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Svensk Fjärrvärme – bransch- 
organisationen för en hållbar framtid

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med 140 medlems-

företag fördelade på mer än 250 orter. Medlemsföretagen svarar för 98 procent av all fjärrvärme i landet 

och står därmed för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Utöver fjärr-

värmeföretag finns ett 60-tal intressentföretag, som till exempel konsult- och leverantörsföretag, bland 

medlemmarna i Svensk Fjärrvärme.

Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljösmarta energilösningar som ger kunden enkel,  

trygg och bekväm värme och kyla. Fjärrvärmenäten är en förutsättning för fortsatt energieffektivisering 

eftersom de gör det möjligt att ta vara på överskottsvärme i samhället, till exempel från industrier.  

Svensk Fjärrvärme är på många sätt en branschorganisation för en hållbar framtid.

Visionen för Svensk Fjärrvärmes arbete: 

”Genom samarbete värmer och kyler  
vi den hållbara staden med resurser som  
annars går till spillo.”

Svensk Fjärrvärme för sina medlemmar 
Svensk Fjärrvärme har tre olika roller gentemot sina medlemmar. Branschorganisationen är:

En kunskapsorganisation – som initierar forskning och sprider forskningsresultat, bland annat i 
forskningsprogrammet Fjärrsyn, tar fram branschstatistik, gör omvärldsanalyser samt uppdaterar  
och tar fram nya tekniska bestämmelser och standarder. 

En medlemsorganisation – som sprider kunskap genom konferenser, branschtidningen och webben,  
omvärldsbevakar, såväl i Sverige som internationellt, bygger nätverk inom branschen samt ger råd i  
bland annat juridiska frågor samt avtals- och teknikfrågor.

En påverkansorganisation – som företräder branschen i kontakter med myndigheter, regering,  
riksdag och EU och utgör remissinstans, som samverkar med andra branschorganisationer i Sverige  
och internationellt och som agerar opinionsbildare.

I den här verksamhetsberättelsen presenteras det viktigaste arbetet verksamhetsåret 2011/2012  
under respektive rubrik; Kunskap, Medlem, Påverkan.

Framsidesbilden visar Nordens första Svanenmärkta flerbostadshus, invigda i Västertorp i augusti 2011.  
Byggföretaget Veidekkes lågenergihus halverar hushållets koldioxidutsläpp och minskar energianvändningen  
med minst 40 procent. Husen har både fjärrvärme och fjärrvärmedrivna vitvaror. 
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Förutsättningarna att bedriva fjärrvärme i Sverige har 
blivit bättre under året. På vilket sätt?

Tydligare regelverk. Internt har branschen under de senaste 
åren stått inför många otydliga regelverk som tagit fokus 
från arbetet med branschens övergripande utmaningar. 
Inte minst gäller det frågetecknen kring utredningen om  
tredjepartstillträde (TPA) som lades fram i april 2011. Efter 
månader av analyser, diskussioner och formulerande av 
remissvar, började det klarna kring regelverken våren 2012. 
Energiministern gick på branschens linje och sade nej till  
utredningens förslag om att öppna näten för tredjeparts- 
tillträde. Istället har regeringen beslutat om tre nya utred- 
ningar. Energimarknadsinspektionen ska dels utarbeta en 
modell för prisförändringsprövning och ett förslag till lika-
behandlingsprincip, dels en modell för reglerat tillträde till  
fjärrvärmenäten. Energimyndigheten ska i en tredje utred-
ning presentera hur man ska bedöma potentialen för spill- 
värme i samband med etablering av ny värmeproduktion. 

Även om resultaten av de nya utredningarna blir klara 
först nästa verksamhetsår, är detta frågor som branschen  
redan arbetar aktivt med. Vi hoppas bland annat kunna 
bidra med erfarenheter från den partsgemensamma modell  
för prisändringsprövning som vi har utvecklat tillsammans 
med SABO och Riksbyggen. 

Stärkta ekonomiska förutsättningar. Andra viktiga frågor 
kring regelverken som fallit ut till branschens fördel, har  
varit regeringens förslag i vårpropositionen till förändringar 
i ett par stora skattefrågor. Det gäller minskad skatt 
på kraftvärme respektive värmeleveranser till industrin. 
Under en lång tid har kraftvärme som ägs av ett energi-
företag behövt betala dubbelt, både för utsläppsrätter 
och skatt på koldioxidutsläpp. För drygt ett år sedan togs  
den dubbelbeskattningen bort för den kraftvärme som 
omfattats av EUs utsläppshandel och som ägs av indu-
strin. Nu föreslås även energiföretagen slippa de dubbla 
kostnaderna. Det innebär rejält minskade kostnader för 
kraftvärmebolagen, om det blir verklighet. 

När det gäller skatt på värme som levereras till en indu-
stri föreslår regeringen i vårpropositionen att det ska  
vara samma skattenivåer som gäller oavsett vem som  

äger anläggningen, ett industri- eller ett energiföretag. 
Det skulle innebära att ett hinder för viktiga samarbeten 
dem emellan skulle försvinna, vilket alla tjänar på. 

Starkt stöd för fjärrvärme. Generellt har kunskapen om 
och stödet för fjärrvärme ökat bland politiker och besluts-
fattare både i Sverige och utomlands. Ett starkt stöd för 
fjärrvärme gör det lättare att driva och få gehör för vik-
tiga frågor, vilket ger branschen bättre förutsättningar att 
bedriva verksamhet. 

Nya regler från Boverket – fortsatt viktig fråga för branschen.  
Ett beslut som bryter trenden över besked som fallit ut 
till branschens fördel är Boverkets nya, ur fjärrvärmehän-
seende missgynnande, byggregler för nyproduktion, vilka 
trädde i kraft den 1 januari 2012. Regeländringen började 
gälla utan hänsyn till branschens synpunkter och trots ett 
omfattande informationsarbete. 

Ändringarna i regelverket har goda intentioner. De bottnar  
i ett EU-direktiv med målsättningen att effektivisera energi- 
användningen. Våra invändningar gäller att Boverket har 
baserat sina regler på den enskilda byggnadens behov 
av köpt energi för uppvärmning, snarare än total energi-
åtgång. Det innebär att de nya reglerna inte styr mot 

Tydligare regelverk skapar goda förutsättningar 
– ett framgångsrikt år för branchen 

Svensk Fjärrvärmes vd Ulrika Jardfelt blickar tillbaka på ett framgångsrikt år för branschen då förutsättningarna 
för att bedriva fjärrvärme i Sverige blivit tydligare än vad de varit på många år. Fokus har åter kunnat riktas 
mot de stora övergripande utmaningarna; förtroendet för branschen, konkurrenskraft och fjärrvärmens miljö-
nytta. Arbetet har präglats av samverkan med myndigheter och andra organisationer som en framkomlig väg 
för att skapa goda förutsättningar för såväl fjärrvärmebranschen som för svenskt miljöarbete.
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att minska den energi som går åt totalt för att värma 
byggnaden, utan istället riskerar att leda till ökad energi-
användning. Det finns ingen tydlig öppning att påverka 
beslutet igen förrän 2015, så vi måste arbeta brett och 
påverka många av intressenterna på egen hand. Positivt 
är att Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi enats kring 
en gemensam ståndpunkt i frågan. 

Kunskapen om fjärrvärme har fortsatt att öka  
internationellt. hur har det märkts under året?

Energieffektiviseringsdirektivet. På EU-kommissionsnivå 
finns idag en etablerad kunskap om fjärrvärme, fjärrkyla 
och kraftvärme och dess roll för att uppnå energieffekti-
viseringsmålet; 20 procent primärenergibesparingar år 
2020. En viktig del i kommissionens nya energieffektivi-
seringsdirektiv är en kraftfull satsning på ökad utbyggnad 
av fjärrvärme och kraftvärme i Europa. Direktivet ställer 
bland annat krav på medlemsländerna att kartlägga möj- 
ligheten att bygga kraftvärme, innan en ny elproduktions-
anläggning ska få tillstånd att byggas. Det nya direktivet 
gör djupt intrång i medlemsländernas självbestäm-
mande och många länder har inledningsvis satt sig till 
motvärn. Vi kommer med stort intresse följa den fort-
satta utvecklingen. 

Tilldelning av utsläppsrätter. I den nya tilldelningsperioden  
i EUs system för handel med utsläppsrätter, 2013-2020, 
har man valt ett nytt sätt att tilldela utsläppsrätter. I den  
nya tilldelningen ges inte mer till dem som släpper ut  
mer, d v s tillstånd för varje ton koldioxid man släpper 
ut. Istället ger man lika mycket till alla, vilket innebär att 
de som har biobränsleeldade anläggningar får många 
utsläppsrätter över, vilka kan säljas till de som till exem-
pel eldar kol. Det ger ett värde för biobränsle och incita-
ment att investera i att lägga om sin produktion. Genom 
det här systemet gynnas de som investerat i biobränsle. 

Med en stabilare regelgrund att stå på,  
hur rustar sig branschen för att ta sig an de  
stora framtida utmaningarna? 

Med tydligare spelregler har vi under året kunnat foku-
sera mer på de verkliga utmaningarna; hur vi ska stärka 
förtroendet för branschen och hur vi måste arbeta för 
att bli mer effektiva för att stå oss i konkurrensen på 
värmemarknaden. Effektiviteten omfattar även behovet 
av att se till att våra nät passar in i framtida system och 
att investeringar görs för en anpassad teknikutveckling. 

Anders Östlund – ny styrelseordförande. På årsmötet i 
Norrköping fick vi en ny, mycket kompetent ordförande 
för Svensk Fjärrvärme, Anders Östlund. Till vardags är han  
koncernchef på Öresundskraft. Han efterträdde Thore 
Sahlin, som så väl lotsat föreningen igenom de senaste 
åtta åren. Anders Östlund är en del av den spännande 
omstart som föreningen nu gör då de stora framtida 
frågorna för branschen kommer att hamna mer i fokus. 

Visionsarbete – 2030. Ett viktigt arbete för våra framtida 
utmaningar är att vi tillsammans med medlemsföretagen  
och med stöd av konsultföretaget Kairos Future, drivit  
ett projekt där en ny vision för fjärrvärmen fram till 2030 
ska pekas ut. Det förberedande arbetet inleddes hösten  
2011 och sparkades igång ordentligt på årsmötet i Norr-
köping med en stor ”brainstorming” tillsammans med 
medlemmarna. Under våren har vi vid regionala möten 
diskuterat vart vi tror att omvärlden är på väg och vilka 
konsekvenser det kan få för fjärrvärmen. Till årsmötet i 
november 2012 kommer den nya visionen att presenteras 
med en diskussion om vad den får för konsekvenser. 

Ny opinionsbildande kampanj. Ett modigt beslut som 
Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag tog under året för 
att stärka branschens förtroende, var att säga ja till en 
ny gemensam opinionsbildande kampanj under tre år 
framåt. Kampanjen, Vi värmer varandra, som ersatte den 
tidigare mer reklaminriktade kampanjen Fjärrvärme – Ja 
tack!, ska höja kunskapen och kännedomen om fjärrvär-
mens förmåga att ta tillvara det som annars går till spillo 
och därmed stärka förtroendet för branschen. Att satsa 
på att bedriva opinionsarbete och inte bara med reklam, 
är ett bra beslut. Vi är övertygade om att medlemmarna 
kommer att bli nöjda när de ser vilka positiva effekter en 
sådan här kampanj får för förtroendet för fjärrvärmen. 

Lokala miljövärden. Vi är också glada över att nu kunna 
redovisa fjärrvärmens miljöpåverkan för i princip alla 
svenska fjärrvärmenät. Kunderna får veta hur effektivt 
energin används, hur mycket koldioxid som släpps ut 
under hela produktionskedjan samt hur stor andel fossila 
bränslen som används i varje fjärrvärmenät. Att vara så 
transparent stärker förtroendet för branschen och det blir 
lätt för fjärrvärmekunderna att se miljöfördelarna med 
fjärrvärme. 

Framtida affärsmodeller. Vi har under året tagit ett viktigt 
steg mot att nå kunskap om hur vi kan arbeta för att bli 
mer effektiva och stå oss i konkurrensen på värmemark-
naden. Branschens mest omfattande forskningsprojekt, 
Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller, har 
börjat leverera resultat under året. Det är viktiga resultat 
som presenterat många nya begrepp på temat konkur-
renskraft, marknadsperspektiv och affärer, samt ett nytt 
sätt att se på branschverksamheten.

”Efter några turbulenta år, känner vi nu ett 
väldigt starkt stöd från regering och riksdag 
om att värna och bevara fjärrvärmen.”



Svensk Fjärrvärmes  
verksamhetsområden
Den här verksamhetsberättelsen pekar ut de viktigaste 
områdena för branschen under verksamhetsåret,  
och på vilket sätt medlemmarna kunnat dra nytta av 
branschorganisationens arbete kring dessa frågor. 

visste du.....

Fjärrvärmedrivna vitvaror,  
som diskmaskinerna i husen på  
framsidan, använder energin från 
redan befintliga värmesystem och  
kan därigenom rationalisera bort  
förbrukningen av högvärdig elenergi  
i vitvarorna med upp till 90 procent.
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Fjärrsyn 

Fjärrsyn är branschens gemensamma forskningsprogram. 
Programmet omsätter cirka 19 miljoner kronor per år, vilket  
gör det till ett av världens största inom fjärrvärmeområdet.  
Inom Fjärrsyn samlas forskning som stärker fjärrvärme 
och fjärrkyla, uppmuntrar konkurrenskraftig affärs- och 
teknikutveckling och skapar resurseffektiva lösningar för 
framtidens hållbara energisystem. Till nytta för fjärrvärme- 
branschen, kunderna, miljön och samhället i stort. 

Fjärrsyn finansieras tillsammans med Energimyndigheten 
och forskningstjänsterna utförs integrerat med Svensk 
Fjärrvärmes övriga verksamhet. Ett upplägg som gör 
att den nya kunskapen på ett effektivt sätt kommer till 
nytta för branschen. Mycket ny kunskap har tagits fram och 
spridits, både inom och utanför branschen tack vare en kon-
sekvent satsning på kunskapsspridning. Verksamhetsåret 
2012/2013 är det sista året av den nuvarande program-
perioden. Arbetet med att ta fram en strategi för fram-
tida forskning inför starten av en ny programperiod har  
påbörjats, med målet att skicka in en ansökan om en 
fortsättning. 

I syfte att öka utbytet mellan branschen och forskarna  
genomfördes ett uppskattat seminariepass på Fjärrvärme- 
dagarna, där konferensdeltagarna kunde diskutera direkt 
med forskarna om deras projekt. Medverkade gjorde bland  
andra fyra forskare i kunskapens framkant; Anders Sandoff,  
Handelshögskolan i Göteborg, Louise Trygg, Linköpings 
Universitet, Bijan Adl-Zarrabi, Chalmers tekniska Högskola  
och Henrik Gadd, Högskolan i Halmstad. Detta verk-
samhetsår startade också Fjärrsyns största projekt, 
Fjärrvärmens affärsmodeller och redan detta första år 
presenterades intressanta resultat. En förteckning över 
samtliga Fjärrsyns projekt presenteras på sidan 30.

annan forskning kring fjärrvärme

En av fjärrvärmeföretagens största utmaningar är kommu- 
nikationen med kunderna och allmänheten. Konkurrensen 
från andra energikällor ökar och det är viktigt att sprida 
kunskap om fjärrvärmens roll i energisystemet. Svensk 
Fjärrvärmes Kommunikationsråd har därför initierat ett 
par forskningsprojekt kring kommunikation som finan-
sieras gemensamt av branschen men utanför Fjärrsyn.  
Annan forskning som finansieras utanför Fjärrsyn är 
projekt på EU-nivå. Under året har till exempel slutfasen 

av EcoHeat4cities pågått, ett projekt med syfte att ta 
fram en europeisk miljömärkning av fjärrvärmesystem. 
Även forskning som finansieras tillsammans med andra 
statliga forskningsfinansiärer hanteras utanför Fjärrsyn 
och en del andra angelägna branschrelevanta forsknings-
projekt som till exempel framtagande av en lärobok om 
fjärrvärme.

En utredning om förutsättningarna för en gemensam energi- 
forskning påbörjades. Syftet med utredningen är att titta 
på möjligheterna att ytterligare förstärka energiforsk-
ningen genom en närmare samverkan mellan Elforsk, 
Värmeforsk, Svenskt Gastekniskt Center och Fjärrsyn.

Branschstatistik och analyser 

Svensk Fjärrvärme samlar årligen in och analyserar  
statistik från sina medlemsföretag. Statistiken är fakta-
underlag för branschens arbete med att påverka politiska 
beslut såväl i Sverige som inom EU, och för att sprida kun-
skap om fjärrvärme till allmänheten. Under året har arbe-
tet fortsatt med att ytterligare höja kvaliteten och förfina 
arbetsmetoder och rapportering för publicering av lokala 
miljövärden. Svensk Fjärrvärme redovisar nu miljövärden 
för de flesta av Sveriges fjärrvärmenät. 

Redovisningen innehåller uppgifter om fjärrvärmens 
resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossilt bränsle. 
Nu finns uppgifter för åren 2009 och 2010. 

För att få kunskap om de planer som finns för framtida 
kraftvärmeproduktion togs en prognos, som sträcker sig 
fram till 2020, fram under året. Prognosen visar att ett 
fåtal anläggningar kommer att avvecklas helt i samband 
med utfasningen av elcertifikatsystemet. Samtidigt kommer  
det att ske stora investeringar i nya anläggningar. Samman- 
taget förväntas elproduktionen öka med 1,5 TWh. 

Svensk Fjärrvärme publicerar årligen statistik över den 
totala mängden fjärrvärme- respektive fjärrkyleleveranser.

År 2011 minskade fjärrvärmen med 16 procent, vilket är  
den lägsta nivån av levererad fjärrvärme sedan 2006.  
Det varma vädret kan vara en förklaring till minskningen 
då årsmedeltemperaturen under 2011 var två grader 
varmare än medeltemperaturen för åren 1961- 1990.  
En annan orsak kan vara att genomförda energieffekti-
viseringar nu börjat visa sig i statistiken. Totalt levererade 
Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag 50 TWh värme till 

Satsning på kunskap utvecklar branschen

Svensk Fjärrvärme driver branschens gemensamma forskning, både i egna forsknings- och utvecklings- 
projekt och inom Fjärrsyn. Fjärrsyn är ett av världens största forskningsprogram för fjärrvärme och fjärrkyla. 
Eftersom det finansieras och utvecklas i samarbete med Energimyndigheten säkras en oberoende forskning,  
som samtidigt är relevant och nära branschen.
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sina kunder förra året. Av dessa var 47 TWh fjärrvärme 
och 3 TWh så kallad övrig värme, till exempel leveranser 
till enbart en industrikund.

Fjärrkylan fortsatte att öka, men i betydligt lägre takt än 
tidigare. År 2011 levererades 888 GWh fjärrkyla, en ökning 
med två procent. Det är 33 företag som säljer fjärrkyla. 
Dessa fortsätter att bygga ut sina nät.

tekniska bestämmelser och standarder 

Inom fjärrvärmebranschen bedrivs sedan länge ett omfat-
tande arbete med råd och rekommendationer, tekniska 
bestämmelser och standarder. Det sker framför allt i 
Svensk Fjärrvärmes regi, men också i samarbete med 
svenska och internationella standardiseringsorganisatio-
ner. Under året har följande arbeten varit av särskild vikt:

• F:102 Fjärrkylecentral Utförande och installation, har 
reviderats under året. Riktlinjerna har ändrats vad gäller 
temperatur och tryck i de olika systemen för att bättre 
beakta fjärrkylans specifika förutsättningar.  

• F:101 Fjärrvärmecentralen – utförande och installation, har 
reviderats för att förtydliga information kring de tekniska 
bestämmelserna. 

• F:103 Certifiering av fjärrvärmecentraler – har reviderats 
under året och kommer i sin nya version att ställa krav på 

tappvarmvattenprioritering. Det kommer också att föras 
in en frivillig energiklassning.

Förutom ovan nämnda tekniska bestämmelser har en 
läggningsanvisning reviderats. Det är:

• D:211 Läggningsanvisningar som gavs ut i början av året 
och innehåller branschens samlade erfarenheter kring 
byggnation av distributionsledningar. 

Revideringarna av de båda tekniska bestämmelserna som  
rör fjärrvärme beräknas vara klara nästa verksamhetsår. 

Fjärrkylegruppen har dessutom under året arbetat med 
att ta fram funktionskrav för fjärrkyla. Det arbetet beräk-
nas kunna presenteras under nästa verksamhetsår.  

Många andra projekt har pågått under året. Bland annat  
ett arbete med att ta fram nyckeltal för livslängdsbedöm-
ningar av komponenter i kundcentralen. Förhoppningen är 
att kravet ska komma in i de tekniska bestämmelserna. 

Det är viktigt för Sverige att vara med och påverka även 
det europeiska standardiseringsarbetet. Det är en förut-
sättning för en marknadsanpassad konkurrens på lika  
villkor och för att hålla teknisk livslängdskostnad nere. 
Svensk Fjärrvärme samarbetar med Elforsk, som ansvarar 
för energibranschens samlade standardiseringsarbete.

Svensk Fjärrvärme är representerad i den nya tekniska 
kommittén, SIS TK 552, som deltar i ISOs arbete med 
en övergripande standard för fjärrvärmens ledningssystem. 
Standarden siktar mot optimal förvaltning av fjärrvärme-
systemets fysiska värden i form av produktionsanlägg-
ningar, ledningssystem, kundcentraler och liknande. 

Svensk Fjärrvärme deltog också under året som represen-
tant i ett stort europeiskt standardiseringsmöte i Stuttgart 
för att påverka revideringsarbetet för den europeiska stan-
darden av värmemätare, SS-EN 1434. Ur svenskt perspektiv 
har det framför allt varit viktigt att få in i standarden att 
mätarnas utesittningstid kan förlängas. 

Det viktiga arbetet med certifiering av mätarmontörer 
och licensiering av skarvmontörer, har fortsatt under året.

Källa: Svensk Fjärrvärme
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Kunskap till medlemmarna på många sätt

• Tillgång till statistik för benchmarking

• Personlig rådgivning

• Företagsnära och användbar kunskap

• Tillgång till omvärldsanalyser

• Lättillgängligt presenterade nyheter från bransch- 
  forskning och demonstrationsprojekt

• Möjlighet att påverka inriktningen på forskningen

• Kunskap och kontaktnät  
  genom att medverka i    
  Fjärrsyns referensgrupper
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– Störst intresse hittills i branschen har resultaten kring 
förändring av prismodellen och dess betydelse i före-
tagens affärsmodellutveckling fått. Även utvecklingen av 
fjärrvärmens affärsmodeller, den resultatgrupp där vi tittar 
på hela pusslet och där prismodellerna är en del, uppfat-
tas som viktig, säger Bo Rydén.

utveckling av prismodeller

Förändringar av prismodellen är, menar Bo, åtgärder som 
branschen är redo att ta till sig. Många fjärrvärmeföretag 
har redan påbörjat en sådan process. Det gör att resul-
taten är användbara för branschen relativt omgående. 
Dagens prismodeller bygger på levererad energi och är 
oftast inte säsongsdifferentierad. Därmed är priset ofta 
satt oberoende av marginalkostnaden på produktionen. 

– Med minskade leveranser, blir dagens pris-
modeller ohållbara. Våra nyckelslutsatser är 
därför att en förändring av prismodellen 
för fjärrvärmebolagen ska bidra till att öka 
konkurrenskraften, bidra till att minska de 
ekonomiska riskerna och ge korrekta incita-
ment till kunders energisparande åtgärder. 
Till Svensk Fjärrvärmes årsmöte den 13-14 
november 2012, kommer vi att ta fram en 

skrift, Lilla Prismodellboken. Den ska på ett lättillgängligt 
sätt att beskriva hur man kan förändra sina prismodeller. 

utvecklingen av nya affärsmodeller

När det gäller utvecklingen av fjärrvärmens affärsmodeller 
har redan många företag påbörjat en försiktig förändring 
på grund av utmaningar i omvärlden. 

– Att en utveckling behövs är tydligt, men hur det ska 
ske är ofta företagsspecifikt. Gemensamt för alla företag 
är att veta hur processen startas, vilka delar av företaget 
och vilka personer som är drivande i en sådan process. 
Behovet av förändrade prismodeller och nödvändigheten 
av utvecklade kundrelationer delas också av branschen 
unisont. Vi har bland annat identifierat vad vi kallar ”vik-
tiga arenor och framtida hjältar” för att beskriva dessa 
nödvändiga processer. 

I början av 2013 kommer en inspirations- och motiva-
tionsbok att tas fram som samlar input från den föränd-
ringsprocess som är på gång vad gäller utvecklingen av 
fjärrvärmens affärsmodeller. 

Stort engagemang ute i företagen

Bo Rydén är glad över det stora engagemang han möter på 
fjärrvärmebolagen och det ömsesidiga utbyte man haft på 
flera olika nivåer. Inom ramen för projektet har forskarna 
träffat företagsrepresentanter som bjudits in till seminarier 
och workshops. Man har också gjort ett stort antal inter-
vjuer med nyckelpersoner i branschen. Utöver att skriva 
prismodellboken och inspirations- och motivationsboken 
samt slutrapporten, återstår att förankra och sprida resul-
taten enligt den kommunikationsplattform som tagits 
fram för projektet. 

Madeleine engfeldt-Julin, kommunikationschef 
Söderenergi aB och medlem i projektets styrgrupp, 
har gjort en undersökning kring kommunikationen 
i projektet:

– Studien visar att projektet är på rätt väg när det 
gäller att uppfylla kommunikationsmålen. De flesta 
jag intervjuat; fjärrvärmebolagens vd:ar, marknads-
chefer och fjärrvärmechefer, känner till projektet och 
upplever det som angeläget. 

De som fått direktutskick kom ihåg detta och har 
i stort sett också tagit del av materialet. Projektets 
resultatblad som man fått via utskick eller på semi-
nariedagar är uppskattade. De flesta kände dock 
inte till att projektet har en egen hemsida där allt 
material finns samlat, så det är en av flera saker att 
jobba vidare med under 2012-2013. 

Läs mer på: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se

Nya affärsmodeller i sikte

Det stora tvärvetenskapliga Fjärrsynsprojektet, Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller, 
avslutas sommaren 2013, men redan har en mängd resultat levererats. Dessa har samlats i fyra 
olika huvudgrupper/synteser: Utveckling av fjärrvärmens affärsmodeller, fjärrvärmens utmaningar, 
företagets prismodeller samt företagens kundrelationer. Projektledare Bo Rydén på Profu, berättar 
vilka resultat han tycker är viktigast så här långt.

Lilla
Prismodellboken
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Förbättrad medlemsinformation 

Konferensverksamheten 
Verksamhetsåret 2011/2012 arrangerade Svensk Fjärr-
värme 21 konferenser, temadagar och regionala möten. 
De två tidigare temadagarna Omvärldsdagen respektive  
Marknadsdagen slogs för första gången samman till  
Strategidagarna. Noterbart är också att de alltid välbesökta 
Distributionsdagarna återigen slog rekord vad gäller antal 
deltagare. Nytt för i år var att Svensk Fjärrvärme kunde 
erbjuda två webbseminarier. Den ena var ett informa-
tionsseminarium om den nya kampanjen och det andra 
om Boverkets nya byggregler (BBR). Webbseminarierna 
uppskattades av deltagarna eftersom formen spar både tid 
och pengar. En fullständig förteckning över årets genom- 
förda konferenser, regionala möten och temadagar finns 
i slutet av verksamhetsberättelsen.

Utveckling av webben   
Arbetet med att utveckla en särskild medlemsportal på 
Svensk Fjärrvärmes webbplats har pågått under året och  
kommer att vara färdig för lansering under nästa verk-
samhetsår. Arbetet är ett led i att stärka medlemsinfor-
mationen.

Nyhetsbrevet Kort-Kort
Utvecklingen av nyhetsbrevet Kort-Kort, är ytterligare en  
förstärkning av medlemsinformationen som gjorts under 
året. Nyhetsbrevet har digitaliserats och fått en mer lätt- 
tillgänglig form. Det har också fått en mer direkt kopp-
ling till webbplatsen, framförallt till medlemssidorna. 
Information i nyhetsbrevet kopplar till nyheter på webb-
platsen. Ett tydligt resultat av arbetet har blivit att antalet 
prenumeranter ökat.

omfattande extern kommunikation

Årets viktiga frågor för branschen har resulterat i ett 
omfattande kommunikationsarbete i form av debattartik-
lar, pressmeddelanden, information på webbplatsen, 
material för temadagar, konferenser och mässor samt 
information i nyhetsbrevet Kort-Kort och underlag för 
artiklar i Fjärrvärmetidningen. 

Forskningskommunikation 

I samband med att resultat från flera av Fjärrsyns forsk-
ningsprojekt kommit in under året, togs totalt 17 slut-
rapporter och lika många resultatblad fram, det vill säga 
populärvetenskapliga sammanfattningar. Alla resultat 
finns tillgängliga på Fjärrsyns webbplats, www.fjarrsyn.se. 

Forskningsprojekten spänner över ett brett spektra av  
ny kunskap. Det är allt från smalare projekt, som Energi- 
klassning av fjärrvärmecentraler, där man bedömt poten-
tialen för energieffektivisering hos fjärrvärmecentraler 
och tagit fram en intressant metod för energiklassning, 
till projekt med specifika praktiska lösningar. Dit hör till 
exempel rapporten Temperatureffektiva fjärrvärmesystem 
– utveckling och utvärdering av effektiv teknik i byggnader. 
Energitjänster – med kunden i centrum, belyser behovet av 
ökad kunddialog när nya energitjänster ska utvecklas och 
spridas. Den rapporten ger också svar på hur fjärrvärme-
företag ska bli trovärdiga energileverantörer. 

Flera projekt berör energieffektvitet och miljöpåverkan. 
Rapporten Hur blir fjärrvärmen grönare, är ett exempel  
på det. Många fastighetsägare ställer krav på att energi- 
försörjningen ska ha låg miljöpåverkan. De fjärrvärme- 
företag som inte kan erbjuda tjänster med låga koldioxid-
utsläpp, kan förlora marknadsandelar. Därför menar 
rapportförfattarna att det är viktigt att utveckla grön 
fjärrvärme som koncept. De föreslår ett nationellt system 
som leder till minskade fossila utsläpp och en mer miljö-
anpassad produktion.

Sedan Fjärrsyn startade, har totalt 100 slutrapporter produ-
cerats. De svarar tillsammans för en enorm kunskapskälla.

En workshop om fjärrvärmens framtida möjligheter, 
arrangerades som en uppskattad programpunkt under 
Fjärrvärmedagarna i Skövde i april. Fyra Fjärrsynsforskare i  
kunskapens framkant spekulerade om fjärrvärmens fram- 
tida konkurrenskraft tillsammans med konferensdeltagarna. 

Ökad räckvidd för fjärrvärmens budskap  

Svensk Fjärrvärme har ett viktigt uppdrag i att förmedla kunskap om branschens utveckling till sina 
medlemsföretag. I uppdraget ligger ett kontinuerligt arbete för att förbättra informationen och förenkla 
för medlemmarna att ta del av den. Alla huvudsakliga informationskanaler; konferenser, webbplats, 
nyhetsbrev och branschtidningen Fjärrvärmetidningen, omfattas av sådant arbete under året.  
Även forskningskommunikationen har fortsatt att göras mer lättillgänglig och det partsgemensamma 
systemet för prisändringsprövning, som är en viktig variabel för att ytterligare öka förtroendet för  
branschen, utvecklades vidare.

”Sedan Fjärrsyn startade, har totalt  
100 slutrapporter producerats. De utgör  
tillsammans en enorm kunskapskälla.”
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Under nästa verksamhetsår, programperiodens sista, kom-
mer synteser att tas fram som på ett lättillgängligt sätt 
sammanfattar och analyserar viktiga tendenser från den 
här programperiodens forskningsrapporter. Det arbetet  
har förberetts under det här verksamhetsåret. Tre synteser  
gjordes efter förra programperioden; Energieffektivisering, 
Fjärrvärmens marknad och omvärld samt Material och 
konstruktioner i distributionssystemet. 

Riktad information till nystartade forskningsprojekt 
Arbetet med att intressera fler medlemmar för forskning-
ens resultat har fortsatt, bland annat genom kommu-
nikation och dialog med projekt- och referensgrupper. 
Målet är att få fram hur resultaten bäst kan synliggöras 
för att komma till användning i branschen. 

Fjärrvärmetidningen 

Branschens tidning, Fjärrvärmetidningen, är  
en av de viktigaste utåtriktade kanaler som  
Svensk Fjärrvärme har. Tidningen vänder  
sig till olika grupper i medlemsföretagen  

men läses också av många 
beslutsfattare, opinionsbildare,  
forskare och andra som är intres- 
serade av fjärrvärme, kraftvärme  
och fjärrkyla. Tidningen har en upp- 
laga på 3 300 exemplar och kommer  
ut med åtta nummer per år. Special- 
teman under det här verksamhets-
året har varit: Energieffektivisering, 

teknik, kraftvärme, miljö, bränsle, affärsutveckling, inter- 
nationella frågor samt fjärrkyla. 

Tidningen har även i år fortsatt sitt mångfaldsarbete  
som syftar till att låta fler unga, fler kvinnor, fler personer 
med utomnordisk bakgrund och fler ickeexperter komma 
till tals i tidningen. Ansvaret för det arbetet ligger på tid-
ningens chefredaktör.

Ett arbete har gjorts för att förbereda en digitalisering 
av Fjärrvärmetidningen, som ett komplement till den 
tryckta tidningen. Bland annat har en rapport tagits fram 
som underlag för det beslut i frågan som fattades av 
styrelsen. Den digitala versionen av tidningen, i form 
av en blädderbar pdf-fil, gör det lättare för medlemmar, 
forskare och andra att söka bland artiklar och att ta till sig 
och dela med sig av innehållet genom e-post och sociala 
medier. Styrkan med en digital tidning är också att man 
kan länka till och från artiklar i tidningen, öka trafiken till  
övrig information på webbplatsen och ge alla tillgång  
till Fjärrvärmetidningens arkiv. 

Digitaliseringen innebär ytterligare en medlemsförmån 
och är en viktig strategisk satsning som ökar räckvid-
den för fjärrvärmens budskap i samhället. Den digitala 
versionen publiceras med en veckas fördröjning från och 
med september 2012.

Medlemsundersökning 

Från och med förra verksamhetsåret har den årliga med- 
lemsundersökningen, utöver att mäta hur nöjda medlem- 
marna är med sin branschförening, också gett svar på frågor  
som rör den framtida inriktningen på Svensk Fjärrvärmes 
arbete. Den ligger därmed på ett mer strukturerat sätt till 
grund för de mål som Svensk Fjärrvärme ska arbeta mot 
de kommande verksamhetsåren. Undersökningen visar att 
medlemmarna i stort sett är nöjda med verksamheten, 
men vill gärna se ytterligare insatser inom intresse-
bevakning, opinionsbildning och marknad. I början av 
nästa verksamhetsår kommer en enkät att skickas ut till 
medlemsföretagen om vilka marknadsfrågor de tycker är 
viktigast att Svensk Fjärrvärme arbetar med.  

visionsarbete – 2030 

Svensk Fjärrvärme har tillsammans med medlemsföre-
tagen och med stöd av konsultföretaget Kairos Future, 
arbetat med att ta fram en ny vision av de stora framtids-
frågorna för fjärrvärmen fram till 2030. Hela arbetspro-
cessen, som drog igång under årsmötet 2011, har varit  
brett förankrad bland medlemsföretagen genom; trend-
spaning, scenarie- och idédiskussioner på årsmötet  
samt på regionala möten. Svensk Fjärrvärmes styrelse 
leder den interna processen med hjälp av ett forskarråd 
och en referensgrupp med representanter från med-
lemsföretagen. Arbetet ska rapporteras på årsmötet den 
13- 14 november 2012.

System för prisändringsprövning 

Tillsammans med SABO och Riksbyggen slöt Svensk 
Fjärrvärme under förra verksamhetsåret en överenskom-
melse om att ta fram ett frivilligt system för prövning 
av prisändringar. Arbetet, som är en viktig variabel för 
att ytterligare öka förtroendet för branschen, fortsatte i 
år.  På nästa sida beskriver vi systemet för prisändrings-
prövning mer utförligt.

Mötesplatser, lättillgänglig information  
– det här får medlemmarna
•  Möjlighet att påverka genom medverkan i råd och  
 arbetsgrupper

•  Tillgång till skräddarsydda konferenser, temadagar  
 och regionala möten

•  Ingång till professionella nätverk och ett bransch- 
 gemensamt mentorprogram

•  Tillgång till nyhetssammanställningar och nyhetsbrev

•  En samlad informativ webbplats med exklusiv  
 information endast för medlemmar

•  Ett fullmatat nummer av Fjärrvärmetidningen åtta 
 gånger om året 



Tillsammans med representanter för kundorganisatio-
nerna, arbetades under förra verksamhetsåret ett regel-
verk fram för hur en partsgemensam prisändringspröv-
ning ska gå till. Regelverket har under året funnit sin 
form i samarbete med medlemsföretag och kunder 
lokalt. Två workshops och ett referensgruppsmöte har 
arrangerats tillsammans med medlemsföretag, varav  
ett av workshopsmötena hölls i samarbete med kund-
organisationerna. 

Tyngdpunkten i regelverket ligger på dialog, transparens 
och långsiktighet och grundar sig på kundernas önske-
mål om detta. 

En annan viktig del är att förklara grunden för hur priset 
sätts och att göra det i förväg, istället för att riskera miss-
förstånd i efterhand. Det råder stora lokala skillnader 
i förutsättningarna för att producera och distribuera 
fjärrvärme vilket också leder till olika modeller för pris-
sättning. Därför är det nödvändigt att varje företag har 
kontakt med just sina kunder och utvecklar samarbetet 
med dem.

Metoden utvecklad i lokala samarbeten 

Systemet för prisändringsprövning har förankrats i  
branschen under året. En metod har, i samarbete med 
medlemsföretag och kundorganisationer, arbetats fram 
på lokal nivå. Metoden har applicerats, testats och  
korrigerats på ett antal utvecklingsföretag utifrån 
lokala förutsättningar. Längst har arbetet kommit hos 
Öresundskraft och Falu Energi & Vatten. 

En uppdragsbeskrivning för en kanslifunktion har arbe-
tats fram och kommer att tillsättas under hösten 2012. 
Kansliet kommer, åtminstone initialt, att bestå av en obe-
roende konsult som finansieras av Svensk Fjärrvärme.

Intressant system för regeringsutredning

Parallellt med branschens eget arbete med ett parts-
gemensamt system för prisändringsprövning, har Energi-
marknadsinspektionen fått i uppdrag från regeringen att 
utreda hur ett regelverk för en obligatorisk prisföränd-
ringsprövning ska se ut. Energimarknadsinspektionen 
känner väl till branschens egna initiativ i frågan. Det parts- 
gemensamma samarbetet mellan fjärrvärmebranschen 
och några av dess största kundorganisationer ska emel-
lertid drivas helt utan statlig inblandning.

Partsgemensamt system för prisändrings-
prövning stärker branschen

Svensk Fjärrvärme gjorde under förra verksamhetsåret en viktig överenskommelse med kundorganisa- 
tionerna SABO och Riksbyggen om ett frivilligt system för prövning av prisändringar. Enligt överens-
kommelsen ska fjärrvärmeföretagen förankra sin prisändringsmodell med sina kunder. Systemet ger 
medlemsföretagens kunder ett ökat inflytande och en mer förutsägbar prisutveckling av fjärrvärme,  
vilket stärker fjärrvärmekunderna och därmed också förtroendet för fjärrvärmebranschen. Under året  
har formerna för prisändringsprövningen utarbetats tillsammans med flera utvecklingsföretag och  
kommer att lanseras vintern 2012/2013.

Prisändringsprövningens organisation
Regelverket för det partsgemensamma systemet för 
prisändringsprövning har utarbetas av en arbetsgrupp 
som består av en representant vardera från SABO 
och Riksbyggen och två representanter för Svensk 
Fjärrvärme. Systemet innefattar ett kansli vars uppgift  
är att bereda ärenden för systemets styrelse.  
Styrelsen för systemet för prisändringsprövning är det 
beslutande organet. Under året har styrelsen konstitu-
erat sig och ordförandeskapet på två år roterar mellan 
parterna. Styrelsen utgörs av ordförande Kurt Eliasson vd 
SABO, Sten-Åke Karlsson vd Riksbyggen, Ulrika Jardfelt 
vd Svensk Fjärvärme, Anders Östlund ordförande Svensk 
Fjärrvärme. 

”Systemet för prisändringsprövning  
har förankrats i branchen under året.”
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dominerande frågor under året  

I kölvattnet av TPA-utredningen 
Svensk Fjärrvärme lämnade i slutet av hösten 2011 in sitt 
remissvar till TPA-utredningen. Inför remisskrivandet bjöd 
branschorganisationen in intresserade medlemsföretag 
till en konferens. Medlemsföretagen uppmanades att skriva 
egna remissvar, för att påvisa vilka olika konsekvenser 
förslaget kunde få lokalt, vilket många också gjorde. 
Svensk Fjärrvärme skrev debattartiklar och pressmed-
delanden samt uppvaktade Näringsdepartementet för att 
informera om branschens synpunkter på utredningen. 
Remisshanteringen utmynnade i att utredningsförslaget 
ratades, IT- och energiminister, Anna-Karin Hatt, ville 
istället följa upp remisshanteringen av TPA-frågan med 
nya utredningar, dels om att stärka kundernas ställning, 
dels om hur den industriella spillvärmen både kan ökas 
och regleras vad gäller externa leverantörer. Även tillsätt-
ningen av dessa nya utredningar var Svensk Fjärrvärme 
ute och kommenterade på olika sätt.

Skattefrågor kring kraftvärme   
Svensk Fjärrvärme har arbetat aktivt för att få bort de 
sämre skattevillkor som fjärrvärmeföretag som produce-
rar kraftvärme har, jämfört med motsvarande industri-
företag. Effekten av de snedvridande skattevillkoren har 
lett till att flera produktionssamarbeten mellan industri 
och fjärrvärmebolag lagts ner eller inte blivit av. Efter både  
pressaktiviteter och möten kom det preliminära beskedet 
i regeringens vårbudgetproposition att dessa skatteskill-
nader ska tas bort. Det slutliga beslutet tas i samband 
med statsbudgeten för 2013, under hösten 2012.

Ny föreslagen fastighetstaxering återtagen
Svensk Fjärrvärmes samarbete med andra energibransch-
organisationer för att få regeringen att ändra föreslagen 
tolkning av fastighetstaxeringen 2013 för kraftvärmeverk, 
fick effekt i slutet av verksamhetsåret. Det ursprungliga 
förslaget innebar att även värmedelen av kraftvärmever-

ken skulle fastighetstaxeras. Finansdepartementet pre-
senterade den 29 juni en promemoria där det föreslogs 
att taxeringsvärdena för kraftvärmeverk mellan åren 
2013-2018 endast ska omfatta värdet av elproduktionen, 
vilket överensstämmer med tidigare tolkning. Frågan ska 
utredas vidare, så påverkansarbetet fortsätter.

Energieffektiviseringsdirektivet
Inför beslutet om ett nytt energieffektiviseringsdirektiv 
inom EU förde både Svensk Fjärrvärme och Euroheat &  
Power fram frågor av vikt för fjärrvärmebranschen. Direktivet  
har fokus på resurseffektivitet som innefattar hela kedjan 
från energiresurs till kund. Regeringen gav i juni 2012 
i uppdrag till Energimyndigheten att ta fram förslag till  
hur artikel 6 i det nyligen överenskomna energieffektivise-
ringsdirektivet ska genomföras. Uppdraget ska redovisas 
till Näringsdepartementet senast den 31 december 2012.  
Arbetet med att genomföra direktivet kommer att vara  
en fortsatt viktig fråga även under kommande år.

Boverkets byggregler för ny- och ombyggnation (BBR), 
trädde i kraft den 1 januari 2012, trots ett intensivt 
informationsarbete om dess negativa konsekvenser för 
fjärrvärmen och för miljön. De nya reglerna diskrimi-
nerar fjärrvärme och andra gemensamma lösningar i 
nybyggnation, till förmån för enskilda lösningar som 
värmepump, eftersom minskad energianvändning räknas  
utifrån köpt energi. Svensk Fjärrvärmes arbete med att 
försöka stoppa och ändra reglerna resulterade bland 
annat i skrivelser till regering, riksdag och myndigheter, 
debattartiklar och pressmeddelanden. En powerpoint-
presentation, som både branschföreträdare och med-
lemsföretag kan använda i möten med politiker och 
andra beslutsfattare, togs fram. Dessutom arrangerades 
ett uppskattat webbseminarium.

viktiga miljöfrågor  

Enhetliga miljövärden 
I slutet av förra verksamhetsåret enades Svensk Fjärrvärme 
och kundorganisationerna i Värmemarknadskommittén, 
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen 
och SABO, om hur man ska beräkna miljöpåverkan 
av energianvändningen i fjärrvärmevärmda fastigheter. 

Starkt opinionsarbete har givit resultat

Som branschförening lägger Svensk Fjärrvärme ner stor kraft på opinionsbildning i branschens viktiga frågor, 
såväl inom som utom landets gränser. Föreningen har företrätt branschen i kontakter med andra bransch-
organisationer, med myndigheter och regering samt med såväl den europeiska branschorganisationen 
Euroheat & Power som olika EU-organ. TPA-utredningen och fortsatta utredningar i dess kölvatten, har varit 
en av årets dominerande frågor. Flera viktiga miljöfrågor och internationella samarbeten, har varit andra. 
Ett viktigt beslut som togs under året, var satsningen på den nya opinionsbildande kampanjen ”Vi värmer 
varandra”.

”Arbetet med att genomföra energieffekti-
viseringsdirektivet kommer att vara en fort-
satt viktig fråga även kommande år.”

På
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Det arbetet har utvecklats under året. Responsen bland 
medlemsföretagen, liksom från kundföretagen, från de 
första två årens presentation av insamlade värden, har 
övervägande varit positiv. 

Arbetet med att titta på miljökonsekvenser vid föränd-
rad energianvändning, till exempel vid energieffektivi-
sering av en fastighet, har pågått parallellt under året 
i Svensk Fjärrvärmes partsgemensamma arbetsgrupp 
Värmemarknadskommittén (VMK). Detta arbete kommer 
att fortsätta under nästa verksamhetsår.

Ursprungsmärkt fjärrvärme
Ett arbete har påbörjats med att utveckla ursprungs-
märkt fjärrvärme, liknande det system som finns för el. 
Ursprungsmärkt fjärrvärme är efterfrågad. I nya stads-
delar som växer fram finns krav på att kunna köpa miljö-
anpassat och önskemål finns om att kunna köpa ”gröna” 
fraktioner även av fjärrvärme. 

Miljöcertifieringssystem för fastigheter – fortsatt viktigt arbete
Svensk Fjärrvärme har under året fortsatt det viktiga arbe-
tet för att de internationella miljöcertifieringssystemen, till 
exempel amerikanska LEED och brittiska Breeam, fullt ut 
ska ta hänsyn till fjärrvärmens och fjärrkylans goda miljö- 
egenskaper i sin miljöcertifiering av byggnader. Det är  
viktigt eftersom miljöcertifieringen påverkar ekonomin, 
till exempel genom fördelaktigare räntevillkor, i nya 
energieffektiva byggprojekt. Arbetet sker främst genom 
organisationen Sweden Green Building Council.

Internationella samarbeten 

Europeisk kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla ökar.  
Det internationella arbetet, där Sverige spelar en stor roll, 
har fortsatt varit viktigt under verksamhetsåret. Svensk 
Fjärrvärme har medverkat i europeiska arbetsgrupper 
inom såväl EU-kommissionens energitekniksatsningar 
som den europeiska branschorganisationen Euroheat & 
Power. En komplett sammanställning över internationella 
samarbeten återfinns i slutet av verksamhetsberättelsen.

Ny programperiod påbörjad – DHC+ 
Den europeiska fjärrvärmebranschens gemensamma 
forskningsplattform DHC+, påbörjade under verksam-

hetsåret en ny fyraårsperiod. De första åren har inneburit 
att forskningsplattformen, som initialt varit nära knuten 
till Euroheat & Power, givits förutsättningar att få en mer 
självständig organisation under kommande åtagande-
period. Under den nya programperioden kommer flera 
framåtblickande projekt att startas. Svensk Fjärrvärme 
finns representerad som styrgruppsledamot.

Ecoheat4cities  
Arbetet med EUs miljövärderingsprojekt Ecoheat4cities, 
fortsatte under året. Syftet med projektet är att ta fram en  
fungerande gemensam miljömärkning, en miljövärderings- 
modell, för de europeiska länderna. Projektet är två och ett  
halvt år långt och ska lämna slutrapport i december 2012.

Innovation in District Heating (InnoHeat) 
Svensk Fjärrvärme har också varit engagerad i det 
EU-delfinansierade miljöprojektet InnoHeat som har som 
mål att främja hållbara fjärrvärmelösningar genom ökat 
kunskapsutbyte. Företag och offentliga organisationer i 
Litauen, Polen, Sverige, och Tyskland deltar. Projektet vill 
öka kunskap och innovation inom fjärrvärmeproduktio-
nen och öka investeringar i effektiva fjärrvärmesystem. 
Syftet är att få ländernas fjärrvärmeproduktion att bli 
både mer miljövänlig och mer lönsam.

Heat Roadmap Europe 2050
Svensk Fjärrvärme har delfinansierat förstudien Heat Road- 
map Europe 2050, som presenterats under året. Studien 
är gjord av Sven Werner vid Högskolan i Halmstad och 
forskare vid Aalborgs universitet, på uppdrag av Euroheat 
& Power. Den ska ligga till grund för en ansökan inom 
IEE, en del av EUs ramprogram för konkurrenskraft och 
innovation. Studien visar att en utbyggnad av fjärrvärme 
i Europa, motsvarande en 50-procentig värmemarknads-
andel och med ökat utnyttjande av lokala värmeresurser, 
skulle kunna minska energisystemkostnaderna i Europa 
med 14 miljarder euro år 2050. Mer fjärrvärme skulle 
också innebära minskad energiimport och ökad effek-
tivitet i både värme- och elsystemen. Som ett underlag 
till studien har man byggt en databas över Europas 
fjärrvärmesystem och kartlagt förutsättningarna för en 
utbyggnad av fjärrvärmenäten inom EU. 

EU-konferenser om förnyelsebar energi 
Fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme ingår i EUs huvud-
metodik för att göra energisystemet mer hållbart. Två vik- 
tiga konferenser om förnyelsebar energi hölls i Europa 
våren 2012: Euroheat & Powers gemensamma årskon-
ferens i Köpenhamn och EU Sustainable Energy Week 
(EUSEW) i Bryssel. 

Avfallsfrågan
Svensk Fjärrvärme har under året startat ett arbete med 
avfallsbränsle, sett ur ett systemperspektiv. Projektet som 
görs tillsammans med medlemsföretag, kommer att fort-
sätta under kommande år. 

Svensk Fjärrvärmes medlemmar får en 
stark röst i opinionen 
•  Analyser och underlag i för branschen viktiga frågor

•  Möjlighet att få sina intressen företrädda på nationell  
 och internationell nivå

•  Möjlighet att påverka remissvar

•  Ett miljöredovisningssystem som stärker branschens  
 förtroende

•  Möjlighet att använda  
 den nordiska  
 fjärrvärmesymbolen

PåvErKaN
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påverkan

välbesökt i almedalen 
Planeringen inför politikerveckan i Almedalen, Visby, den  
1-8 juli 2012 arbetades fram under verksamhetsåret.  
Svensk Fjärrvärme arrangerade och medverkade i tre väl- 
besökta seminarier: Visionen av den hållbara staden 2030,  
tillsammans med Avfall Sverige, Energigas Sverige och  
Svenskt Vatten, Energispektrum – med sikte mot 2050, till-
sammans med övriga energibranschorganisationer och  
ett antal medlemsföretag samt det egna seminariet 
Fjärrvärmens miljövärden. I det senare berättade olika 
aktörer om sina  erfarenheter av det system för miljövär-

dering av fjärrvärme som Svensk Fjärrvärme tagit fram 
tillsammans med kundorganisationerna SABO, HSB, 
Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen. 

Sammanfattningar från alla seminarier lades ut på Svensk  
Fjärrvärmes webbplats. Till seminariet Visionen av den-
hållbara staden 2030 togs en rapport fram med de 
medverkandes visioner. Den delades ut i samband med 
seminariet och lades ut på webben. Seminariet om Fjärr-
värmens miljövärden spelades in och webbsändes, för 
möjlighet att titta på i efterhand.

Förutom av barnens rörelseenergi,  
värms 82 procent av landets skol- 
gymnastiksalar upp av fjärrvärme. 

visste du.....
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påverkan

Beslutet om en ny treårig kampanjperiod, 2012- 2014 och 
en ny inriktning efter kampanjen Fjärrvärme – Ja tack!  
fattades på årsmötet 2011.  

Fjärrvärme har en unik förmåga att ta tillvara det som 
annars går till spillo och omvandla det till resurseffektiv 
värme. Kampanjen ska öka kunskapen om att det som 
blir över från samhällets olika processer, som spill från 
skogen, restvärme från en industri eller avfall, genom 
fjärrvärme kan omvandlas till värme. Sverige är ett före-
gångsland som tack vare utbyggda fjärrvärmenät och en 
omställning till mestadels förnybara bränslen, radikalt 
kunnat minska koldioxidutsläppen och därmed klimat-
påverkan från uppvärmningen. 

kampanjen

Kampanjen, som riktar sig till allmänhet och beslutsfat-
tare, innehåller tv-reklam och annonser, en rapport samt 
korta dokumentärfilmer och andra aktiviteter på webben.

TV-reklamen 
Den opinionsbildande TV-reklamfilmen, Värme från det 
som annars skulle gå till spillo, visades under våren. 
Mätningar visade att filmen lyckades väl med att för-
medla fjärrvärmens förmåga att ta tillvara det som annars 
skulle gå till spillo, men den fick samtidigt en del kritik  
för att den skulle kunna motverka de satsningar som 
görs för att få människor att förstå att elektronikavfall ska 
samlas in och hanteras på särskilt sätt. 

Korta dokumentärfilmer för webbplatsen
Tre dokumentärfilmer togs fram som på ett lättillgängligt 
sätt visar fjärrvärmens olika bränslen och om hur man på 
olika sätt tar vara på spillresurser från olika delar av sam-
hället, för att värma hela samhällen. Vem som värmer 
vem helt enkelt.

Filmen I Luleå värmer sig dagisbarnen på glödande järn, berät-
tar om hur överskott från industrin, i detta fall från SSAB i  
Luleå, vars spill från produktionen av glödande järn värmer  
barnen på förskolan Kristallen, men även resten av staden.

Filmen I Uppsala värms körsångarna av hostmedicin, visar 
hur man tar vara på överbliven medicin genom att för-
bränna den och rena röken från farliga ämnen. Filmen 

visar hur gammal hostmedicin blir värme i Uppsala och 
värmer vokalensemblen Uppslaget, men också alla andra 
Uppsalabor.

Filmen I Bodafors värms snickarna av skogshuggare, visar 
hur man tar vara på grenar och toppar från skogsavverk-
ningen. Filmen visar hur skogens spill värmer möbel-
snickeriet Bord Birger och hela Bodafors.

(bilder på filmerna)

Andra kampanjaktiviteter
Den digitala papperskorgen Vi värmer varandra är en tjänst 
som omvandlar skräp på datorn till värme för hem-
lösa runt om i Sverige. Den togs fram som en kampanj-
aktivitet för webben för att skapa opinion och infor- 
mera allmänheten om nyttan med fjärrvärme. På sajten 
www.vivarmervarandra.se kan besökaren ladda ner ett 
program som känner av hur många megabyte använda-
ren slänger i sin papperskorg. Programmet omvandlar 
sedan det digitala ”skräpet” till kilowattimmar, som i sin 
tur blir värme som Svensk Fjärrvärme skänker till åtta 
regionala Stadsmissioner och deras härbärgen. 

I månadsskiftet juni - juli presenterades Värmerapporten  
i anslutning till Almedalsveckan. Rapporten riktar sig till 
media och beslutsfattare, som vill veta mer om värme i 
allmänhet och fjärrvärme i synnerhet.

Den digitala papperskorgen  
vi värmer varandra 
– 855 nedladdningar
–  5,996 besökare
–  5,102 unika besökare 
–  Värme från det som  
 annars går till spillo  
 3659.27 kWh 

Fyra miljoner människor i Sverige värms av fjärrvärme. Ändå är det fortfarande många som inte vet  
vad fjärrvärme är eller var den kommer ifrån. Att bättre kunna kommunicera fjärrvärmens klimatsmarta 
egenskaper kommer att vara nödvändigt i den framtida konkurrenssituationen på värmemarknaden. 
Kampanjen Vi värmer varandra, är en branschgemensam kampanj som ska öka kunskapen, hos allmän- 
het och beslutsfattare, om fjärrvärmens förmåga att ta tillvara det som annars går till spillo.

Viktig ny kampanj ökar kunskapen 
om fjärrvärme
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Kansli

Svensk Fjärrvärmes kansli har haft 16 personer anställda (elva kvinnor och fem män) under verksamhetsåret 
2011/2012. Under året har tre personer slutat: Peter Dahl, Jan Eriksson och Conny Håkansson. Följande tre 
personer har anställts: Cecilia Öhman, Erik Thornström och Thomas Lummi. Saknas på bild gör Mikael  
Gustafsson som slutade i september 2012.

Annette Sjöström 
Kommunikatör/webbredaktör

Thomas Lummi
Distributionsteknik

Ulrika Jardfelt
Vd

Åsa Flygare
Konferenser och ekonomi

Patrik Holmström
Affärsutveckling

Anna-Karin Blomdahl
Vd-assistent

Sonya Trad
Statistik och marknad

Annika Johannesson
Enhetschef Kommunikation
och samordning

Erik Thornström
Skatter och styrmedel

Catarina Jäderberg
Forskningskommunikation

Anna Land
FoU-ansvarig

Lena Rehn
Administrativ chef

Charlotta Abrahamsson
Miljö och klimat

Susanne Snäll
Pressekreterare

Cecilia Öhman
Enhetschef Branschutveckling
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vd AB Fortum Värme samägt 
med Stockholms stad

Gösta Gustavsson,
ordförande (C) Tekniska  
Verken i Linköping AB

Viveca Dalhammar, 
ordförande (S) Trollhättan 
Energi AB, 1:e vice ordförande

Jörgen Espeling,  
direktör Heat Sweden  
Vattenfall AB

Karin Jarl-Månsson, 
vd E.ON Värme Sverige AB

Hélène Biström, 
vd Norrenergi AB, Solna,
2:e vice ordförande

Ingemar Forzelius, 
vd Härnösand Energi & 
Miljö AB

Lena Lundberg,
vd Strängnäs Energi AB

Gunilla Berglund, 
vice ordförande (M) Umeå 
Energi AB

Bengt Gustafsson, 
vd Falu Energi & Vatten

Styrelse

Svensk Fjärrvärmes styrelseledamöter består av representanter från branschen. De svarar tillsammans för en 
stor kompetensmässig bredd och erfarenhet från såväl stora privatägda fjärrvärmeverksamheter som mindre 
kommunalägda fjärrvärmebolag. Under året har Thore Sahlin avgått som ordförande och ersatts av Anders 
Östlund som sedan tidigare varit ledamot i styrelsen. Nyinvald till styrelsen blev Hélène Biström.

Anders Östlund, 
vd Öresundskraft AB,
ordförande



Svensk Fjärrvärmes medlemmar levererar omkring 
50 TWh per år och har drygt halva marknaden för 
värme och varmvatten. 

visste du.....

Svensk Fjärrvärmes 
råd,kommittéer och  
arbetsgrupper
Svensk Fjärrvärmes råd, arbetsgrupper och  
kommittéer är branschens gemensamma arbets-
forum. Styrelsen tillsätter medlemmarna i råden, 
medan arbetsgrupper och kommittéer är tillsatta 
av råden. Råden arbetar inom fyra huvudområden: 
Omvärld, teknik, marknad och kommunikation. 
Läs mer på www.svenskfjarrvarme.se



Omvärldsrådet 
Omvärldsrådet ger stöd och råd till Svensk Fjärrvärmes kansli. Rådet förbereder förslag till  
beslut om finansiering av projekt inom forskningsområdet omvärld, systemanalyser och  
styrmedel inom forskningsprogrammet Fjärrsyn och Svensk Fjärrvärmes forskningsmedel.  
Omvärldsrådet arbetar också med att stärka medlemsföretagens inflytande och delaktighet  
samt sprida kunskap om Svensk Fjärrvärmes verksamhet inom området omvärld. 

råd, KoMMIttéEr och arBEtSgrUPPEr 

omvärldsrådet har följande arbetsområden,  
nationellt och internationellt

•  Fjärrvärmens omvärld nu och i framtiden

•  Fjärrvärmens roll i energisystemet 

•  Ekonomiska och administrativa styrmedel 

•  Strategiska miljöanalyser 

•  Energitillförsel 

Ledamöter i omvärldsrådet

ordförande
Christian Schwartz, Mölndal Energi AB

Ledamöter
Per Callenberg, Heat Sweden Vattenfall AB

Peter Dahlström, E.ON Värme Sverige AB, FoU-ansvarig

Erik Dotzauer, AB Fortum Värme samägt med  
Stockholms stad

Karin Ekh, Göteborg Energi AB

Urban Eklund, ENA Energi AB 

Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi AB

Kerstin Mundt, Norrenergi AB

Mats Bäck, Sundsvall Energi AB

Lennart Gevréus, Stenungsunds Energi och Miljö AB

Lars-Inge Persson, Öresundskraft AB

Kristina Säfsten, Övik Energi AB

Charlotta Abrahamsson, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Mikael Gustafsson, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

omvärldsrådets expertgrupper
Styrmedelsgruppen
Styrmedelsgruppen bevakar och bereder frågor som rör 
styrmedel och regelverk inom energi- och klimatpolitiken. 

Ledamöter i Styrmedelsgruppen 
Erik Dotzauer, AB Fortum Värme samägt med Stock-
holms stad, ordförande

Per Callenberg, Heat Sweden Vattenfall AB

Lars Holmquist/Mats Nilsson, Göteborg Energi AB

Jenny Holgersson, Eskilstuna Energi & Miljö AB

Mats Renntun, E.ON Värme Sverige AB

Joakim Sundquist, Mälarenergi AB

20

Erik dotzauer, Fortum värme samägt med  
Stockholms stad, ledamot omvärldsrådet/ 
Styrmedelsgruppen   

Vad har varit viktigast för Styrmedelsgruppen 
under verksamhetsåret 2011/2012? 

– De frågor som varit viktiga och som påverkar 
branschen i närtid är dels den nya fastighetstax-
eringen för kraftvärmeverk, dels den föreslagna 
förändringen av koldioxidskatten för kraftvärme 
och värmeleverans till industrin. I båda dessa 
frågor ser det för närvarande ut som att vi har nått 
framgång i vårt arbete. Av de mer övergripande 
och långsiktiga frågorna är det nya EU-direktivet 
för energieffektivisering som utarbetats under året 
det viktigaste. Även vissa frågor kring handeln 
med utsläppsrätter har legat på agendan i och 
med att en ny handelsperiod startar 2013.  
När det gäller elcertifikatsystemet bör även nämnas 
att regeringen under året ändrat definitionen 
avseende vilka biobränslen som berättigar till 
elcertifikat, även det efter ett långt och enträget 
påverkansarbete från branschens sida.



Johan Thelander, Karlstads Energi AB

Claes Vallin, Tekniska Verken i Linköping

Mikael Gustafsson, Svensk Fjärrvärme AB 

Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

tillförselgruppen 
Tillförselgruppen bevakar och bereder frågor rörande 
bränsle och energitillförsel för att förbättra bränsle- 
situationen avseende tillgängliga volymer, kvalitet, kost-
nadseffektivitet och hållbarhet. Tillförselgruppens arbete 
avgränsas till branschgemensamma intressen. 

Ledamöter i Tillförselgruppen

Kristina Säfsten, Övik Energi AB, ordförande

Martin Forsén, Domsjö Fiber

Karl Sandstedt, Göteborg Energi AB

Jan Steinle, Söderenergi AB

Jonas Torstensson, AB Fortum Värme samägt med  
Stockholms stad

Jonas Vestun, Jämtkraft AB

Anders Sandelin, Öresundskraft AB

Mårten Zackrisson, Norrenergi AB

Jan Axel Karlsson, AB Fortum Värme samägt med  
Stockholms stad

Johan Holmlund, Skellefteå Kraft AB

Leif Viklund, Mölndal Energi AB

Jan Frisk, Svensk Energi AB (adjungerad)

Cecilia Kjellberg, Svensk Energi AB (adjungerad)

Cecilia Öhman, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Effektiv slutanvändning
Svensk Fjärrvärmes Omvärldsråd har under året tillsatt 
ytterligare en undergrupp för att stärka kunnandet och  
aktiviteterna inom området Effektiv slutanvändning. 
Gruppens syfte är att ge råd och stöd till Omvärldsrådet 
avseende effektiv slutanvändning av energi. Detta kan 
avse bevakning, beredning, forskning eller påverkan i  
relevanta frågor kring t ex styrmedel, lagar och föreskrifter, 
märkningar och certifieringar av byggnader, byggnadstek-
nik m m.  

Ledamöter i Effektiv slutanvändning

Kerstin Mundt, Norrenergi AB, ordförande

Joakim Holm, Tekniska Verken i Linköping

Mats Fredriksson, E.ON Värme Sverige AB

Jenny Holgersson, Eskilstuna Energi & Miljö AB

Christer Boberg, AB Fortum Värme samägt med Stock-
holms stad

Mikael Gustafsson, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Teknikrådet
Teknikrådets roll är att ge råd och stöd till Svensk Fjärrvärmes kansli och att bereda förslag till beslut  
om forskningsfinansiering inom forskningsprogrammet Fjärrsyn och Svensk Fjärrvärmes fria forsknings- 
medel. Teknikrådet ska också stärka medlemsföretagens inflytande och delaktighet samt sprida  
kunskap om Svensk Fjärrvärmes verksamhet.

Främsta arbetsområden

• Utveckling, underhåll och drift av fjärrvärmens och   
 fjärrkylans tekniska system

• Helhetssyn på kedjan produktion – distribution –  
 kundanläggningar

• Branschgemensamma standarder och regelverk

• Energieffektivisering

Ledamöter i teknikrådet 

ordförande
Bo Johansson, Karlshamn Energi AB

Ledamöter
Jan Berglund, Mälarenergi AB

Ann Björnsjö, Norrenergi AB

Vinko Culjak, Ystad Energi AB

Göran Englund, Jämtkraft AB

Lena Olsson Ingvarson, Göteborg Energi AB

Morgan Romwall, Vattenfall Värme Norden AB

Markus Slotte, Mjölby-Svartådalen Energi AB 

Bengt Fransson, Växjö Energi AB

Erik Rylander, AB Fortum Värme samägt med Stock-
holms stad

Per Rosén, E.ON Värme Sverige AB

Thomas Samuelsson, Jönköping Energi AB 

Conny Håkansson, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Jan Eriksson/Thomas Lummi, Svensk Fjärrvärme AB, 
sekreterare

teknikrådets expertgrupper
distributionsgruppen
Expertgruppen ansvarar för teknikområdet fjärrvärme- 
och fjärrkyledistribution och arbetar inom följande prio-
riterade områden; Tekniska bestämmelser och standar-
disering, underhålls- och förnyelsestrategier, enklare och  
billigare ledningsbyggnation, fjärrkyledistribution, kom-
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petensförsörjning samt krav från myndigheter, kommuner 
m fl. 

Ledamöter i Distributionsgruppen

Thomas Samuelsson, Jönköping Energi AB, ordförande

Harald Andersson, E.ON Värme Sverige AB

Ingemar Andersson/Lennart Larsson, Mälarenergi AB

Niclas De Lorenzi,  AB Fortum Värme samägt med  
Stockholms stad

Maria Hongisto, Falu Energi & Vatten AB

Jan Lindeberg, Tekniska Verken i Landskrona AB

Hans Mattsson, Göteborg Energi AB

Kristin Åkerlund, AB Borlänge Energi

Thomas Nordin, Värmevärden AB

Sven Olsson, Vattenfall Värme Norden AB

Pål Ryke, Affärsverken Karlskrona AB

Jan Eriksson/Thomas Lummi, Svensk Fjärrvärme AB, 
sekreterare

Kundcentralgruppen
Expertgruppen ansvarar för teknikområdet fjärrvärme- 
och fjärrkyleinstallationer i kundanläggningar. De bevakar 
och stimulerar utvecklingen, verkar för kvalitet, konkur-
rens och kostnadseffektivitet, fattar beslut om nya och för-
ändrade tekniska bestämmelser och regler för certifiering 
samt är rådgivande vad gäller remissvar, provning och 
tekniska standarder inom området. 

Ledamöter i Kundcentralgruppen

Gunnar Nilsson, Göteborg Energi AB, ordförande 

Hans Engström, Luleå Energi AB

Lars-Ove Gustavsson, Tekniska Verken i Linköping 

Hans Lund, AB Fortum Värme samägt med  
Stockholms stad 

Hans Dahlbäck, Mälarenergi AB

Lars-Göran Nilsson, Lund Energi AB

Patric Jönnervik, Jönköping Energi AB

Conny Håkansson, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Mätargruppen
Mätargruppen ansvarar för teknikområdet fjärrvärme- och 
fjärrkylemätning i kundanläggningar. Expertgruppen har 
motsvarande uppdrag som Kundcentralgruppen inom 
teknikområdet mätning i kundanläggningar.

Ledamöter i Mätargruppen

Marie Skogström, ONE Nordic AB, ordförande

Thomas Franzén, Tekniska Verken i Linköping AB

Jan Eliasson, Göteborg Energi AB

Lars-Ove Ivarsson, Vattenfall Värme Norden AB

Martin Brage, Jönköping Energi AB

Robert Eklund, AB Fortum Värme samägt med  
Stockholms stad

Conny Håkansson, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Fjärrkylegruppen
Gruppen ansvarar för teknikområdet installationer inom 
fjärrkyla och har inom detta teknikområde motsvarande 
uppdrag som Kundcentral- respektive Mätargruppen.

Ledamöter i Fjärrkylegruppen

Patric Jönnervik, Jönköping Energi AB, ordförande

Lennart Johansson, AB Fortum Värme samägt med 
Stockholms stad

Björn Ekbom, Göteborg Energi AB

Jim Fornander, Tekniska Verken i Linköping AB 

Conny Håkansson, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare
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Bo Johansson, ordförande Karlshamn Energi, ordförande teknikrådet    

Vad har varit viktigast för Teknikrådet under verksamhetsåret 2011/2012? 

– En stark känsla från året är att helhetssynen på fjärrvärme som koncept 
har stärkts och att vikten av tekniskt systemunderhåll nu fått ordentligt fäste. 
Med hänsyn taget till de utmaningar som fjärrvärmebranschen står inför, med 
bland annat mindre leveranser och ökad konkurrens, så ställer det förändrade 
synsättet krav på ökad effektivitet. Även diskussionerna i samband med TPA-
utredningen har synliggjort behoven av att titta på helheten i systemet. 

En annan viktig fråga har varit kompetensöverföring. Branschen står inför ett 
generationsskifte och för att ta vara på kunskap, har rådet arbetat med frågan 
om hur kompetensen bäst kan överföras genom utbildning och vid rekrytering. 

För att stödja den här utvecklingen skapade Teknikrådet bland annat Nätverket 
för Systemeffektivisering på det internetbaserade forumet Linkedin som ett verk-
tyg för effektiviserings- och kompetenssamverkan i och utanför branschen.
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Marknadsrådet 
Rådet är rådgivande och stödjande till föreningens kansli på området marknad och förbereder inom detta  
förslag till svensk Fjärrvärmes styrelse om forskningsfinansiering inom forskningsprogrammet Fjärrsyn och 
Svensk Fjärrvärmes övriga forskningsmedel. Genom rådet stärks medlemsföretagens inflytande och delaktighet  
i Svensk Fjärrvärmes verksamhet och genom ledamöterna sprids kunskap om Svensk Fjärrvärmes verksamhet. 

Främsta arbetsområden  

• Värmemarknadens funktion

• Ekonomistyrning och management

• Branschgemensamma regelverk för redovisning och dylikt

• Utveckling av kvalitetssystemet Reko fjärrvärme

• Under verksamhetsåret 2011- 2012 har Marknadsrådet  
 ägnat särskild uppmärksamhet åt frågor som berör:  
 Fjärrvärmebranschens förmåga att bygga förtroende,  
 fjärrvärmebranschens förmåga att utveckla konkurrens- 
 kraftiga produkter och tjänster samt värmemarknadens  
 institutioner. 

Ledamöter i Marknadsrådet

ordförande
Henrik Rosengren, Rindi Energi AB

Ledamöter
Cecilia Bergström, Södertörns Fjärrvärme AB

Lena Engholm, Mjölby-Svartådalen Energi AB

Anders Ericsson, Trollhättan Energi AB

Margareta Eriksson, Falu Energi & Vatten AB

Jenny Larsson/Mattias Lindblom, Heat Sweden Vattenfall AB

Britt-Marie Johansson, Falkenberg Energi AB

Staffan Larsson, Kalmar Energi Värme AB

Anders Lindgren, Kraftringen Försäljning AB (Lunds 
Energikoncernen AB)

Li Lövehed, E.ON Försäljning Sverige AB

Jeanette Dackland, Sundsvall Energi AB

Johan Tjernström/Lena Gunnarsson, AB Fortum Värme 
samägt med Stockholms stad

Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Sonya Trad, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Margareta Eriksson, Falu 
Energi & vatten, ledamot 
Marknadsrådet

Vad har varit viktigast för 
Marknadsrådet under verk-
samhetsåret 2011/2012?

– En av de viktigaste frå-
gorna under verksamhets-
året har varit, hur vi inom 
branschen bygger relationer 
med våra kunder så att de 
känner ett långsiktigt förtro-
ende för oss. Det handlar 
inte bara om produkter och 
tjänster utan också om synsätt och hur vi agerar. Inom Fjärr-
syns forskningsprojekt finns många goda exempel på detta. 

Min uppfattning är att flera fjärrvärmeföretag har påbörjat det 
viktiga arbetet med att gå från monolog till dialog och en mer 
lyssnande attityd. Resultatet kommer vi att se över tid om alla 
känner ansvar och engagemang.

Kommunikationsrådet
Kommunikationsrådet är stödjande och rådgivande åt föreningens kansli samt bereder förslag  
inom området kommunikation till beslut om forskningsfinansiering inom forskningsprogrammet  
Fjärrsyn och Svensk Fjärrvärmes övriga forskningsmedel. Genom rådet stärks medlemsföretagens  
inflytande och delaktighet i Svensk Fjärrvärmes verksamhet och genom ledamöterna sprids  
kunskap om Svensk Fjärrvärmes verksamhet.

Kommunikationsrådets arbetsområden

• Lyfta kommunikationsfrågorna så att de ingår som en  
 naturlig del i branschens alla beslutsprocesser

•  Omvärldsbevakning, analys och påverkan i branschens  
 prioriterade frågor

•  Branschgemensam utveckling av den externa kommu- 
 nikationen

• Prioriterade frågor under 2011/12: Synliggöra fjärrvärme,  
 öka förtroendet för fjärrvärme och fjärrkyla, öka kunskapen  
 om kommunikation i fjärrvärmebranschen och utveckla  
 kompetensen hos branschens kommunikatörer



Övriga råd, kommittéer och arbetsgrupper

värmemarknadskommittén (vMK)

VMK är en partsgemensam arbetsgrupp med represen-
tanter från fjärrvärmebranschen och kundorganisationer. 
Gruppens arbetsuppgifter är bland annat; att överlägga i 
för parterna gemensamma frågor, att vara huvudman för 
systemet för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer 
samt att årligen utvärdera systemet för kvalitetsmärkning 
av fjärrvärmeleverantörer.

Ingmar Samuelsson, Uddevalla Energi AB, ordförande

Kjell Berndtsson, Riksbyggen AB

Magnus Eriksson, Växjö Energi AB

Per Forsling, Fastighetsägarna

Per Holm, SABO, vice ordförande

Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme AB

Roland Jonsson, HSB

Karin Lindeberg/Hans Dahlin, Riksförbundet Hyresgäst-
föreningen

Adam Lindroth, AB Fortum Värme samägt med Stock-
holms stad

Anna Nystedt, E.ON Värme Sverige AB

värmemarknadskommitténs arbetsgrupp för  
energieffektivisering (vMK/Eneff )

Partsgemensam arbetsgrupp, med representanter från 
både fjärrvärmebranschen och kundorganisationer.

Charlotta Abrahamsson, Svensk Fjärrvärme AB

Kjell Berndtsson, Riksbyggen AB

Mikael Gustafsson, Svensk Fjärrvärme AB

Jenny Holgersson, Eskilstuna Energi & Miljö AB

Per Holm, SABO

Roland Jonsson, HSB

Adam Lindroth, AB Fortum Värme samägt med  
Stockholms stad

Jan Thorsson, Fastighetsägarna

Magnus Ulaner, HSB

Nätverk, energitjänster och energieffektivisering

Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har ett nätverk för 
gemensamma medlemsföretag och andra intressenter med  
intresse för energitjänster och energieffektivisering. Nätver-
ket arbetar för att informera, diskutera, bredda och sprida  
gemensamma frågor kring dessa områden. Svensk Fjärr-
värmes representanter under året har varit Cecilia Öhman 
och Mikael Gustafsson.
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Ledamöter i Kommunikationsrådet

ordförande
Madeleine Engfeldt-Julin, Söderenergi AB

Ledamöter
Eva Ankarberg, Tekniska Verken i Linköping AB

Jens Bjöörn, AB Fortum Värme samägt med  
Stockholms stad

Ulrika Gotthardsson, Jönköping Energi AB

Anna Nystedt, E.ON Värme Sverige AB

Ulrika Prytz Rugfelt, Lunds Energikoncernen AB

Ulla Sigfridsson, Växjö Energi AB

Åsa Dahlqvist Larsson, Göteborg Energi AB

Göran Skoglund, Öresundskraft AB

Yvonne Staberg, Mölndal Energi AB

Hans Oskar, Mälarenergi AB

Conny Swensson, Heat Sweden Vattenfall AB

Annika Johannesson, Svensk Fjärrvärme AB,  
sekreterare

Catarina Jäderberg, Svensk Fjärrvärme AB,  
sekreterare

Susanne Snäll/Annette Sjöström, Svensk Fjärr- 
värme AB, sekreterare

Yvonne Staberg, Mölndal 
Energi, ledamot Kommu-
nikationsrådet 

Vad har varit viktigast för 
Kommunikationsrådet under 
verksamhetsåret 2011/2012? 

– En angelägen fråga vi 
arbetat med under året är hur 
vi i branschen kommunicerar 
fjärrvärme. Vi har en tendens att vilja förklara för noggrant och 
tekniskt detaljerat, så att fjärrvärmen känns komplicerad för 
kunden. Samtidigt lyckas många konkurrerande verksamheter 
presentera sina alternativ som lättare, trots att de för kunden 
inte är det. 

Inom Kommunikationsrådet har vi pratat om att göra det möj- 
ligt att certifiera sig som fjärrvärmekommunikatör. Det är en 
start till att tänka nytt. Genom projektet Grönt är skönt har 
vi tagit reda på hur kunder och konsulter värderat ett av våra 
tyngsta argument för produkten. Vi kan genom forskningen 
konstatera att vi behöver fler tunga argument men också att 
många energibolag behöver satsa mer på sin marknadskom-
munikation. Allt för ofta håller vi oss inom vår egen bransch. 
Jag tycker att det var en bra början med kampanjfilmen, som 
trots att den ännu tydligare hade kunnat visa det, kom en bit 
på väg med att våga vidga gränserna. Det finns mycket att 
arbeta med. Jag ser fram emot ett nytt spännande år.
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rekryteringsrådet (gemensamt med Svensk Energi)

Anne-Marie Hansson, Öresundskraft AB

Marcus Tärnvik, Härnösand Energi & Miljö AB

Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme AB

redaktionsrådet

Ann-Sofie Borglund, chefredaktör för Fjärrvärmetidningen

Maggie Karpicka, Landskrona Energi AB

Hanna Nyberg, Tranås Energi AB

Susanne Augustsson, Kristinehamns Energi AB

Jan Bränström, Mölndal Energi AB

Carina Netterlind, Vattenfall AB Heat Nordic

Catarina Jäderberg, Svensk Fjärrvärme AB

Kvalitetsnämnden för reko fjärrvärme

Ulf Egenäs, oberoende konsult, ordförande

Mats Gustafsson, Fastighetsägarna Mellansverige

Curt Åström, konsult

Utvecklingsgruppen för reko Fjärrvärme

Staffan Larsson, Kalmar Energi AB

Margareta Eriksson, Falu Energi & Vatten AB

Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme AB

Beredningsgruppen för reko fjärrvärme

Lars Vestergren, Heat Sweden Vattenfall AB

Carl-Johan Löfgren, Kalmar Energi Värme AB

Kraftvärmeforum (gemensamt med Svensk Energi)

Svensk Fjärrvärmes representanter

Ulf Björklund, Eskilstuna Energi & Miljö AB

Peter Maksinen, Göteborg Energi AB

Erik Holmén, ENA Energi AB

Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Svensk Energis representanter

Johan Holmstedt, ordförande, Lunds Energi AB 

Christer Englund, vice ordf., Heat Sweden Vattenfall AB

Ulf Hedqvist, Skellefteå Energi AB

Johan Alsparr, AB Fortum Värme samägt med  
Stockholms stad

Karin Jönsson, E.ON Värme Sverige AB

Rickard Pellny, Övik Energi AB

Jan Frisk, Svensk Energi AB, sekreterare

Fjärrsyns styrelse

Thore Sahlin, Göteborg Energi AB/Ulrika Jardfelt, Svensk 
Fjärrvärme AB, ordförande

Anders Johansson/Sofia Andersson, Energimyndigheten 

Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg

Margaretha Borgström, Högskolan i Halmstad/Louise 
Trygg, Linköpings Universitet

Lena Olofsson, Powerpipe Systems AB

Bo Johansson, Karlshamn Energi AB, ordförande i 
Svensk Fjärrvärmes Teknikråd

Peter Dahlström, E.ON Värme Sverige AB, FoU-ansvarig i 
Svensk Fjärrvärmes Omvärldsråd 

Henrik Rosengren, Rindi Energi AB, ordförande i Svensk 
Fjärrvärmes Marknadsråd

Madeleine Engfeldt-Julin, Söderenergi AB, ordförande i 
Svensk Fjärrvärmes Kommunikationsråd

Anna Land, Svensk Fjärrvärme AB

Terttu Radl, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Styrgruppen för forskning och utveckling

Thore Sahlin, Svensk Fjärrvärmes ordförande, Göteborg 
Energi AB/Anders Östlund, Öresundskraft AB, ordförande

Peter Dahlström, E.ON Värme Sverige AB, FoU-ansvarig 
Svensk Fjärrvärmes Omvärldsråd

Henrik Rosengren, Rindi Energi AB, ordförande Svensk 
Fjärrvärmes Marknadsråd 

Bo Johansson, Karlshamn Energi AB, ordförande Svensk 
Fjärrvärmes Teknikråd 

Madeleine Engfeldt-Julin, Söderenergi AB, ordförande 
Svensk Fjärrvärmes Kommunikationsråd 

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme AB 

Anna Land, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare

Sofia andersson, Energimyndigheten, ledamot Fjärrsyns styrelse

Vad har varit viktigast för Fjärrsyns styrelse under verksamhetsåret 2011/2012? 

– En viktig fråga har varit hur resultaten från forskningsprogrammet når ut  
och kommer fjärrvärmeföretagen och andra intressenter till del. För att uppnå  
Fjärrsyns syfte, att stärka fjärrvärmeföretagens förmåga att förverkliga framtidens  
hållbara energisystem, behöver resultaten från forskningsprojekten spridas på  
ett effektivt sätt. I styrelsen har det varit viktigt att stödja detta arbete och att  
till exempel att ta fram olika material för informationsspridning. Detta görs 
bland annat genom informationsbroschyrer, tidningsartiklar, programmets 
webbsida, halvårsberättelse, forskarmöten för utbyte av erfarenheter, med mera.  
Styrelsen vill med detta bidra till att ett ömsesidigt förtroende mellan forskar-
världen, fjärrvärmeföretagen och samhället i övrigt byggs upp så att forsknings-
resultaten blir kända och efterfrågade. 

25

ÖvrIga råd, KoMMIttéEr och arBEtSgrUPPEr



Verksamheten 2011/2012
Svensk Fjärrvärme arbetar för sina medlemmar på flera olika plan;  
som kunskapsorganisation, medlemsorganisation och påverkans- 
organisation. Det arbetet tar sig bland annat uttryck i att finnas  
representerade i en mängd externa nämnder och utskott, genom att  
publicera nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar i angelägna  
frågor, publicera rapporter och publikationer, besvara remisser och  
aktivt samarbeta med internationella organisationer. I denna del av  
verksamhetsberättelsen finns det här arbetet listat. 

Friends Arena, den nya 
nationalarenan i Solna 
med en publikkapacitet 
på upp till 65 000 per-
soner samt alla nya fast-
igheter inom omkring-
liggande Arenastaden, 
försörjs med miljömärkt 
fjärrvärme och fjärrkyla. 

visste du.....



adv – arbetsgruppen för drifterfarenheter  
från värmekraftanläggningar 
Gruppen har som huvudsaklig uppgift att sprida drifterfaren-
heter från värmekraftanläggningar till främst driftpersonal. 
Erfarenhetsutbytet sker i olika sektioner, inom drift, el, kemi, 
mek, miljö, styr, mät och reglersektion. 

Representant inom miljöarbete:  Charlotta Abrahamsson, 
Svensk Fjärrvärme AB

Fjärrvärmebranschens auktorisationsnämnd 
Auktorisationsnämnden har till uppgift att lämna auktorisa- 
tion och licens till företag respektive montörer gällande  
mantelskarvning. Fortlöpande kontroll av företag och mon-
törers kompetens utförs normalt av projektledare hos med-
lemmarna i Svensk Fjärrvärme. Ledamöter i nämnden utses 
av Svensk Fjärrvärme och tillverkande företag. 

Ledamöter: Sten Bruce, Tekniska Verken i Linköping AB,  
Göran Johansson, PowerPipe Systems AB, Jan Eriksson/
Thomas Lummi, Svensk Fjärrvärme AB, sekreterare 

auktorisationsnämndens mätare
Ledamöter: Marie Skogström, ONE Nordic AB,  
Tord Kjellin, Brunata A/S, Therese Magnusson, Armatec, 
Conny Håkansson, Svensk Fjärrvärme AB

certifieringsnämnden för fjärrvärmerör och komponenter 
Nämndens uppgift är att behandla frågor om certifiering, 
överklaganden och tvister samt ge rekommendationer och 
underlag till beslut, till exempel återkallande av certifikat. 
Nämnden är sammansatt av två representanter från Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut, SP, och två från Svensk 
Fjärrvärme. SP är sammankallande och innehar ordförande-
posten samt sekreterarrollen. 

 Ledamöter: Sven Olsson, Vattenfall Värme Norden AB,  
Jan Eriksson/Thomas Lummi, Svensk Fjärrvärme AB,  
Lars Erlandson, SP Göteborg, Markus Alsbjer, SP Borås 

certifieringsnämnden för kundcentraler 
Nämndens uppgift är att behandla frågor om certifiering, 
överklaganden och tvister samt ge rekommendationer och 
underlag för beslut, till exempel återkallande av certifikat. 
Nämnden är sammansatt av två representanter från Sve-
riges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, och två från  
Svensk Fjärrvärme. SP innehar ordförandeposten samt sekre- 
terarrollen.

Ledamöter: Gunnar Nilsson, Göteborg Energi AB, Conny 
Håkansson, Svensk Fjärrvärme AB, Anna Boss, SP Borås, 
 Lennart Månsson, SP Borås, Markus Alsbjer, SP Borås 

SIS tK 407/cEN tc 176 – Standardisering av  
gränssnitt för fjärrvärmemätare 
Ledamöter:  Thomas Franzén, Tekniska Verken i Linköping 
AB, Conny Håkansson, Svensk Fjärrvärme AB, Marie Skog-
ström, ONE Nordic AB

SIS tK 408/cEN tc 294 – Standardisering kommuni- 
kation fjärrvärmemätare
Ledamöter: Conny Håkansson, Svensk Fjärrvärme AB,  
 Robert Eklund, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

SIS tK 300/cEN tc 107 – Standardisering av fjärrvärmerör 
och komponenter 
Ledamot: Thomas Lummi, Svensk Fjärrvärme AB

SIS tK 299/cEN tc 89 – Standardisering för ventiler
Ledamot:  Thomas Lummi, Svensk Fjärrvärme AB

SIS tK 522 hållbar utveckling i kommuner, landsting  
och regioner
Ledamot: Charlotta Abrahamsson, Svensk Fjärrvärme AB

SIS tK 526/tc 383 hållbarhetskriterier för biomassa för 
energianvändning
Ledamot: Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme AB

SIS tK 189 Innemiljö och energianvändning i byggnader
Ledamot: Mikael Gustafsson, Svensk Fjärrvärme AB

SIS tK 522 asset Management
Ledamot: Conny Håkansson, Svensk Fjärrvärme AB

Styrelsen för Föreningen för miljöskadeförsäkring   
Ledamot: Anna Land, Svensk Fjärrvärme AB

Skogsstyrelsens användarråd för skoglig statistik
Ledamot: Charlotta Abrahamsson, Svensk Fjärrvärme AB

Energimyndighetens användarråd för energistatistik
Representant: Sonya Trad, Svensk Fjärrvärme AB 

Samrådsgrupp för vatten- och värmemätare
Ansvarig organisation för gruppen är Boverket. 

Representanter: Thomas Franzén, Tekniska Verken i Linköping 
AB, Conny Håkansson, Svensk Fjärrvärme AB

Energibranschens standardisering via Elforsk
Representant: Cecilia Öhman, Svensk Fjärrvärme AB

Extern representation
Svensk Fjärrvärme finns representerat i en mängd externa nämnder och utskott som på olika
sätt involverar frågor som berör fjärrvärme, fjärrkyla eller kraftvärme i Sverige. Under verksamhetsåret 
2011/2012 såg representationen ut enligt nedanstående.
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Nordvärme
Nordvärme är ett samarbetsorgan för fjärrvärmens bransch- 
organisationer i Norden. Samarbetet syftar till kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte och driver vissa gemensamma pro-
jekt i syfte att främja fjärrvärme och kraftvärme. Kansliet 
finns för närvarande hos Finsk Energiindustri. 
Läs mer på www.nordvarme.org

Medlemmar: Dansk Fjernvarme, Finsk Energiindustri,  
SAMORKA Island, Norsk Fjernvarme, Svensk Fjärrvärme

Representant på direktörsnivå:  Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärr-
värme AB

Sweheat & cooling
SweHeat & Cooling är en sammanslutning av ledande 
svenska företag och organisationer för samverkan kring  
export av produkter och tjänster inom fjärrvärme- och fjärr-
kyleområdet.

Representant:  Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme AB 

IEa
International Energy Agencys implementing agreement on 
District Heating and Cooling, executive committee.

Suppleantplats: Anna Land, Svensk Fjärrvärme AB (supple-
ant till Energimyndigheten som har ledamotsplatsen).

Euroheat & Power (svenska representanter) 
Ett samarbetsorgan för fjärrvärmens branschorganisationer  
i EU och övriga Europa. Arbetar för att påverka EU samt  
stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå. 
Kontoret ligger i Bryssel. Läs mer på www.euroheat.org

Styrelse, Board of Directors: Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärr-
värme AB 

Substitute: Cecilia Öhman, Svensk Fjärrvärme AB 

Ledamöter i arbetsgrupperna: 

Certification Board: Thomas Lummi, Svensk Fjärrvärme AB

Energy Policy: Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme AB

Communication Network: Annika Johannesson, Svensk 
Fjärrvärme AB

WG Resource efficiency: Charlotta Abrahamsson, Svensk 
Fjärrvärme AB 

Statistics and indicators: Sonya Trad, Svensk Fjärrvärme AB, 
ordförande

Customer Installations: Gunnar Nilsson, Göteborg Energi AB

dhc plus technology Platform, steering committee
Ledamot: Anna Land, Svensk Fjärrvärme AB, Sven Werner, 
Högskolan i Halmstad

European technology Platform on renewable  
heating and cooling
Member of the Board of the Platform and member of the 
steering committee of the cross cutting panel:   
Anna Land, Svensk Fjärrvärme AB

Internationellt samarbete
Svensk Fjärrvärme har en viktig roll som branschens representant i samarbetet med olika inter- 
nationella organisationer. Eftersom energi- och klimatfrågorna i allt högre utsträckning hamnar  
utanför Sveriges gränser, blir det internationella samarbetet mer och mer betydelsefullt.  
Under året har Svensk Fjärrvärme varit involverade i nedanstående internationella samarbeten.
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värmeforsk 
Huvudsaklig uppgift är att ansvara för forskning, initiering, 
planering och genomförande. För mer information  
www.varmeforsk.se

Huvudmannarepresentant: Anna Land, Svensk Fjärrvärme AB 
Styrelseledamöter: Ulrika Jardfelt, Charlotta Abrahamsson, 
Svensk Fjärrvärme AB

Näringslivets regelnämnd
Representant: Cecilia Öhman, Svensk Fjärrvärme AB

EBrId (Energibranschens resurscentrum i alkohol-  
och drogfrågor)
Ledamot: Lena Rehn, Svensk Fjärrvärme AB

Energinätverk Sverige
Vice ordförande: Mikael Gustafsson, Svensk Fjärrvärme AB

Sweden green Building council (SgBc)
Ledamot: Mikael Gustafsson, Svensk Fjärrvärme AB

Konsumenternas Energirådgivningsbyrå aB
Styrelseledamot: Cecilia Öhman, Svensk Fjärrvärme AB, 
Suppleant: Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme AB

EBItS (arbetsgrupp för Energibranschens  
Informationssäkerhet)
Representant: Conny Håkansson, Svensk Fjärrvärme AB



Pressmeddelanden och publicerade  
debattartiklar
En betydelsefull del av Svensk Fjärrvärmes arbete för 
att skapa uppmärksamhet kring viktiga branschfrågor 
är pressmeddelanden och debattartiklar. Dessa finns 
att läsa på www.svenskfjarrvarme.se 

debattartiklar
Nya byggregler stoppar fjärrvärmen (Byggregler), Dagens Sam-
hälle, augusti 2011

Boverkets byggregler måste skrivas om (Byggregler), svd.se, 
oktober 2011

Journalister ställer inte ansvariga mot väggen (Byggregler),  
Second Opinion, december 2012

Regeringens passivitet stoppar effektivt energisamarbete (Skat-
ter), Dagens Samhälle, februari 2012

Nya byggregler ett hot mot fjärrvärmen (Byggregler), Göte-
borgs-Posten, mars 2012

Dra inte ned på forskningen (Forskning), Dagens Industri, 
mars 2012

Stärk kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden (Kund-infly-
tande), Dagens Samhälle, mars 2012

Risk för högre elpriser (Skatter), UNT Debatt maj 2012

Pressmeddelanden
Totalt skickades 26 pressmeddelanden ut till media och  
beslutsfattare under verksamhetsåret. De tog bland annat 
upp angelägna frågor om ökat kundinflytande, fjärrvärmens 
miljövärden, Svensk Fjärrvärmes nya opinionskampanj och 
kraftvärme.

Besvarade remisser
Svensk Fjärrvärme är ofta tillfrågad som remissinstans.  
Under verksamhetsåret har 22 remisser besvarats, varav  
en majoritet av remisserna har kommit från Närings- 
departementet med 9 besvarade remisser och Energi- 
myndigheten med 5 st. Övriga kom från: Finansdepar-

tementet 2 st och en vardera från Strålsäkerhetsmyndig- 
heten, Energimarknadsinspektionen, Naturvårdsverket,  
Svenska Kraftnät, Miljödepartementet och Justitie-
departementet.

Svensk Fjärrvärme har under året publicerat följande 
rapporter och andra publikationer som kan laddas ner 
från www.svenskfjarrvarme.se eller www.fjarrsyn.se 

Reparation av mantelskarvar på fjärrkyla, september 2011

Nationellt och internationellt kvalitets- och standardiserings-
arbete, Fjärrsynsrapport 2011:5

Minskad efterfrågan på fjärrvärme, Fjärrsynsrapport 2011:6

Fjärrvärme i lågenergihus, november 2011

Resursindex för energi – konsekvensanalys för byggnader 
med fjärrvärme, Fjärrsynsrapport 2011:7

Fjärrvärmecentraler 10 år - håller de måttet? Fjärrsynsrapport 
2011:9

Energiklassning av fjärrvärmecentraler, Fjärrsynsrapport 2011:10

Adaptiv styrning av radiatorkretsar, Fjärrsynsrapport 2011:13

Kombinerad fjärrvärme och fjärrkyla, Fjärrsynsrapport 2011:8

Det reglerade fjärrvärmeavtalet, Fjärrsynsrapport 2011:12

Temperatureffektiva fjärrvärmesystem, Fjärrsynsrapport 2012:2

Energitjänster med kunden i centrum, Fjärrsynsrapport 2012:3

Miljökommunikation med nyckeltal och indikatorer, Fjärr-
synsrapport 2012:4   

Primärenergi i avfall och restvärme, Fjärrsynsrapport 2012:5

Bestämning av isolerförmågan hos twinrör, Fjärrsynsrapport 
2011:05

D:211 Läggningsanvisningar, revidering, februari 2012 

Miljövärdering 2012 Guide för allokering i kraftvärmeverk 
och fjärrvärmens elanvändning, mars 2012

Miljövärdering 2012 Guide för beräkning av fjärrvärmens 
miljövärden, mars 2012

Överenskommelse i Värmemarknadskommittén 2012 om 
synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda 
med fjärrvärme , mars 2012

Hur blir fjärrvärmen grönare? Fjärrsynsrapport 2011:05

Kraftvärmeallokeringar, Fjärrsynsrapport 2011:05

Statusbedömning av betongkulvert, Fjärrsynsrapport 2011:05

Dynamisk fjärrvärmesimulator i praktiken, Fjärrsynsrapport 
2012:1

F:102, Fjärrkylecentralen, utförande och installation, revide-
ring, april 2012 

F:101, Fjärrvärmecentralen utförande och installation, revide-
ring, april 2012 

F:103, Certifiering av fjärrvärmecentraler, revidering

Den hållbara staden 2030, sex röster om framtidens städer, i  
samarbete med Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svenskt vatten

Värmerapporten 2012, juni 2012

Rapporter och andra publikationer
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Forskningsprojekt och slutrapporter
Forskningsprogrammet Fjärrsyn startade i juli 2009 sin andra, fyraåriga programperiod som pågår  
till juli 2013. Nedan listas programmets samtliga ingående projekt. Se mer www.fjarrsyn.se

Projektnamn högskola/utförare Projektledare resultat

tvärvetenskap 

Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller Profu AB Bo Rydén löpande t o m  
   juni 2013

Marknad 

Det reglerade fjärrvärmeavtalet Från projektet Internationella Handelshög-  Daniel Hult rapport  2011:12 
Juridiken kring de nya fjärrvärmeavtalet  skolan i Jönköping    

Det reglerade fjärrfärmeavtalet, etapp 2 Internationella Handelshög- Daniel Hult juni 2013 
 skolan i Jönköping

Energitjänster – med kunden i centrum Grontmij AB Kerstin Sernhed rapport 2012:3  

Hur blir fjärrvärmen grönare?   WSP Sverige AB Agneta Persson,   rapport 2012:7 
Kunddriven utveckling    Ola Larsson  

Konsekvenser av tredjepartstillträde till   Pöyry Management Anders Ångström rapport 2011:1  
fjärrvärmenäten Från projektet Utredning av  ConsultingAB 
konsekvenserna av tredjepartstillträde

Minskad efterfrågan på fjärrvärme –  Handelshögskolan i Göteborg Kristina Lygnerud rapport 2011: 6   
en utmaning framöver

Resursindex för energi  Från projektet Mervärde för   IVL Svenska Miljöinstitutet AB Martin Erlandsson rapport 2011:7  
fjärrvärme i marknadsdrivna miljöbedömningssystem

Solvärme i fjärrvärmesystem Chalmers Tekniska Högskola Jan-Olof Dalenbäck december 2012

Ursprungsmärkt fjärrvärme WSP Sverige AB Agneta Persson februari 2013

Vad kostar värmen – fördelning av kostnader Handelshögskolan i Göteborg Conny Overland juni 2013 
mellan el och värme i kraftvärme i Jönköping 

Marknad/omvärld 
Fjärrvärmen i energisystemet  Högskolan i Halmstad  Sven Werner  juni 2013

Framtida värmebehov  Högskolan i Halmstad  Henrik Gadd  maj 2013

omvärld 

Energioptimera skogsbruket SLU, institutionen för skoglig Hampus Holmström Rapport 
resurshållning                                                   2012:13 

Ett energioptimerat skogsbruk i Sverige SLU, institutionen för skoglig Ljusk Ola Eriksson juni 2013 
 resurshållning

Fjärrvärme i framtiden – med stärkt konkurrenskraft Profu i Göteborg AB Håkan Sköldberg rapport 2011:2  

Fjärrvärmeindustrins roll i utformandet av energi-  Odenum AB Peter Stigson rapport 2010:3   
och klimatpolitiken

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Linköpings Universitet/  Louise Trygg/ april 2013 
 Blekinge Tekniska Högskola  Göran Broman

Klassning av återvinningsbränslen Tekedo AB Rolf Sjöblom Resulterar inte  
   i en rapport

Kraftvärmeallokeringar Från projektet Miljövärden IVL Svenska Miljöinstitutet AB Jenny Gode rapport 2012:8 
för fjärrvärme och fjärrkyla

Miljökommunikation med nyckeltal och indikatorer    IVL Svenska Miljöinstitutet AB Jenny Gode rapport  2012:4    
Från projektet Miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla

Morgondagens askstatistik Statistiska Centralbyrån Anna-Karin Nyström rapport 2012:12
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Projektnamn högskola/utförare Projektledare resultat

Primärenergi i avfall och restvärme  IVL Svenska Miljöinstitutet AB Jenny Gode rapport 2012:5   

Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme WSP Sverige AB Sirje Pädam april 2013

Styrmedel för en resurseffektiv och klimatsnål Luleå Tekniska Universitet Patrik Söderholm maj 2013 
uppvärmning: en scenariobaserad analys

Tilläggstudie Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme WSP Sverige AB Sirje Pädam april 2013

Värdering av fjärrvärmens resurseffektivitet och IVL Svenska Miljöinstitutet AB Jenny Gode juni 2013 
miljöpåverkan

omvärld/teknik 
Bygga och bo primärenergiklokt  Veidekke Sverige AB  Johnny Kellner juni 2013

Förutsättningar för ökad nytta av restvärme IVL Svenska Miljöinstitutet AB  Jenny Arnell  november 2012

teknik 
Adaptiv styrning av radiatorkretsar Från projektet  Lunds Tekniska Högskola Janusz Wollerstrand rapport  2011:13 
Fältförsök med adaptiv reglering av radiatorsystem  

Dynamisk fjärrvärmesimulator Blekinge Tekniska Högskola Christian Johansson rapport 2010:1 
  Fredrik Wernstedt

Dynamisk fjärrvärmesimulator i praktiken Blekinge Tekniska Högskola Christian Johansson rapport 2012:1  
  Fredrik Wernstedt 

Energiklassning av fjärvärmecentraler     SP Sveriges Tekniska Anna Boss rapport 2011:10  
Från projektet Energieffektiva fjärrvärmecentraler Forskningsinstitut

Fjärrvärmeanpassad absorptionskyla KTH  Viktoria Martin februari 2013

Fjärrvärmedrivna vitvaror  Högskolan i Dalarna Tomas Persson juni 2013

Fjärrvärmecentraler 10 år, håller de måttet? Från projektet SP Sveriges Tekniska Markus Alsbjer rapport 2011:9    
P-märkta fjärrvärmecentraler – håller de måttet  Forskningsinstitut

Fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump SP Sveriges Tekniska Anna Boss rapport 2011:11 
i kombination  Forskningsinstitut

Förbättrad teknik för fjärrvärme till byggnader Lunds Tekniska Högskola Patrik Lauenberg rappport 2010:2 
med vattenburna värmesystem  

Förenklad isolering av äldre kulvert ÅF Consult AB Paul Ingvarsson rapport  2011:3 

Högpresterande fjärrvärmerör Chalmers Tekniska Högskola Bijan Adl-Zarrabi december 2012

Kombinerad fjärrvärme och fjärrkyla till nya kundgrupper    Lunds Tekniska Högskola Janusz Wollerstrand rapport 2011:8

Kvantifiering av värmeläckage Termisk systemteknik i Sverige AB Stefan Sjökvist december 2012

Nationellt och internationellt standardiseringsarbete   Chalmers Tekniska Högskola Ulf Jarfelt rapport 2011:5  

Nästa generations fjärrvärme FVB Sverige ab Ulrika Ottosson december 2012

Optimerad användning av fjärrkyla ÅF Infrastruktur AB Anna Werner rapport 2012:10

Raksträckor för ultraljudsmätare    SP Sveriges Tekniska Markus Alsbjer rapport  2011:11 
 Forskningsinstitut 

Statusbedömning av betongkulvertar Grontmij AB Kerstin Sernhed,  rapport 2012:9 
  Emma Ekdahl,  
  Pål Skoglund 

Temperatureffektiva fjärrvärmesystem   Lunds Tekniska Högskola Per-Olof Johansson rapport 2012:2 
Från projektet Budildings and district heating  

Validering av mätdata Luleå Tekniska Universitet Jerker Delsing juni 2013

Varmvattenregulatorers långtidsegenskaper SP Sveriges Tekniska Markus Alsbjer mars 2013 
 Forskningsinstitut

Värmetransport med fasomvandling Ecostorage Sweden AB Viktoria Martin rapport 2011:4  
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Svensk Fjärrvärmes egna arrangemang

Svensk Fjärrvärme arrangerar årligen konferenser och seminarier i en mängd olika ämnen.  
Dessa utgör en av branschorganisationens främsta informations- och kommunikationskanaler gentemot  
medlemsföretag, andra branschorganisationer, myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.  
Under verksamhetsåret hölls följande arrangemang.

hösten 2011 

Konferens  datum  Konferenslokal  ort

Seminarium TPA-remiss 8 september Radisson Blu Arlandia Stockholm

Styrelseutbildning 15 september Hotell Aurum Skellefteå

Styrelseutbildning 20 september Hotell Slottsvillan Jönköping

Fjärrvärmemässa 20-22 september Elmia Jönköping

Nätverksträff Energieffektivisering 22 september Elmia Jönköping 

(i samarbete med Svensk Energi)

Workshop Miljövärdering 25 oktober Svensk Fjärrvärme Stockholm

Kraftvärmeforum 5-6 oktober Stora Brännbo Sigtuna

Kundcentraldagar 12-13 oktober Gävle Konserthus Gävle

Styrelseutbildning 27 oktober Fabrikörsvillan Stockholm

Årsmöte 22-23 november Louis De Geer Norrköping

våren 2012

Distributionsdagarna 1-2 februari Hilton Stockholm Slussen Stockholm

Strategidagarna 8-9 februari Aronsborg Konferenshotell Bålsta

Regionalt möte 6 mars Comwell Aspenäs Lerum

Regionalt möte 7 mars PM & Vänner Växjö

Regionalt möte 8 mars SEVAB, Strängnäs Energi AB Strängnäs

Regionalt möte 20 mars Pite Energi AB Piteå

Regionalt möte 21 mars Ljusdal Energi AB Ljusdal

Kommunikationsdagarna 27-28 mars Vår Gård Stockholm 

(i samarbete med Svensk Energi)

Styrelseutbildning 28 mars Hotel J Stockholm

Fjärrvärmedagarna 18-19 april First Hotell Billingehus Skövde



Medlemmar
Svensk Fjärrvärme har 140 medlemsföretag på mer än 250 orter runt om i landet. Det är huvudsakligen 
företag som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla men också en del leverantörer och konsulter. 
Tillsammans svarar medlemsföretagen för 98 procent av alla fjärrvärmeleveranser i landet och för mer 
än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Företag reko-godkänd år

Affärsverken Karlskrona AB 2008

Alingsås Energi Nät AB 2006

Alvesta Energi AB 

Arboga Energi AB 

Arvidsjaurs Energi AB 

Arvika Fjärrvärme AB 

Bengtsfors Kommun 

Bollnäs Energi AB 2010

Borgholm Energi AB 

Borlänge Energi, AB 2005

Borås Energi och Miljö AB 2006

Bromölla Fjärrvärme AB 2006

Bräcke kommun 

Byavärme AB 

C4 Energi AB 2006

Dala Energi Värme AB 

Degerfors Energi  AB 

E.ON Värme Sverige AB 2006

Eda Energi AB 

Eksjö Energi AB 

Elektra Värme AB 

Emmaboda Energi och Miljö AB 

Ena Energi AB 

Enycon AB 

Eskilstuna Energi & Miljö AB 2005

Falbygdens Energi AB 2006

Falkenberg Energi AB 2006

Falu Energi & Vatten AB 2005

Finspångs Tekniska Verk AB 

Fjärrvärme i Osby AB 

Fortum Värme, AB s.m. Stockholms stad 2005

Gimmersta Energi AB 

Gislaved Energi AB 

Gotlands Energi AB 2006

Gällivare Energi AB 

Gävle Energi AB 2006

Företag reko-godkänd år

Göteborg Energi AB 2006

Götene Vatten & Värme AB 2006

Habo Energi AB 2008

Halmstads Energi och Miljö AB 2008

Hammarö Energi AB 2012

Heat Sweden Vattenfall AB  2006

Hedemora Energi AB 

Hjo Energi AB 

Härnösand Energi & Miljö AB 2007

Hässleholm Miljö AB 

Höganäs Fjärrvärme AB 

Jokkmokks Värmeverk AB 

Jämtkraft AB 2006

Jönköping Energi AB 2006

Kalmar Energi Värme AB 2006

Karlshamn Energi AB 2006

Karlstads Energi AB 2007

Katrinefors Kraftvärme AB 

Kils Energi AB 

Kristinehamns Fjärrvärme AB 2006

Kungälv Energi AB 

Köpings kommun 

Landskrona Energi AB 2007

Lantmännen Agrovärme AB 2009

Laxå Värme Ab 2006

Lerum Fjärrvärme AB 2008

Lessebo Fjärrvärme AB 

LEVA i Lysekil AB 2006

Lidköpings Värmeverk AB 

Lilla Edets Fjärrvärme AB 2007

Linde Energi AB 

Ljungby Energi AB 

Ljusdal Energi AB 

Luleå Energi AB 2006

Lunds Energikoncernen AB (publ) 2006

Malma Kraft & Värme AB 
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Företag reko-godkänd år 

Malung-Sälens kommun 

Mariestad-Töreboda Energi AB 2005

Mark Kraftvärme AB 2006

Mjölby-Svartådalen Energi AB 2005

Mullsjö Energi & Miljö AB 

Munkfors Energi AB 

Mälarenergi AB 2006

Mölndal Energi AB 2008

Norrenergi AB 2005

Norrtälje Energi AB 

Nybro Energi AB 

Nässjö Affärsverk AB 

Olofströms Kraft AB 

Oskarshamn Energi AB 2007

Oxelö Energi AB 2009

Peab Energi AB 

Perstorps Fjärrvärme AB 

PiteEnergi AB 2007

Ragunda Energi och Teknik AB 

Rindi Energi AB 2006

Ronneby Miljö och Teknik AB 

Rättviks Teknik AB 

Sala-Heby Energi AB 2006

Sandviken Energi AB 2008

Skara Energi AB 

Skellefteå Kraft AB 2006

Skövde Värmeverk AB 

Smedjebacken Energi AB 2008

Sollentuna Energi AB 2007

Solör Bioenergi Svenljunga AB 

Statkraft Värme AB 

Stenungsunds Energi & Miljö AB 

Strängnäs Energi AB, SEVAB 

Sundsvall Energi AB 2005

Företag reko-godkänd år 

Surahammars Kommunal Teknik AB 

Sävsjö Energi AB 2009

Söderenergi AB 

Söderhamn Nära AB 2007

Södertörns Fjärrvärme AB 2007

Tekniska Verken i Kiruna AB 2010

Tekniska Verken i Linköping AB 2006

Telge Nät AB 2006

Tidaholms Energi AB 2011

Tierps Fjärrvärme AB 2007

Torsby kommun 

Tranås Energi AB 2006

Trelleborgs Fjärrvärme AB 2010

Trollhättan Energi AB 2006

Täby Kommun 

Uddevalla Energi AB 2006

Ulricehamns Energi AB 2009

Umeå Energi AB 2006

Vaggeryds Energi AB 

Varberg Energi AB 2006

Vetlanda Energi och Teknik AB 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Värmevärden AB 2011

Värnamo Energi AB 2009

Västerbergslagens Energi AB 2007

Västervik Miljö & Energi AB 

Växjö Energi AB 2005

Ystad Energi AB 

Ånge Energi AB 

Älvsbyns Energi AB 

Öresundskraft AB 2009

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 

Österlens Kraft AB 

Övik Energi AB 

reko-godkända företag som ingår i energikoncerner 

Ale Fjärrvärme AB 2006

Farmarenergi i Ed AB 2008

Filipstad Värme AB 2006

Gotlands Energi AB 2006

Haparanda Värmeverk AB 2007

Hofors Energi AB 2006

Hällefors Värme AB 2006

Kalix Fjärrvärme AB 2007

Katrineholm Energi AB 2006

Kreab Energi AB 2006

Partille Energi AB 2006

Ringsjö Energi AB 2006

Säffle Fjärrvärme AB 2005

Värmevärden i Nynäshamn AB 2011

Överkalix Värmeverk AB 2007

Övertorneå Värmeverk AB 2007



Behovet av kyla växer. På ett sjukhus kan en behaglig 
inomhustemperatur vara livsavgörande. Men kylbehovet 
ökar också i hem och på arbetsplatser. Svensk Fjärrvärmes 
medlemsföretag räknar med kraftigt ökade leveranser av 
fjärrkyla till år 2015, från dagens nivå på drygt 0,8 TWh till 
drygt 1,3 TWh år 2015. 



Svensk Fjärrvärme AB, 101 53 Stockholm. Telefon 08-677 25 50. Fax 08-677 25 55. 
Besöksadress: Olof Palmes gata 31, 6 tr. E-post kontakt@svenskfjarrvarme.se. www.svenskfjarrvarme.se

Med fokus på kundens och  
samhällets behov

På branschorganisationen Svensk Fjärrvärme arbetar 16 personer  
med att ta fram och sprida kunskap, med medlemsservice och  
med att företräda branschen i kontakten med myndigheter, regering,  
riksdag och EU för att stärka fjärrvärmen och fjärrkylan i Sverige och  
internationellt. Med fokus på kundens och samhällets behov vill  
vi utveckla:

Klimat och miljönyttan genom att:

• Satsa på energieffektiv kraftvärme

•  Öka användningen av överskottsvärme

•  Investera i nya nät och regional sammankoppling

•  Presentera fjärrvärmens miljövärden

Kostnadseffektivitet och rätt pris genom att:

•  Ge valfrihet för kund att på sikt ansluta egna värmekällor

•  Hjälpa befintliga kunder att minska sitt värmebehov

•  Tillsammans med kunderna utveckla ett frivilligt system för en  
 oberoende prövning av prisändringar i förväg
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