur) om byggnadsåret är 1980 
eller senare, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att LTDH är lämpligt. För att uppfylla 
denna kvalifikation ska ingen byggnad som KA tillämpas på vara byggd tidigare än 1980. 
Byggnader som etablerats tidigare kan givetvis ha genomgått omfattande renovering, men 
på grund av begränsad data- och informationstillgång kan det inte antas med säkerhet. 
Genom kunddata tillhandahållen av SFAB kontrollerades byggnadsår för samtliga 
byggnader och kvalifikationen checkades därefter av eller ej. 

I dagens samhälle blir allmänheten ständigt informerad om energiomställningen och 
utvecklingen samt vilka förändringar som krävs för att uppnå diverse klimatmål. Personer 
som inte tidigare varit engagerade eller påverkade blir det oavsett om de vill eller inte. 
Enligt Kristina Lygnerud på IVL är det inte helt ovanligt att kunder vill att energibolag 
ska se över möjligheterna att ta vara på restvärme då det ger ett grönt avtryck (Tidningen 
Energi 2020). En sådan kunddialog där energibolag är lyhörda, ser över möjligheterna att 
ställa om och skräddarsy lösningar leder även till andra fördelar såsom starkare 
kundrelationer. Påtryckningar från kundsidan om att ställa om till mer energieffektiva 
lösningar inom fjärrvärme är av värde och en drivfaktor för förändring. Därför 
inkluderades visat intresse från kund som en kvalifikation i KA. Detta förutsätter att 
SFAB varit lyhörda och uppmärksammat intresse bland abonnenter i området, om så är 
fallet uppfylls denna kvalifikation. 

Ytterligare inkluderas följande kvalifikation i KA, det finns närliggande industri, 
serverhall eller liknande verksamhet som genererar outnyttjad restvärme. I LTDH-
system kan sådana verksamheter med fördel integreras och den lågvärdiga spillvärmen 
återvinns, vilket inte är lönsamt i HTDH-system. Tillvaratagande av restvärme är av stort 
värde, då det bidrar till ett mer hållbart och resurseffektivt system. För att en 
systemintegration ska vara lönsam bör restvärmen produceras i eller intill det område som 
utvärderas. Ligger verksamheten i området är kvalifikationen uppfylld och kan checkas 
av, ligger den i närområdet görs en bedömning med kunniga på SFAB huruvida den anses 
aktuell eller inte. I det ideala fallet hade en mer specifik bedömning gjorts av denna 
kvalifikation med hjälp av data om mängden spillvärme och hur väl den täcker 
värmebehovet i området. Dessvärre fanns inte den informationen att tillgå. 
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4.5.3 Abonnentanalys (AA) 

En abonnentanalys (AA) utvecklades som en del av indikatorsystemet för att ta hänsyn 
till sekundärsidans förutsättningar som är avgörande i frågan om LTDH är lämpligt eller 
ej. AA syftar till att granska nuvarande temperaturbehov för samtliga kunder i det område 
som undersöks och fastställa att behovet är tillräckligt lågt.  

SFAB tillhandahåller inte systemtemperaturer för alla inkopplade byggnader. Istället 
estimerades temperaturbehovet med hjälp av annan byggteknisk data som fanns 
tillgänglig, byggnadsår i kombination med specifik värmeanvändning. Byggnadsår 
antogs vara samma år som abonnenten kopplades in till SFAB:s distributionsnät om exakt 
data inte fanns tillgänglig. Specifik värmeanvändning, 𝑄𝑠𝑝𝑒𝑐  beräknas enligt ekvation 3 

med enhet [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟]. 𝑄𝑠𝑝𝑒𝑐  =  𝑄𝑡𝑜𝑡,å𝑟𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝           (3) 

Där 𝑄𝑡𝑜𝑡,å𝑟 [𝑘𝑊ℎ] är årliga värmekonsumtion och 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 [𝑚2] är total uppvärmd boarea. 

Data om årlig värmeanvändningen tillhandahölls av SFAB för samtliga kunder. 
Uppvärmd boarea uppskattades via mätverktyg som finns tillgängligt i offentliga 
plankartor (Botkyrka Kommun 2022). 

Estimeringen av temperaturbehovet resulterade i att abonnenter klassificerades i en av de 
två kategorierna, lågt eller högt temperaturbehov, se tabell 8.  

Tabell 8. Beskrivning av lågt och högt temperaturbehov för abonnenter. 

Temperaturbehov Beskrivande kriterium 

 
 

Lågt 

Byggnadsår 1980 eller senare med årligt 
värmebehov under 200 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

Byggnadsår tidigare än 1980 som 
genomgått omfattande renovering  

 
Högt 

Byggnadsår tidigare än 1980 

Byggnadsår 1980 eller senare med årligt 
värmebehov över 200 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

 

Initialt tillhör abonnenter med byggnadsår 1980 eller senare till kategorin lågt 
temperaturbehov. Under 1980-talet ökade den byggnadstekniska prestandan i form av 
isolering och täthet, och anses därför tillräckligt god för att passa lägre temperaturer. Det 
kan förekomma fall då omfattande renovering har genomförts på byggnader byggda före 
1980 och som därmed lämpas väl i ett LTDH system. Denna detaljinformation finns i 
dagsläget inte tillgänglig och inkluderades därför inte i bedömningen, beskrivande 
kriterium är därmed transparent i tabell 8. En gräns drogs vid byggnadsår 1980, samtliga 
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byggnader med byggnadsår före 1980 antogs ha för hög dimensionerad systemtemperatur 
än vad LTDH kan tillgodose. Byggnadsåret är ingen avgörande förklaringsfaktor 
avseende temperaturbehov därför togs även specifik värmeanvändning i beaktning. 
Gränsvärdet för detta sattes till 200 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟. Vid högre värde klassades kunden till 
kategorien högt temperaturbehov.   

AA utformades till fyra nivåer, AA 1 till AA 4, som beskriver andelen kunder i det 
aktuella området med högt temperaturbehov. AA beräknas enligt ekvation 4 med [%] som 
enhet.  𝐴𝐴 = 𝐴ℎö𝑔𝐴𝑡𝑜𝑡 × 100         (4) 

Där 𝐴ℎö𝑔 är antalet abonnenter i kategorin högt temperaturbehov och där 𝐴𝑡𝑜𝑡 är totala 

antalet abonnenter i området.  

Nivåerna för abonnentanalysen presenteras i tabell 9. Där AA 1 är en kundandel som är 
lika med eller över 25%. AA 2 är en kundandel mellan 11 och 25%. AA 3 innebär en 
kundandel mellan 2 och 10%. Slutligen, AA 4 betyder att andelen kunder med högt 
temperaturbehov är lika med eller mindre än 1% av den totala kundbasen i området. Dessa 
nivåer är godtyckliga och satta efter vad som anses rimligt efter diskussion med SFAB 
och tidigare studier.  

Tabell 9. Fyrgradig skala över kundandel med högt temperaturbehov i förhållande till 
den totala kundbasen i tillämpat område. En lägre nivå begränsar möjligheten att 
etablera lågtempererat nät då andelen kunder med högt temperaturbehov är stor. 

 
Nivå 

Andelen kunder med högt 
temperaturbehov i förhållande till den 

totala kundbasen är… 

AA 1 … är lika med eller över 25% 

AA 2 … är mellan 11% och 25% 

AA 3 … är mellan 2% och 10% 

AA 4 … är lika med eller mindre än 1% 

 

4.5.4 Systemteknisk analys (STA) 

Med avseende på problematiken med flaskhalsar men även potentiella lösningar som 
beskrivs i avsnitt 3.2.3 konstruerades den systemtekniska analysen (STA) som en 
indikator. STA syftar till att registrera dagsaktuell status men även möjligheten för ökad 
systemkapacitet vid behov. Med andra ord möjliggör STA kartläggning av existerande 
flaskhalsar i dagsläget samt om det finns utrymme i ledningarna att öka flödet utan att 
flaskhalsar uppstår. Utöver detta inkluderades även aspekten kring huruvida lokal 
värmetillförsel är möjlig eller ej. Den systemtekniska analysen utformades genom ett 
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träddiagram, som är en effektiv metod för att systematisk bena ut och strukturera 
komplexa problem (Bergman och Klefsjö 2012). Träddiagrammet genererar en tydlig bild 
av situationen och en grund för vilka insatser som kan komma att bli nödvändiga om en 
konvertering av nätet blir aktuell. Figur 7 illustrerar träddiagrammet och dess steg för att 
undersöka systemkapaciteten för det område som tillämpas. Träddiagrammet 
sammanställdes med noga hänsyn till den informations som alstrats genom litteratur- och 
intervjustudie.  

 

Figur 7. Binärt träddiagram sammanställt av författaren. F betecknar en fråga och S ett 
svar på föregående fråga.  

Som ovan figur illustrerar består varje fråga av två svar, ja och nej. F1 undersöker om det 
finns flaskhalsar i inflödet till det undersökta området i dagsläget. Gör det inte det går 
processen vidare till att undersöka F2b, ett framtida LTDH-scenario med sänkt 
systemtemperatur. Visar det sig att det finns utrymme för ökat flöde vid LTDH är svaret 
på F2b ja, och analysen avslutas då systemkapaciteten inte anses vara ett hinder. Men om 
svaret istället är nej går undersökningen vidare till F3b, som undersöker möjligheten att 
ta vara på lokalproducerad värme. För att återgå, detta gäller även om svaret är ja på F1, 
om flaskhals förekommer vid dagens systemförhållanden. Det tjänar alltså ingenting till 
att undersöka om ett ökat flöde vid sänkta temperaturer är möjligt om det redan i dagsläget 
är problem med flaskhalsar.  

Det binära träddiagrammet fungerade som processbeskrivning för utförandet av STA. 
Första steget, F1, undersöktes med hjälp av SFAB:s analysverktyg NetSim där hela nätet 
fanns implementerat sedan tidigare och möjliggjorde simulering av olika indata. För F1 
utgjordes indata helt och hållet på faktisk systemtemperatur utifrån dagsläget. Steg F2b 
undersöktes på samma vis som F1, frånsett annan indata. I detta fall ändrades indata för 
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framledningstemperatur till 65°C för att undersöka om ökad systemkapacitet var möjlig 
för undersökta områden. Utetemperaturen sattes till -19°C, vilket är den dimensionerande 
temperaturen för systemet som visar hur systemet fungerar vid extremväder. F1 och F2b 
besvarades genom analys av tryckhöjdsdiagram som exporterades från simuleringen av 
de olika scenarier i NetSim.  Den geografiska yta som inkluderades och analyserades i 
tryckhöjdsdiagrammen avgränsades från närmsta pumpstation till yttersta leveranspunkt. 
Ur tryckhöjdsdiagrammen avlästes lägsta differenstrycket, minsta accepterade 
gränsvärde fastställdes till 1.6 bar. Ifall då ett lägre värde avlästes antogs flaskhals 
förekomma och vice versa med ett värde lika med eller över 1.6 bar.  F2a och F3a 
besvarades genom internkunskap som medarbetarna på SFAB besitter om de 
caseområden som indikatorsystemet kom att appliceras på. Det vill säga genom samtal 
med SFAB bedömdes huruvida outnyttjad lokal värmetillförsel fanns tillgänglig eller ej, 
värmekällan kan vara allt från spillvärme från industri till överbliven värme från 
solfångare. 

Förgreningarna i träddiagrammet sammanställdes i tabell 10 för att tydligt definiera 
nivåer och beskriva dess som olika potentiella scenarier.  

Tabell 10. Femgradig skala som för varje nivå beskriver situationen med flaskhalsar 
utifrån dagsläget samt potentiellt scenario vid konvertering till LTDH. Risken för 
flaskhals minskar med ökad nivå. 

Nivå Beskrivning 

STA 1 Flaskhals finns idag och det finns ingen 
möjlighet att nyttja lokal värmetillförsel 

STA 2 Ingen flaskhals har uppmärksammats i 
dagsläget, dock finns det inget utrymme 
för ökad systemkapacitet och inte heller 
möjlighet att nyttja lokal värmetillförsel 

STA 3 Flaskhals finns idag och det finns 
möjlighet att nyttja lokal värmetillförsel 

STA 4 Ingen flaskhals har uppmärksammats i 
dagsläget, dock finns det inget utrymme 
för ökad systemkapacitet men å andra 

sidan finns det möjlighet att nyttja lokal 
värmetillförsel 

STA 5 Ingen flaskhals har uppmärksammats i 
dagsläget och det finns utrymme för ökad 

systemkapacitet 
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4.5.5 Energiekonomisk analys - cost reduction gradient (CRG) 

När det kommer till att minska beroendet av höga systemtemperaturer i fjärrvärmenät är 
de ekonomiska incitamenten nästintill obefintliga för många aktörer. Cost Reduction 
Gradient (CRG) är en metod för energiekonomiska bedömningar i fjärrvärmesystem. 
Frederiksen och Werner (2013) samt Geyer et al. (2021) använder CRG för att analysera 
den monetära effekten vid sänkning av distributionstemperaturer.  

I denna studie genomfördes en energiekonomisk analys genom att undersöka CRG för 
värmeförluster i distributionsnätet när systemtemperaturerna reduceras. Utifrån tidigare 
studie utformades en CRG-indikator med tillhörande skala. När systemtemperaturerna 
sänks minskar värmeförlusterna (eftersom temperaturdifferensen till omgivningen 
minskar), vilket innebär att mindre värme behöver tillföras som i sin tur är ekonomiskt 
lönsamt. I denna studie speglar CRG-indikatorn den ekonomiska fördelen med LTDH 
och alltså mervärdet för SFAB. Ett högre CRG värde indikerar en större 
kostnadsminskning per såld värme och per minskad grad Celsius än ett lägre värde, 
enheten är [𝑆𝐸𝐾/(𝑀𝑊ℎ × °𝐶)]. Ju större kostnadsminskning desto större incitament för 
SFAB att arbete mot lägre systemtemperaturer. 

Beräkningen av CRG begränsades till minskade värmeförluster vid sänkta temperaturer, 
till skillnad från tidigare studier där CRG beräknas för hela system med hänsyn till diverse 
värmekällor, värmepumpar, återvunnen värme, lagring, massflöde och kapacitet. 

Cost reduction gradient för sänkt systemtemperatur beräknades enligt ekvation 5. 𝐶𝑅𝐺 = 𝜂𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔𝑄𝑠å𝑙𝑑 ×  𝑇𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔        (5) 

Där 𝜂𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 [SEK] är den årliga ekonomiska nyttan,  𝑄𝑠å𝑙𝑑  [MWh] syftar till total såld 

värme per år och  𝑇𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 [°C] är den totala temperaturreduceringen.  

Uppgifter om årlig såld värme erhölls från SFAB. Temperatursänkningen fastställdes till 
genomsnittlig differens mellan aktuell systemtemperatur och systemtemperatur för 
LTDH som i denna studie definieras till 65°C respektive 35°C (fram- och 
returtemperatur). Den ekonomiska nyttan beräknades på årsbasis genom att multiplicera 
mängden reducerad värmeförlust (beskrivs i nästa stycke) med värmeförlustkostnad 
[SEK/MWh]. Värmeförlustkostnaden uppskattades med hjälp av data från SFAB till 218 
SEK/MWh. Beräkningar gjordes utifrån inköpspris per månad och mängden såld värme 
per månad, ett genomsnittligt värde estimerades för hela året. Detta värde stämmer även 
bra med tidigare studie som nyttjat 200 SEK/MWh som värmeförlustkostnad (Averfalk 
et al. 2021). 

Totala årliga värmeförluster, 𝑄𝑣𝑓,𝑡𝑜𝑡 [MWh] fås enligt ekvation 6 och beräknades i denna 

studie för två fall, (1) aktuella värmeförluster utifrån dagens systemtemperaturer och (2) 
potentiella värmeförluster vid konvertering till LTDH. Differensen mellan de två fallen 
beräknades, vilket genererade mängden reducerade värmeförluster. Värmeförlusterna för 
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framledning- och returledning beräknades enligt ekvation (7) respektive (8), både för fall 
(1) och (2). 𝑄𝑣𝑓,𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑣𝑓,𝑓 + 𝑄𝑣𝑓,𝑟           (6) 𝑄𝑣𝑓,𝑓𝑟 = (𝑇𝑓𝑟−𝑇𝑜𝑚𝑔.)𝑘𝑓𝑟𝑙𝑓𝑟𝑡å𝑟       (7) 𝑄𝑣𝑓,𝑟 = (𝑇𝑟−𝑇𝑜𝑚𝑔.)𝑘𝑟𝑙𝑟𝑡å𝑟         (8) 𝑇𝑓𝑟 och 𝑇𝑟 [°C] antogs till genomsnittliga systemtemperaturer för framledning och 

returledning vid beräkning av (1) dagsaktuellt fall och för fall (2) antogs temperaturerna 
enligt projektets definition av LTDH, alltså 65/35°C. Omgivandetemperatur, 𝑇𝑜𝑚𝑔.sattes 

till 9.7°C, vilket är årsmedeltemperaturen i Stockholm under år 2020 (SMHI 2020). 
Specifik värmeledningsförmågan för framledning och returledning, 𝑘𝑓𝑟  och 𝑘𝑟 [𝑊/(𝑚 × °𝐶)] antogs lika stora då ett genomsnittligt värde beräknades för samtliga 
ledningar i det aktuella området som undersöktes. Vid beräkning av specifik 
värmeledningsförmåga togs hänsyn till rörlängd. Även totala längden för ledningarna, 𝑙𝑓𝑟och 𝑙𝑟 [𝑚] antogs ha samma värde utifrån erhållna data från SFAB i undersökta 

områden. Värmeförlusten multipliceras slutligen med antal drifttimmar per år vilket 
antogs vara 8766h, det vill säga helt utan driftstopp och skottår tas i beaktning. 

CRG indikatorn delades in i en skala om fyra nivåer baserat på sannolika värden från 
tidigare undersökta fall. En sammanställning presenteras i tabell 11. Första nivån, CRG 1 
innebär att sänkt systemtemperaturer genererar en kostnadsminskning under 0.5 sek per 
såld värme [MWh] och per minskad grad Celsius. CRG 2 representerar en 
kostnadsminskning mellan 0.5 och 1.49 sek. CRG 3 mellan 1.5 och 2.9 sek och slutligen 
CRG 4 som innebär en kostnadsminskning över 2.9 sek. 

Tabell 11. Fyrgradig skala för kostnadsminskning (CRG) till följd av sänkta 
systemtemperatur och därmed minskade värmeförluster vid distribution. En högre nivå 
innebär en större kostnadsbesparing. 

 

Nivå 

Beskrivning 

Min [𝑺𝑬𝑲/(𝑴𝑾𝒉 × °𝑪)] Max [𝑺𝑬𝑲/(𝑴𝑾𝒉 × °𝑪)] 
CRG 1 - 0.49 

CRG 2 0.5 1.49 

CRG 3 1.5 2.9 

CRG 4 3.0 - 
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4.6 Tillämpning av indikatorsystemet 

Den finns många varianter av multikriterieanalys, i just detta arbete nyttjades den linjära 
additiva metoden. Den bygger på att vardera indikator är mätbar och graderas i en 
kvantitativ skala där varje nivå tilldelas en normerad poäng, G. Denna poäng viktas sedan 
mot en viktningsfaktor, V. Genom att multiplicera normerad poäng och viktningsfaktor 
för vardera indikator i erhålls fyra betyg som sedan summeras ihop och genereras ett totalt 
slutomdöme vid nyttjande av indikatorsystemet, se ekvation 9 (Rosén et al. 2009). 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑜𝑚𝑑ö𝑚𝑒 =  ∑ 𝐺𝑖𝑉𝑖𝑛𝑖=1         (9) 

Indikatorsystemets svaga punkt är framtagandet av viktningsfaktorerna. Då det inte finns 
några krav för hur värderingen ska gå till sker den ofta med hjälp av subjektiv bedömning. 
Det finns ett antal vedertagna metoder som är relativt enkla att använda sig av, men 
utmaningen ligger i att välja den metod som genererar så rättvisa viktningar som möjligt, 
trots inslag av subjektivitet. Värderingen kan ske i grupp eller individuellt, den kan ske i 
form av poängsättning eller rangordning. 

I denna studie togs samtliga viktningsfaktorer fram med hjälp av en enkätstudie 
sammanställd av författaren, se Appendix A. Enkäten bestod av fyra påståenden, ett för 
vardera indikator och dess relevans i frågan om konvertering till lågtempererad 
fjärrvärme. Enkäten delades ut i två versioner där påståendena var identiska men metoden 
för poängsättning skiljde sig åt. Resultaten presenterades och utvärderades sedan utifrån 
de olika metoderna för att visa på viktningsfaktorns inverkan.  Respondenterna ombads 
betygsätta varje påstående på en skala från 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 är mer 
viktigt. I första versionen av enkäten fick respondenterna fritt gradera samtliga 
påståenden. I den andra versionen fick respondenterna sammanlagt delegera 10 poäng på 
samtliga påståenden, ett begränsat antal poäng innebär en annan eftertänksamhet i 
värderingen jämfört med fritt antal poäng. I och med detta subjektiva inslag i metoden är 
det viktigt att bibehålla transparens och inkludera olika perspektiv i den utsträckning det 
går (Rosén et al. 2009). Det gjordes genom att anställda på SFAB med olika roller fick 
besvara båda upplagorna av enkäten enskilt, sedan beräknas ett genomsnittligt betyg som 
blev viktningsvärdet. Ju större viktningsfaktor en indikator tilldelas desto större betydelse 
har den. Resultatet dokumenterades och strukturerades för att tydligt se om något betyg 
avvek eller blev avgörande för det slutliga värdet. Det var högst relevant att anställda på 
SFAB besvarade enkäten då det är i deras kontext som indikatorsystemet ska vara 
verksamt som bedömningsverktyg.   

Indikatorsystemet testades slutligen genom applicering på utvalda caseområden, på så vis 
exemplifieras dess användning och funktion samt möjliggjorde utvärdering. Valet av 
caseområden gjordes i samråd med SFAB och med önskan om en viss variation mellan 
områdena, såsom dess placering, ålder och typ av byggnader. Detta för att visa på olika 
typer av utfall. Slutomdömet för varje caseområde utvärderades procentuellt mot den 
maximala poängen och analyserades huruvida utfallet ingick i kvartil 1, 2, 3 eller 4. Det 
vill säga procent av maxpoäng i spannet 0 - 25%, 25 - 50%, 50 - 75% eller 75 - 100%. 
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Där kvartil 1 och 2 är dåligt resultat, kvartil 3 är bra och kvartil 4 mycket bra, med god 
potential för konvertering till LTDH. Infaller ett område i kvartil 3 anses det var lämpligt 
att undersöka vidare och inom kvartil 4 anses det var mycket lämpligt att undersöka 
vidare, då ett större värde kan finnas och nya affärsmöjligheter kan framträda. 

4.6.1 Gradering av indikatorer baserat på normerad poäng 

För samtliga indikatorer nyttjades den normerade poängskalan 0 till 2 som är vedertagen 
för multikriterieanalys (Sweco 2021). De definierade nivåerna tilldelades därmed en 
bestämd poäng, 0, 1 eller 2. Ju högre poäng desto mer godtagbar nivå utifrån SFAB:s 
bedömning och premisser. Nedan presenteras och motiveras poängsättningen för vardera 
indikator-skala. 

Den kontextuella analysen (KA) bestående av fem kvalifikationer standardiserades 
genom ett kryss-system, för vardera kvalifikation som uppfylldes sattes därmed ett kryss. 
KA-skalan utformades således i totalt tre nivåer, där KA 1 är 0 till 1 kryss med normerad 
poäng 0, KA 2 är 2 till 3 kryss med normerad poäng 1 och KA 3 är 4 till 5 kryss med 
normerad poäng 2. Den normerade poängsättningen motiveras med utgångspunkt i att 
samtliga kvalifikationer är fördelaktiga och därmed tilldelas nivåer med fler antal kryss 
en högre poäng. Ju fler kryss som genereras vid tillämpning av indikatorsystemet desto 
lämpligare är det aktuella områdets kontext för en konvertering till LTDH. 

Som tidigare redovisad teori antyder är lågtempererad fjärrvärme inte lämpat för vilken 
abonnent som helst, det är högst relevant att rätt förutsättningar finns på sekundärsidan i 
det aktuella området. Implementering av lågtempererad fjärrvärme förutsätter helt enkelt 
att kundbasen kan försörjas med lägre systemtemperaturer, undantag i form av 
speciallösningar kan göras för kunder med högre temperaturbehov. Andelen abonnenter 
som kräver speciallösningar bör vara så liten som möjligt, är den för stor är en 
konvertering av fjärrvärmenätet lönlös. På denna grund tilldelades AA 1 och AA 2 
normerad poäng 0, AA 3 normerad poäng 1 och AA 4 normerad poäng 2.  

För CRG-skalan fastställdes normerad poäng 0 för CRG 1, normerad poäng 1 för CRG 2 
och CRG 3, och normerad poäng 2 för CRG 4. Till skillnad från de övriga indikatorerna 
avser CRG inte en förutsättning, det avser istället ett incitament i form av monetär nytta 
som konsekvens av systemkonvertering. Den normerade poängsättningen för CRG 
motiveras därför genom att en större kostnadsminskning motsvarar högre poäng och vice 
versa. 

Flaskhalsar behöver nödvändigtvis inte vara ett problem så länge det finns ett sätt att 
hantera problemet. I detta fall kan en potentiell lösning vara möjligheten att tillgå 
lokalproducerad värme. Flera aspekter vägdes in i mätverktyget för den systemtekniska 
analys för att ge en mer transparent bild av vilka scenarion med flaskhalsar som anses 
dåliga och mindre dåliga tack vare möjliga lösningar på problemet. Således tilldelades 
STA 1 och STA 2 normerad poäng 0, STA 3 och STA 4 normerad poäng 1 och slutligen 
STA 5 normerad poäng 2. Nivåerna med noll poäng klassades mycket kritiska då det finns 
risk för flaskhals idag och för framtida scenario med lägre temperaturer. Dessutom finns 
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det i dessa fall heller ingen enkel lösning på problemet. Gällande nivåerna som tilldelades 
1 poäng var de något mindre kritiska eftersom det likväl finns en potentiell lösning på 
problemet med flaskhalsar.  Maximal normerad poäng motsvarar ett scenario beskrivet i 
STA 5, då risken för flaskhalsar är obefintlig både med dagens temperaturer eller sänkta 
temperaturer. Det vill säga sett ur ett systemtekniskt perspektiv bör det vara relativt 
okomplicerat att ställa om till LTDH. 

4.7 Statistiska operationer 

4.7.1 Korrelation 

Korrelationen mellan samtliga indikatorer undersöktes genom att ta fram Pearsons 
korrelationskoefficient. Korrelationskoefficienten ger en inblick i det linjära sambandet 
mellan två faktorer och om de samvarierar eller inte. Det bör dock understrykas att om 
två faktorer samvarierar betyder det inte att det finns en kausalitet. En korrelation innebär 
alltså inte att indikatorerna påverkar varandra. Pearsons korrelationskoefficient är ett 
värde mellan -1 och 1, korrelationen kan därmed vara antingen negativ och positiv. En 
negativ linjär korrelation indikerar att när den ena faktorn ökar minskar den andra, 
utvecklingen går åt olika håll. En positiv linjär korrelation innebära att utvecklingen för 
de två parametrarna går åt samma håll, när den ena ökar så ökar även den andra. En 
korrelationskoefficient som är 0 eller mycket nära 0 antyder att det inte finns någon 
korrelation mellan de två faktorer som undersöks (Statistik Ordbok 2020a). 

Stark korrelation definieras i denna rapport som ett koefficientvärde under -0.7 eller över 
0.7, en svag korrelation finns om koefficientvärdet är mellan -0.7 och -0.2 eller mellan 
0.7 och 0.2. En korrelationskoefficient mellan -0.2 och 0.2 innebär att ingen korrelation 
kan identifieras.  

I denna rapport togs korrelationskoefficienten fram med hjälp av Excel och den inbyggda 
funktionen KORREL, se ekvation 10. Korrelationen (𝑟) beräknas genom resultatet av 
samtliga caseområden och en koefficient genererades för varje möjlig kombination av de 
fyra indikatorerna. 
 𝑟 = 𝛴(𝑥𝑖−𝑥)(𝑦𝑖−𝑦)√𝛴(𝑥𝑖−�̅�)2𝛴(𝑦𝑖−�̅�)2         (10) 

Där 𝑥𝑖 och 𝑦𝑖 är de individuella resultaten för caseområde i, och där �̅� och �̅� är 
medelvärdet för samtliga resultat inom en indikator. 

4.7.2 Standardavvikelse 

Standardavvikelse är ett spridningsmått och nyttjades i denna rapport som analysverktyg 
för att undersöka variationen av resultatet från tillämpningen av indikatorsystemet. 
Spridningen som standardavvikelse syftar till är varje datapunkts genomsnittliga 
avvikelse från medelvärdet av samtliga datapunkter.  En stor spridning kring medelvärdet 
resulterat i en större standardavvikelse än en liten spridning (Statistik Ordbok 2020b). 
Standardavvikelsen (𝜎) beräknas enligt ekvation 11 i Excel genom funktionen vid namn 



47 
 

STDEV.S. Spridningsmåttet applicerades enbart på resultatet för respektive indikator för 
den normerade poängen, det vill säga viktningsfaktorerna uteslöts. Detta för att få en 
tydlig bild av variationen inom respektive indikator utan påverkan av viktningen. 
  

𝜎 = √𝛴(𝑥𝑖−�̅�)2𝑛           (11) 

Där 𝑥𝑖 är individuellt resultaten för caseområde i, där �̅� medelvärdet för samtliga resultat 
inom en indikator och n är totala antalet utfall. 

4.7.3 Känslighetsanalys 

För att ytterligare förstå indikatorsystemets svagheter och bedöma hur stabilt verktyget är 
genomfördes en känslighetsanalys av de parametrar som ansågs medföra en viss 
osäkerhet i resultatet. En känslighetsanalys kan utföras på olika sätt. Generellt ändras en 
eller flera variabler i indata medan de andra hålls konstanta för att se hur utfallet påverkas, 
på så vis kan man analysera graden av känslighet som är integrerat i systemet (Borgonovo 
2017). 

I detta projekt utfördes känslighetsanalys på viktningsfaktorerna och även två 
indataparametrar i CRG-indikatorn, värmeförlustkostnad och värmeledningsförmåga. En 
direkt metod nyttjades, vilket innebär att de variabler som valts att undersöka isolerades 
från resterande variabler och ersattes med nya värden, både större och mindre än 
originalvärdet. Känslighetsanalysen för viktningsfaktorerna visar hur en förändring av 
värdet tillhörande respektive indikator påverkar resultatet som helhet och alltså den 
övergripande osäkerheten som kommer med en subjektiv viktning. Viktningsfaktorerna 
varierades i steg om 0.1 från 1 till 5.  Gällande analys av värmeförlustkostnad och 
värmeledningsförmåga undersöktes det som ett resultat av huruvida de påverkar utfallet 
av specifikt CRG-mätningen och hur förändrade förutsättningar genererar instabilitet. 
Värmeförlustkostnad ändras uppåt och nedåt i etapper om 60 SEK/MWh och 
värmeledningsförmåga 0.03 𝑊/(𝑚 × °𝐶). 

5. Implementering av indikatorsystemet 

I detta avsnitt presenteras resultatet från implementeringen av indikatorsystemet på 
caseområden i SFAB:s högtempererade fjärrvärmenät. Inledningsvis redovisas de 
caseområden som legat till grund för tillämpningen, därefter beskrivs resultatet av 
indikatorsystemet och avslutningsvis statistiska dataanalyser samt känslighetsanalys som 
möjliggör en nyanserad och djupgående diskussion i nästkommande avsnitt.  

5.1 Caseområden 

Fem caseområden valdes ut i enlighet med metodbeskrivningen i avsnitt 4.6 för att 
möjliggöra en tillämpning av indikatorsystemet på verkligheten. Samtliga områden ingår 
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i SFAB:s högtempererade fjärrvärmenät dit värme samt tappvarmvatten levereras 
dagligen. I Appendix B presenteras schematiska bilder av samtliga områden. 

I tabell 12 redovisas en sammanställning av samtliga caseområden och deras 
karaktärsdrag för att visa på hur de skiljer sig. Ur tabellen kan det utläsas att områdenas 
placering i nätet varierar, tre av fem är lokaliserade i utkanten av nätet medan resterande 
är belägna mitt i och är alltså en genomfart i fjärrvärmesystemet. Det finns även en 
variation i antalet kunder. Caseområde 1 sticker ut och är något större med totalt 400 
kunder jämfört med de övriga områdena som alla har en kundbas på 10 till 70 kunder. 
Caseområdena 1 och 4 är bostadsområden med villor samt flerbostadshus, med enstaka 
större lokaler såsom skola och kontor. Caseområde 5 består enbart av villor, medan i 
område 2 utgörs majoriteten av industrier. Område 3 är en blandning av villor och större 
industrier. 

Områdena 3 och 5 kan klassas som äldre områden då majoriteten av byggnaderna är från 
1980 och tidigare. Område 2 är relativt nybyggt, medan område 1 och 4 är mycket 
nybyggt då ingen byggnad är äldre än 7 år. För samtliga områden är den genomsnittliga 
systemtemperaturen i tillförsel och i returledning högtempererad, då den ligger över 
65/35°C som är gränsen för LTDH enligt denna rapports definition. Caseområde 3, 4 och 
5 har en något lägre genomsnittlig temperatur än caseområde 1 och 2. 

Tabell 12. Samtliga caseområden och tillhörande uppgifter som visar på varierande 
karaktär. 
 

Caseområde 1 2 3 4 5 

Placering i nätet Utkant Mitt i Utkant Utkant Mitt i 

Antal kunder 400 25 29 69 11 

Typ av 
byggnader 

Villor/ 
flerbostads- 

hus 

Industri- 
område 

Villor/ 
industri 

Villor/ 
flerbostads- 

hus 

Villor 

Byggnadsår >2015 1980–2000 <1950 >2015 1950–1970 

Genomsnittlig 
system- 

temperatur 
(fram/retur) 

117/60°C 117/60°C 90/40°C 88/40°C 88/40°C 

 

5.2 Indikatorsystemet i sin helhet   

I samband med konstruktionen av indikatorsystemet operationaliserades fyra indikatorer 
som grundas i aspekterna kvalitativ kontext, sekundärsidans förutsättningar, 
systemtekniska förutsättningar och energiekonomisk nytta. Varje indikator utformades 
kring ett mätverktyg som resulterade i konstruktion av skalor och gradering för att passa 
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alla möjliga utfall. Samtliga nivåer inom varje indikator tilldelades normerad poäng som 
har motiverats i metodavsnittet. I tabell 13 presenteras en sammanställning av varje 
indikator som ingår i verktyget, samt tillhörande viktningsfaktorer för metod 1 och 2 och 
även normerad poäng för alla nivåer. 

Viktningsfaktorerna togs fram genom två versioner av en och samma enkät, skillnaden 
var metodiken vid poängsättning som tidigare beskrivits i avsnitt 4.6. Från tabell 13 
observeras att viktningsfaktorerna för metod 1 är betydligt högre än för metod 2, vilket 
är logiskt i och med att metod 1 tillät fri poängsättning medan metod 2 var begränsad. 
Ytterligare är den genomsnittliga bedömningen att den kvalitativa kontexten värderas 
högst i båda metoderna och tilldelas en viktningsfaktor på 4.8 respektive 2.8. Lägst 
betydelse har den energiekonomiska nyttan i metod 1 som har en viktning på 3.2, även i 
metod 2 är den energiekonomiska nyttan lägst viktad tillsammans med sekundärsidans 
förutsättningar som har en viktningsfaktor på 2.3. De två metoderna resulterar inte i 
någon större skillnad i värderingen av indikatorerna om det skulle rangordnas utifrån 
viktningsfaktorerna. Den enda skillnaden är att indikatorerna med lägst vikt i metod 2 
hamnar på en delad tredjeplats, medan indikatorn med lägst vikt i metod 1 hamnar på en 
fjärdeplats. Det är alltså en liten variation i placering. 
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Tabell 13. Sammanställning av indikatorsystemet. Samtliga indikatorer finns 
representerad med tillhörande viktningsfaktorer, normerad poäng och nivåindelning. 
Färgkodning indikerar högsta viktningsfaktor som är grön och lägsta viktningsfaktor som 
är röd. 
 

Indikator Viktningsfaktor 
(metod 1) 

Viktningsfaktor 
(metod 2) 

Normerad 
poäng 

Nivå 

Kontextuell 
analys 

4.8 2.8 0 KA 1 

1 KA 2 

2 KA 3 

Abonnentanalys 3.7 2.3 0 AA 1 - 2 

1 AA 3 

2 AA 4 

Energiekonomisk 
analys 

3.2 2.3 0 CRG 1 

1 CRG 2 - 3 

2 CRG 4 

Systemteknisk 
analys 

4.2 2.5 0 STA 1 - 2 

1 STA 3 - 4 

2 STA 5 

 

5.3 Applicering av indikatorsystemet på caseområden 

Genom att applicera det färdigställda indikatorsystemet på fem välvalda områden i 
SFAB:s högtempererade fjärrvärmenät, beräknades ett slutomdöme enligt avsnitt 4.6. För 
varje caseområde tilldelades två slutomdömen, ett för vardera viktningsmetod. I tabell 14 
redovisas samtliga omdömen som ett renodlat värde och i figur 8 redovisas resultatet som 
procentandel av maxpoängen i ett stapeldiagram. Från dessa resultat avläses att 
caseområde 1 genererar högst poäng, 20.7 respektive 12.7 vilket av maxpoängen är 65% 
och 64%. Därefter följer caseområde 4 och sedan caseområde 3. Caseområde 2 och 5 
tilldelas identiska slutbetyg på 3.2 i metod 1 och 2.3 i metod 2, vilket är 10% respektive 



51 
 

12% av maxpoängen. Resultatet är varierat, dock är det inget caseområde som når upp 
till den övre kvartilen och får mer än 75% av möjlig maxpoäng. I stället är två områden 
inom kvartil 1, två områden inom kvartil 2 och ett område inom kvartil 3. 

Tabell 14. Resultatsammanställning över slutbetyg för respektive caseområde för 
viktningsfaktor-metod 1 och 2. 
 

Caseområde 1 2 3 4 5 

Slutomdöme - metod 1 
(Maxpoäng: 31.7) 

20.7 3.2 9 15.4 3.2 

Slutomdöme - metod 2 
(Maxpoäng: 20) 

12.7 2.3 5.3 9.7 2.3 

 

 

Figur 8. Resultatsammanställning i from av procentandel av maxpoäng för samtliga 
caseområden. Resultatet presenteras för beräkning med viktningsfaktor från metod 1 och 
metod 2. 

Slutbedömningen för varje område grundas i respektive poäng som har genererats från 
indikatorerna vid implementering. Resultatet från tabell 14 och figur 8 kan härledas till 
figur 9, som illustrerar tilldelningen av normerad poäng mer ingående. Caseområde 2 och 
5 har enbart tilldelats poäng från CRG som är den indikator som viktades lägst och alltså 
anses ha minst betydelse i frågan om konvertering till LTDH enligt respondenterna från 
enkätstudien. Däremot har caseområde 1 tilldelats poäng från samtliga fyra indikatorer. 
Caseområde 3 och 4 innehar normerad poäng från två respektive tre indikatorer. De tre 
områdena som uppnått högst slutomdöme, område 1, 3 och 4 innehar alla normerad poäng 
från KA-indikatorn som dessutom är högst viktad. Resultatet utifrån figur 9 ger ytterligare 
insikt om att områdena har samma placering med normerad poäng, alltså oviktad poäng 
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som med viktad poäng, figur 8. Även här toppar caseområde 1, sedan område 4, följt av 
område 3 och slutligen område 2 och 5 med lägst normerad poäng. 
 

 

Figur 9. Redovisning av alla fem caseområden som indikatorsystemet applicerats på och 
tillhörande normerad poäng för vardera indikator. Färgkodning har tillämpats, då någon 
av de fyra indikatorerna resulterade i noll poäng utesluts färgen från stapeln. 

Vidare presenteras ytterligare en fragmenterad bild av resultatet i figur 10 genom ett 
radardiagram. Här blir det allt tydligare hur fördelningen av de normerade poängen ser ut 
inom varje indikator och fördelat över områdena. Normerad poäng från CRG förekommer 
bland fyra appliceringar, KA-poäng bland tre och AA-poäng samt STA-poäng inom två 
områden. Även i detta radardiagram är det tydligt att det är mycket aktivitet längst 
diagramaxeln för caseområde 1, med högst slutbetyg och minst vid caseområde 2 och 5 
med lägst slutbetyg. 
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Figur 10. Radardiagram som illustrerar resultatet av respektive indikator för samtliga 
caseområden. Varje linje representerar en indikator. En linje som förekommer längre ut 
i diagrammet innebär en högre normerad poäng för den specifika indikatorn, än en linje 
som är nära mittpunkten. De fem caseområden som indikatorsystemet applicerats på 
finns representerade i diagrammets ytterkant. 

För vidare insikt i hur fördelningen av normerad poäng 0, 1 och 2 ser ut i helhet har tabell 
15 tagits fram. Normerad poäng 0 och 1 förekommer flest gånger efter applicering på de 
fem caseområdena. Nivå för normerad poäng 2 uppnåddes enbart två gånger inom KA- 
och AA-indikatorn. Inom KA förekom flest 0:or och 1:or, inom AA och även STA 
förekom flest 0:or och inom CRG dominerade antalet normerad poäng 1. För ytterligare 
insikt i resultatet se Appendix C. 
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Tabell 15. Presentation av hur de fem caseområden fördelas över de normerade poängen 
inom varje indikator efter applicering av indikatorsystemet. 

Indikator Caseområden med 

0 poäng 

Caseområden med 

1 poäng 

Caseområden med 

2 poäng 

KA 2 2 1 

AA 3 1 1 

CRG 1 4 0 

STA 3 2 0 

Totalt antal av 

respektive 

normerad poäng  

9st 9st 2st 

 

5.3.1 Korrelation 

Genom Pearsons korrelationskoefficient undersöktes huruvida det fanns en linjär 
samvariation mellan resultaten för indikatorerna. Alla fyra indikatorer jämfördes mot 
varandra vilket resulterade i 6 korrelationskoefficienter, dessa presenteras i tabell 16.  

Tabell 16. Pearsons korrelationskoefficient mellan samtliga indikatorer grundat på 
resultatet från appliceringen av indikatorsystemet. Färgkodning har tillämpats för 
avläsningen av typ av korrelation. 
 

Hälften av indikatorerna har en negativ korrelation medan den andra hälften har en positiv 
korrelation. För KA & STA indikeras en stark korrelation då koefficienten är större än 
0.7. Detta innebär att resultatet från KA & STA utvecklas åt samma håll. När KA ökar 
gör värdet för STA detsamma.  

Indikatorer Pearsons korrelationskoefficient 

CRG & STA 

KA & CRG 

AA & STA 

AA & CRG 

KA & AA 

KA & STA 

-0.61 

-0.13 

-0.10 

0.38 

0.53 

0.76 
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Korrelationskoefficienten mellan KA & CRG samt AA & STA är så pass låg att 
samvariationen klassas som obefintlig. Koefficienterna tillhörande AA & CRG respektive 
KA & AA, ligger inom nivån för svag positiv korrelation då de har värdena 0.38 samt 
0.53. Koefficienten för CRG & STA indikerar en svag negativ korrelation, när CRG ökar 
minskar värdet på STA. Slutligen, detta resulterar i att det finns tre 
korrelationskoefficienten inom spannet för svag korrelation, en inom stark korrelation 
och två som uppvisar insignifikant korrelation. 

5.3.2 Standardavvikelse och medelvärde 

Resultaten från normerad poäng som varje caseområde tilldelats inom respektive 
indikator nyttjades för att undersöka medelvärdet och spridningen av resultatet. 
Standardavvikelse valdes som spridningsmått för analys. Resultatet från dessa statistiska 
dataanalyser presenteras i tabell 17.  

Tabell 17. Medelvärde och standardavvikelse för respektive indikator baserat på 
resultaten från samtliga caseområden och dess normerade poäng. 
 

Indikator Medelvärde Standardavvikelse 

KA 0.8 0.84 

AA 0.6 0.89 

CRG 0.8 0.45 

STA 0.4 0.55 

 

Högst medelvärde återfinns för KA och CRG, lägst medelvärde har STA-indikatorn. 
Samtliga standardavvikelser ligger inom ett relativt litet spann vilket är rimligt då den 
normerade poängsättningen var heltal från 0 till 2. Inom detta lilla spann är det likväl 
tydligt att KA och AA har en större standardavvikelse närmare 1, jämfört med CRG och 
STA som ligger närmare 0.5 vid en grov avrundning. Detta innebär att KA och AA har 
en något större spridning jämfört med CRG och STA bland observationerna som gjorts. 
Det vill säga att KA och AA har större genomsnittlig avvikelse från mittpunkten som i 
detta fall är medelvärdet av samtliga observationer, medan CRG och STA har mindre 
genomsnittlig avvikelse. 

5.3.3 Känslighetsanalys viktningsfaktor 

För att undersöka viktningsfaktorernas betydelse för slutresultatet genomfördes en 
känslighetsanalys av dessa. Caseområde 4 presenteras i detta avsnitt för att exemplifiera 
utfallet när värdet på en viktningsfaktor varierar och inte det övriga. Område 4 valdes ut 
då samtliga normerade poäng, 0, 1 och 2 finns representerade i utfallet. I figur 11 
presenteras alla indikatorer, där viktningsfaktorerna från metod 1 ställs mot slutomdömet 
i form av procentandel av maxpoängen. X-axeln representerar en förändring i viktningen 
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som går från 1 till 5 och ökar stegvis med 0.1. Applicering av indikatorsystemet på 
caseområde 4 resulterade i en god spridning bland normerade poäng och var därför ett 
lämpligt område för att illustrera genomförandet av känslighetsanalys. Caseområde 4 
fick, som tidigare presenterat i figur 8, 49% av maximal poäng, detta resultat återfinns 
också i figur 11 vid samtliga viktningsfaktorer tillhörande respektive indikator. Dessa är 
4,8 för KA, 4,2 för STA, 3,7 för AA och 3,2 för CRG. Samtliga linjer vid dessa punkter 
ligger på 49% av maxpoängen. 
 

 

Figur 11. Känslighetsanalys för samtliga indikatorer vid förändring av tillhörande 
viktningsfaktor och caseområde 4. 

Vid genomförandet av känslighetsanalysen ändrades enbart en viktningsfaktor för en 
indikator åt gången för att se hur det påverkade slutresultaten. Alla punkter på exempelvis 
STA-linjen representerar det totala resultatet när viktningsfaktorn för enbart STA 
justeras. Resultaten från figur 11 påvisar ingen förändring i slutomdömet när 
viktningsfaktorn för KA och CRG ökar eller minskar, vilket är rimligt då deras normerade 
poäng för caseområde 4 var 1. Det vill säga förändringen i viktningsvärdet kommer 
minska eller öka lika mycket som maxpoängen och därav är känsligheten obefintlig. När 
viktningsfaktorn för AA-indikatorn justeras uppåt ökar slutomdömet och när den justeras 
nedåt minskar slutomdömet, som mest skulle caseområde 4 vid denna förändring nå 52% 
jämfört med 49% och som minst 38%. Vidare undersöks viktningsfaktorn för STA på 
samma vis och slutomdömet utvecklas då omvänt jämfört med AA. Högsta 
viktningsfaktor 5 för STA resulterar i slutomdöme på 46% av maxpoäng och lägsta 
viktningsfaktor 1 resulterar i slutomdöme 61%. Detta innebär att den potentiella 
maxpoängen ökar mer med ökad viktningsfaktor än vad slutomdömet för caseområde 4 
gör.  
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För caseområde 1, 2, 3 och 5 har samma känslighetsanalys för viktningsfaktorer 
genomförts, detta presenteras i Appendix E. 

5.3.4 Känslighetsanalys CRG 

Det ansågs nödvändigt att utföra känslighetsanalys på en av de fyra indikatorerna, 
nämligen CRG, då det ingår indata i den analysen som genererar en viss osäkerhet. Initialt 
är det parametrarna värmeförlustkostnad och värmeledningsförmåga som undersöks i 
denna känslighetsanalys. Värdet för värmeförlustkostnad grundas i inköpspriset för 
värme som varierar över tid och därmed är det värdefullt att undersöka vidare gällande 
inverkan på resultat vid förändring. Värmeledningsförmågan är i denna studie beräknat 
som ett genomsnitt och bör därför beaktas med viss osäkerhet vilket motiverar att en 
känslighetsanalys genomförs.  

I detta avsnitt presenteras analysen för caseområde 4 för att exemplifiera hur känslig 
indikatorn är vid förändring av de två ovannämnda indata-värden, se figur 12. Vidare 
återfinns samma känslighetsanalys för caseområde 1, 2, 3 och 5 i Appendix F. 
  

 

Figur 12. Känslighetsanalys för CRG caseområde 4. Övre x-axel representerar 
värmeförlustkostnad och vänster y-axel representerar genomsnittlig 
värmeledningsförmågan för samtliga rör i området. Fetmarkerade data är originaldata 
för caseområde 4. Högst upp i vänstra hörnet återfinns CRG-värdet för området ifråga, 
0,55 𝑆𝐸𝐾/(𝑀𝑊ℎ × °𝐶) vilket motsvarar CRG nivå 2. 

 

Figur 13. Känslighetsanalys för CRG caseområde 4, tydliggörande för vilken CRG-nivå 
respektive värde för kostnadsminskning tillhör. 

Resultatet från känslighetsanalysen för CRG visar att med ökat värde på 
värmeförlustkostnad samt ökat värde på värmeledningsförmågan ökar CRG-värdet, med 
andra ord en ökad kostnadsminskning vid konvertering till LTDH. Det är dock först vid 
518 SEK/MWh och 0.31 𝑊/(𝑚 × °𝐶) som det påverkar resultatet av CRG till högsta 
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nivån, nivå 3. CRG nivå 2 och 3 dominerar matrisen i figur 13, medan CRG nivå 1 ernås 
med låg värmeförlustkostnad samt låg värmeledningsförmåga. 

6. Diskussion 

I detta avsnitt förs diskussioner och resonemang kring resultatet av studien samt 
indikatorsystemets korrelation och känslighet. Ytterligare diskuteras även 
metodutmaningar, praktisk relevans och hur verktyget hade kunnat utvecklats utifrån 
ideala förhållanden. 

6.1 Metodutmaningar 

En litteraturstudie samt intervjuer med anställda på SFAB ligger till grund för valet av 
samtliga indikatorer som hela indikatorsystemet bygger på. Vid utformningen av 
indikatorerna och tillhörande mätverktyg eftersträvades att uppfylla Li et al. (2009) 
principer. Principerna relaterar till dynamik, likvärdighet, mätbarhet, oberoende, 
objektivitet, relativ stabilitet, data- och informationstillgänglighet. Det visade sig vara en 
stor utmaning att skala ned komplexiteten, inkludera de viktigaste förutsättningarna för 
LTDH samt uppfylla samtliga principer. I och med att fjärrvärme är ett energisystem som 
bygger på att alla delar hänger ihop och samverkar, var det en svårighet att reducera 
indikatorernas oberoende sinsemellan. Detta skulle kunna innebära att vissa indikatorer 
har skalats ned för mycket för att inte överlappa en annan indikator. Å andra sidan är 
likvärdigheten mellan indikatorerna någorlunda jämn, då aspekterna som granskas är 
specifikt avgränsade. Dynamiken och mätbarheten beaktades utan större problem. Den 
förstnämnda genom justerbara indata och heltäckande skalor som inkluderar alla möjliga 
utfall. Mätbarhet var möjlig genom att samtliga mätverktyg kvantifierades, även för KA 
som enbart inkluderar kvalitativa aspekter. Den relativa stabiliteten uppfylldes genom att 
enbart inkludera aspekter som är väletablerade och långsiktiga, det vill säga inga aspekter 
som uppkommer för en dag har inkluderats eller är avgörande för resultatet. 

Gällande indikatorernas objektivitet är samtliga valda på vetenskaplig grund för vilka 
förutsättningar och incitament som anses avgörande för en lyckad konvertering av HTDH 
till LTDH. Med avseende på den senaste forskningen och projekt som genomförts i 
branschen selekterades indikatorerna med stor noggrannhet. Detta kan dock ge ett sken 
av att indikatorsystemet är heltäckande och fullt neutralt. Men i själva verket finns det 
inslag av subjektivitet redan i valet av indikatorer i och med att författaren har tagit beslut 
och utformat systemet baserat på personlig uppfattning av litteratur och forskning. 
Ambitionen var att reducera subjektiviteten så gott som möjligt, genom tydliga 
motiveringar och genom att relatera till tidigare forskning. Trots detta i åtanke var det en 
genomgående utmaning och det resulterar i en viss svaghet med indikatorsystemet som 
är mycket svår att undgå då vissa beslut måste tas.  

I samband med uppbyggnaden av indikatorsystemet har olika beslut fattats och 
avgränsningar har gjorts, vilket innebär att verktyget inte är fullständigt heltäckande trots 
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att det var målsättningen. På sekundärsidan finns exempelvis aspekter som hade varit 
fördelaktiga att inkludera men som visade sig vara svårt på grund av bristande 
information. Tidigare rapporter lyfter ofta att kunskapen kring sekundärsidans 
förutsättningar och dess inställning till LTDH är viktig för att en omställning ska 
understödjas. Det hade därför varit önskvärt att utforma denna aspekt som en egen 
indikator med tillhörande mätverktyg. Men denna kvalitativa aspekt kräver god 
kundkännedom som i detta fall inte ansågs vara tillräcklig. Därav inkluderades det endast 
som ett litet segment i den kontextuella analysen som uppfylls beroende av SFAB:s insikt.  

Ytterligare är CRG-indikatorn strikt avgränsad till att enbart beskriva 
kostnadsminskningarna för minskade värmeförluster som en konsekvens av sänkta 
temperaturer. Det är därmed inte ett CRG-värde som täcker samtliga 
kostnadsminskningar vid konvertering till LTDH. I tidigare studier har bredare 
beräkningar på CRG gjorts, som täcker samtliga delar och aspekter i fjärrvärmenätet. Då 
dessa aspekter kräver mer information och data för att genomföra en helhetsberäkning av 
CRG, togs beslutet om att avgränsa beräkningen. På sätt och vis är dessa aspekter mer 
relevanta att ta i beaktning i ett nästa steg för att undersöka ett område vidare. Då handlar 
det snarare om att besvara frågan hur en konvertering kan gå till och vilken nytta det 
skulle innebära. Men på samma gång reduceras den heltäckande bilden vid en första 
bedömning genom att negligera vissa kostnadsminskningar i beräkningen av CRG. 

Utöver bristen på kvalitativa kundinformation förekommer även en avsaknad på vissa 
kvantitativa kunddata. Det resulterade i utmaningar vid utformandet av AA-indikatorn. 
Den grundas på hårddragna antaganden som nödvändigtvis inte är sant, exempelvis att 
alla byggnader som byggts innan 1980 har högt temperaturbehov. På grund av avsaknad 
av temperaturdata på sekundärsidan var sådana antaganden nödvändiga.  

Både kvalitativ och kvantitativ datatillgänglighet har generellt varit en utmaning vid 
etablering av indikatorsystmet, för att verktyget ska vara effektivt att använda gjordes 
därför nödvändiga anpassningar. En sådan utmaning kan ses som ett incitament och 
uppmuntran till aktörer inom fjärrvärmebranschen att förbättra informationsflödet samt 
göra det strukturerat och lättillgänglig internt. 

Ytterligare metodutmaning är relaterat till gränsdragningar som gjorts kopplat till 
mätverktygen för varje indikator. Bland annat uppstod svårigheter gällande den 
systemtekniska analysen (STA), som avser att identifiera flaskhalsar i dagsläget samt 
potentiella framtida flaskhalsar vid LTDH-system. För det sistnämnda scenariot 
övervägdes val av indata för framledningstemperatur ett flertal gånger. Initialt var det 
givet att detta värde skulle fastställas till 65°C, men efter diskussion med respondent 6 
och första resultatet från implementeringen av indikatorsystemet var valet inte lika 
självklart. Att konvertera från ett HTDH-system på en framledningstemperatur på över 
100°C till ett LTDH-system på 65°C är ett stort steg, oftast sker en sådan 
temperatursänkning i etapper (Averfalk et al. 2021). I denna studie definieras LTDH som 
65/35°C vilket då även satte ramarna vid utformningen av mätverktygen. För STA kan 
dessa gränsvärden anses vara åt det mer extrema hållet jämfört med hur verkligheten ser 
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ut vid konvertering till LTDH. Med anledning av detta genomfördes STA ytterligare en 
gång för samtliga fem caseområden, då med en mindre extrem sänkning av 
framledningstemperaturen. Denna gång till 90°C i stället för 65°C. Slutligen togs beslut 
om att stå fast vid den initiala gränsen om 65°C. Trots detta återfinns även 
tryckhöjdsdiagram för sänkning till 90°C i Appendix D, för att visa hur vissa beslut har 
en stor inverkan på indikatorsystemet och vilka utfall som genereras. En mindre extrem 
sänkning hade inneburit bättre resultat då vissa områden hade klarat gränsen om att inte 
underskrida ett differenstryck på 1.6 bar. Det är viktigt att förstå hur ramarna för 
indikatorerna påverkar slutomdömet och hur det i sin tur sedan kan tolkas. Eftersom 
författaren valde den hårda gränsen om 65°C i framledning för framtida scenario vid 
LTDH är det viktigt att ha i åtanke att en mindre sänkning fortfarande kan vara möjlig, 
exempelvis till 90°C. Om en mindre sänkning är möjlig bör även det ses som en positiv 
utveckling i strävan om att nå lägre systemtemperaturer. 

Vidare kan graderingar inom indikatorernas nivåer och tilldelning av normerad poäng 
diskuteras som en svårighet. Egentligen finns inga rätt eller fel, men för denna studie 
ansågs det rätta och mest objektiva beslutet vara att grunda dessa gränsdragningar på 
tidigare forskning i den utsträckning det gick. Men även genom hjälp av kunniga på 
SFAB. 

6.2 Ideal utformning av indikatorsystemet 

För att förstå vilken potential ett indikatorsystem i denna kontext kan ha men också vilka 
aspekter som krävs för att uppnå en ideal utformning inkluderas detta avsnitt som en del 
av diskussionen. Som ovan avsnitt berör finns det många metodutmaningar i samband 
med uppbyggnad av ett indikatorsystem för identifiering av framtida etablering av 
lågtempererad fjärrvärme. De främsta utmaningarna var att få ihop pusslet så att det blev 
så heltäckande som möjligt men ändå uppfyllde samtliga principer från Li et al. (2009). 
Detta i kombination med delvis bristfällig information- och datatillgängligheten ansågs 
förhindra en ideal utformning av indikatorsystemet. Men vad är då en ideal utformning, 
varför bör den eftersträvas och hur uppnås den? 

För denna studies kontext är ett idealt indikatorsystem uppnått när en applicering på ett 
område visar den faktiska verkligheten om huruvida LTDH är lämpligt eller ej. Områden 
som uppnår ett visst resultat bör vara så pass lämpliga att även resultatet i nästa steg visar 
att området är möjligt och lönsamt att ställa om till LTDH. Rimligtvis är det lättare att 
uppnå ett idealt indikatorsystem som speglar den exakta verkligheten om 
datatillgängligheten är fullständigt, hanteringen smidig och indikatorerna heltäckande för 
vad som undersöks. Det skulle generera en säkrare bedömning och därmed mer 
verklighetstrogna resultat. Indikatorsystemet behöver beprövas i större utsträckning 
genom applicering på ett flertal områden och därefter analyseras, utvärderas och 
revideras. Indikatorsystem i denna kontext är svårt att utforma idealt när syftet är att 
uppnå en viss generaliserbarhet, detta på grund av att varje område i ett fjärrvärmenät är 
unikt. Likväl är det viktigt att belysa och eftersträva för att hela tiden utveckla, förbättra 
samt reducera subjektiva inslag. 
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6.3 Diskussion gällande resultat 

6.3.1 Caseområden 

Fem geografiskt avgränsade områden valdes ut inom SFAB:s verksamhetsområde, 
samtliga med en variation av antal kunder, placering i fjärrvärmenätet, typ av byggnader 
och byggnadsår. I och med appliceringen på olika kontexter är det möjligt att se hur 
utfallet skiljer sig mellan olika typer av områden. Dock finns det en svårighet i att dra 
strikta statistiska slutsatser om de olika områdena grundat på dess karaktärsdrag. Det hade 
varit möjligt om en applicering hade gjorts på betydligt fler områden, låt säga 100 eller 
fler. Då syftet med applicering i denna studie endast var att testa indikatorsystemet 
gjordes ingen vidare undersökning av caseområdena som grupp, istället låg fokus på att 
ha ett bra dataunderlag att testa verktyget på. Något som är möjligt utifrån resultatet och 
de fem områden som verktyget tillämpats på är att beskriva och resonera kring kvalitativa 
samband, det görs i nästa avsnitt. Men som nämnt kan inga strikta slutsatser dras på grund 
av få appliceringar. 

6.3.2 Indikatorsystemet 

Trots svårigheten med att fastställa slutsatser mellan ett typ av område med viss karaktär 
och dess resultat av indikatorsystemet kan i alla fall en kvalitativ beskrivning av samband 
tydliggöras. Från figur 8 är det tydligt att caseområdena 1 och 4 har högre resultat än 
caseområde 3 som i sin tur har högre resultat än caseområdena 2 och 5 som båda ligger 
väldigt lågt i förhållande till maximal poäng. Jämförs detta med områdenas olika karaktär 
från tabell 12 är det tydligt att storleken i form av antalet abonnenter inte har någon större 
betydelse för slutresultatet. De tre områden som ligger i utkanten av fjärrvärmenätet har 
högre resultat än de som ligger mitt i, vilket är rimligt då placering i utkanten har tolkats 
som en fördel i utformandet av indikatorsystemet. Det är svårt att säga något om 
betydelsen av typ av byggnader, men caseområde 1 och 4 som genererat bäst utfall består 
av flerbostadshus och villor. Desto lättare är det att se mönster i förhållande till 
byggnadsår, caseområde 1 och 4, byggda efter 2015 är de modernaste områdena och de 
övriga områdena är byggda innan 2000-talet. De nybyggda områdena har lägre behov av 
höga temperaturer och byggnaderna är mer energieffektiva. Dock är det intressant att 
caseområde 3 som fått tredje bäst slutomdöme är det område som etablerats tidigast och 
därmed består av äldst byggnader. Indikatorsystemet täcker in många karaktärsdrag och 
det är inte byggnadsåret som är avgörande, med detta sagt är det troligen andra faktorer i 
caseområde 3 som gör att slutomdömet är 28% av maxpoäng. En tänkbar faktor är 
möjligheten att ta vara på lokal spillvärme. Dessa samband mellan olika områdens 
egenskaper och resultat ligger i linje med hur indikatorsystemet är uppbyggt och är därför 
inte någon överraskning. Men det visar trots allt på att verktyget fungerar baserat på 
antaganden som har gjorts utifrån tidigare forskning och poängsättning av olika nivåer 
vid konstruktion. 

Vid utformning av indikatorsystemet beprövades två metoder för att bestämma 
viktningsfaktorerna. I det stora hela spelar metoden av viktningsfaktorer ingen större roll 
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för slutresultatet som visas i figur 8, då de bedöms utifrån procentandel av maxpoäng som 
baseras på viktningsfaktorerna för respektive metod. För samtliga caseområden diffar 
resultatet mellan metod 1 och 2 med som mest 2%. Metod 2 genererar troligen en ökad 
eftertänksamhet hos respondenterna gällande hur viktig en aspekt faktiskt är i frågan om 
konvertering till LTDH. Vid fri poängsättning i metod 1 är det enkelt att tycka att allt är 
viktigt och därmed värdera alla aspekter högt, men så ser inte verkligheten ut då 
prioriteringar oftast måste göras. Vad som kan konstateras är att när respondenterna fritt 
får poängsätta genereras en högre poäng än vid begränsad poängsättning, dock är det 
ingen indikator som uppnår maximal viktning, det vill säga 5. 

Som slutresultatet indikerar placeras två områden inom kvartil 1, två inom kvartil 2 och 
ett inom kvartil 3. Inget område uppnår ett resultat inom kvartil 4 som är över 75% av 
maxpoäng, vilket anses vara mycket lämpligt att undersöka vidare. Gränserna för vad som 
anses bra och inte är i denna studie fastställda av författaren, men kan givetvis modifieras 
baserat på hur aktören som nyttjar verktyget ser på saken. Verktyget skulle vara lönlöst 
om alla områden som implementeras sedan undersöktes vidare oavsett slutresultat.  

Gränser bör således finnas för att göra en första sållning men det finns både för- och 
nackdelar med att sänka respektive höja gränserna för vad som anses lämpligt och inte. 
Väljer användaren att sänka gränsen kommer troligen fler områden hamna inom gränsen 
för godkänt. Då bör goda resurser finnas att tillgå, eftersom nästa steg bör vara en mer 
djupgående och tidskrävande analys av området i fråga. Dessutom bör den ge en 
detaljerad bild av hur en konvertering av LTDH kan gå till samt tydliggörande av 
kostnader och lönsamhet. Vidare innebär en lägre gräns för godkänt att områden med 
lägre potential kommer accepteras till nästa steg, sådana områden kommer troligen kräva 
stora åtgärder på både primär- och sekundärsidan. Väljer användaren som nyttjar 
indikatorsystemet att istället höja gränserna minskas risken att lägga onödigt stora 
resurser på en vidare granskning och områden som kräver stora kostsamma insatser för 
att en konvertering ska vara möjlig sorteras bort. Å andra sidan kan en alltför strikt gräns 
innebära att områden som har någorlunda god potential inte får en ärlig chans och 
utvecklingen av LTDH aldrig blir av. Gränsdragningen kan vara svår att göra, men det 
behöver nödvändigtvis inte vara något problem då det ändå finns ett värde i tillämpning 
av verktyget kopplat till smidigare beslutsfattande och tydligare strategiska val. 

6.3.3 Korrelation 

Framtagandet av Pearsons korrelationskoefficient resulterade i en stark positiv 
korrelation mellan indikatorerna KA och STA, då den är över 0.70. Detta innebär att när 
den ena ökar i värde gör även den andra det. Detta skulle kunna vara en ren slump eller 
en bakomliggande faktor som påverkar indikatorerna i samma riktning. På så sätt ser det 
ut som att indikatorerna sinsemellan korrelerar positivt men i själva verket uppkommer 
kanske korrelationen i ett tredje led. Den starka korrelationen skulle också kunna bero på 
att KA och STA inkluderar delar som angränsar direkt till varandra. Det är inte helt 
osannolikt i och med att frågan gällande tillgång till lokal värmetillförsel uppkommer i 
KA men även som en sekundär del i STA. I STA är frågan dock ställd bredare och 
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inkluderar även tillgång av värme från solfångare eller geotermisk värme, medan i KA 
handlar det enbart om överbliven processvärme från industri. 

Vidare resulterade koefficienterna i två insignifikanta korrelationer och tre svaga 
korrelationer mellan CRG & STA, AA & CRG samt KA & AA, där förstnämnda är 
negativ och resterande två positiva. Mellan den energiekonomiska analysen (CRG) och 
systemtekniska analys (STA) samt abonnentanalysen (AA) finns det inga delar som tyder 
på ett uppenbart samband. Likaså gäller för den kontextuella analysen (KA) och 
abonnentanalysen (AA). Dessa svaga korrelationer är förmodligen bara en tillfällighet för 
resultatet som genererats vid applicering på de fem caseområde från denna studie.  

Det bör återigen nämnas att korrelation inte är samma sak som kausalitet och att kausalitet 
mellan indikatorerna inte undersöks i denna studie. Det skulle kunna vara så att det finns 
direkta orsak och verkan samband i och med att fjärrvärmenätet är sammankopplat från 
distribution till leveransen på sekundärsidan. Dock har tydliga avgränsningar gjorts 
mellan indikatorerna och de presenterar olika delar av fjärrvärmeaffären som bygger på 
olika egenskaper. Detta är troligen också anledningen till att majoriteten av 
korrelationskoefficienterna är relativt små, vilket också var önskvärt vid konstruktion av 
verktyget.  

Ytterligare är det viktigt att komma ihåg att denna analys gjordes med få datapunkter och 
resultatet bör därför tolkas med försiktighet. 

6.3.4 Känslighet 

Känslighetsanalys gjordes på samtliga viktningsfaktorer för var och en av indikatorerna. 
Detta illustreras i figur 11 för resultatet från caseområde 4. Känslighetsanalysen 
genomfördes genom att en viktningsfaktor ändrades i taget, medan resterande 
viktningsfaktorer och normerad poäng fortsatt var oförändrade. För caseområde 4 som 
exemplifierar känslighetsanalysen för viktningsfaktorerna kan vissa samband utläsas. 
CRG och KA tilldelades i detta fall normerad poäng 1 vilket förklarar den konstanta 
kurvan trots justering av viktning uppåt och nedåt. Slutomdömet i förhållande till 
maxpoäng ökar och minskar linjärt med ökad och minskad viktningsfaktor, då normerad 
poäng är 1. AA, som i detta fall uppnått maximal normerad poäng 2, drar ned det totala 
slutomdömet när viktningsfaktorn minskar och drar upp slutomdömet när 
viktningsfaktorn ökar. Det omvända gäller för STA som tilldelats lägst normerad poäng 
0, när viktningsfaktorn justeras ner ökar slutomdömet och när viktningsfaktor justeras 
uppåt minskar slutomdömet. Detta samband går även att utläsa från känslighetsanalys för 
viktningsvärdet på resterande caseområden som presenteras i Appendix E. 

En känslighetsanalys genomfördes även på två indata till CRG-indikatorn, nämligen 
värmeförlustkostnad och rörens värmeledningsförmåga, resterande indata hölls konstant. 
Även denna analys exemplifieras för caseområde 4, se figur 12. I stora drag kan 
indikatorn konstateras vara någorlunda stabil. Det krävs stora förändringar i 
värmeförlustkostnaden som är direkt relaterad till värmepriset för att CRG-värdet ska öka 
samt minska. Från resultatet avläses att en större värmeförlustkostnad innebär en ökad 
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kostnadsminskning vilket är positivt i och med att det talar för en konvertering till LTDH. 
Men påverkan är så pass liten att det ska mycket till för att CRG-nivån ska öka två nivåer. 
Det är inte rimligt att värmepriset stiger till 518 sek, då CRG nivå 4 påvisas. Det är inte 
heller troligt att osäkerheten för värmeledningsförmågan är så pass stor. I framtiden 
kommer rörens värmeisolering förbättras vilket innebär att värdet på 
värmeledningsförmåga snarare minskar, det antyder på att den energiekonomiska nyttan 
inte blir särskilt stor vid konvertering. En rimlig ökning på värmepriset under kommande 
år är 10% vilket är ca 240 sek. Denna ökning kommer inte leda till en förändrad CRG-
nivå om värmeledningsförmågan förblir 0.13 𝑊/(𝑚 × °𝐶) som är originalvärdet för 
område 4. En minskad värmeledningsförmåga i framtidens rör och en ökad värmekostnad 
påverkar inte utfallet för CRG i någon större utsträckning och indikatorn kan anses 
någorlunda resistent för förändring. Detta innebär också att osäkerheten som är i den 
indata som känsligheten undersöks för kan bortses från. 

6.4 Praktisk relevans 

Indikatorsystemets praktiska relevans bör diskuteras. Praktisk relevans syftar i denna 
studie till SFAB:s förmåga att förbättra sitt beslutsfattande gällande utveckling av 
lågtempererad fjärrvärme. Med avseende på att SFAB enbart leverera högtempererad 
fjärrvärme och aldrig tidigare har fattat beslut kring huruvida LTDH ska etableras eller 
inte är verktyget i sig en utveckling framåt. Från att i väldigt liten utsträckning ha interna 
diskussioner om möjligheten och lämpligheten med LTDH till att kunna utnyttja ett 
färdigutvecklat bedömningsverktyg i frågan är ett steg i rätt riktning. Indikatorsystemet 
möjliggör en enkel och effektiv granskning av områden, verktyget är dessutom är 
generaliserbart och bedömningen blir därmed konsekvent för flera appliceringar. Genom 
den principfasta och strukturerade metoden blir det således enklare att förstå varför ett 
område inte är lämpligt för LTDH medan ett annat är mycket lämpligt. Tydligheten som 
genereras grundas i metodikens förmåga att inkludera praktiska aspekter som har 
utgångspunkt i verkligheten. Alltså inte enbart idéer och teorier, utan faktiska data och 
situationer tas i beaktning vid användning av indikatorsystemet. Följaktligen skulle 
indikatorsystemet kunna ses som en förbättring i processen om att fatta tydligare och mer 
transparenta beslut.  

Dessutom uppmärksammar verktyget insiktsfulla aspekter som är bra att reflektera över 
och potentiellt agera på för att sträva framåt. En sådan är respondenternas spridda åsikter 
kring de olika indikatorernas relevans som kan få konsekvenser senare om vilken som 
faktiskt bör prioriteras. Ytterligare insikter registreras om LTDH komplexitet och 
variation, samt mycket resurskrävande konverteringsarbetet om det så skulle bli aktuellt.  

SFAB kan fortsatt nyttja indikatorsystemet, utöver de implementeringar som redan gjorts 
i denna studie. Dock reduceras möjligheten att nyttja verktyget i och med att SFAB:s 
geografiska verksamhetsområde är begränsat till Huddinge, Botkyrka och Salem. Å andra 
sidan ändras vissa parametrar och förutsättningar med tiden, vilket gör att en applicering 
idag på ett specifikt område nödvändigtvis inte ger samma utfall som en applicering på 
samma område om 5 år. Exempelvis, byggnaderna kommer fortfarande vara byggda 
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samma år men det finns en möjlighet att en industri som producerar spillvärme har 
tillkommit i närheten. Det skulle öka förutsättningarna för etablering av LTDH och 
därmed generera ett högre slutomdöme. 

I och med verktygets generaliserbarhet skulle det även kunna nyttjas av andra 
verksamheter, utöver SFAB. Det är tillämpbart för aktörer i samma position som SFAB, 
som distribuerar och levererar fjärrvärme samt besitter den data som är nödvändig för 
användning. Oavsett vilken aktör som använder bedömningsverktyget bör appliceringen 
göras av en person som är någorlunda kunnig på området och som har kännedom om 
fjärrvärmenätet, abonnenterna och den dagliga driften. Om så inte är fallet kan bland 
annat KA-indikatorn vara svår att genomföra med säkerhet och utfallet riskerar då att bli 
inkorrekt. Detta trots att alla indikatorer och nyttjandet av dem är explicit beskrivet i 
denna rapport. Brukaren av verktyget bör ha en viss grundförståelse. 

En fördel med indikatorsystemet är att det inte är hugget i sten, det är snarare mycket 
flexibelt. Möjligheten att modifiera och anpassa verktyget utefter vad som anses lämpligt 
är stor. Indikatorer kan ersättas, sållas bort och adderas. Inom redan befintliga indikatorer 
kan förutbestämd indata som inte är specifik för en implementering ändras, exempelvis 
val av utomhustemperatur inom CRG. Även nivåerna och graderingen av normerad poäng 
för respektive indikator är justerbar. Indikatorsystemet kan därmed ses som ett 
referensverktyg som kan reformeras om så anses nödvändigt. 

Huruvida ett bedömningsverktyg i form av ett indikatorsystem är lämpligt för 
sammanhanget kan diskuteras. I bakgrunden för denna studie påpekas att ett optimalt och 
bra energisystem utformas efter noggrann granskning av lokala förhållanden (Tidningen 
Energi 2020). Detta argument speglar svårigheten av att skapa ett indikatorsystem som är 
generaliserbart, då varje område i ett fjärrvärmenät är unikt och har olika förutsättningar. 
Just detta indikatorsystem har dock skapats i syfte att enbart ge en första indikation och 
överblick av situationen. Det syftar alltså inte till att ge en rekommendation för 
beslutsfattande om hur energisystemet ska utformas, utan enbart om. Därav är en 
generaliserbarhet av verktyget möjlig men kan absolut svikta då unika aspekter som kan 
vara avgörande i frågan inte plockas upp och genererar faktiska förslag som kan 
underlätta för beslut. 

Oavsett indikatorsystemets lämplighet som metod vid bedömning av konvertering från 
HTDH till LTDH kan vissa delar av verktyget likväl vara värdefulla. För det finns ett 
värde i att få insikt i situationen utifrån dagsläget och hur den kan komma att förändras. 
Resultatet från CRG-indikatorn påvisar inget speciellt stort ekonomiskt värde idag, men 
detta kan komma att förändras. Med höjda värmepriser och fler ekonomiska incitament i 
form av bidrag från staten kan denna svaga ekonomiska drivfaktor komma att bli större, 
kanske till och med avgörande. Insikterna som skapas i samband med användandet av 
verktyget kan i sig vara drivande framåt. Ytterligare en nytta som kan frambringas från 
appliceringen av indikatorsystemet är möjligtvis en ökad vilja om att förbättra 
kundkontakten och förståelsen för sekundärsidan. Det skulle i sin tur kunna innebära att 
SFAB kan påverka kunder i större utsträckning, exempelvis gällande uppgradering av 
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värmesystem. Detta kan återkopplas till Averfalk et al. (2021) som påpekar hur viktigt 
det är att ha en god inblick och kontakt med abonnenterna för att ta beslut och utveckla 
verksamheten framåt.  

Ytterligare praktisk relevans som kan medtas från indikatorsystemet finns inom STA-
indikatorn. Träddiagrammet ger inte bara en placering i en skala utan det kan också spegla 
vilka åtgärder som måste vidtas om en konvertering blir verklighet. För områden som 
hamnar på nivå STA 1 och STA 2 innebär det i stora drag att rören med största sannolikhet 
behöver åtgärdas och vidgas. Då flaskhals finns eller kommer uppstå om trycket och 
flödet ökar samt att det inte finns någon lokal spillvärme att nyttja. För STA 3 och STA 
4 innebär det att flaskhalsen troligen kan reduceras genom integrering av lokal 
värmetillförsel. Medan områden som kategoriseras inom STA 5 inte är i behov av 
åtgärder på just denna punkt. 
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7. Slutsatser 

Genom granskning av den senaste forskningen på fjärrvärmemarknaden och 
intervjustudier med kunniga på området har denna studie undersökt aspekter som anses 
fördelaktiga vid en konvertering till lågtempererad fjärrvärme. Undersökningen 
resulterade i fyra aspekter, dessa definieras som kvalitativ kontext, sekundärsidans 
förutsättningar, systemtekniska förutsättningar och potentiell energiekonomisk nytta. 
Samtliga är relevanta och bör beaktas vid bedömning av huruvida ett LTDH system kan 
ersätta ett HTDH system. Aspekterna faller även inom ramen för SFAB:s kontext i och 
med deras väletablerade högtempererade fjärrvärmenät i kombination med 
verksamhetens strävan om att följa branschens utveckling och bidra till pågående 
klimatomställning. 

Var och en av aspekterna definierades, viktades och utformades till en indikator med 
tillhörande mätverktyg. Dessa benämns som KA, AA, STA och CRG. Således granskas 
omgivningens kvalitativa förutsättningar, abonnenternas temperaturbehov, möjligheten 
för ökad systemkapacitet och kostnadsminskningar vid sänkta temperaturer vid 
applicering. Ett indikatorsystem utvecklades som sammanväger samtliga delar och 
replikerar ett slutomdöme för ett specifikt område. Slutomdömet ger en indikation för om 
området är tillräckligt intressant för att undersökas vidare. KA-indikatorn viktades högst 
och har därför störst inverkan på slutomdömet medan CRG-indikatorn viktades lägst och 
har därmed minst inverkan på slutomdömet. 

Genom applicering på verkligheten kunde adekvata bedömningar om indikatorsystemets 
tillämpning göras. Fem områden med spridda karaktäristika och därmed olika 
förutsättningar gällande LTDH resulterade i en stor variation av slutomdömen i och med 
att indikatorerna uppnåddes i olika grad. Ett område hamnade inom tredje kvartilen med 
ett resultat på 65% och anses därmed lämpligt att undersöka vidare. Inget område klarade 
gränsen på 75% som anses mycket lämpligt att undersöka vidare. För att nyttja 
bedömningsverktyget rekommenderas det att ha gränser för vilket slutomdöme som 
accepteras och inte. De appliceringar som genererar ett godkänt resultat bör undersökas 
vidare då det kan finnas ett stort värde i att genomföra en konvertering till LTDH som 
dessutom medför nya affärsmöjligheter.  

Indikatorsystemet bör ses som ett bedömningsverktyg som är redo att nyttjas för att 
identifiera områden som är lämpliga för etablering av LTDH. Men det kan även fungera 
som ett referensverktyg som är möjligt att modifiera i stor eller lite utsträckning samt på 
olika nivåer beroende på vad som anses lämpligt. Verktygets styrka är dess flexibilitet 
och generaliserbarhet. 
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7.1 Förslag på utveckling och vidare forskning 

Valet av respondenter är viktigt för denna studie då de har en stor inverkan på 
utformningen av verktyget. Som förbättring skulle det därför vara lämpligt att inkludera 
en respondent med större teknisk kompetens eller någon extern, utanför SFAB:s 
verksamhet. Då hade utformningen möjligtvis sett annorlunda ut och det hade kunnat 
göras bredare upptäckter. 

För vidare forskning bör validiteten för detta indikatorsystem beprövas ytterligare, trots 
fem appliceringar och känslighetsanalys. Ett förslag är således att systemet appliceras på 
tidigare konverteringar som har genomförts och blivit både lyckade och mindre lyckade. 
Detta förutsätter att fjärrvärmenätet som verktyget appliceras på tidigare har varit av 
sorten HTDH men som genom åtgärder och temperatursänkning idag klassas som LTDH. 
Det förutsätter även att äldre data och information finns tillgänglig, från tiden då 
fjärrvärmenätet höll höga systemtemperaturer. På så vis kan tydligare statistiska slutsatser 
dras.  

Resultatet från denna studie är ett indikatorsystem som är generellt applicerbart på valfritt 
områden med befintlig högtempererad fjärrvärme. Slutomdömet vid applicering ger en 
fingervisning i frågan om ett område är lämpligt att konvertera från HTDH till LTDH 
eller inte. För att utveckla detta bedömningsverktyg vidare bör ytterligare aspekter 
beaktas. LTDH-system är komplexa och kan se ut på olika sätt beroende på lokala 
förutsättningar, därav föreslås vidare utveckling av indikatorsystemet som fokuserar på 
att identifiera hur:et. För områden som uppnått tillräckligt högt slutomdöme vid 
applicering av denna studies indikatorsystem är det önskvärt att undersöka saken 
ytterligare och förstå vilken typ av konvertering som bör göras, alltså hur den kan göras. 
Det vill säga vidare forskning bör utreda specifika lösningar inom LTDH-tekniken och 
ge svar på exempelvis vilka tekniska integreringar som är lämpliga, vilka kunder som 
kräver speciallösningar, vilka systemtemperaturer som är nödvändiga och vad en 
konvertering skulle innebära i kostnader samt lönsamhet. Ett sådant analysverktyg anses 
nödvändigt för vidare förståelse i ett nästa steg mot en konvertering. Det skulle generera 
en typ av åtgärdsplan och ge svar på hur snarare än om, som redan besvaras genom 
indikatorsystemet från denna studie. 
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Appendix A - Enkätstudie för viktning av indikatorer 

Kvalitativa förutsättningar 

Hur viktigt är det att området har de kvalitativa förutsättningar som anses fördelaktiga vid 
konvertering till lågtemperatursystem? 

Mindre viktigt  1 2 3 4 5  Mer viktigt 

 

Sekundärsidans förutsättningar 

Hur viktigt är det att sekundärsidan i det aktuella området kan försörjas med låga 
temperaturer utan att större uppgraderingar av byggnaden eller dess värmesystem är 
nödvändigt?  

Mindre viktigt  1 2 3 4 5  Mer viktigt 

 

Systemtekniska förutsättningar  

Hur viktigt är det att det aktuella området redan har de systemtekniska förutsättningar 
som krävs för att konvertera till lågtempererad fjärrvärme, dvs utan att dyra 
ombyggnationer är nödvändigt? 

Mindre viktigt  1 2 3 4 5  Mer viktigt 

 

Energiekonomisk nytta 

Hur viktigt är det att en konvertering till lågtempererad fjärrvärme genererar ett mervärde 
för SFAB i form av energiekonomisk nytta? 

Mindre viktigt  1 2 3 4 5  Mer viktigt 
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Appendix B - Schematiska bilder över caseområden 

 

 

Figur B1. Schematisk bild över fjärrvärmenätet i caseområde 1. 

 

 

Figur B2. Schematisk bild över fjärrvärmenätet i caseområde 2. 
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Figur B3. Schematisk bild över fjärrvärmenätet i caseområde 3. 

 

Figur B4. Schematisk bild över fjärrvärmenätet i caseområde 4. 

 

Figur B5. Schematisk bild över fjärrvärmenätet i caseområde 5. 
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Appendix C - Resultat från implementering av 
indikatorsystemet 

Tabell C1. Resultat från uppfyllda kvalifikationer för vardera caseområde i den 
kontextuella analysen (KA). 

Caseområde 1 2 3 4 5 

Det aktuella området anses vara en 
isolerad ö 

X  X X  

Sannolikhet att det aktuella området 
byggs ut inom snar framtid anses låg 

X X X X X 

Det aktuella området är relativt 
nybyggt  

X   X  

Det finns ett intresse bland 
abonnenter i området att sträva mot 

mer energieffektiva lösningar i 
fjärrvärmesystemet 

     

Det finns närliggande industri, 
serverhall eller liknande verksamhet 
som genererar outnyttjad restvärme 

X  X   

Totalt antal kryss 4 1 3 3 1 

 

Tabell C2. Resultat från KA-indikatorn för samtliga caseområden. 

Caseområde 1 2 3 4 5 

KA-nivå 3 1 2 2 1 

Normerad 
poäng 

2 0 1 1 0 

Viktad poäng 
(metod 1) 

9.6 0 4.8 4.8 0 

Viktad poäng 
(metod 2) 

5.6 0 2.8 2.8 0 
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Tabell C3. Resultat från AA-indikatorn för samtliga caseområden. 

Caseområde 1 2 3 4 5 

AA-Nivå 3 2 1 4 1 

Normerad 
poäng 

1 0 0 2 0 

Viktad poäng 
(metod 1) 

3.7 0 0 7.4 0 

Viktad poäng 
(metod 2) 

2.3 0 0 4.6 0 

 

Tabell C4. Resultat från STA-indikatorn för samtliga caseområden. 

Caseområde 1 2 3 4 5 

STA-Nivå 3 2 4 2 2 

Normerad 
poäng 

1 0 1 0 0 

Viktad poäng 
(metod 1) 

4.2 0 4.2 0 0 

Viktad poäng 
(metod 2) 

2.5 0 2.5 0 0 

 

Tabell C5. Resultat från CRG-indikatorn för samtliga caseområden. 

Caseområde 1 2 3 4 5 

CRG-Nivå 2 2 1 2 2 

Normerad 
poäng 

1 1 0 1 1 

Viktad poäng 
(metod 1) 

3.2 3.2 0 3.2 3.2 

Viktad poäng 
(metod 2) 

2.3 2.3 0 2.3 2.3 
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Appendix D - Tryckhöjdsdiagram som genererats för 
STA 

Tabell D1. Sammanställning av differenstryck från samtliga caseområden som 
genomfördes i samband med den systemtekniska analysen. Tre scenarion togs fram, 
initialt nyttjades dock enbart scenario 1 och 3 för STA-indikatorn. Grönt värde innebär 
att värdet är tillräckligt bra för att klara leverans och rött värde indikerar att det är lägre 
eller på gränsen till vad som accepteras. 
 

 

Caseområde 

Minsta 

differenstryck 

HTDH (aktuell 

framledningstemp., 

110°C) [Bar]  

Minsta 

differenstryck 

HTDH (sänkt 

framledningstemp., 

90°C) [Bar] 

Minsta 

differenstryck [bar] 

vid LTDH (sänkt 

framledningstemp., 

65°C) [Bar] 

1 1.5 - - 

2 1.5 - - 

3 4.5 3.7 - 0.8 

4 2.8 2.7 0.8 

5 2.6 2 0.5 

 

 

Figur D2. Tryckhöjdsdiagram över caseområde 1 och 2 utifrån aktuell 
framledningstemperatur, 110°C. 
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Figur D3. Tryckhöjdsdiagram över caseområde 3 utifrån aktuell 
framledningstemperatur, 110°C. 

 

Figur D4. Tryckhöjdsdiagram över caseområde 3 utifrån sänkt framledningstemperatur, 
90°C. 

 

Figur D5. Tryckhöjdsdiagram över caseområde 3 utifrån sänkt framledningstemperatur, 
65°C. 
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Figur D6. Tryckhöjdsdiagram över caseområde 4 utifrån aktuell 
framledningstemperatur, 110°C. 

 

Figur D7. Tryckhöjdsdiagram över caseområde 4 utifrån sänkt framledningstemperatur, 
90°C. 

 

Figur D8. Tryckhöjdsdiagram över caseområde 4 utifrån sänkt framledningstemperatur, 
65°C. 
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Figur D9. Tryckhöjdsdiagram över caseområde 5 utifrån aktuell 
framledningstemperatur, 110°C. 

 

Figur D10. Tryckhöjdsdiagram över caseområde 5 utifrån sänkt 
framledningstemperatur, 90°C. 

 

Figur D11. Tryckhöjdsdiagram över caseområde 5 utifrån sänkt 
framledningstemperatur, 65°C. 
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Appendix E - Känslighetsanalys viktningsfaktorer 
 

 
Figur E1. Känslighetsanalys för samtliga indikatorer vid förändring av tillhörande 
viktningsfaktor och caseområde 1.  

 
Figur E2. Känslighetsanalys för samtliga indikatorer vid förändring av tillhörande 
viktningsfaktor och caseområde 2 och 5, normerad poäng är identisk. 
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Figur E3. Känslighetsanalys för samtliga indikatorer vid förändring av tillhörande 
viktningsfaktor och caseområde 3. 

  



86 
 

Appendix F - Känslighetsanalys CRG 
 

 

 

Figur F1. Känslighetsanalys för CRG caseområde 1. 

 

 

 

Figur F2. Känslighetsanalys för CRG caseområde 2. 
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Figur F3. Känslighetsanalys för CRG caseområde 3. 

 

  

 

Figur F4. Känslighetsanalys för CRG caseområde 5. 
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