
Affärsmodeller och alternativ 
finansiering
En introduktion till affärsmodeller och alternativa finansieringmöjligheter
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Vad är en affärsmodell?

Beskrivning av business model canvas

• Affärsmodell för klassisk fjärrvärme

• Beskrivning av nya innovativa verktyg för affärsmodeller

• Helikoptermetoden

• Värdetrappan

• The Bridge Method

Innovativa finansieringsalternativ

Exampel på vanliga scenarier där det kan bli aktuellt med lågtemperead fjärrvärme i 
Östersjöregionen

Innehåll
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Vad är en affärsmodell?
Affärsmodellen är logiken för hur företag och organisationer skapar, levererar och 
tillvaratar värde
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Det finns ingen universell definition av ordet 
affärsmodell men affärsmodeller har vissa 
gemensamma egenskaper

En affärsmodell:

Är logiken kring hur företag och organisationer 
skapar, levererar och tillvaratar värde

Återspeglar strategierna hos en organisation

Kan ge en konkurrensfördel för företag till den blir 
kopierad (dvs fördelen med att vara först på 
marknaden sk ”first mover advantages”

Olika strategier- att nå toppen/målet
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Beskrivning av affärsmodell

Figur 1:Olika vägar att nå ett mål. [4]  



Ett sätt att åskådliggöra en affärsmodell är att beskriva de 
tre ben som den består av:

Kunder (värde, relationer, segment)

Resurser (infrastruktur, aktiviteter, partners, logistik)

utgifts/intäktsstruktur (avgifter, tariffer, pris modeller, 
intäkter, kostnader)

6

Illustration av en affärsmodell 1

Figur 2: En affärsmodell kan liknas vid en pall som vilar på tre ben. 
Originalillustration från LowTEMP-projektet [1,5] av Peter 

Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-projektet och Sustainable 
Business Hub 



Huvuddelen av en affärsmodell härrör till mjuka värden och 
strategier och endast en liten del rör prismodellen eller  
intäkt och utgiftsstrukturen som nämndes tidigare.

Pris modellen innefattar hur företaget planerar att tjäna 
pengar tex olika tariffer, avgifter mm

Mjuka värden och strategi delen av affärsmodellen kan 
innehålla en organisations riktlinjer och principer som att 
tex hålla all kompetens ”in house”, välja fossilfritt när det är 
möjligt, strategiska partnerskap etc
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Illustration av affärsmodell 2

Figur 3: En affärsmodell består både av mjuka och monetära värden. 
Originalillustration från LowTEMP-projektet [1,5] av Peter 
Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-projektet och Sustainable 
Business Hub 



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Beskrivning av Business 
Model Canvas
Business model canvas är ytterligare ett sätt att illustrera affärsmodeller 

Den är ett av det mest använda verktygen för att ta fram affärsmodeller och 
beskrevs först av Osterwalder och Pigneur 2010
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Business model canvas har en intern sida och en kundsida
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”In-house”
företagssida
n

Kundsidan

Figur 4: Business Model Canvas med intern sida och kundsida. 
Illustrationen är modifierad av Peter Abrahamsson, AliasDesign från
förlaga på strategyzer.com. Gjort för LowTEMP-projektet och 
Sustainable Business Hub [1,5]



The business model canvas innehåller nio block
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Nyckelpartners

Nyckelaktiviteter

Nyckelresurser

Kostnadsstruktur

Värdeerbjudande

Kundsegment

Kundrelationer

Kanaler

Intäktsströmmar

Figur 5: De nio blocken i Business Model Canvas.  Modifierad från förlaga på
strategyzer.com. Ikonerna är originalillustrationer av Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , för LowTEMP-projektet och Sustainable Business Hub [5] 



Egenskaper hos affärsmodell för traditionell 
fossilbaserad fjärrvärme

I den traditionella affärsmodellen för fossilbaserad 
fjärrvärme är huvudkundsegmentet professionella 
kunder t.ex. stora fastighetsägare, men även enskilda 
husägare

Affärslogiken bygger på stordriftsfördelar, det vill säga 
stora volymer och stora intäkter

Strategin är ”push” - värmeförsörjning

Infrastrukturen, Nyckelresurserna är 
produktionsenheter och distributionsnät 

Behovet av att täcka fasta kostnader från produktion 
och distribution ses i kostnads- och 
intäktsstrukturerna

Fossilbaserad fjärrvärme
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Exempel på en affärsmodell för traditionell fjärrvärme

Figur 6: Konventionell fjärrvärme. Originalillustration från
LowTEMP-projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , för

LowTEMP-projektet och Sustainable Business Hub.



En typisk affärsmodell för konventionell fjärrvärme 
presenterad i Business Model Canvas
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Bränsle
leverantörer

Produktion
Distribution 
Undelhåll

Produktions-
anläggningen

Fjärrvärme
nätet

Värme och
varmvatten

Fakturor och
kampanjer

värme
leverantör

Stora
fastighets-
ägare

Stora fasta kostnader Fasta och stora intäkter

Figur 7: Business Model Canvas för konventionell fjärrvärme. Illustrationen är
modifierad av Peter Abrahamsson, AliasDesign från förlaga på strategyzer.com. Gjort

för LowTEMP-projektet och Sustainable Business Hub [1,5]



Exempel på Business Modell Canvas för lågtempererad 
fjärrvärme
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Nyckelpartner - mer samarbete och viktiga partnerskap

Nyckelaktiviteter- övergång till tjänster och service

Nyckelresurser – andra typer av kompetenser

Kostnadsstruktur – mer variation i kostnader

Värdeerbjudande – olika för olika kunder

Kundsegment – bredare och diversifierad kundkrets

Kundrelationer – mer anpassad, frekvent, pedagogisk

Kanaler- olika kanaler kommer att användas för olika 
kundsegment

Intäktsströmmar- fler, mer diversifierade, varierande

Figur 8: : Business Model Canvas för lågtempererad fjärrvärme. Illustrationen är
modifierad av Peter Abrahamsson, AliasDesign från förlaga på
strategyzer.com. Gjort för LowTEMP-projektet och Sustainable Business Hub 
[11]
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Intäkter från serviceavtal och energitjänster



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Exempel på verktyg för  
affärsmodeller
En verktygslåda som kan användas vid utarbetande av affärsmodeller för 
lågtempererad fjärrvärme
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En modell som undersöker det regionala 
landskapet och omgivningen

Denna modell skulle kunna användas av kommuner 
och landsting samt fjärrvärmebolag när man 
förbereder sig för ett nytt fjärrvärmenät eller 
renoverar ett gammalt.

Verktyget ger en överblick och sätter in 
fjärrvärmesystemet i det regionala sammanhanget

Helikoptermodellen – zooma ut
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Helikoptermodellen - ett verktyg för att få överblick

Figur 10: Helikoptermodellen. Originalillustration från LowTEMP-
projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-
projektet och Sustainable Business Hub 



Detta verktyg hjälper till att undersöka det 
regionala landskapet och omgivningen

Geografiska förutsättningar: Geografi? Var är vi? 
Nära vatten? Skogar? Odlingslandskap? 
Klimatzon? Finns det möjligheter att lagra 
värme?

Urbana förutsättningar: Finns det större 
industrianläggningar nära? Är dessa intresserade 
av värme, energi, kyla? Leverantörer? Vem/vilka 
kommer att vara kund? Vem äger fastigheterna? 
När kommer värmelasterna att vara? 

Regionala förutsättningar: Finns det någon 
lagstiftning eller incitament som främjar eller 
förhindrar användning av vissa bränslen? 

Helikoptermodellen- olika fokus
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Helikopter modellen

Geografiska 
förutsättningar

Urbana 
förutsättningar

Regionala 
förutsättningar

Figur 11: The Helicopter model. [1,5]



Värdetrappan

Detta verktyg skulle kunna användas av 
fjärrvärmebolagen för att sätta målen för vilket 
värdeerbjudande de vill leverera. Det skulle också 
kunna användas av kommuner eller andra 
organisationer tex fastighetsägare.

Verktyget hjälper till att identifiera vilka 
Nyckelresurser och Nyckelaktiviteter som krävs? Det 
sätter också fokus på viktiga partnerskap.

Ju högre du går i värdetrappan, desto större värde på 
Värdeerbjudandet

Ett verktyg som kan användas för att bestämma 
värdeerbjudande nu och i framtiden

Figur 12: Värdetrappan. Källa: Sustainable Business Hub. 
Originalillustration från LowTEMP-projektet [1,5] av Peter 
Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-projektet och Sustainable 
Business Hub 
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Värdetrappan – vilka värdeerbjudanden erbjuds från 
fjärrvärmebolagen?

Värdeerbjudande

Nyckelresurser

Nyckelaktiviteter

Partnerskap

Värme

Värme & el

Fossilfri 
värme & el

Rätt, fossilfri 
inomhus-
temperatur

Klimatpositiv,
Bekymmersfri & 
rätt  inomhus-
temperatur

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Text, text, text, 
text,  text, text.....

Figur 13: Värdetrappan. Källa: Sustainable Business Hub. Originalillustration 
från LowTEMP-projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , för
LowTEMP-projektet och Sustainable Business Hub 
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Bords-metoden – ett verktyg som samlar flera aktörer runt 
samma "bord" och mål
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Värdet för varje aktör beror på den nuvarande 
situationen och målet.

Utmaningen är att identifiera det monetära värdet för 
varje aktör

När värdet har identifierats kan det finnas incitament 
för styrande och myndigheter att inrätta subventioner 
etc. för att skapa incitament

Vid identifiering av incitament är det viktigt att sätta ett 
pris på värdet

Figur 14: The Bridge Method, Originalillustration från LowTEMP-
projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-

projektet och Sustainable Business Hub med inspiration från
https://thebridge.se/method/. 

https://thebridge.se/method/


Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. Innovativa 
finansieringslösningar
Finansieringslösningar för investeringar i lågtempererad fjärrvärme
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Vilka är utmaningarna i projektet?

Olika förutsättningar i olika länder

Storlek och ägande av fjärrvärme system och företag

Finns det någon skillnad i möjligheter till finansiering 
mellan lågtempererad fjärrvärme och konventionell 
fjärrvärme?

• Extern finansiering/EU-bidrag kan vara möjlig för 
innovativa lösningar

• Ofta högre risk då ny teknik används

Introduktion till finansieringslösningar
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Figur 15A, 15B:Fjärrvärmenät. Källa: [9]



Alternativ finansiering
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Funding 
gap

R1
R3R2 R2

Vinst

Bidrag eller 
alternativ 
finansiering

BTU-”funding gaps” 
modell

Nordiska ”icke-vinst” modellen -
mestadels offentligägda 
fjärrvärmebolag

Investeringsbidrag kan 
vara ett sätt att klara 
break-even i ett längre 
perspektiv (t.ex. 20 år) 

Fjärrvärmen tyngs av 
stora initiala investeringar 
i infrastruktur som 
enskilda värmesystem 
inte har

Bidrag för eventuellt 
finansieringsgap kan 
utjämna konkurrensen för 
fjärrvärme jämfört med 
andra uppvärmnings-
alternativ 

Figur 16A: Princip med break-even, vinst, förlust och finansieringsgap. Källa [2];  16B Nordic non profit model; modified from 16A [2] 



Finansieringslösningarna och bidragsmodellerna 
skiljer sig från land till land

Förutsättningar och begränsningar för finansiering

• Ägandestrukturer (Offentligt vs Privat)

• Tillämplig lagstiftning

• Om det gäller ett nytt system eller uppgradering av 
ett befintligt

Hur hittar man finansieringslösningar
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Figur 17:Hitta rätt finansiering för investeringen. Källa:[6] 



Danska fjärrvärme bolag ägs av offentlig sektor

• De får inte generera vinst

• Vissa andra begränsningar gäller rörande inkomstgenerering 
och projektens livskraft

• KommuneKredit är vanligtvis den främsta finansieringskällan

• Finansieringsorganisation som ägs av alla danska kommuner 
och regioner

• (Nästan) Ingen kostnad förknippad med deras lån

Dock är det obligatoriskt med ett projektförslag  som innehåller 
uppgifter om:

• Projektets ekonomi

• Socioekonomiska beräkningar (inkl. jämförelse med andra 
värmelösningar  och hur det påverkar slutanvändare)

Exampel: Danskt Fjärrvärmebolag som bygger ut 
fjärrvärmenätet till ny stadsdel
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Figur 18: Logo Kommunekredit. Källa: https://www.kommunekredit.dk



Kostnaderna utvärderas och värmetarifferna fastställs 
med hänsyn till CAPEX- (anläggningskostnader) och 
OPEX -(löpande utgifter)

Om kostnaderna är för höga för slutanvändarna 
godkänns eventuellt inte projektet

Extern finansiering, t.ex. EU-finansiering, kan sänka 
användarkostnaderna och göra projekt robusta

Sådan extern finansiering är ovanlig och kräver oftast 
innovativa tekniska lösningar. ”Bara” lågtempererad 
fjärrvärme” är inte tillräckligt innovativt. 

Exampel: Danskt Fjärrvärmebolag som bygger ut 
fjärrvärmenätet till ny stadsdel
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Figur 19: Operating expenses. Källa:[7]



Fokuserar på

Lån från nationella banker eller finansinstitut

Internationella finansinstitut (kapitalfonder, internationella 
banker)

Nationella bidrag (kopplade till koldioxidutsläpp (CO2) och 
kväveoxid-utsläpp (NOX))

Kommunala bidrag (för att ge billig värme till subventionerade 
bostäder)

Lånegarantier

Europeiska investeringsbanken

EU-medel/EU-program (EU:s struktur- och 
sammanhållningsfonder eller Europeiska regionala 
utvecklingsfonden) 

Olika finansieringslösningar
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Crowdfunding är en process där individer eller grupper 
samlar pengar för att finansiera projekt som har 
initierats av enskilda individer eller organisationer.

Crowdfunding sker vanligtvis via en ”online”-portal 
som hanterar de finansiella transaktionerna. 

Kan vara en bra idé för små fjärrvärmeprojekt.

Innovativ finansiering – Crowdfunding
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Figur 20: Traditional vs Crowdfunding . Källa [8]



Innovativ finansiering - energitjänster
Typ Beskrivning Kontrakt/Avtal

ESCo

Ett energitjänsteföretag (ESCo) åtar sig att leverera 
värme till kunderna och för detta ändamål bygga och 
driva fjärrvärmesystemet. Detta kan inrättas med ett 
definierat antal hushåll som ska anslutas till nätet eller för 
att tillhandahålla energitjänsten till lägenhetskomplex 
inom ett definierat område.

• Ramavtal
• Anslutningskontrakt
• Värmeavtal
• Serviceavtal
• Property leases

Grossistförsörjni
ng (Wholesale) 
av energi
(Design-Build-
Operate)

En central avtalsaktör utser en enda entreprenör för att 
designa, bygga, driva och leverera värme och el i stor 
skala. Avtalsaktören säljer direkt vidare energin till 
konsumenterna och kan vara en konsument själv.

• DBO Contract
• Wholesale heat supply 

contract with SLA
• Connection contract
• Property leases

Leverans och 
drift av nät

En sponsor (t.ex. fastighetsägare) utser en eller flera 
entreprenörer för att utforma, bygga, driva och 
underhålla ett fjärrvärmenät, men sponsorn förblir ägare 
och skriver värme- och elavtal med konsumenterna. 
Sponsorn kan också köpa det bränsle som krävs.

• D&B Contract
• O&M contract with 

serviceavtal
• (Metering and billing 

contract)
• (Connection contract)

Drift av nät

En operatör anlitas för att driva ett befintligt 
fjärrvärmenät. Operatören kan också anlitas för att utföra 
mätnings- och fakturerings- och kundtjänster, om 
fastighetsägaren vill lägga ut dessa aktiviteter på 
entreprenad.

• O&M contract with 
SLA (Metering and 
billing contract)

Exempel på förkortningar
BLT Build-Lease-Transfer 
BOO Build-Own-Operate
BOOT Build-Own-Operate-Transfer 
BOT Build-Own-Transfer
BRT Build-Rent-Transfer
D&B Design-Build
DB(F)O Design-Build-(Finance)- Operate
PFI Private Finance Initiative
FBOOT Finance-Build-Own-Operate-Transfer
O&M Operate-Maintain



Ett lands traditionella finansieringslösning kan vara ett annat lands alternativa eller 
innovativa finansieringslösning

Finansieringsmodeller kan användas som inspiration då ingen modell kan passa alla 
scenarier.

Exempel från riktiga fall kan fungera som riktlinjer

Läs mer i rapporten Business Models and innovative funding structures på www.lowtemp.eu. 

Lärdomar från arbetet med innovativ och alternativ 
finansiering i EU-projektet LowTEMP
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http://www.lowtemp.eu/


Fem exempel på scenarier presenteras:

Scenario 1: Befintlig fjärrvärmeoperatör ska bygga ut i nytt exploateringsområde med energieffektiva 
byggnader 

Scenario 2: Befintlig fjärrvärmeoperatör förbereder sig för att fasa ut fossila bränslen och/eller förbättra 
primärenergifaktorn

Scenario 3: Finns lokal tillgång till överskottsvärme eller förnyelsebara energikällor, men ännu inget 
fjärrvärmenät

Scenario 4: Område med äldre privata byggnader som kommer att genomgå omfattande energirenovering och 
har individuell uppvärmning idag

Scenario 5: Befintligt byggnadsbestånd av stora byggnader, som kommer att renoveras

Exempel på hur man kan använda innovativa finansierings -
och affärsmodellsverktyg
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Befintlig fjärrvärmeoperatör: Nytt exploateringsområde med 
energieffektiva byggnader 

Huvudintressent: Befintlig fjärrvärmeoperatör som äger både 
fjärrvärmenätet och en stor del av energiproduktionen 

I anslutning till ett område med nyproduktion av 
energieffektiva byggnader, med lågt värmebehov och 
tekniska lösningar som lämpar sig för lägre 
leveranstemperaturer 

Affärsmodellen och prismodellen för konventionell 
fjärrvärme är inte lika lönsam och tekniskt optimala då de nya 
byggnaderna kommer att använda mindre energi och det 
finns risk för bristande täckningsgrad

Scenario 1
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Figur 22: Scenario 1 - Nytt exploateringsområde. Originalillustration 
från LowTEMP-projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
för LowTEMP-projektet och Sustainable Business Hub 



Befintlig fjärrvärmeoperatör: Nytt exploateringsområde med 
energieffektiva byggnader 

Ett nytt sekundärnät (separat slinga) med lägre temperatur 
byggs inom det nya exploateringsområdet för att minska 
värmeförlusterna 

Fjärrvärmeföretaget kan välja att använda samma (välkända) 
nätinfrastruktur som används i resten av nätet eller byta till 
billigare plaströrslösningar för att minska de totala 
kostnaderna 

Fjärrvärmeföretaget kan se över om man kan erbjuda 
tilläggstjänster till kunderna 

Scenario 1
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Figur 22: Scenario 1 - Nytt exploateringsområde.. Originalillustration 
från LowTEMP-projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
för LowTEMP-projektet och Sustainable Business Hub 



Det finns ett antal potentiella värmekällor, som väljs 
beroende på tillgänglighet och lokala förhållanden:

Befintlig värmeproduktion används, sänkning av 
temperaturen i sekundärnätet

Spillvärme från tredje part 

Solvärme

Värmepumpar, geoenergi

Användning av returledningen från den ordinarie fjärrvärmen

Kraft till värme (PV eller vindkraft) 

Scenario 1
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Figur 22: Scenario 1 - Nytt exploateringsområde. Originalillustration 
från LowTEMP-projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
för LowTEMP-projektet och Sustainable Business Hub 



Beroende på om det är enskilda husägare eller en stor 
entreprenör som beslutar, kommer tillvägagångssättet att 
variera.

En entreprenör tror vanligtvis att en typ av 
energitjänstemodell där man kommer överens om en 
lämplig ägar- och operatörsfördelning kan vara den mest 
fördelaktiga.

Enskilda husägare måste vara engagerade för att 
anslutningsandelen ska vara så hög som möjligt, för att 
hålla kostnaderna låga och intäkterna höga. Detta kan 
t.ex. uppnås genom en typ av gräsrotsfinansierings-
kampanj 

Scenario 1: Exempel på finansieringsalternativ
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Figur 22: Scenario 1- Nytt exploateringsområde. Originalillustration 
från LowTEMP-projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
för LowTEMP-projektet och Sustainable Business Hub 



I detta scenario skulle vi rekommendera att använda 
Business Model Canvas och Värdestegen för att hitta nya 
värdeerbjudanden för att nå de nya kunderna och skapa 
nya affärsmodeller för sekundärnätet. 

Det kan också rekommenderas att införa en innovativ 
prismodell där mängden förbrukad energi inte är den 
kostnadsdrivande faktorn för konsumenterna. 

Scenario 1: Exempel på användning av verktyg för 
affärsmodellering
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Figur 23: Exempel på BMC för Scenario 1- Nytt exploateringsområde. Originalillustration från
LowTEMP-projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-projektet och 

Sustainable Business Hub



Befintlig fjärrvärmeoperatör som förbereder sig för att fasa 
ut fossila bränslen och/eller förbättra primärenergifaktorn

Nyckelintressent: Befintligt fjärrvärmeföretag som driver 
kraftvärmeverk för fossila bränslen

Företaget förbereder sig för att byta energikälla i framtiden 
eller förbättra  primärenergifaktorn på grund av legala skäl 
eller företagets miljömål 

De anslutna kunderna har oftast befintliga byggnader med 
olika behov på framledningstemperatur, men mestadels höga 
temperaturer 

Scenario 2
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Figur 24: Scenario 2 – fasa ut fossila bränslen. Originalillustration 
från LowTEMP-projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
för LowTEMP-projektet och Sustainable Business Hub 



Existerande fjärrvärmeoperatör förbereder att fasa ut fossila bränslen 
och/eller förbättra primärenergin

Den nya värmekällan bör vara förnybar eller återvunnen: 
överskottsvärme, geoenergi, solenergi, bioenergi

Den lokala tillgången på energikällor kan peka på att ett lågtemperaturnät 
är den mest hållbara lösningen

• För att förbereda övergång till lågtemperaturnät måste FJ-bolaget 
kartlägga vilka framledningstemperaturer kunder verkligen behöver

• Kundernas installationer  måste anpassas för att möjliggöra 
fjärrvärmebolagets sänkning av temperaturen i nätet

• Samarbete med fastighetsägare krävs för att renovera husen så att de 
blir bättre anpassade för lägre temperaturer

• På kort sikt kan byggnader med behov av låga 
framledningstemperaturer anslutas till returledning

Scenario 2
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Figur 24: Scenario 2 – fasa ut fossila bränslen. Originalillustration 
från LowTEMP-projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
för LowTEMP-projektet och Sustainable Business Hub 



Att få offentligt engagemang för ett "internt" 
effektivitetsprojekt kan vara problematiskt, så här vore 
det vettigt att använda en kombination av företagets 
eget kapital och finansiering från en aktör såsom EU för 
att minska koldioxidutsläppen och förbättra 
energieffektiviteten, vilket det för närvarande finns gott 
om medel som stöder. 

Scenario 2: Exempel på finansieringsalternativ
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Figur 24: Scenario 2 – fasa ut fossila bränslen. Originalillustration 
från LowTEMP-projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
för LowTEMP-projektet och Sustainable Business Hub 



Använd Helikoptermodellen för att undersöka och söka efter 
alternativa energikällor, behovet av energi- och värmelagring 
mm inom området. Det kan finnas någon regional eller 
nationell investeringsfond som är lämplig för finansiering av 
fossilfria bränslen.

Använd Bridge metoden för att få buden från aktörerna, dvs. 
undersöka incitamenten och värdet av dessa för de olika 
intressenterna. Hur mycket är det värt för kommunen eller 
det regionala styret att nå miljömålen.

Använd verktyget Värdetrappan och Business Model Canvas 
för att utveckla olika affärsmodeller och värdeerbjudande för 
olika kundsegment med avseende på deras 
temperaturbehov. Värdetrappan kan också vara användbar 
för fjärrvärmeföretaget som en metod att illustrera sina 
framtida mål 

Scenario 2: Exempel på användning av verktyg för 
affärsmodellering
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Figur 25: Verktyg för scenario 2 – fasa ut fossila bränslen. Originalillustration från
LowTEMP-projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-projektet
och Sustainable Business Hub 



Tillgång till överskottsvärme eller förnyelsebara energikällor, 
inget fjärrvärmenät  

Tillgång till stora, stabila mängder överskottsvärme och/eller 
landområde för solfångarparker och/eller värmepumpar

Det finns ett idag närliggande område med lokala 
värmelösningar i byggnaderna eller ett naturgasnät

Ett helt nytt fjärrvärmenät måste utvecklas och byggas, 
lågtempererad fjärrvärme skulle innebära lägre 
investeringskostnader

De viktigaste intressenterna kan variera och omfatta fabriker, 
hushåll, kommuner, små fjärrvärmeföretag

Ägandet av nät och produktion kan organiseras på olika sätt

Vissa byggnader kan behöva renoveras för att kunna anslutas 
till lågtempererad fjärrvärme

Exempel på verktyg för affärsmodell och 
finansieringsalternativ för scenario 3
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Figur 26: Scenario 3 - Saknas fjärrvärme idag, men finns lokala
energikällor. . Originalillustration från LowTEMP-projektet [1,5] av
Peter Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-projektet och 
Sustainable Business Hub 



För detta scenario finns ingen befintlig infrastruktur, vilket är 
en stor investering. Ett lågtempererad nät kan bli billigare än 
ett konventionellt fjärrvärmenät. Investeringskostnaderna 
beror också på hur många kunder som ska anslutas. Detta 
innebär att allmänhetens engagemang är avgörande för att 
projektet ska genomföras.

Därför skulle en kampanj med gräsrotsfinansiering vara 
mycket fördelaktig för att öka medvetenheten och den 
offentliga uppmärksamheten för projektet, samtidigt som det 
eventuellt drar in investerare. Ägarstrukturen, beroende på 
tillgänglighet, kan antingen vara ett befintligt 
fjärrvärmeföretag som expanderar eller som ett kooperativt 
företag, som ägs av investerare eller kunder. 

Scenario 3: Exempel på finansieringsalternativ
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Figur 26: Scenario 3 - Saknas fjärrvärme idag, men finns lokala
energikällor. . Originalillustration från LowTEMP-projektet [1,5] av
Peter Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-projektet och 
Sustainable Business Hub 



Använd Bridgemetodverktyget för att undersöka 
incitamenten och deras värde för de olika intressenter, som 
identifierats i kartläggningen..

Helikoptermodellen vore ett bra tillvägagångssätt för att få 
en överblick och använda för att undersöka och söka efter 
alternativa energikällor inom området..

Scenario 3: Exempel på användning av verktyg för 
affärsmodellering
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Figur 27: Verktyg för scenario 3. Originalillustration från
LowTEMP-projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , för LowTEMP-projektet och Sustainable 
Business Hub 



Äldre privata byggnader med individuell uppvärmning som 
kommer att genomgå större renoveringar

Större område med äldre byggnader (hushåll) med lokal 
värmeförsörjning

Äldre vedugnar eller oljebrännare med olika miljöstandard, 
vilket orsakar dålig luftkvalitet lokalt

Kommunen har starka incitament att minska hälsofarliga 
utsläpp

Byggnaderna kommer att genomgå energieffektivitets 
renovering och nya tekniska installationer kommer att 
möjliggöra lägre framledningstemperaturer

Det finns en möjlighet att gå över till centraliserad 
värmeproduktion; solenergi, värmepumpar,  miljövänlig energi, 
bioenergi eller överskottsvärme 

Exempel på verktyg för affärsmodell och 
finansieringsalternativ för scenario 4
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Figur 28: Scenario 4 – Äldre byggnadsbestånd med individuell 
uppvärmning. Originalillustration från LowTEMP-projektet [1,5] av
Peter Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-projektet och 
Sustainable Business Hub 



Kommunala medel

Samarbete med värmeleverantören, antingen ett 
fjärrvärmeföretag eller ett kooperativ för de byggnader som 
renoveras, måste upprättas.

Använd delar av energitjänsterna från ESCO-modellerna när 
det gäller äganderätt 

Gräsrotsfinansiering för engagemang bland intressenterna 
och insamlingar samt aktiehandel optioner? för att söka 
kapital

Scenario 4: Exempel på finansieringsalternativ
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Figur 28: Scenario 4 – Äldre byggnadsbestånd med individuell 
uppvärmning.. Original LowTEMP project illustration by Peter 
Abrahamsson, AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5]



Använd Brigdemetoden - inkludera husägare, arkitekter, 
försäkringsbolag, kommunala förvaltningar, leverantörer 
etc.

Använd helikoptermodellen för att undersöka och söka 
efter alternativ energi och värmelagring mm inom 
området. Det kan finnas regionala eller nationella 
investeringsfonder/bidrag som stöder omvandling av 
socialt utsatta stadsdelar. 

Värdetrappan – är användbar för kommunen för att 
kommunicera framtida mål för stadsdelen, dvs. 
utvecklingen av området under flera år. Värdeerbjudandet 
riktar sig till invånarna eftersom renoveringen sannolikt 
kommer att öka livskvaliteten för invånarna.

Scenario 4: Exempel på användning av verktyg för 
affärsmodellering
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Figur 29:Tools for Scenario 4 –Äldre byggnadsbestånd med
individuell uppvärmning. Originalillustration från LowTEMP-
projektet [1,5] av Peter Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-
projektet och Sustainable Business Hub 



Befintligt byggnadsbestånd av stora byggnader som kommer att 
genomgå renovering

Stora energieffektivitets renoveringar av större befintliga byggnader 
(till exempel offentliga) kommer att äga rum, i enlighet med nya regler 
för nästan noll-energi-hus.

För den befintliga fjärrvärmeoperatören blir affären mindre lönsam, 
eftersom mindre värme kan säljas till vissa av de stora kunderna

Risk för högre returtemperaturer och ökade värmeförluster eftersom 
nätet fortfarande behöver drivas som ett högtemperaturnät

Renovering kan innebära en anpassning av tekniska installationer i 
byggnaderna

Om byggnader inom ett fjärrvärmeområde med många kunder 
renoveras en i taget, kan användningen av returledningar för att värma 
utvalda energieffektiva byggnader erbjuda en långsam övergång till 
lågtempererad fjärrvärme

Exempel på verktyg för affärsmodell och 
finansieringsalternativ för scenario 5
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Figur 30: Scenario 5 - Storskaliga byggnader med fjärrvärme som
energirenpveras.  Originalillustration från LowTEMP-projektet [1,5] 
av Peter Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-projektet och 
Sustainable Business Hub 



Om byggnadsbeståndet renoveras till nära nollenergihus, 
kommer försäljningen av värme att sjunka, vilket gör det till en 
ogynnsam övergång för värmeleverantören. Därför måste ett 
samarbete mellan byggnadsägare och värmeleverantör initieras 
för att säkerställa en gemensam bas.

En övergång till ett lågtemperaturnät/anslutning eller tom ett nät 
för kyla kan krävas för att projektet ska vara ekonomiskt 
genomförbart för värmeleverantören, om ens ett nät behövs.
ESCO-modeller kan undersökas här när det gäller ägande.

Gräsrotsfinansiering är en möjlighet, men det är kanske inte 
meningsfullt beroende på vem ägarna är och hur många de är. 

EU-finansiering kan vara ett alternativ med tanke på det 
ambitiösa nära-nollenergi målet.

Scenario 5: Exempel på finansieringsalternativ
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Figur 30: Scenario 5 - Storskaliga byggnader med fjärrvärme som
energirenpveras.  Originalillustration från LowTEMP-projektet [1,5] 
av Peter Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-projektet och 
Sustainable Business Hub 



Business Model Canvas rekommenderas för att hitta nya 
värdeerbjudanden för att nå de gamla kunderna och skapa 
nya affärsmodeller. 

Använd helikoptermodellen för att undersöka möjligheter 
för värmelagring, i marken, i byggnader etc. Kan också 
användas för kartlägga värmebehovet hos olika kunder. Detta 
tillsammans med smarta prognosverktyg som tar hänsyn till 
t.ex. väder och kundernas användarprofiler kan användas för 
att förutsäga när värmetopparna finns i systemet

Rekommenderas att införa en innovativ prismodell där 
konsumenter belönas för låga returtemperaturer och där 
höga returtemperaturer är en kostnadsdrivande faktor. 

Scenario 5: Exempel på användning av verktyg för 
affärsmodellering
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Figur 31: Affärsmodelleringsverktyg för scenario 5. 
Originalillustration från LowTEMP-projektet [1,5] av Peter 
Abrahamsson, AliasDesign , för LowTEMP-projektet och Sustainable 
Business Hub 
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