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Sammanfattning 

Fjärrvärme är en uppvärmningsform som ökar och utvecklas över hela Sverige idag. 
Diskussionen kring att reglera fjärrvärmemarknaden på liknande sätt som elnätet reglerats är 
aktiv, eftersom de kunder som är anslutna till ett fjärrvärmenät idag kan anses vara i 
beroendeställning gentemot fjärrvärmeföretaget. Det är troligt att en reglering kommer att 
införas för att begränsa fjärrvärmeföretagens möjliga intäkter från fjärrvärmen. En sådan 
reglering kommer troligtvis att kräva att distributionen och produktionen av fjärrvärme 
redovisas separat av varje fjärrvärmeföretag. Utifrån ett beräknat värde på distributionsnätet 
kommer troligtvis ett intäktstak bestämmas genom att tillåta intäkterna att vara en procentsats 
på värdet av nätet.  Syftet med examensarbetet har varit att räkna ut värdet av Jämtkrafts 
fjärrvärmeanläggningar genom att beräkna nuanskaffningskostnaden (NUAK) för 
anläggningarna. NUAK är ett mått på hur mycket en anläggning skulle kosta att skaffa ny 
idag. För företagets del kan NUAK även användas till att beräkna behovet av reinvesteringar 
för att hålla systemet med den prestanda som det har idag. (genom att dividera NUAK med 
den genomsnittliga tekniska livslängden och därmed få fram det årliga reinvesteringsbehovet.) 
Resultatet har redovisats för varje enskilt nät för sig.  
 
För distributionsnätet har en kulvertkostnadskatalog från Svensk fjärrvärme använts, 
kostnadskatalogen som utgavs 2007 indexuppräknades till augusti 2011, det index som 
användes var entreprenadindex E84 som utges av SCB. I kulvertkostnadskatalogen anges 
priset för fjärrvärmeledningar per meter ledning. Uppgifter om ledningsnätet har hämtats från 
Jämtkrafts anläggningsregister. Indelning av Östersundsnätet gjordes i tre klasser, parkmark, 
ytterområde och innerstad. I distributionsnätet ingår även ventiler och pumpstationer, ventiler 
värderas med hjälp av en prislista från tillverkare. Pumpstationer har värderats genom att 
använda byggkostnaden för den pumpstation som Jämtkraft byggde 2010. 
 
Produktionsanläggningarna har delats upp i tre kategorier, pannor med en effekt mindre än 5 
MW, större än 5 MW och kraftvärmeverket. De mindre anläggningarna har värderats genom 
jämförelser med budgetofferter från tillverkare. Anläggningar större än 5 MW har värderats 
genom nyckeltal och genom jämförelse med nybyggda liknande anläggningar. 
Kraftvärmeverket har jämförts med det kraftvärmeverk som byggdes av Kalmar Energi i 
Moskogen. Det kraftvärmeverket är relativt likt Jämtkrafts fjärrvärmeverk och är relativt 
nybyggt.  
 
Den totala nuanskaffningskostnaden för hela Jämtkrafts fjärrvärmeanläggningar är 4 017 
miljoner SEK. Anläggningarna i Östersund står för 3 645 miljoner SEK av det totala NUAK. 
Kraftvärmeverket står för 1 423 miljoner SEK av Östersunds NUAK. Produktions-
anläggningar står för 2 023 MSEK och distributionsanläggningar står för 1 995 MSEK.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: NUAK, kapitalbas, fjärrvärme, TPA 

 
 



   

Abstract 

During the past years there has been a debate about district heating. One of the issues has been 
the strong dependency between the customer and the producer of district heat. Regulations of 
the market have been investigated by Statens offentliga utredningar (SOU). This thesis has 
been written in cooperation with Jämtkraft who is an actor in the district heating business. 
Jämtkraft believes that it is likely that a regulation will be put in place in the near future. This 
thesis is supposed to prepare Jämtkraft for the possible impacts a regulation would have on 
their district heating business.  
 
A regulation are likely to contain an income framework that are based on today-acquisition-
cost (NUAK). NUAK is a measurement on how much something would cost if you would 
purchase it brand new today. The object of this thesis is to calculate the (NUAK) for 
Jämtkrafts district heating facilities. 
 
The survey is divided into two major sections, distribution and production. This sectioning 
was made because it’s likely that the regulation only will affect the distribution. At present 
Jämtkraft doesn’t separate production and distribution in book-keeping or in other aspects.  
 
Distribution has been valued by using calculated construction costs for the pipe network. 
Construction cost data comes from Svensk Fjärrvärmes Kulvertkostnadskatalog from 2007. It 
has been indexed to august 2011 with E84 an index from Statistiska centralbyrån (SCB). The 
construction costs are presented as costs per meter. Information of how much district heating 
pipes there is in Jämtkrafts systems comes from their holding register. Valves that are used for 
regulating the system and pumps that are used to pump the water in the system has also been 
valued. 
 
Production facilities have been divided into three different categories which have different 
valuation methods. Boilers with an effect less than 5 MW have been valuated by comparison 
with financial quotes from different manufacturers. Boilers with an effect greater than 5 MW 
have been valuated by using data from Värmeforsk. The combined heat and powerplant (CHP) 
were valued by comparison with a CHP that was built in Kalmar 2010. The two CHPs have 
many similarities but an adjustment for difference in size was made. 
 
NUAK for distribution is in total 1 995 MSEK. NUAK for production is 2 023 MSEK. The 
facilities in Östersund account for 3 645 MSEK of the total NUAK and the other district 
heating systems accounts for the rest. The CHP is the single facility that account for a large 
share of the total NUAK, in total 1 423 MSEK. 
 
The factor that affects the result the most and are the least secure were the factor that were 
used for adjusting the CHP for size. Because of the large share of the total NUAK that the 
CHP accounts for the adjustment factor gets a large impact on the result. Large oil-fired 
boilers are probably undervalued due to the used valuation method. 
 
 
 
Keywords: NUAK, TPA, district heating, capital base  



   

Förord 

Med den här uppsatsen avslutar jag mina studier till jägmästare. Under arbetets gång har jag 
suttit på Jämtkrafts huvudkontor. Det har varit en stor fördel för mig att ha kunniga människor 
nära till hands. Jag har lärt mig mycket om fjärrvärme, både på grund av uppsatsen men 
framförallt på grund av fikaraster med intressanta och trevliga människor. Jag vill rikta ett 
stort tack till de fika-kamrater jag lärt mig så mycket av. Ett extra stort tack riktar jag till Jonas 
Vestun som har varit min handledare på Jämtkraft. Jag har haft stor nytta av dina tips, 
kommentarer och uppmuntran. Tack också Ulf Lindqvist som gav mig möjligheten att skriva 
examensarbetet i samarbete med Jämtkraft. Jag vill även tacka Lars Lönnstedt som har varit 
min handledare på SLU. 
 
Till sist vill jag tacka Sara Widell, utan dig hade detta inte varit möjligt!  
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1 Inledning 

Bakgrund  

Fjärrvärmenät är liksom elnät och naturgasnät utpräglad infrastruktur och därmed naturliga 
monopol. På grund av konsumenternas svaga ställning gentemot nätägaren har intäkter blivit 
reglerade av Energimarknadsinspektionen (EI). Än så länge har fjärrvärmeverksamhet varit 
befriade från regleringar men flera statliga utredningar under senare år tyder på att marknaden 
kommer att regleras. Den senaste utredningen på området är TPA-utredningen (third party 
access) som publicerades våren 2011. (Statens offentliga utredningar, 2011) 
 
Detta examensarbete ska belysa en del av vad en eventuell reglering med stor sannolikhet 
skulle kräva av Jämtkraft AB. Troligen krävs då att nuanskaffningskostnaden (NUAK) 
redovisas till EI. Fjärrvärmedistributionsanläggningar och fjärrvärmeproduktionsanläggningar 
kommer troligtvis att behöva redovisas separat. Regleringarna för elnät och naturgasnät 
bygger på att en intäktsram fastslås av EI på förhand och denna intäktsram bestäms bland 
annat utifrån NUAK för anläggningarna. Därför är det rimligt att anta att en reglering på 
fjärrvärmemarknaden även den skulle bygga på nuanskaffningskostnaden. (Statens offentliga 
utredningar, 2011) 
 
De flesta delarna av ett fjärrvärmesystem har en relativt lång livslängd. Ofta är 
avskrivningstiderna 30-40 år men den tekniska livslängden kan dock vara ännu längre. 
Eftersom fjärrvärmen i Östersund började byggas 1974 är de äldsta delarna av fjärrvärmenätet 
37 år och framöver kommer renoveringar att behöva göras. Hittills har inga större 
reinvesteringar gjorts i fjärrvärmenätet vilket innebär att reinvesteringarna kommer att behöva 
öka för att behålla nätets kapacitet. För panncentraler är läget delvis annorlunda eftersom 
prisutvecklingen för olika bränslen har inneburit att investeringar i nya panncentraler har 
gjorts för att ersätta gamla anläggningar. En metod för att beräkna hur mycket som behöver 
reinvesteras per år över tid är att dividera NUAK med den genomsnittliga tekniska 
livslängden.   
 
Ytterligare en fördel med att beräkna kapitalbasen genom NUAK är att varje fjärrvärmenäts 
kapitalbas kommer att kunna redovisas för sig. Då Jämtkraft har haft problem med 
lönsamheten för de mindre fjärrvärmenäten kan bättre kännedom om kapitalbasen för 
respektive nät vara ett stöd vid prissättning av värme till kund. Prissättningen av värme blir 
mer transparent om det finns tydliga siffror att peka på för hur mycket kapital som är bundet i 
anläggningarna. 

Uppdragsgivaren Jämtkrafts historia 

Jämtkrafts historia går tillbaka till 1889 då dess föregångare Östersunds Elektriska 
Belysningsaktiebolag bildades. Då byggdes gatubelysning i Östersunds centrum och även 
några byggnader fick elektrisk belysning. Elen genererades med en ångmaskinsdriven 
generator och redan då var energiproduktionen förnyelsebar eftersom ångmaskinen var 
vedeldad. Vid den tiden var förnyelsebarheten dock något som man inte fäste någon speciell 
tanke vid. (Jämtkraft 2010) 
 
Under början av 1900-talet byggdes flera lokala elnät upp i Jämtlands län och dessa kom att 
kopplas ihop till större enheter ju längre tiden gick. År 1924 fanns det ett 40-tal elföreningar i 
Jämtlands län där de flesta var mycket små och endast försörjde en by eller några gårdar. 
Dessa elföreningar slogs efterhand samman med det som senare skulle komma att bli 
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Jämtkraft. Under tiden mellan 1964 till 1974 fusionerades ett 30-tal företag och föreningar in i 
bolaget som därmed fick både ett större geografiskt område och större omsättning. År 1979 
bytte Östersunds Elektriska AB namn till Jämtlandskraft AB. (Jämtkraft 2010) 
 
År 1974 bildades Östersunds fjärrvärme AB med kommunen som huvudägare och 
Jämtlandskraft AB som minoritetsägare, 1989 fusionerades Östersunds fjärrvärme med 
Jämtlandskraft som samtidigt bytte namn till Jämtkraft AB. År 2003 byggdes 
kraftvärmeverket (KVV) i Östersund. KVV var en stor och betydelsefull investering för 
Jämtkraft eftersom det förbättrade lönsamheten för fjärrvärmen avsevärt. (Jämtkraft 2010) 
 
Jämtkraft ägs idag till 98,2 % av Östersunds kommun, 1,0 % av Krokoms kommun och 0,8 % 
av Åre kommun.  Jämtkraft har i uppdrag att vara en drivkraft för regionen samtidigt som 
företaget ska ge en skälig avkastning på investerat kapital. Ett exempel på anpassning till 
uppdraget att vara en drivkraft för regionen är att Jämtkraft har ett lägre elpris för de kunder 
som bor i kommunen. (Jämtkraft 2010) 
 
Jämtkrafts affärsenheter är Elproduktion, Eldistribution, Elhandel, Portföljförvaltning, Värme 
och Telecom. 2010 var den totala omsättningen för företaget 3 090 Mkr, affärsområdet 
Värmes del av omsättningen var 536 Mkr. Värme gjorde en vinst på 59 Mkr 2010 (Jämtkrafts 
årsredovisning 2010). Totalt driver Jämtkraft 10 st fjärrvärmenät. (Jämtkraft 2010) 

Frågeställning 

Hur kan Jämtkraft möta de krav som EI troligen kommer att ställa vid en reglering av 
fjärrvärmemarknaden? 
 
Vad är nuanskaffningskostnaden (NUAK) för Jämtkrafts fjärrvärmeanläggningar? Svaret ska 
redovisas uppdelat på distribution respektive produktion och varje nät för sig. Alla delar ska 
sammanställas till ett totalt NUAK för hela Jämtkraft fjärrvärme.    

Syfte 

Syftet med arbetet är att beräkna kapitalbasen för produktions- respektive 
distributionsanläggningarna för Jämtkrafts fjärrvärmeanläggningar. Detta för att bemöta de 
krav som förväntas komma från Energimarknadsinspektionen på fjärrvärmeanleverantörer vid 
en eventuell framtida reglering av fjärrvärmemarknaden. Kapitalbasberäkningsmetoden väljs 
utifrån vad EI vid en eventuell reglering av fjärrvärmemarknaden troligtvis skulle kräva.  

Avgränsning 

Ingående anläggningsdelar i NUAK för distribution är fjärrvärmeledningar, ventiler och 
pumpstationer. Ingående anläggningsdelar i NUAK för produktion är; panncentraler, 
kraftvärmeverk, ackumulatortank, bränsleplaner och bränslehanteringsanläggningar vid 
kraftvärmeverket. Alla andra inventarier och anläggningar som används i 
fjärrvärmeverksamheten har exkluderats. Det finns således tillgångar som är kritiska för 
fjärrvärmeverksamheten som inte är inkluderade i NUAK, exempel på sådana tillgångar är: 
Mark, kontor och administrationsutrustning, verktyg och reservdelar. Företagsgemensamma 
system för till exempel fakturering och dokumentation är inte heller inräknade. Anledningen 
till att sådana tillgångar inte är inkluderade i beräkningen är att det skulle vara svårt att dela 
upp dem och värdera dem på ett bra sätt.  
 
I Jämtkrafts fjärrvärmenät finns det utöver enkelledningar i stål dessutom twin-ledningar, där 
fram och returledning ligger i samma isoleringsrör. Det finns även enkelledningar i koppar, 
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twin-ledningar i koppar, asbestcementledningar (eternit), betongledningar och stålledningar i 
betongkulvert. Dessutom finns flera typer av isoleringar. Dessa olika typer har lite olika 
prestanda vad gäller värmeförluster och beständighet vilket inte har beaktats i beräkningen. En 
förenkling har gjorts för ledningstyperna, alla har antagits vara enkelledning i stål. De 
ledningar som i verkligheten inte är av denna typ av ledning har räknats som en enkelledning i 
stål med samma överföringskapacitet. Totalt har kostnadsuppgifter för 15 olika enkelrör i stål 
tagits fram, detta kan jämföras med det totala antalet ledningstyper som är ca 250 st. Alla 
ledningar har klassificerats efter innerdiameter på ledningen eftersom innerdiametern på röret 
bestämmer vilken värmeöverföringskapacitet ledningen har. De ledningar som inte är exakt 
samma dimension som de klasser som prisuppgifter har tagits fram för, har klassats in i den 
närmaste klassen. Klassificeringen gjordes för att kulvertkostnadskatalogenen skulle kunna 
användas. Kulvertkostnadskatalogen hanterar endast enkelrör i stål. Att bygga med enkelrör i 
stål är en kostnadseffektivare metod än de metoder som användes när de äldre delarna av 
fjärrvärmenätet byggdes. Detta gör att NUAK för exakt de anläggningar som Jämtkraft har 
idag har blir något underskattat. NUAK för att ersätta fjärrvärmenätet med samma 
överföringskapacitet blir dock korrekt. 
 
Värdet av marken som ägs av Jämtkraft för fjärrvärmeändamål har inte beräknats. System för 
övervakning och drift är värderat genom att det ingår i prisuppgifter för panncentraler och 
KVV. Intrångsersättning räknas inte med i kapitalbasen för elnät vilket däremot har gjorts i 
undersökningen. 
 
För stora oljepannor i Östersundsnätets produktion har beräkning av industrilokaler samt 
skorstenar inte inkluderats i studien. Inom ramen för examensarbetet var det inte möjligt att 
beräkna kostnaden för dessa anläggningsdelar.  
 
Jämtkraft har en deponigasmotor som använder gas från en gammal soptipp som bränsle och 
som producerar el och levererar spillvärme till fjärrvärmenätet. Denna har inte räknats in i 
NUAK därför att det varit svårt att hitta prisuppgifter för en sådan anläggning. Dessutom är 
det primära syftet med deponigasmotorn att producera el, inte värme. En ytterligare anledning 
till att inte gasmotorn räknats med är att deponigasen håller på att sina. Inte heller den 
gaspanna som finns i samma anläggning som motorn har räknats med.  
 
För att kunna bedriva fjärrvärmeverksamhet är Jämtkraft beroende av den infrastruktur som 
har byggts upp. Sådan infrastruktur kan vara tillfartsvägar till anläggningar, vatten, avlopp och 
elanslutningar med mera. I vissa fall har infrastrukturen bekostats av Jämtkraft, i andra fall av 
andra. I denna beräkning av NUAK har kostnaderna för sådan infrastruktur inte räknats med 
förutom för kraftvärmeverket, där projektet i Moskogen använts för beräkningen och därmed 
inkluderar den infrastruktur som byggdes upp i Moskogenprojektet.  
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2 Litteratur 

När man beräknar kapitalkostnaderna för en verksamhet står valet mellan två olika 
utgångspunkter: kapacitetsbevarande eller förmögenhetsbevarande princip. 

Förmögenhetsbevarande princip för beräkning av kapitalkostnader 

En förmögenhetsbevarande princip innebär att nuvärdessumman av kapitalkostnaderna är lika 
med initialinvesteringen. Det innebär att företaget garanterat får täckning för sina 
investeringar via avgifterna till kunden.  
 
På en fri marknad är ett företags intresse att tjäna pengar. Det skulle innebära att kundernas 
beroende av den nytta som företaget producerar skulle kunna leda till mycket höga priser för 
kunderna. För exempelvis distributörerna av el har EI bestämt att de inte får tjäna hur mycket 
som helst på distributionen, eftersom el anses vara en livsnödvändighet.  
 
Om regleringen från tillsynsmyndigheten innebär att intäkterna för kapitalkostnaderna får vara 
lika med nuvärdessumman men inte högre, innebär det således att riskerna med att investera i 
infrastrukturen blir väldigt låga. Detta beror på att nätägaren genom sitt monopol kan 
kompensera för kapitalkostnaden genom att höja tarifferna. Detta gäller för rena 
monopolinfrastrukturer som exempelvis elnätet; för fjärrvärme- och naturgasnätet finns det 
dock substitut att använda som till exempel el och olja. (Energimarknadsinspektionen, 2008) 
 
En negativ konsekvens av den förmögenhetsbevarande principen är att en avskriven men fullt 
fungerande anläggning inte har någon kapitalbas. Därmed genereras ingen intäktsram och 
möjligheten att generera pengar för företaget minskas. Detta leder i sin tur till incitament att 
utrangera anläggningen och investera i en ny trots att den gamla är fullt fungerande. Sådana 
incitament är naturligtvis inoptimala ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom det kan 
leda till överinvesteringar. Dock visar erfarenheter från svenska vatten- och avlopps- 
verksamheter att en förmögenhetsbevarande princip inte leder till överinvesteringar i 
praktiken. (Yard, 2009) 

Kapacitetsbevarande princip för beräkning av kapitalkostnader 

Denna princip garanterar inte nuvärdessumman av investeringen. Det värde som sätts på 
anläggningen är den summan som det skulle kosta att göra investeringen idag. Hänsyn tas till 
dagens prisläge och det som främst påverkar värdet är inflation och teknikutveckling. Ingen 
hänsyn tas till anläggningens ålder och en gammal anläggning får samma kapitalbas som en 
ny om prestandan är densamma. (Energimarknadsinspektionen, 2008) 
 
En stor fördel med den kapacitetsbevarande principen är att företagen uppmanas till att 
använda en anläggning så länge som möjligt eftersom anläggningen ger en kapitalkostnad 
även efter skattemässig ekonomisk livslängd. (Energimarknadsinspektionen, 2008) 

NUAK 

NUAK är ett mått på hur mycket någonting skulle kosta att köpa nytt nu. Vid en NUAK-
beräkning räknar man ut hur mycket en likvärdig ny anläggning, vara eller tjänst skulle kosta 
att köpa idag. (Energimarknadsinspektionen, 2008) NUAK är en kapacitetsbevarande princip. 
 
Nuanskaffningskostnadsberäkningar används i Sverige framför allt av elnätsägare. Deras 
verksamhet är statligt reglerad genom att det finns begränsningar för hur stor procent av 
kapitalbasen som avgifterna för kunderna får vara. Inom elnätsbranschen finns 
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elbyggnadsrationaliseringskatalogen (EBR) som anger hur mycket de flesta komponenter i ett 
elnät kostar. Exempelvis finns det uppgifter för transformatorstationer, ledningar, 
elmätningsutrustning med mera. Katalogen används till att köra ett anläggningsregister mot.  
 
Syftet med den statliga regleringen är att skydda konsumenten mot oskäliga priser på 
elöverföring eftersom det ses som en samhällsmässig nödvändighet att ha tillgång till el till ett 
rimligt pris. Eftersom elöverföring är ett naturligt monopol kan distributören höja priserna så 
mycket den vill utan att kunden har något alternativ. Fjärrvärme är inte ett lika utpräglat 
monopol eftersom kunden kan välja att använda andra uppvärmningsformer; att byta 
uppvärmningsform är dock förenat med stora kostnader varvid en inlåsningseffekt uppstår. 
Kunden har alternativ men det kommer att kosta pengar att byta till ett annat alternativ. 
(Energimarknadsinspektionen, 2011)  

NUAK i elnätsbranchen 

Eldistribution är i grunden en verksamhet som är lik fjärrvärmedistribution. Båda 
verksamheterna går ut på att transportera energi från produktionsanläggningar till 
konsumenter. De är en del av infrastrukturen som bedrivs som monopol eller åtminstone 
monopolliknande verksamheter. (Kommittédirektiv, 2002) Fjärrvärme är mer konkurrensutsatt 
än elnät på grund av att det trots allt finns alternativ för kunderna. Elnätsföretagen övervakas 
av Energimarknadsinspektionen, vars syfte är att stärka energikonsumenter gentemot 
energibolag samt övervaka energiöverföringsbolagen och se till att leveranskvalitén är 
tillfredsställande. (Statens offentliga utredningar, 2011)  
 
För att skydda konsumenter mot oskäligt höga priser på elöverföring sätter EI intäktsramar för 
elnätsföretagen. Intäktsramen bestäms för en fyraårsperiod. Intäktsramen baseras på 
kapitalbasen vilken bestäms av företagets anläggningstillgångar. Tillgångarna värderas med 
NUAK som huvudmetod. I vissa fall kan anskaffningsvärde justerat för kostnadsförändringar 
användas. I specialfall kan även bokfört värde och skälig värdering användas. 
(Energimarknadsinspektionen, 2010) 
 
För elnätsbyggande har branschen sedan 60-talet tagit fram elbyggnadsrationaliserings-
katalogen (EBR). Idag är Svensk Energi ansvarig för uppdatering av EBR. I EBR finns 
kostnader för byggnation av elnät redovisade. Katalogen bygger på omfattande tidsstudier där 
montörer har observerats. EBR har under årens lopp byggts upp och blivit mycket omfattande 
och de allra flesta typer av arbeten finns med i katalogen. EBR är uppbyggd i flera nivåer där 
den grövsta nivån är lämplig för att ta fram budgeteringskostnader och översiktliga 
värderingar. Det finns därutöver flera nivåer med allt högre upplösning ned till en mycket 
detaljerad nivå. (Svensk energi, 2011)  
  
Eftersom intäktsramen bestämmer hur höga avgifter elnätsföretagen får ta ut, finns det 
incitament att föra in så mycket som möjligt av sina tillgångar i kapitalbasen. Det är dock 
strikt reglerat vad som får finnas i kapitalbasen. Grundkravet är att anläggningarna ska vara 
nödvändiga för verksamheten. Det finns tre kategorier av anläggningstillgångar: 
 

 Anläggningar för överföring och mätning av el 
 System för drift och övervakning 
 System för beräkning och rapportering 

 
Markkostnader ingår inte i kapitalbasen utan räknas istället som en löpande kostnad. 
Reservkraftsaggregat ingår i kapitalbasen även om de inte används under perioden. Likaså 
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ingår reservmaterial som behövs för att säkerställa snabba reparationer av ledningar vid 
störningar. Däremot ingår inte material som med säkerhet kommer att användas eftersom det 
klassas som förbrukningsmaterial och därför räknas som en löpande kostnad. 
(Energimarknadsinspektionen, 2010) 
 
Vid beräkning av NUAK måste företagen ta hänsyn till investeringar. Investeringarna kan 
delas upp i två undergrupper, nyinvesteringar och reinvesteringar. Nyinvesteringar innebär en 
utvidgning av befintligt elnät, exempelvis vid nyexploatering av nya hus behövs mer ledning, 
fler transformatorer med mera. Det innebär att kapitalbasen utökas. En reinvestering innebär 
att befintliga anläggningar byts ut mot nya, vilket görs för att behålla ledningsnätets skick. 
Reinvesteringar förändrar inte kapitalbasen. Underhåll kan urskiljas från reinvestering på 
grund av att underhåll innebär åtgärder som behöver göras flera gånger under en anläggnings 
livstid. Ett exempel på underhåll kan vara oljebyte i transformatorer. (Energimarknads-
inspektionen, 2010) 

NUAK i naturgasöverföringsmarknaden 

Naturgasnätet är liksom fjärrvärme ett system som överför energi genom ett 
rörledningssystem från producenten/importören till konsumenten. Konsumenten befinner sig i 
en beroendeställning gentemot distributören eftersom det inte finns några alternativa 
energikällor eller leverantörer att välja mellan för konsumenten, åtminstone inte på kort sikt. 
På grund av detta beroende från konsumentens sida har EI reglerat naturgas-
överföringsföretagens möjlighet till intäkter. Regleringen är uppbyggd enligt Figur 1. 
Intäktsramen sätts på förhand för en period om fyra år. Under tillsynsperioden får inte 
företagets intäkter överstiga intäktsramen. Regleringen avser endast överföringsavgifterna, 
alltså inte avgifterna för själva gasen. (Energimarknadsinspektionen, 2008) 
 
Kapitalbasen utgörs av nuanskaffningskostnaden för naturgasnätet. Metoden som används för 
naturgasöverföringsmarknaden baseras på att anskaffningsvärdena för anläggningarna justeras 
med ett index som EI arbetar fram. De indexerade kostnaderna stäms av mot verkliga nutida 
projekt för att tillse att indexet stämmer med verkligheten. (Energimarknadsinspektionen, 
2008) 
 

  

Figur 1. Uppbyggnad av naturgasmarknadens intäktsram (Energimarknadsinspektionen, 2008). 

På grund av den relativt unga åldern på naturgasnätet finns det bra underlag för kostnaderna 
vid byggnationen av nätet. På grund av detta ansåg EI det mindre arbetsintensivt att använda 
anskaffningsvärden och index, än att upprätta en kostnadskatalog. Dessutom är 
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investeringstakten på naturgasnätet låg och antalet referensobjekt riskerar att bli för litet. 
(Energimarknadsinspektionen, 2008) 

Fjärrvärmens utveckling 

Det första fjärrvärmesystemet som togs i drift i Sverige var på Sabbatsbergs sjukhus. 
Sjukhuset byggdes under 1878 och värmdes via ett fjärrvärmenät och en central 
värmeanläggning. (Svensk Fjärrvärme, 2009) 
 
Under 1900-talets första decennier hade Sverige ett överskott på vattenkraft och därför fanns 
inget större intresse för att bygga ut en annan kraftkälla som konkurrerade med elektriciteten. 
Det var bland annat svårt att säkra finansieringen av fjärrvärmeprojekt. (Svensk Fjärrvärme, 
2009) 
  
Efter andra världskriget förändrades läget i Sverige. Urbaniseringen tog fart och städerna 
växte, den framväxande industrin krävde allt mer elenergi och en framtida brist på el hotade. 
Den snabbt ökande efterfrågan på både värme och el bidrog till att intresset för fjärrvärme 
ökade. Fjärrvärmen sågs som en möjlig lösning på problemet och under 50-talet började 
fjärrvärmenät byggas ut i allt fler städer. Den första tiden var det främst som en 
samhällsservice som erbjöds av kommunen för att fastighetsägare skulle slippa att sköta egna 
pannor. Ofta var fjärrvärmen en kommunal angelägenhet eftersom kommunen ägde 
fjärrvärmeanläggningen samtidigt som kommunen var den enda eller i vart fall överlägset 
största kunden genom kommunala bostadsbolag och stora offentliga lokaler som skolor, 
idrottshallar och kontorslokaler. (Svensk Fjärrvärme, 2009) 
 
Fjärrvärmeanläggningarna som byggdes var koleldade och ofta var de kraftvärmeverk, det vill 
säga de producerade både el och fjärrvärme. Under 50-talet konkurrerade oljan ut kolet i 
fjärrvärmesystemen och under 60-talet och början av 70-talet var oljan det helt dominerande 
bränslet. Fjärrvärmen var då även ett sätt att få bort många små oljepannor i fastigheter inne i 
städerna och utsläppen kunde samlas till en och samma skorsten. 1973 kom den första 
oljekrisen med kraftigt höjda oljepriser som följd. Det fick fjärrvärmebolagen att försöka byta 
bränsle. En del bolag gick tillbaka till kol, men torv och även biobränsle började användas. 
Torv och biobränsle hade fördelen att de var inhemska vilket minskade Sveriges beroende av 
import. Under 70-talet stod miljonprogramsbostäderna klara och redo att ta emot fjärrvärme 
varvid energileveranserna ökade kraftigt. Mellan 1975 och 1985 fördubblades 
energileveranserna till 35 TWh per år. Därefter sjönk leveranserna något på grund av mycket 
låga elpriser som var en följd av att flera stora kärnkraftverk togs i bruk. Det låga elpriset fick 
konsumenter att konvertera till eluppvärmning. Det låga elpriset gjorde också att 
fjärrvärmeverk gick från att producera el till att konsumera el. Värmen producerades med 
hjälp av värmepumpar som var den stora tekniska nyheten under perioden. (Svensk 
Fjärrvärme, 2009) 
 
Under 90-talet kom växthuseffekten i fokus och fjärrvärmen sågs som en möjlighet till 
minskade utsläpp av växthusgaser. Ökande elpriser gjorde att värmepumparna utrangerades. 
Koldioxid- och svavelskatter på fossila bränslen gjorde dessa allt mer olönsamma. 
Förändringarna innebar att el, kol och olja ersattes med biobränslen och torv. Under senare 
delen av 90-talet och början av 2000-talet blev det allt mer intressant för fjärrvärmeföretagen 
att producera el i kraftvärmeverk. Dels på grund av ökande elpriser och dels på grund av 
införandet av elcertifikat. Syftet med elcertifikaten var att ge producenter av el från 
förnyelsebara bränslen en extra ersättning gentemot elproducenter som använder fossil energi. 
(Svensk Fjärrvärme, 2009) 
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Fjärrvärmeutbyggnad är lönsammare ju mer geografiskt koncentrerad värmeförbrukningen är 
på grund av att det behövs färre meter fjärrvärmeledning om det är hög koncentration, för 
samma mängd levererad energi. Distributionsnätet började därför byggas ut i 
innerstadsområden där det fanns många större kommunala och kommersiella fastigheter. 
Därefter byggdes det ut i flerbostadshusområden, bland annat anslöts en stor del av 
miljonprogrambostäderna till fjärrvärmenäten. När områdena med hög värmetäthet var 
utbyggda började fjärrvärmenätet byggas ut till villaområden, som har lägre värmetäthet.  
 
Idag är fjärrvärmen väl utbyggd i hela Östersund och inga nya befintliga större områden 
kommer att anslutas till fjärrvärmen. På grund av energibesparingar som sker i byggnader 
kommer värmeleveranserna att sjunka för Jämtkraft de närmaste åren. Företaget försöker dock 
kontinuerligt att hitta nya kunder och värmeförbrukare.  (Lindqvist, 2011) 

Teknik 

Principen för fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett system för uppvärmning av byggnader som innebär att vatten hettas upp i en 
central anläggning och sedan pumpas i rörledningar till kundens hus där en värmeväxlare gör 
att husets interna värmesystem blir varmt och fjärrvärmevattnet blir avkylt. Värmeväxlaren 
värmer även tappvarmvatten. Det avkylda vattnet pumas sedan tillbaka till den centrala 
pannan och värms upp på nytt. Principen illustreras i Figur 2. Den huvudsakliga fördelen med 
fjärrvärmen är skalekonomi. Eftersom fjärrvärme ersätter många små uppvärmnings-
anläggningar med en stor kan bränslen av lägre kvalité användas samt att en högre grad av 
automatik kan användas. (Svensk fjärrvärme, 2009) 
 

 

Figur 2. Princip för fjärrvärme (affärsverken, 2011). 

Bas-, mellan- och spetslastpannor 

I större fjärrvärmesystem finns det oftast tre kategorier av värmeproduktionsanläggningar 
(pannor). Först finns baslastsanläggningar. Det är anläggningar som har låga rörliga kostnader 
och oftast höga fasta kostnader. Detta innebär att man vill använda dem så många timmar som 
möjligt över året. Avfallseldning är en typ av baslast med ibland till och med negativa rörliga 
kostnader på grund av att det är möjligt att få betalt för att ta hand om avfallet. Avfallseldade 
anläggningar är dyra att uppföra, främst på grund av höga krav på rökgasrening, därför har de 
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höga fasta kostnader. Kraftvärmeverk är också utpräglade baslastsanläggningar. Bränslet är 
avfall eller biobränslen. I kraftvärmeverk produceras el samtidigt som fjärrvärme. 
Kraftvärmeverk är dyra att uppföra och är lönsamma i större fjärrvärmenät där det finns 
avsättning för mycket värme. Jämtkraft har ett kraftvärmeverk som står för ca 85 % av 
energiproduktionen i fjärrvärmenätet. Ett ytterligare exempel på utpräglad baslast är 
spillvärme från industri. Denna är i princip gratis att producera eftersom den per definition är 
en restprodukt. 
 
I mindre nät utgörs basanläggningen oftast av en fastbränslepanna av något slag. Flis i en del 
fall och pellets i andra. Flisanläggningar har lägre rörliga kostnader än pelletsanläggningar 
men kräver mer skötsel och underhåll.  
 
Mellanlastanläggningar står för en betydligt mindre del av energiproduktionen. De består i 
större nät oftast av en eller flera biobränslepannor som eldas med biprodukter från sågverk 
eller med skogsråvara. Mellanlastanläggningarna står ofta för värmeproduktionen i systemen 
under de varmare sommarmånaderna när behovet av värme är litet och baslastanläggningen är 
avstängd. Mellanlastsanläggningar saknas ofta i mindre fjärrvärmesystem 
 
Spetslastanläggningar används under de kallaste perioderna när energibehovet är som störst. 
De är oftast oljeeldade. Stora anläggningar eldas ofta med eldningsolja 5 (EO5) som är en 
mycket tjock olja som är mer komplicerad att elda än vanlig villaolja (EO1). Mindre 
anläggningar eldas oftast med EO1. Det finns i de mindre näten även en del elpannor som 
används som spetslastpannor. Spetslasten är dyr att använda på grund av att bränslet är dyrt. 
En fördel med olja är att det är ett mycket smidigt bränsle att hantera. Oljepannor har kort 
uppstartstid och är tekniskt enkla anläggningar, vilket gör olja till ett bra bränsle för 
spetslastanläggningar. Dessutom finns det i alla Jämtkrafts fjärrvärmenät tillgång till gamla 
fungerande oljepannor som tidigare har varit baslastsanläggningar. I de fall pannorna 
dessutom är avskrivna innebär det mycket låga fasta kostnader, vilket är eftersträvansvärt för 
spetslasten. Spetslastsanläggningar används även som reservanläggningar. De har oftast en 
tillräckligt hög effekt för att kunna ersätta baslast- och mellanlastsanläggningar om något 
skulle gå sönder. Spetslastpannor står ofta för värmeproduktionen under sommarmånader när 
värmelasten är liten. Under senare år har oljeeldade spetslastpannor i vissa fall ersatts med 
pelletseldade anläggningar för att få ned kostnaderna för bränslet. Desto dyrare eldningsolja 
blir desto lönsammare blir en konvertering till pellets som spetslast. Pellets är liksom olja ett 
bränsle som är enkelt att hantera, har kort uppstartstid och är enkelt att automatisera. 
Utveckling med att ersätta oljepannor med pelletspannor kommer antagligen att fortsätta 
framöver.  
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3 Metod och material 

Vid beräkningen av NUAK för Jämtkrafts fjärrvärmeanläggningar har målsättningen varit att 
efterlikna elnätsbranschens metodik. För fjärrvärmeledningar har kulvertkostnadskatalogen 
använts vilken är relativt lik EBR i uppbyggnaden. 

Metod för problemlösning 

I Figur 3 finns en illustration av metoden för problemlösning. För att räkna fram NUAK för 
Jämtkrafts fjärrvärmedistributionsanläggningar används en kostnadskatalog och ett 
anläggningsregister. Med hjälp dessa beräknas NUAK för varje enskild tillgång. 
Produktionsanläggningarna jämförs med liknande anläggningar som byggts i landet under 
senare år. Små pannor (under 5 MW) har värderats genom att räkna fram nyckeltal i kr/kW 
från budgetofferter från panntillverkare. Stora pannor värderas utifrån nyckeltal från en 
rapport av Värmeforsk (Värmeforsk, Under publicering). Kraftvärmeverket jämförs med 
Kalmar energis kraftvärmeverk i Moskogen. Alla delsummor summeras sedan ihop till ett 
totalt NUAK för distribution och produktion, slutligen adderas NUAK för distribution och 
produktion till en NUAK för alla Jämtkrafts fjärrvärmeanläggningar. Resultaten kontrolleras 
och rimligheten bedöms av personal på Jämtkraft.  
 

 

Figur 3. Uppdelning av fjärrvärmeanläggningar i kategorier med skilda värderingsmetoder. 

Beräkning av NUAK för produktionsanläggningarna 

Beräkningsmetodiken för produktionsanläggningar illustreras i Figur 4. Pannor delas upp i tre 
kategorier; pannor med en effekt mindre än 5 MW, pannor med en effekt större än 5 MW och 
kraftvärmeverket inklusive ackumulatortank. Utförligare beskrivning av beräkningsmetodik 
följer.  
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Figur 4. Beräkningsmetoder för produktion. 

Beräkning av NUAK för småpannor 

De pannor som har en effekt mindre än 5 MW termisk effekt är i huvudsak del av de mindre 
fjärrvärmenäten. I alla nät står en fastbränslepanna för baslasten där de största pannorna i 
kategorin är flispannor och de med lägre effekt är pelletspannor. För reserv och spetslast 
används oljeeldade (EO1) pannor. Dessa pannor har ofta varit baslastpannor när 
fjärrvärmenätet byggdes ut och oljan var billig, de har därför en effekt som motsvarar 
fastbränslepannan. Utöver fastbränsle och oljepannor finns också ett mindre antal elpannor 
och värmepumpar som tjänar som reservkraft. Dessa införskaffades främst under 80-talet då 
Sverige hade elöverskott men idag när elen är dyrare än andra bränslen används de som 
reservkraft. (Svensk fjärrvärme, 2009) 
 
NUAK för pannorna har räknats ut med hjälp av priser per installerad kW för den aktuella 
panntypen. Prisuppgifterna för småpannor kommer från Ariterm, Swebo energy och 
OsbyParca. Dessa företag producerar pannor som är likvärdiga med de pannor som finns i 
Jämtkrafts anläggningar idag.  
 
Från Ariterm har budgetofferter använts och en kostnad per installerad kW räknats fram. 
Totalt har 6 stycken budgetofferter använts, de var alla från 2011-11-01.  
 
Från Swebo Bioenergy har budgetofferter använts på samma sätt dock fanns endast 3 stycken 
offerter tillgängliga. Ariterm och Swebo offerterna avser prefabricerade lösningar för pellets. 
Enligt uppgifter från företagen är kostnaderna för flislösningar endast marginellt högre än för 
pelletslösningar, därför har ingen skillnad gjorts mellan pelletspannor och flispannor. Fördelen 
med att räkna på prefabcentraler är att i sådana lösningar finns alla delar för att centralen ska 
fungera med. Dock så krävs det att vatten, avlopp, el och bredband är framdraget, samt att 
tillfartsvägar och grund är färdig. Jämtkraft har under hösten 2011 planerat för en flytt av en 
pelletspanna med en effekt av 2 MW till Åre. Vid den nya platsen för pelletspannan har grund 
gjutits, fjärrvärmeanslutning, och el dragits fram. Kostnaderna för projektet har antagits vara 
representativa för motsvarande arbeten för alla pannor med en effekt mindre än 5 MW.     
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Budgetofferterna som använts avser inte de exakta effekterna som finns i Jämtkrafts nät, dock 
är skillnaderna små och i de fall den exakta effekten inte finns i budgetofferterna har 
kostnaden per installerad KW för den mest likvärdiga pannan använts, i de fall den verkliga 
effekten legat effekten i budgetofferterna har alltid kostnaden för den lägre effekten använts. 
Normalt sett sjunker kostnaden per installerad kW med ökande effekt. Eftersom beräkningen 
baserar sig på prefabcentraler är det troligt att det skulle tillkomma någon kostnad utöver vad 
som ingår i prefabcentralen, därför har det lägre alternativet använts. För elpannor har endast 
en budgetoffert använts, priset avser en elpanna som byggs på en befintlig fastbränsle- eller 
oljepanna. För värmepumpen har ett pris som är tre gånger större än priset för elpannor 
antagits. 
 
Kostnaden har räknats ut som ett medelvärde av budgetofferterna för varje enskild effektnivå.  
Kostnaden per installerad kW har därefter multiplicerats med installerad effekt varvid NUAK 
för pannan har fåtts fram. För rökgaskondenseringsanläggningar har uppgifter från 
Värmeforsk använts. De beräknar kostnader för rökgaskondensering vara 500-700 kr per KW 
panneffekt, därför har 600 kr per kW panneffekt använts. Rökgaskondensering används endast 
med pannor som eldas med fuktiga bränslen som oförädlade biobränslen. (Värmeforsk, Under 
publicering) Detta gäller även för rökgaskondenseringen för de stora biobränslepannorna 
förutom KVV.  

Beräkning av NUAK för stora pannor 

För beräkning av NUAK för pannor med en termisk effekt av mer än 5 MW har nyckeltal från 
Värmeforsk använts. De anger en undre gräns för specifik kostnad per kW för pannor med en 
effekt mellan 3 och 10 MW till 4650 kr per kW och en övre gräns till 5800 kr per kW. 
Medelvärdet av dessa har använts alltså 5225 kr per kW. Uppgifterna i värmeforskrapporten 
har extrapolerats till 25 MW. (Värmeforsk, Under publicering) 
 
För rökgaskondensering har samma uppgifter som för småpannor använts, dvs. 600 kr per 
installerad kW panneffekt.  
 
EO5 pannorna värderas utifrån en uppskattning av Mikael Dunder på Compab Eldab 2011-11-
11. Enligt honom skulle en 25 MW EO5 ångpanna kosta 8 miljoner kronor exklusive skorsten 
och byggnad. (Dunder, 2011) 

Beräkning kraftvärmeverk och ackumulator 

Kraftvärmeverket har värderats genom att jämföra med Kalmar energis kraftvärmeverk i 
Moskogen. Det kraftvärmeverket togs i drift vid årsskiftet 2009-2010. Jämförelseobjektet 
valdes efter en genomgång av samtliga kraftvärmeverk som byggt i Sverige under de senaste 5 
åren. Kraftvärmeverket i Moskogen var det som mest liknade Jämtkrafts kraftvärmeverk till 
storlek och struktur, därför valdes det. Det fanns heller inte någon sammankoppling med 
processindustri som påverkar kostnaderna, vilket andra tänkbara alternativ hade.  Dessutom 
var det byggt sist av de rimliga alternativen. På den aktuella platsen fanns tidigare ingen 
fjärrvärmeanläggning alls vilket innebar att allt som behövs för att driva ett kraftvärmeverk 
byggdes upp.   
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I Moskogenprojektet ingick följande delar: 
 

 Bränslehanteringssystem 
Bestående av vågstation, bränsleplan 30 000m², tippficka 
400 m³, bränsleberedning med magnetavskiljare, såll och rejektkross, silo för 
mellanlagring 5 000 m³. 

 Ångpanna 
Har en bubblande fluidiserad bädd där bränslet förbränns, 32 m hög med en effekt på 
90 MWt med ångdata på 143 bar samt 540° C, matarvattentemperatur 210° C och 
ångflöde på 35,7 kg/s. 

 Rökgasrening 
SNCR-metoden får ammoniak att reagera med kväveoxid och bilda kvävgas. Elfilter, 
rökgaskondensor, 26 MW, med luftuppfuktning. Rökgasflöde 57 Nm³/s vid 
luftuppfuktning som går ut via en 65 m hög skorsten. 

 Kondensatbehandling 
Rökgaskondensat renas genom ammoniakstripper, mikro-, ultra- och kolfilter följt av 
jonbytare. Utjämningsdamm på 5 000 m³ före utsläpp i Tomtebybäcken. 

 Ångturbin 
31 MW el, med dubbla fjärrvärmekondensorer samt dumpkondensor. 

 Ställverk 
72,5 kV, elproduktion 130 GWh/år. 

 Ackumulator 
Atmosfärisk på 21 600 m³ och 56 m hög. 

 Fjärrvärmekulvert 
Till Kalmar med diametern 0,6 m och en längd av 12 km. 

(Kalmar energi, 2011) 
 
Anläggningen i Moskogen är i stort samma anläggning som Jämtkrafts kraftvärmeverk. Det 
som skiljer sig är att det i Östersund inte finns någon lång överföringsledning från 
kraftvärmeverket till fjärrvärmenätet. 
 
Ytterligare en skillnad mellan de båda kraftvärmeverken är Förhållandet mellan termisk 
effekt, eleffekt samt rökgaskondenseringseffekt. den lägre eleffekten i förhållande till 
värmeeffekten innebär att panna och turbin blir enklare på Moskogen anläggning och därmed 
blir konstruktionen billigare (Selander, 2011). Någon kompensation för denna skillnad har inte 
gjorts. 
 
Eftersom Jämtkraftsanläggning har en högre effekt och har hela kostnaden skalats upp linjärt 
med faktorn 1,45. Uppräkningsfaktorn är beräknad utifrån eleffekten på anläggningarna 
Lugnviksverket har en eleffekt på 45 MW, 45/31=1,4516129 avrundat 1,45. I branschen 
används denna metod för att jämföra kostnader mellan olika projekt (Selander, 2011).  
 
I projektets budget på 1 200 miljoner kronor ingick en överföringsledning till Kalmar stad på 
12 km som var 600 mm grov, någon motsvarighet till den finns inte i Jämtkrafts system därför 
exkluderades kostnaden för ledningen. Kostnaden för överföringsledningen räknades ut med 
samma tillvägagångssätt som för ledningar i fjärrvärmenätet. Priserna för parkmark användes. 
 
Kraftvärmeverket står för en stor del av det totala NUAK för Jämtkraft. Vid beräkningen har 
ackumulatortanken ”Arctura” räknats som en del av kraftvärmeverket eftersom den byggdes 
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främst för att optimera produktionen. Detta beslut kan diskuteras eftersom ackumulatorn även 
är gynnsam för distributionen. 

Beräkning av NUAK för distributionsnätet 

Verktyg för beräkningen 

När NUAK för distribution beräknas har ett antal verktyg använts. Strukturen för vilka 
verktyg som har använts och för vad framgår av Figur 5. Utförligare beskrivning av verktygen 
följer nedan. 
 

 

Figur 5. Beräkningsverktyg för distributionsanläggningar. 

Kulvertkostnadskatalogen  
Kulvertkostnadskatalogen togs fram av Svensk Fjärrvärme för att vara en hjälp till 
medlemsföretagen vid planering, beräkningar och benchmarking för företagens 
fjärrvärmeledningsbyggkostnader. Kulvertkostnadskatalogen kan jämföras med EBR, dock så 
är EBR betydligt mer genomarbetad och använd. Ursprungsmaterialet till 
kulvertkostnadskatalogen samlades in från medlemsföretagen under år 1996 och kommer från 
282 olika projekt. Ur dessa räknades kostnaderna för de olika kulvertdimensionerna fram. 
2007 publicerades en ny kulvertkostnadskatalog där 1997 års kulvertkostnadskatalog är 
indexuppräknad med entreprenadindex (E84). För alla ledningar har kostnaderna 
kategoriserats till kategorierna: projektering och kontroll, markarbeten, rörarbeten, rörmaterial 
och rörskarvning. För dessa kategorier har olika index ur E84 använts enligt Tabell 1.  

Tabell 1. Entreprenadindex E84 för kostnadskategorier 

Grupp Index E84/kod Maj -06 Augusti -11 

Proj o Kontroll 4011 301 357 
Markarbete 311 267,5 321 
Rörarbete 30 % 131 

70 % 3021-23 
339,1 
182 

410 
208 

Rörmaterial 1175 391 623 
Rörskarvning 1175 391 623 

  
I Kulvertkostnadskatalogen är priserna endast presenterade i diagram och även efter 
betydande ansträngningar har det inte gått att få fram data i tabellform. För att få ut faktiska 
siffror att räkna med mättes diagrammen med linjal, exaktheten i dessa mätningar bedöms till 
+/- 0,5 mm vilket i de flesta fall motsvarar en osäkerhet på +/-88,50 kr per meter kulvert.  I 



 20 

kulvertkostnadskatalogen är siffrorna inte mer exakta än att det går att göra en approximation 
från diagrammen som är lika bra som utgångsmaterialet (Nordenswan, 2011). Kostnaderna i 
kulvertkostnadskatalogen är för enkelledning i stål, vilket innebär att en framledning och en 
returledning som ligger i samma schakt. I jämtkrafts fjärrvärmenät finns det ett antal 
ytterligare ledningstyper men de har räknats som enkelledningar av stål för att det inte är 
praktiskt möjligt att räkna fram priser på alla befintliga ledningstyper.  
 
Kulvertkostnadskatalogen har endast uppgifter för enkelledning i stål, därför krävdes en 
klassificering av ledningarna. Ledningsdimensionerna som finns i näten har klassats in i 15 
klasser efter innerdiameter på ledningen.  För varje klass har en kostnad per meter tagits fram 
ur kulvertkostnadskatalogen för kategorierna ytterområde, innerstad och parkmark. 
 
För Årenätet har en prisjustering på alla priser gjorts på grund av att det är en besvärligare 
terräng att lägga fjärrvärmeledningar i. Justeringen har satts till 7,5 % för alla ledningstyper. 
Uppgiften kommer från en utredning som Jämtkraft gjorde 2008 om en ny panncentral i Åre. I 
den utredningen hävdar LR Energikonsult att det är 5-10 % dyrare att lägga 
fjärrvärmeledningar i Åre än i Östersund. Priserna som har använts i beräkningen för Årenätet 
är priserna i Tabell 2 multiplicerade med 1,075. 
 
De priser som användes presenteras i Tabell 2. I tabellen är priserna från 
kulvertkostnadskatalogen uppräknade med entreprenadindex. 

Tabell 2. Fjärrvärmeledningsbyggpriser per klass och kategori (Svensk Fjärrvärme, 2007) 

Klass Dimension mm 

Pris SEK per meter 

ledning innerstad 

Pris SEK per meter 

ledning ytterområde 

Pris SEK per meter 

ledning parkmark 

1 25 4103 3367 2252 
2 32 4696 3681 2537 
3 40 5196 4149 2825 
4 50 5788 4776 3114 
5 65 6414 5243 3597 
6 80 6884 5633 3819 
7 100 7385 6312 4238 
8 125 8563 7016 4771 
9 150 9470 7875 5433 

10 200 10593 8580 6119 
11 250 11998 10142 7224 
12 300 13715 11498 8442 
13 400 16497 14131 10808 
14 500 19121 16578 12799 
15 600 21870 18741 14569 

Entreprenadindex 
Entreprenadindex är en indexsamling som publiceras i tidningen Byggindex. Bakom tidningen 
står Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges byggindustrier. Syftet med indexet är att förse 
byggbranschen, opinionsbildare och beslutsfattare med aktuell statistik för att ge bättre 
beslutsunderlag och ge möjlighet att reducera risk för alla parter vid kontraktstecknande. 
Entreprenadindex E84 har år 1984 som basår och har då ett indexvärde på 100 för alla index. 
(SCB Statisktiska centralbyrån, Sveriges Byggindustrier, 8 2011) De index som har använts i 
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undersökningen är samma som Svensk fjärrvärme använde när de räknade upp 
Kulvertkostnadskatalogen.  

Xpower 
Data har hämtats från programmet Tekla Xpower som Jämtkraft använder för att 
dokumentera, planera, utvärdera och analysera fjärrvärmenäten och elnätet. I programmet 
finns alla ledningselement dokumenterade med koordinater, ledningstyp, diameter, längd, 
ålder, tillverkare mm. Programmet har möjlighet att hantera geografisk information och med 
hjälp av den togs data ut för alla enskilda nät. Datan exporterades till Excel. I Östersund har 
data för grönområden och marktäckning fåtts från det kommunala lantmäteriet. Med hjälp av 
den har datan för Östersundsnätet delats upp i parkmarkområde och ytterområde. Dessutom 
har en klass för cityområden använts. Vid gränsdragning för cityområdet har det område som 
Jämtkraft elnät har benämt cityområde i sina beräkningar för elnätet.    
 
Indelningen ytterområde, innerstad och parkmark för Östersund har följt dels Jämtkraft elnäts 
definition av cityområde förutom de områden som vid ombyggnationer av elnätet har 
definierats som city och som inte ligger i stadskärnan. och dels Östersund kommuns 
lantmäteris definition av parkytor och grönområden. Valet av innerstadsområdena motiveras 
med att det är rimligt att använda samma definition som elnätsavdelningen använder. Elnäts 
definition bygger på områden som har en bebyggelse som gör det dyrare än andra områden att 
bygga i, ungefär samma faktorer påverkar elnätsbyggnation som fjärrvärme byggnation. Det 
som skiljer är att fjärrvärme påverkas mer av höjdskillnader än vad elnät gör. Andra faktorer 
som gör det dyrare att lägga fjärrvärmeledningar i citymiljö är trafikomläggningar, mycket 
främmande ledningar i gatan, höga återställningskostnader etc. Grönområdesdefinitionen 
användes för att det var den metod som det fanns data för.  

Distributionsnätets beståndsdelar 

Fjärrvärmeledningar 

För fjärrvärmeledningar (kulvert) har data om ledningstyp och längd hämtats från företagets 
GIS program (Xpower) där information om alla ledningar finns. De har sorterats efter vilket 
nät de tillhör (totalt har jämtkraft 8 stycken fjärrvärmenät).  
 
Östersundsnätet har delats in i kategorierna innerstad, ytterområde och parkmark. Denna 
indelning har gjorts för att anläggningskostnaderna skiljer sig mellan dessa områden. För de 
övriga näten har inte data över parkområden funnits tillgänglig varför en uppdelning inte har 
gjorts i de fallen. Eftersom det förutom Östersund inte är några större städer utan mindre orter 
har en sådan indelning mindre betydelse i de fallen. För alla nät förutom Östersundsnätet har 
priserna för ytterområde använts. 
 
I klass 1 ingår de flesta serviceledningarna och det finns inga huvudledningar i kategorin. 
Serviceledningar är de ledningar som ansluter från fjärrvärmeledningen i gatan till 
värmeväxlaren inne i huset. Serviceledningar börjar ute i gatan i asfalterad mark men den 
största delen ligger i trädgårdar som har lägre återställningskostnad än asfaltsbelagda ytor. 
Kostnaden i trädgårdar antas vara den samma som för parkmark. För klass 1 har ett antagande 
om att 80 procent av ledningarna i ligger i tomtmark gjorts. För Östersundsnätet har klass 1 
för innerstad och parkområde inte justerats men för ytterområde har 80 % av ledningarna 
räknats som parkmark. Antagandet var nödvändigt att göra eftersom bättre data inte fanns 
tillgängligt.  
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Intrångsersättning och återställningskostnad 

När en gata grävs upp för fjärrvärmeledningar måste Jämtkraft betala en avgift till kommunen 
för intrånget. Intrångsersättningen syftar till att täcka kommunens fördyrande kostnader för 
vägunderhåll på grund av större risk för sättningar, fler skarvar mm som blir följden av att 
delar av asfalten grävs upp. 
 
Kostnaden för asfaltering har satts till 450 kr per m2. För ledningar upp till kategori 8 antas det 
vara 1,5 m2 asfalt som går åt per meter fjärrvärmeledning. För ledningar i kategori 8-15 antas 
det vara 2 m2 asfalt per meter ledning. (Jönses, 2011) 
 
Intrångsersättningen är 200 kr per m2 i gatumark och 120 kr per m2 i trottoar och cykelväg. 
Ersättningarna är de som gäller i Östersunds kommun men samma kostnad har beräknats även 
för de nät som ligger i Krokoms och Åre kommun. (Eriksson, 2011) 

Ventiler  

I fjärrvärmenätet finns ett stort antal ventiler som behövs för att kontrollera och styra tryck 
och flöden i nätet, ventilerna behövs också för att avlufta systemet. Ventilerna har klassats i 
storleksklasser enligt Tabell 3. Priserna som använts kommer från en nettoprislista som fanns 
tillgänglig på Jämtkrafts förråd. Ventilen som priset avser är för medianstorleken i klassen, 
medianmåttet som används är för Östersundsnätet. Priserna avser ventiler med larmtråd, utan 
avluftning. Uppgifter om antalet ventiler och dimension på ventilerna kommer från Xpower. 
De ventiler som är inmätta och registerförda men som har okänd diameter har antagits vara 
klass 2. 

Tabell 3. Prisuppgifter på ventiler efter klasstillhörighet samt klassificeringsuppgifter, uppgifterna kommer från 

en aktuell prislista som Jämtkraft har tillgång till 

Klass Storleksspann mm Median ventil mm Pris SEK per styck 

1 15-50 32 4801 
2 50-150 65 7092 
3 150-500 200 26019 

Pumpstationer 

Pumpstationer har värderats utifrån erfarenheter om vad de kostat. Jämtkraft har byggt flera 
nya pumpstationer de senaste åren och har därför bra kännedom om vad de kostar. Kostnaden 
uppskattas till 2 miljoner SEK per station. Totalt finns 6 pumpstationer i Östersund och 1 i 
Åre. (Eriksson, 2011) 
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4 Resultat  

Jämtkrafts fjärrvärmenät 

Jämtkraft har totalt tio stycken fjärrvärmenät. Överlägset störst är fjärrvärmenätet i Östersund. 
I storleksordning kommer sedan Åre, Krokom, Järpen, Mörsil, Nälden, Duved, Föllinge, Kall 
och Hallen. Beskrivningar av vad beräkningarna baserats på i fråga om anläggningstillgångar 
för näten följer under respektive rubrik. Vissa av de mindre näten är sammanslagna under 
samma rubrik.  

Östersundsnätet 
I Östersundsnätet står ett kraftvärmeverk för baslasten. Kraftvärmeverket har möjlighet att 
producera 45 MW el och cirka 80 MW fjärrvärme. I kraftvärmeverket finns dessutom 
rökgaskondensering installerad, den kondenserar fukten i rökgaserna och tar därmed vara på 
energin som går åt för att koka bort vattnet i fuktiga bränslen. Rökgaskondenseringen har en 
effekt på 30 MW. Kraftvärmeverket med rökgaskondensering står enligt budget för ca 85 % 
av energileveranserna i nätet. När inte effekten från kraftvärmeverket räcker till finns 3 
stycken biobränslepannor på vardera 25 MW, två av pannorna är kopplade till samma 
rökgaskondenseringsanläggning som ger en effekt på ytterligare 12 MW, den tredje pannan 
står på en annan plats och är också kopplad till en rökgaskondenseringsanläggning med en 
effekt av 6 MW. De två pannorna kan även elda torv. När inte heller denna effekt räcker till 
finns fem stycken tjockoljepannor varav tre på 25 MW, en på 20 MW och en på 6 MW. Det 
finns dessutom sex stycken EO1 pannor varav 5 stycken är på 5 MW och en transportabel 
panna på 1,5 MW. Oljepannorna används under mycket kalla vinterdagar när inte 
biobränslepannorna räcker till, det finns även vissa begränsningar i överföringskapacitet i 
ledningsnätet som kan innebära att någon oljepanna används även om inte effekten utnyttjas 
fullt ut. Det finns pannor på totalt fem olika ställen i nätet samt en transportabel panna som 
används vid planerade avbrott och vid störningar i överföringskapaciteten. (Englund, 2011) 
 
Fjärrvärmenätet består av knappt 300 km ledningar (Xpower, 2011). För att fjärrvärmenätet 
ska fungera finns det pumpar som ser till att trycket i systemet behålls. Dessutom finns ett 
stort antal ventiler som reglerar flöden, avluftar systemet och stänger av ledningar med mera. 
Jämtkraft äger nätet fram till kundens yttervägg.  (Englund, 2011) 
 
I fjärrvärmesystemet ingår dessutom en ackumulatortank på 26 000 m3 vatten. Denna används 
för att jämna ut effektbehovet över dagen och även under kortare köldknäppar. Ackumulatorn 
gör att kraftvärmeverket kan optimeras under längre perioder än vad som annars skulle vara 
möjligt. Dessutom bidrar den till att öka leveranssäkerheten i systemet eftersom den 
ackumulerade energin kan användas vid ett produktionsbortfall. (Englund, 2011)  

Årenätet 
I Åre finns två panncentraler, en på norra sidan av Åresjön och en på södra sidan. 
Anläggningen på södra sidan är basproduktionsanläggning, där finns två stycken 
biobränslepannor en på 5 MW och en på 2 MW, dessutom finns en 5 MW EO1 panna. På 
norra sidan av Åresjön finns spetslastanläggningar bestående av en 5 MW EO1 och en 2 MW 
EO1 panna. Det finns också en elpanna med en effekt av 2 MW placerad på ett annat ställe. 
(Englund, 2011) 
 
Fjärrvärmenätet i Åre är cirka 16 km långt (Xpower). På grund av att det är stora 
höjdskillnader i Åres fjärrvärmenät behövs fler pumpstationer i förhållande till längden av 
fjärrvärmenätet än vad som behövs i Östersund. Markens lutning ställer också till problem för 
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de maskiner som gräver ned fjärrvärmeledningar, detta gör det dyrare att lägga 
fjärrvärmeledningar i Åre än i Östersund. (Englund, 2011) 

Krokomnätet 
Fjärrvärmesystemet i Krokom skiljer sig från övriga nät på grund av att Jämtkraft inte äger 
baslastanläggningen, värmen köps istället in från ett sågverk som använder samma panna till 
sina virkestorkar. Eftersom anläggningen inte ägs av Jämtkraft blir NUAK för 
produktionsanläggningar lågt för nätet. Jämtkraft äger däremot tre spets- och reservlastpannor 
varav en 5 MW EO1 och två 1 MW EO1 pannor. (Englund, 2011) Fjärrvärmenätet är ca 12 
km långt (Xpower). 

Järpen, Mörsil, Hallen och Duveds fjärrvärmenät 
De fyra näten är relativt lika i sin struktur. Baslastpannorna i näten är fliseldade. I Järpen finns 
en rökgaskondenseringsanläggning på baslastpannan. Som spetslast finns i alla nät en eller 
flera EO1 pannor, det finns även elpannor som tjänar som reservpannor. (Englund, 2011) 
Längden på fjärrvärmeledningarna varierar mellan ca 7,5 km och 700 m (Xpower).   

Nälden, Föllinge och Kall 
Fjärrvärmesystemen på dessa orter är små och har en pelletspanna som basproduktion och en 
eller flera EO1 pannor som spets och reservpannor. Det finns även elpannor i systemen som 
används sommartid och som reservkraft. (Englund, 2011) Längden på fjärrvärmenätet är 
mellan 1 och 3 km (Xpower). 
 
Ledningslängden för varje nät presenteras i Tabell 4, 5 och 6. För varje nät har ett område 
innehållande hela fjärrvärmenätet valts ut i Xpower, sedan har information om alla 
ledningselement valts. Informationen har sedan exporterats till Excel där den har bearbetats. 

Tabell 4. Ledningslängd i meter per kategori och nät samt ledningsklass 

Nät  Östersund  Åre Krokom 

Klass Innerstad Ytterområde Parkmark Ytterområde Ytterområde 

1 164 75 415 5 080 1 625 2 580 
2 206 18 034 131 1 059 460 
3 582 39 557 1 821 1 577 1 952 
4 13 33 467 1 137 2 231 806 
5 1 829 23 120 1 216 1 350 1 032 
6 870 21 120 1 838 924 1 259 
7 637 17 945 1 483 1 630 955 
8 610 13 871 1 202 1 359 353 
9 818 17 644 1 915 2 218 2 974 
10 337 22 877 1 034 1 956 - 
11 - 3 125 274 - - 
12 168 3 945 1 187 - - 
13 443 2 085 183 - - 
14 348 4 982 187 - - 
15 - 128 - - - 
Totalt 7 024 297 321 18 688 15 928 12 370 
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Tabell 5. Fortsättning på Tabell 4. Ledningslängd i meter per kategori och nät samt ledningsklass 

Nät Järpen Mörsil Nälden Duved 

Klass Ytterområde Ytterområde Ytterområde Ytterområde 

1 1 289 981 141 699 
2 176 178 302 299 
3 991 1 177 211 461 
4 716 135 302 319 
5 894 700 679 151 
6 400 1 148 292 1 163 
7 422 315 841 2 
8 2 412 - - - 
9 128 - - - 
Totalt 7 427 4 634 2 769 3 093 

Tabell 6. Fortsättning på Tabell 4 och 5. Ledningslängd i meter per kategori och nät samt ledningslängd 

Nät Föllinge Kall Hallen Totalt 

Klass Ytterområde Ytterområde Ytterområde Totalt Jämtkraft 

1 71 15 21 87 134 
2 - - - 20 243 
3 228 50 - 47 656 
4 174 11 - 38 505 
5 80 667 - 30 140 
6 636 449 667 27 564 
7 433 - - 23 387 
8 - - - 19 807 
9 - - - 25 696 
10 - - - 26 203 
11 - - - 3 399 
12 - - - 5 300 
13 - - - 2 712 
14 - - - 5 517 
15 - - - 128 
Totalt 1 621 1 193 688 363 392 

 
Antalet ventiler redovisas i Tabell 7 och 8. Uppgifterna om antalet ventiler är hämtat från 
Xpower på samma sätt som ledningslängden. 

Tabell 7. Antal ventiler i fjärrvärmesystemet  

Klass Östersund Åre Krokom Järpen Mörsil 

1 614 23 20 24 2 
2 701 105 87 44 6 
3 207 187 0 0 0 

Tabell 8. Fortsättning på tabell 6. Antal ventiler i fjärrvärmesystemet 

Klass Nälden Duved Föllinge Kall Hallen 

1 0 3 0 0 0 
2 32 10 11 2 0 
3 3 0 0 0 0 

Resultat av NUAK-beräkningar 

NUAK för distributionsanläggningar 
Resultaten för beräkningarna är uppdelade på distribution och produktion. Först kommer 
NUAK för ledningar och ventiler att presenteras, även totalt NUAK för distributionsnätet 
redovisas i Tabell 9. Därefter kommer resultaten för produktion där Tabell 10 visar NUAK för 
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produktionsanläggningar per nät. I Bilaga 1 redovisas NUAK för varje enskild 
produktionsenhet för varje produktionsanläggning, samt vilka kalkylpriser som har använts. 

Tabell 9. NUAK för distributionsnäten uppdelat på fjärrvärmeledningar, ventiler och summerat, värden i SEK 

Nät NUAK ledningar NUAK ventiler Totalt NUAK distribution 

Östersund      1 691 518 253                13 320 143                1 704 838 396     
Åre            98 327 749                  5 734 100                    104 061 849     
Krokom            64 451 275                      713 024                      65 164 299     
Järpen            38 901 678                      427 272                      39 328 950     
Mörsil            20 738 777                        52 154                      20 790 931     
Nälden            14 294 831                      305 217                      14 600 048     
Duved            13 619 536                        85 323                      13 704 859     
Föllinge              8 685 737                        78 012                        8 763 749     
Kall              6 328 582                        14 184                        6 342 766     
Hallen              3 806 767     0                    3 806 767     
Summa      1 960 673 183                20 729 429                1 981 402 612     

 
Pumpstationerna har en nuanskaffningskostnad på 12 miljoner SEK i Östersund och 2 
miljoner SEK i Åre. 

NUAK för produktionsanläggningar  
I Tabell 10 redovisas NUAK för produktionsanläggningar per nät. Värt att notera är att för 
Östersundsnätet utgör kraftvärmeverket och ackumulatortanken 1 423 miljoner SEK. De 
större biobränslepannorna inklusive rökgaskondensering står för 444 miljoner SEK, de övriga 
pannorna utgör således en relativt liten del av den totala nuanskaffningskostnaden. 

Tabell 10. NUAK för produktionsenheter, SEK 

Nät Östersund Åre Krokom Järpen Mörsil 

NUAK  1 940 054 143 40 701 667      6 205 000          15084 286          6 487 111     
            
Nät Nälden Duved Föllinge Kall Hallen 

NUAK 8 332 207      7 957 857          3 717 500            3 359 900          4084 286     

Pellets- och flispannor 
För att beräkna NUAK för pannor som eldas med pellets eller flis användes budgetofferter 
från företag som producerar pannor. Tabell 11 redovisas priserna från budgetofferterna och i 
tabell 12 har medelvärden tagits fram. Dessa medelvärden har använts vid beräkningen av 
NUAK för de olika pannorna. Medelvärdena redovisas i SEK/kW. För oljepannor har priserna 
i Tabell 13 använts. 
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Tabell 11. Budgetoffertpriser för pellets och flispannor, priser i SEK, effekt i kW (Swebo Bioenergy, 2011) 

(Ariterm, 2011) 

Tillverkare Bränsle Effekt kW Pris SEK SEK/kW 

Swebo Pellets 100 1 088 810 10 888 
Swebo Pellets 240 1 743 840 7 266 
Swebo Pellets 450 1 977 400 4 394 
     
Ariterm Pellets 200 1 850 000 9 250 
Ariterm Pellets 300 1 950 000 6 500 
Ariterm Pellets 400 2 100 000 5 250 
Ariterm Pellets 500 2 200 000 4 400 
Ariterm Pellets 700 2 400 000 3 429 
Ariterm Pellets 1 000 2 800 000 2 800 

 
I Tabell 12 har medelvärden för kostnaden per kW för olika panneffekter sammanställts. Alla 
pannor som Jämtkraft äger har inte de effekter som tillverkarna har lämnat budgetofferter för. 
I de fallen har kostnaden för den närmaste lägre effektnivån använts.  

Tabell 12. Medelvärden av kostnader för pellets- och flispannor baserade på Tabell 11 

Effekt kW SEK per kW 
300 6883 
400 4822 
500 4397 
600 4397 
650 3914 
700 3429 

 
Oljepannor har värderats med hjälp av priserna i Tabell 13. För pannor som inte har exakt de 
effekter som anges i Tabell 13 har kostnaden per kW för den lägre effektnivån använts. 

Oljepannor 

Tabell 13. EO1 pannor, kalkylpriser enligt budgetofferter 

Tillverkare Bränsle Effekt kW Pris SEK Pris/kW i SEK 

Osbyparca EO1 500 1 000 000 2 000 
Osbyparca EO1 1 000 1 500 000 1 500 
Osbyparca EO1 5 000 3 000 000 600 

 
För alla panncentraler med pannor med en effekt mindre än 5 MW har en kostnad på 200 000 
SEK för grund och 5000 SEK för elanslutning adderats. Kostnaden kommer från den 
panncentral som jämtkraft har flyttat till Åre. På den nya platsen för panncentralen har en 
grund gjutits och el dragits fram. Kostnaden har använts till alla panncentraler och alltså inte 
för alla pannor, på många ställen finns det flera pannor i samma central. 
 
För EO5 pannor har ett pris på 8 miljoner kronor för en panna med en effekt av 25 MW 
använts, från det priset har ett pris per installerad effekt använts, priset är 320 SEK per kW 
installerad effekt. Uppgifterna kommer från Compab Eldabs senast levererade 25 MW panna. 
Priset har använts för alla EO5 pannor. Priset är utan skorsten och byggnad och således 
mycket lågt räknat. (Dunder, 2011) Värderingen för byggnaderna kommer från 
försäkringsvärderingen som är 4 886 000 SEK för byggnaden vid Minnesgärdet och 4 808 000 
SEK för byggnden vid Öneberget. 
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Rökgaskondenseringsanläggningar kostar enligt Värmeforsk mellan 500 och 700 SEK per kW 
installerad panneffekt, i denna undersökning har alltid 600 SEK per installerad panneffekt 
använts.  (Värmeforsk, Under publicering) Enligt samma källa uppges biobränslepannor kosta 
5225 SEK per kW. Denna siffra har använts för biobränslepannor med effekter från 5 MW till 
25 MW. (Värmeforsk, Under publicering)  
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5 Diskussion 

Ledningsnätet 

Uppgifterna som resultatet grundar sig på har olika grader av säkerhet. Säkrast bedöms 
uppgifterna om anläggningstillgångarna vara. Det är inte troligt att det finns fler anläggningar 
av de typer som har inkluderats i undersökningen. Metoden för att plocka ut data för 
distributionen ur Xpower är inte komplicerad och risken för att missa något är liten. Även 
metoden för att dela in distributionsnätet i innerstad, ytterområde och parkmark bedöms vara 
relativt säker.  
 
Priserna från Kulvertkostnadskatalogen stämde väl överens med verkligheten när katalogen 
var ny och det använda indexet från SCB antas hålla hög kvalitet. Kostnadsuppgifterna i 
Kulvertkostnadskatalogen behöver inte nödvändigtvis stämma bra för mindre projekt eftersom 
ett antal fördyrande faktorer kan sammanfalla, däremot för ett så stort urval som beräkningen 
är gjord på, är det rimligt att anta att kostnaden för extremfallen tar ut varandra. Därför antas 
kvalitén i resultaten för fjärrvärmeledningarna vara hög.  
 
Resultaten för ventiler baseras på en aktuell prislista. Klassificeringen bedöms ge ett 
rättvisande resultat. Ingen arbetskostnad är beräknad för ventiler, eftersom ventilerna alltid 
sätts på en fjärrvärmeledning behöver ingen kostnad för markarbetet beräknas. Den kostnaden 
redan är inkluderad i kostnadsberäkningen för ledningen. Visserligen behövs lite utökad 
grävning för ventilen men den extra kostnaden bedöms vara liten.  
 
Resultaten för NUAK av ventilerna sticker ut för Näldennätet och Hallennätet. För Hallen 
fanns inga uppgifter om några ventiler, det är otroligt att så är fallet men troligtvis påverkar 
inte den totala nuanskaffningskostnaden för nätet speciellt mycket ändå. Rimligtvis borde det 
finnas ungefär lika många ventiler som det finns i Kall eftersom det är ungefär lika stora 
fjärrvärmesystem. Alltså är ett värde på 10 000-15 000 kr rimligare. Resultaten för Nälden 
sticker ut uppåt istället. Trots att fjärrvärmenätet i Nälden endast är hälften så stort som det i 
Mörsil är NUAK för ventiler ändå 6 gånger högre för Nälden. En förklaring kan vara att en 
större andel av ventilerna har okänd dimension. När en ventil har okänd dimension har ett 
antagande gjorts om att den tillhör klass 2. Det skiljer ca 2000 kr per ventil mellan klass 1 och 
2 vilket innebär att det inte kan förklara hela den stora skillnaden. En ytterligare orsak kan 
ligga i fjärrvärmenätens historia. Eftersom Jämtkraft tog över Åre Fjärrvärme AB där 
fjärrvärmenäten i Åre, Järpen, Mörsil, Duved, Kall och Hallen ingick har det under årens lopp 
varit olika dokumentation på byggnation och inmätning av fjärrvärmeledningarna. Det skulle 
alltså kunna vara så att det är fler detaljer som inte finns med i Xpower i de fjärrvärmenät som 
tillhörde Åre Fjärrvärme AB. Om så är fallet är det troligt att även värdena för de andra näten 
från Åre Fjärrvärme AB är underskattade. 
 
I fallet med en infrastruktur som fjärrvärme kan marknadsvärdet vara negativt för olönsamma 
små anläggningar. Eftersom det inte går att flytta rören (utan enorma kostnader) är enda 
möjligheten att avyttra anläggningen att hitta en köpare till den befintliga anläggningen. I de 
fall där det rör sig om en liten olönsam anläggning kan man då få betala för att bli av med den. 
Inte desto mindre har anläggningen kostat stora summor att bygga upp och att ersätta den 
skulle också kosta stora summor. Vid en sådan situation kommer man få en hög 
nuanskaffningskostnad, medan kostnaden för att köpa en motsvarande anläggning någon 
annanstans skulle vara negativ varvid marknadsvärdet är negativt. Om värdet bestäms genom 
en avkastningsberäkning får de flesta mindre anläggningar låga värden eftersom avkastningen 
ofta är låg i förhållande till NUAK.   
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Vid beräkningen av NUAK för fjärrvärmenätet har kulvertkostnadskatalogen använts. I 
underlaget till den har projektstorleken varit 30-100 meter för dimensioner upp till 80 mm för 
dimensioner över 100 mm har längden per projekt varit över eller mycket över 100 m. 
Generellt sett blir projekt billigare per enhet ju större projektet är. Frågan är då vilken 
projektstorlek som bör användas vid en NUAK beräkning. Uppgiften är att räkna ut vad det 
skulle kosta att anlägga hela systemet idag. Då borde man således räkna på en projektstorlek 
som är lika stor som hela nätet är idag, alltså en storlek som är många gånger större än vad 
som har räknats på. I praktiken har utbyggnaden skett i mycket mindre etapper som alltså blir 
dyrare. Eftersom NUAK beräkningen inte syftar till att vara ett underlag för nybyggnation 
utan istället är en värderingsmetod, kan det vara rimligt att räkna på någon sorts genomsnittlig 
projektlängd.  

Regleringen av fjärrvärmenätet 

Det är nödvändigt att reglera monopolsituationen. I Sverige är det EI som utfärdar regleringen 
på elnät- och naturgasöverföringsmarknaden. Det är även den myndighet som kommer att 
utfärda en eventuell reglering av fjärrvärmemarknaden. Dagens reglering innebär ett tak för 
hur stora intäkter för el- och naturgasdistribution nätföretagen får ha under en fyraårsperiod. 
Kapitalbasen är en viktig komponent för att beräkna taket, vilket benämns intäktsram och 
beskrivs mer i kapitel 2. 
 
Idag finns det inte någon reglering för vad fjärrvärmeleverantören kan ta betalt av 
abonnenterna. Om abonnenterna inte har någon möjlighet att välja en annan leverantör av 
nyttigheten, kan en investerare betala ett mycket högt pris för att få kontrollen över 
anläggningen (betydligt mer än vad det kostar att bygga anläggningen). Sedan kan 
investeraren ta tillräckligt betalt av abonnenterna för att få avkastning på sin investering. En 
reglering omöjliggör ett sådant förfarande och skyddar därmed kunderna från att utnyttjas i sin 
beroendeställning. 

Alternativa värderingsmetoder 

Marknadsvärde 

Tidigare nämnda alternativa metoder för beräkningen av kapitalbasen är marknadsvärde och 
avkastningsvärde, vilka båda är beroende av en fullt fungerande marknad för den försålda 
varan/tjänsten, för att ge ett relevant resultat. Att använda marknadsvärdering vid den typen av 
värdering som är intressant för fjärrvärmemarknaden innebär att man hamnar i ett moment 22; 
marknadsvärdet påverkas av regleringen och regleringen påverkas av marknadsvärdet. För att 
tydliggöra varför det inte går att beräkna ett relevant marknadsvärde följer här ett exempel: 
Vid utgångspunkt i en oreglerad monopolsituation finns det i princip inte några begränsningar 
för hur mycket ägaren till anläggningen kan ta betalt av abonnenterna (kunderna). 
Abonnenterna har heller ingen möjlighet att välja en annan leverantör av nyttigheten, eftersom 
endast en leverantör existerar. Marknadsvärdet, det vill säga vad en annan investerare är villig 
att betala för anläggningen, kan i en sådan situation bli mycket högt, eftersom kundernas 
betalningsvilja inte är rimligt begränsad när det handlar om en nyttighet såsom exempelvis el. 
Om det fanns en reglering som begränsade möjligheten att exempelvis göra väldigt stora 
vinster genom att höja abonnenternas avgifter, skulle inte marknadsvärdet bli lika högt. 
Marknadsvärdet kan därmed inte antas vara en tillräckligt bra metod för att värdera 
nyttigheten i det här fallet. Avkastningsvärdet fungerar på liknande sätt och lämpar sig därmed 
inte heller för fjärrvärmemarknaden. 
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Anskaffningsvärde 

För att beräkna kapitalbasen utifrån anskaffningsvärdet krävs tillfredsställande korrekta 
uppgifter i fråga om anskaffningskostnader. Metoden går ut på att den faktiska 
anskaffningskostnaden används som kapitalbas. Inflation och teknikutveckling är två faktorer 
som medför att anskaffningskostnaden inte kan anses motsvara värdet av en äldre 
fjärrvärmeanläggning, eftersom dessa faktorer påverkar värdet. Dessutom är 
anskaffningskostnader inte alltid tillgängliga vid äldre anläggningar. Vid beräkningen av 
NUAK för naturgasnätet användes anskaffningskostnaden uppräknad med inflationen. Det 
ansågs godtagbart eftersom naturgasnätet var förhållandevis ungt.   

Bokfört värde 

En fjärrvärmeanläggning har generellt sett långa avskrivningstider och lång teknisk livslängd. 
Om kapitalbasen ska beräknas genom det bokförda värdet på anläggningen, krävs att den 
tekniska livslängden går att approximera någorlunda exakt. I fallet med 
fjärrvärmeanläggningar är livslängden många gånger mycket svår att uppskatta. 
Avskrivningstiden stämmer inte alltid med den tekniska livslängden, oftast är livslängden 
längre än avskrivningstiden. Det innebär att kapitalbasen kan underskattas med denna metod.  

Valet av NUAK 

Kapitalbasen syftar till att ligga till grund vid utformningen av de regleringar som styr 
verksamheterna. Energimarknadsinspektionen har valt NUAK som beräkningsmetod för 
kapitalbasen av elnät och naturgasöverföringsmarknaden. Målet med värderingen i fallet med 
exempelvis elnätet är att få fram ett värde på nätet som inte berörs av omständigheter såsom 
om det är ett eller flera företag på marknaden. Alternativa metoder för att räkna ut 
kapitalbasen har utvärderats och ett starkt skäl till att NUAK har valts är att andra metoder för 
att beräkna kapitalbasen inte fungerar på företag som verkar på en monopolliknande marknad. 
Av samma anledning är det därför lämpligt att välja NUAK som beräkningsmetod på 
fjärrvärmemarknaden. 
 
NUAK används i situationer där den faktiska tillgången man värderar inte kan säljas eller 
endast har ett värde så som det ser ut just nu. Jämtkrafts fjärrvärmeanläggningar kan inte 
praktiskt sett flyttas, anläggningarna drivs dock och har haft en kostnad, därför bör kostnaden 
för det som finns användas som kapitalbas istället för marknadsvärde eller bokfört värde.  

Moskogenprojektet  

Investeringar i den storlek som ett kraftvärmeverk innebär, påverkas av världskonjunkturen. 
Råmaterial till anläggningen blir dyrare, framförallt stålpriset påverkar kostnaden för ett 
kraftvärmeverk. Det endast finns ett mindre antal tillverkare av de delar som ett 
kraftvärmeverk består av. Tillverkarna har en begränsad produktionskapacitet, därför blir det 
under en högkonjunktur då det byggs fler kraftvärmeverk färre anbudsgivare på 
upphandlingarna, vilket driver upp priserna. Detta var fallet när Kalmar energi byggde sitt 
kraftvärmeverk i Moskogen. Endast en tillverkare av pannan kom med ett anbud. Detta bidrog 
antagligen till högre priser upp för projektet. Även andra delar av projektet blev mycket dyrare 
än vad de skulle blivit om upphandlingarna skett något år tidigare eller senare. (Selander, 
2011) Värderingen av kraftvärmeverket i denna studie baseras på upphandlingar som är gjorda 
under högkonjunktur vilket får till följd att en övervärdering av anläggningen är trolig. Hur 
stor påverkan som detta fått på NUAK för kraftvärmeverket är svårt att säga.  
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Reinvesteringsbehov 

NUAK kan användas till att räkna ut hur mycket pengar som behöver reinvesteras varje år för 
att bibehålla kapaciteten på systemet. Genom att dividera NUAK med den genomsnittliga 
tekniska livslängden för systemet fås reinvesteringsbehovet fram. För fjärrvärmedistribution 
bedömmer Jämtkraft att nätets genomsnittliga tekniska livslängd är 40 år. Med ett NUAK på 1 
995 MSEK innebär det att reinvesteringsbehovet är knappt 50 MSEK per år. Idag reinvesterar 
inte Jämtkraft i närheten av de summorna. Eftersom de allra äldsta delarna av Jämtkrafts 
fjärrvärmenät nu är lite drygt 40 år har hitills behovet av reinvesteringar varit litet. Behovet av 
reinvesteringar kommer att öka ju högre medelålder nätet får. 
 
För produktionsanläggningar är avskrivningstiden kortare, Jämtkraft räknar med ca 30 år. Med 
ett NUAK på 2 035 MSEK blir reinvesteringsbehovet ungefär 68 MSEK. För 
produktionsanläggningar är situationen delvis annorlunda jämfört med distributions-
anläggningar. På grund av teknikutveckling och framförallt prisförändringar för bränslen har 
Jämtkraft investerat i nya pannor även att de äldre pannorna inte har varit utslitna. På grund av 
dessa investeringar finns idag en viss överkapacitet på produktionssidan och detta tar inte 
NUAK-beräkningen hänsyn till. Effekten blir att NUAK blir onödigt stort för behovet i 
fjärrvärmenätet.   
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6 Felkällor 

Vid värderingen av kraftvärmeverket användes en linjär uppräkningsfaktor vid korrigeringen 
för storleken på kraftvärmeverken. Den faktor som användes var 1,45 och är resultatet av att 
dividera eleffekten med varandra. Med faktorn 1,45 blev resultatet 1 423 MSEK för 
kraftvärmeverket och ackumulatorn. Eftersom kraftvärmeverket står för en så stor del av 
NUAK får faktorn stort genomslag på resultatet. En annan möjlig metod att räkna ut faktorn 
på är att använda kvadratroten av skillnaden. Med den metoden blir faktorn 1,20. Det ger ett 
värde på kraftvärmeverket på 1 182 MSEK, alltså en skillnad på totalt 241 MSEK. Det är 
troligt att det korrekta värdet är någonting emellan dessa värden. 
 
Oljepannor med en effekt större än 5 MW är troligtvis undervärderade. Försäkringsvärdet är 
betydligt högre än värderingen i denna undersökning. 25 MW pannorna är försäkrade till ett 
värde av cirka 40 MSEK styck och denna undersökning värderar dem endast till 8 MSEK per 
styck plus värdet av byggnaden. Orsaken är troligtvis att budgetofferten på grund av 
missförstånd endast inkluderar en liten del av en fungerande anläggning. Rimligtvis stämmer 
försäkringsvärderingen bättre överens med verkligheten än resultatet av denna undersökning. 
Totalt blir skillnaden cirka 117,9 MSEK. Det är endast i Östersund som de större oljepannorna 
finns. 
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Bilagor 

Bilaga 1. NUAK per panna (produktion)  
 

Placering Namn Effekt MW El effekt MW Bränsle 
 
SEK/kW   NUAK  

Lugnvik Panna 3 (KVV) 125 45 
Biobränsle, torv, 
RT  -       1 423 853 000     

Lugnvik Rökgaskondens KVV 30   -  -    

Lugnvik Panna 1 25   Biobränsle, torv 
                
5 225             130 625 000     

Lugnvik Panna 2 25   Biobränsle, torv 
                
5 225             130 625 000     

Lugnvik 
Rökgaskondens 
panna 1+2 12   - 

                   
700                35 000 000     

              

Minnesgärdet Panna 1 25   tjockolja E05  -             12 886 000     

  Panna 2 25   tjockolja E05  -               8 000 000     

  Panna 3 25   tjockolja E05  -               8 000 000     

  Panna 4 25   Biobränsle 
                
5 225             130 625 000     

  Rökgaskondensering 6   - 
                   
700                17 500 000     

              

Körfältet Panna 1 5   E01 
                   
600                  3 205 000     

  Panna 2 5   E01 
                   
600                  3 000 000     

  Panna 3 5   E01 
                   
600                  3 000 000     

                                        -       

Odensala Odensala 5   E01 
                   
600                  3 205 000     

                                        -       

Torvall   5   E01 
                   
600                  3 205 000     

                                        -       

Öneberget   20   E05 
                   
320                11 208 000     

    6   E05 
                   
600                  3 600 000     

              

Göviken   5   E01 
                   
600                  3 205 000     

              

Transportabel 
panna   1,5   E01 

                
1 500                  2 250 000     

              

Brunflo 
Pelletspanna under 
flytt 2   pellets 

                
3 429                  7 062 143     

Summa Östersund                1 940 054 143     
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Nälden             

Placering Effekt MW Bränsle  SEK/kW panna   NUAK      

Snickeriet 0,8 pellets                 3 429                        2 947 857         

  0,425 pellets                 4 822                        2 049 350         

  0,44 E01                 2 000                           880 000         

              

Skolan 0,5 E01                 2 000                        1 205 000         

  0,25 E01                 2 000                           500 000         

  1 El                    750                           750 000         

Summa                          8 332 207         

              

Föllinge             

Placering Effekt MW Bränsle  SEK/kW   NUAK      

Föllinge 0,7 pellets                 3 429                        2 605 000         

Föllinge 0,25 E01                 2 000                           500 000         

Föllinge 0,25 E01                 2 000                           500 000         

Föllinge 0,15 El                    750                           112 500         

Summa                          3 717 500         

              

Krokom             

Placering Effekt MW Bränsle  SEK/kW   NUAK      

Hissmoböle 5 E01                    600                        3 205 000         

  1 E01                 1 500                        1 500 000         

  1 E01                 1 500                        1 500 000         

Summa                          6 205 000         

              

Kall              

Placering Effekt MW Bränsle  SEK/kW   NUAK      

Kall skola 0,3 Biobränsle                 6 883                        2 269 900         

  0,5 E01                 2 000                        1 000 000         

  0,12 El                    750                             90 000         

Summa                          3 359 900         

Hallen             

Placering Effekt MW Bränsle  SEK/kW   NUAK      

Hallgården 0,65 Biobränsle                 3 914                        2 749 286         

  0,6 E01                 2 000                        1 200 000         

  0,18 El                    750                           135 000         

Summa                          4 084 286         
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Mörsil             

Placering Effekt MW Bränsle  SEK/kW   NUAK      

Sjöstigen 0,5 Biobränsle                 4 397                        2 403 556         

Sjöstigen 1 E01                 1 500                        1 500 000         

Sjöstigen 0,12 El                    750                             90 000         

              

Skolan 0,5 Biobränsle                 4 397                        2 403 556         

  0,12 El                    750                             90 000         

Summa                          6 487 111         

              

Järpen             

Placering Effekt MW Bränsle  SEK/kW   NUAK      

Röjsmohallen 3 Biobränsle                 1 833                        5 705 000         

Röjsmohallen 0,35 -                    700                        2 100 000         

Röjsmohallen 4 E01                    600                        2 400 000         

Röjsmohallen 0,3 el                    750                           225 000         

Röjsmohallen 0,225 el                    750                           168 750         

Röjsmohallen 0,255 el                    750                           191 250         

              

Industriområdet 0,65 Biobränsle                 3 914                        2 749 286         

  0,93 E01                 1 500                        1 395 000         

  0,2 El                    750                           150 000         

Summa                       15 084 286         

       Duved             

Placering Effekt MW Bränsle  SEK/kW   NUAK      

Duved 0,73 Biobränsle                 3 429                        2 707 857         

  2 E01                 1 500                        3 000 000         

  0,3 El                     750                           225 000         

  0,9 
El 
(Värmepump)                 2 250                        2 025 000         

Summa                          7 957 857         

              

Åre             

Placering Effekt MW Bränsle  SEK/kW   NUAK      

Sösia 5 Biobränsle                 5 225                     26 330 000         

  2 Biobränsle                 1 833                        3 666 667         

  5 E01                    600                        3 000 000         

              

Norra  5 E01                    600                        3 205 000         

  2 E01                 1 500                        3 000 000         

  2 el                    750                        1 500 000         

Summa                        40 701 667         

 Tot hela 
Jämtkraft        2 035 983 956     
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