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Bakgrund

§ Under 2014 genomfördes projektet 
”Regionala fjärrvärmesamarbeten –
drivkrafter & framgångsfaktorer”
§ Identifiera drivkrafter och hinder

för utvecklingen av regionala 
fjärrvärmesystem 

§ Sammanställa framgångsfaktorer  
för nya fjärrvärmesamarbeten

§ Identifiera och analysera nya 
fjärrvärmeregioner

§ Bidra till fler gynnsamma 
fjärrvärmesamarbeten 

§ Två år efter avslutat projekt (nov 2016) 
genomfördes en uppföljning
§ Identifiera eventuella nya regional 

samarbeten



Arboga - Köping

Surahammar - Västerås

Trollhättan - Vänersborg

2016 - Tre nya regionala 
fjärrvärmesystem

Luleå – Boden 

Gävle – Sandviken 

Enköping – Västerås

Nyköping - Oxelösund

Växjö - Alvesta

Hässleholm –
Kristianstad 

Malmö – Lund 

Helsingborg –
Ängelholm 

Mölndal - Mölnlycke

Trollhättan – Vänersborg 

2014 – Potentiella regionala 
fjärrvärmesystem

2014 - Befintliga regionala 
fjärrvärmesystem

Falun - Borlänge

Sölvesborg - Bromölla

Linköping – Mjölby – Skänninge

Stockholm

Norrköping -
Söderköping

Kungälv – Göteborg – Mölndal 

Karlstad - Hammarö

Helsingborg – Landskrona – Lund 

Malmö – Burlöv – Stora Benstorp

Örebro – Kumla – Hallsberg 

Eslöv – Lund - Lomma



Slutsatser

§ Drivkraften för nya 
fjärrvärmesammankopplingar är att göra 
kostnads-effektiviseringar.

§ Fjärrvärmeföretagen vill minska kostnader 
för att vara ett attraktivt val för sina kunder.

§ Intressant alternativ för energiföretagen där 
det finns geografiska förutsättningar.

§ De nät som har stora skillnader i 
produktionskostnad och ligger nära 
varandra har oftast kopplat samman näten.

§ Ekonomisk lönsamhet är en förutsättning.

§ Den huvudsakliga framgångsfaktorn: att 
lägga tid och resurser på att utforma 
samarbetsformer och affärsupplägg som är 
gynnsamma för alla parter.



Reflektioner 2016

Tillgången på industriell spillvärme har 
spelat en avgörande roll

Två av de tre nya sammankopplingarna har 
gjorts i samband med uppköp/samgående av 
bolag

Förläggningen har gjorts eller planeras att 
göras helt eller delvis tillsammans med 
dricksvatten och/eller avloppsledning i fyra 
av de sex intervjuade klustren

Indikerar att kostnadsmedvetenheten har 
ökat och olika sätt att kostnadseffektivisera 
fjärrvärmeverksamheten blir allt 
intressantare
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