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1. Introduktion
Problem, syfte och definitioner av termer
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Problem och syfte

Ekonomiska utmaningar med etablering av 
lågtempererad fjärrvärme

kräver stort startkapital för byggnation av 
infrastruktur och energiproduktion

bristande lönsamhet i kort perspektiv ökar risken

utmaning som även gäller konventionell 
fjärrvärme

Möjlig lösning: extern finansiering/bidrag

• Hur kan man beräkna finansieringsbehovet på 
ett transparant och jämförbart sätt till 
myndigheter som hanterar stöd eller andra 
finansiärer? 

Brist på verktyg för att fastställa 
ekonomisk lönsamhet och 
beräkna finansieringsbehovet för 
lågtempererade fjärrvärme

Intressenter:

• LowTEMP:s projektpartners

• kommunala aktörer

• Fjärrvärmeleverantörer

• Ingenjörer

• Finansiärer
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Ekonomisk lönsamhet

Helt enkelt sagt och absolut, när summan av 
alla intäkter är högre än summan av alla 
kostnader (under en viss tidsperiod)

många olika beräkningsmetoder

dynamiska beräkningar ska föredras eftersom 
de tar hänsyn till pengars värde över tid

Diskonteringsränta

ränta som används i dynamiska modeller för 
att beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden

Finansiering via bidrag

pengar som ges av en regering eller 
organisation för ett evenemang eller en 
aktivitet (1)

vanligtvis gratis (2)

inga krav för att betala tillbaka det (2)
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Definition av termer

(3)



Behov av extern finansiering

del av en investering som inte kan 
täckas av intäkter inom den vanliga 
amorteringsperioden (4)

grund för ansökan om finansiering (4)

"Skillnaden mellan de positiva och 
negativa kassaflödena under 
investeringens livstid, avräknad till 
deras aktuella värde (vanligtvis med 
hjälp av kapitalkostnaden)" (5)
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Definition av termer
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Figur. 1: Illustration av principen för vinst, förlust och finansieringsbehov. Källa: BTU [3]
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2. Implementering
Outputs, strukturen på verktyget, beräkningsmetod, exempel på tillämpningar, 
information som behövs och resultat
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Output

Analys av budgetramar och behov av 
finansiering för en investering i lågtempererad 
fjärrvärme (pdf dokument, för ytterligare 
information om ämnet)

Beräkningsverktyg för att fastställa ekonomisk 
lönsamhet och beräkna finansieringsbehov 
(excelverktyg)

Handbok om fastställande av ekonomisk 
effektivitet & finansieringsluckor (pdf, används 
med excel-verktyg)
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Figur. 2:  Analys och verktyg för beräkning av lönsamhet och finansieringsbehov. Källa: BTU [5]



Verktygets uppbyggnad

Excelbaserat verktyg

Flera kalkylblad:

• ”Input data”: information om projekt behövs i 4 
inmatningsavsnitt

• ”Add. Calc.”: ytterligare beräkningar, fungerar 
automatiskt. Ingen inmatning krävs

• ”Results”: visar om det finns ekonomisk lönsamhet 
inom ett visst tidsspann eller om det finns behov av 
extern finansiering.

• ”Background data”: innehåller rullgardinsmenyer, 
referenser och textavsnitt. Inmatning möjlig.

• ”Version”: informativ, ingen inmatning krävs.
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(7)

Figur. 3: Verktygets utformning. Källa: BTU [5] 



Metod: Nuvärdemetoden (Net Present Value (NPV))

Finansieringsbehov = Nettonuvärde för hela investeringen 
under 20 år

Beräkning:

• NPV = Nuvärde (net present value [€])

• n = livslängden för åtgärdens investering [år]

• t = tidsindexnummer, ett visst år för investeringen [w.d.]

• CFt = kassaflödet under år t eller med andra ord 
skillnaden mellan kostnader och intäkter under år t [€]

• k = diskonteringsränta [%]

Ekonomisk lönsamhet

Metod: Internränta (Internal Rate of Return (IRR)

"värdet av den diskonteringsränta till vilken netto nuvärdet 
är noll" (8)

Beräkning:

• n = livslängden för åtgärdens investering [år]

• t = tidsindexnummer, ett visst år för investeringen [w.d.]

• CFt = kassaflödet under år t eller med andra ord 
skillnaden mellan kostnader och intäkter under år t [€]

• IRR = internränta [%]

Behov av extern finansiering
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Beräkningsmetoder



Förkunskaper (för användande av beräkningsverktyget)

Vilken information behöver användarna ange?

Typ av objekt och investeringskostnader

Kostnader för drift och underhåll 

Intäkter från försäljning av värme och elektricitet

Uppgifter och prestanda om tänkt teknisk utrustning

Finansieringsmöjligheter (frivillig uppgift)

(alla kostnader och intäkter utan moms)
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Förkunskaper – typ av objekt 

I allmänhet: investeringar är 
antingen

• Fjärrvärmenät

• Produktionsanläggning

• Eller både och

Systemgränser: anger vilka 
kostnader som ska inkluderas i 
beräkningarna

Ta hänsyn till så mycket som 
möjligt vid definition av 
systemgränser (se bild)
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(10)Figur. 4: Systemgränser som verktyget kan ta hänsyn till. Källa: [7] 



Investeringskostnader

Kostnader som är nödvändiga för att bygga upp 
projektmålet

Använd manualen som stöd, den har detaljerad 
lista över möjliga parametrar för 
investeringskostnader

Diskonteringsränta

I manualen ges rekommendation om att välja 
diskonteringsränta enligt EU:s regler och 
riktlinjer

Kostnader för drift och underhåll

Bränslekostnader

Allmänna driftskostnader kan anges som x % av förväntade intäkter 
eller klumpsumma i €/år

Underhåll kan berknas som x % av investeringskostnader eller 
klumpsummor i €/år

Förväntad kostnadsökning i %/år

Värme (heat): blandat pris för fjärrvärme i €/MWh och förväntad 
prisökning på x %

El i €/MWh (gäller endast kraftvärme)
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Förkunskaper – kostnader & intäkter, diskonteringsränta



Teknikdata

Värme distribution

• Timmar av fullt utnyttjande i h/år

• genomsnittliga värmeförluster i värmesystemet i %

Värmekapacitet

• År för installation eller avinstallation av produktionsanläggning

• Prestanda i kW eller mängd genererad värme i MWh/år

Allokering av distribuerad värme till produktionsanläggningar

• Termisk verkningsgrad i %, om värmepumpar används ange 
värmefaktorn (COP) eller årsvärmefaktorn (SPF)

• Om kraftvärme används: elektrisk verkningsgrad

• Om mer än en produktionsanläggning används: andel i arbetet

Finansieringsmöjligheter (frivillig 
uppgift)

Anges endast om man redan känner till möjliga 
alternativ för finansiering

Finansieringsbelopp i euro och år då finansiering 
erhålls
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Förkunskaper – kostnader, intäkter & teknikdata



Exempel på beräkning: Gulbene pilotanläggning

Gulbene, kommun i Lettland

Installation av lågtempererad fjärrvärme 2019

Biomassapanna (199 kWth) producerade värme till 3 
kommunala byggnader

Distribution via mindre lokalt nät

Styr- och reglersystem i alla byggnader som är 
försedda med värme från fjärrvärmenätet
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(11)
Figur. 5: Teknikrum hos kund I fjärrvärmenätet. Källa: Sandis Kalniņš, Gulbene [8] 



Avgränsningar i beräkningarna

Projektmål: installera lokalt värmesystem

Avgränsningarna innefattar:

• Biomassapanna

• Litet lokalt värmenät

• Ej inkluderat: smart mätsystem eftersom:

• det inte är nödvändigt för projektmål 
(installation av ett lokalt värmesystem) 
värmesystemet skulle kunna köras utan smart 
mätsystem
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Exempel på beräkning: Gulbene pilotanläggning

Exempel: inmatningar i 
verktyget

Figur. 6 Skärmpump på veektyget. Källa: BTU [5]
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3. Sammanfattning
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Möjligheter

Användare av verktyget har möjlighet att beräkna både 
ekonomisk lönsamhet och behov av extern finansiering 
för att nå break-even i ett visst tidsperspektiv

Transparenta beräkningsmetoder som följer teknikval 
och kännedom om t ex EU:s regelverk

Tar hänsyn till inflation

Egna anpassningar är möjliga

I Tyskland används liknande verktyg för att beräkna 
bidrag till fjärrvärmeinvesteringar på delstatsnivå

Om aktuella bidrag saknas, kan siffrorna ge underlag vid 
dialog med privata finansiärer

Begränsningar

Avskrivningstiden är fastställt till 20 år, det visar 
alltså om investeringen beräknas på break-even 
efter 20 år

Saknas kartläggning av aktuella 
finansieringskällor i Sverige
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