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Fjärrvärmens historia och framtida utveckling vad gäller klimatpåverkande utsläpp 
 
Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige har lyckats sänka koldioxidutsläppen. Branschen 
har via omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, kraftvärme, återvinning av 
spillvärme och värme från avfallsförbränning på två decennier minskat Sveriges totala utsläpp med en 
femtedel. Norrenergi utgör ett exempel på detta. Norrenergi har gradvis och systematiskt under många år 
utvecklat verksamheten mot ökad klimatnytta. Tack vare detta arbete nåddes 2015 den högsta andelen 
förnyelsebart någonsin, 99,6% inklusive fjärrvärmetransporter. Omräknat till utsläpp av växthusgaser 
motsvarar det cirka 1 gram per kilowattimme. 
 
Den fortsatta utvecklingen för fjärrvärmen innebär enligt vår bedömning att konsekvent sträva efter att ta 
tillvara och utnyttja tillgänglig energi. Det innebär ökad återvinning av i regionen tillgänglig energi, det vill 
säga tillvaratagande av lokala värmeöverskott med hjälp av distributionsnäten för fjärrvärme och fjärrkyla. 
Att, i linje med detta, börja kartlägga och beskriva förutsättningarna för att ta tillvara och utnyttja 
tillgänglig energi på regional nivå är ett sätt att stödja resurseffektiv energianvändning och en fortsatt 
energieffektivisering. 
 
 
Fjärrvärmens och fjärrkylans möjligheter i stadsbebyggelse 
 
Distributionsnät för fjärrvärme och fjärrkyla i kombination med stadens täta bebyggelsestruktur skapar 
utmärkta förutsättningar för att utveckla verksamheten mot ökad energiåtervinning. Väl utbyggda 
fjärrvärme- och fjärrkylsystem med tillräcklig kapacitet skapar nödvändiga förutsättningar för att ännu mer 
tillgänglig energi skall kunna återvinnas. Ett exempel på energiåtervinning i stor skala är den 
värmepumpsanläggning i Solnaverket, som togs i drift 1986, och som tillvaratar värmeinnehållet i renat 
avloppsvatten. I detta fall ersätts förbränningsbaserad värmeproduktion och därmed undviks transporter 
till nytta både för klimatet såväl som trafiksituationen. Att bibehålla och vidareutveckla den här typen av 
kretsloppsbaserade energilösningar baserade på tillgänglig energi i kombination med fjärrvärme och 
fjärrkyla är exempel på åtgärder som innebär energieffektivisering som bidrar till att fasa ut fossila 
bränslen. 



 
 
Tillgången till väl utbyggda fjärrvärme- och fjärrkylsystem innebär också att det finns goda möjligheter till 
samverkan mellan småskaliga lösningar baserad på förnybar energi och storskaliga energisystem. Ett 
exempel är en fastighet i Arenastaden som är utrustad med solfångare på taket. Då värmeöverskott 
uppstår, företrädesvis på sommaren, matas detta överskott ut på Norrenergis fjärrvärmenät och kommer 
andra kunder till godo. När småskaliga lösningar samverkar med de storskaliga systemen bidrar detta till en 
mer energieffektiv region genom att mer tillgänglig energi utnyttjas. 
 
Ökad återvinning av i regionen tillgänglig energi bör vara en naturlig del i de hållbara system för energi 
som byggs upp och bygger till stor del på ökad kunskap dels om var och hur energin är tillgänglig och dels 
om hur den kan komma till nytta och bidra till hållbarare system. Ökad användning av tillgänglig energi 
genom återvinning och användning i fjärrvärmesystem kan fortsätta bidra till minskade klimatutsläpp. 
 
 
Möjligheter i och förutsättningar för mellankommunal samverkan 
 
Kraftvärmeverk är ett exempel på anläggningar som kan vara en mellankommunal fråga. Ökad samverkan 
kring värmeförsörjning innebär att även anläggningar för spets och reservproduktion får regional betydelse 
och att även delar av ledningsnäten kommer att utgöra förutsättningar för den mellankommunala 
samverkan. 
 
Den samverkan som etablerats mellan Norrenergi, Fortum Värme och Söderenergi utgör ett exempel på 
detta. 
 
I sammanhanget framstår det som av yttersta vikt att i en framtid utnyttja befintliga anläggningsplatser på 
bästa sätt. Inte minst gäller detta i och med att befintliga anläggningsplatser redan har kostnadskrävande 
infrastruktur i form av el och distributionsnät för fjärrvärme och fjärrkyla etablerad. Anläggningsplatser 
där tillgänglig yta utnyttjas effektivt är att föredra i likhet med övrig bebyggelse i större städer. 
 
När staden växer ökar behovet av ny bebyggelse i befintliga produktionsanläggningars direkta närhet 
samtidigt som systemen för fjärrvärme- och fjärrkyla behöver utvecklas för att kunna upprätthålla en 
hållbar energiförsörjning. Förutsättningarna för samlokalisering av bostäder och produktionsanläggningar 
kan i förekommande fall prövas för att kunna tillgodose både behovet av fler bostäder och hållbar energi. 
 
Utveckling av fjärrvärme- och fjärrkylsystem, så att dessa ska ha tillräcklig kapacitet och bidra till en 
hållbar utveckling av Stockholmsregionen, förutsätter såväl långsiktiga planeringsförutsättningar som 
delaktighet i planeringen från såväl branschens aktörer som kommuner och regionala organ. En 
samordnad planering för utbyggnad av infrastruktur, där planeringen inleds redan i planarbetet, bidrar till 
att underlätta den expansion av infrastrukturen som krävs som en följd av regionens växande befolkning 
och strävan mot en mer hållbar energiförsörjning. Tillgången till utbyggda fjärrvärme- och fjärrkylsystem 
bör finnas med i förutsättningarna när energibesparing och omställning till förnybara bränslen diskuteras 
då bägge systemen har bra förutsättningar för energieffektivisering genom värmeåtervinning. Att som 
tidigare upprätta en energibalans för regionen, kan om möjliga energiflöden för återvinning inkluderas, 
vara ett sätt att bidra till att synliggöra möjligheterna att utnyttja mer av i regionen tillgänglig energi för 
uppvärmningen. 
 
Förutom investeringar, behövs långsiktig planering och rimliga förutsättningar för att bygga ut och inte 
minst öka kapaciteten i regionens fjärrvärme- och fjärrkylsystem. Att säkerställa tillräcklig och långsiktigt  
kapacitet är således inte enbart en uppgift för den aktör som äger och driver de tekniska 
försörjningssystemen, utan förutsätter även engagemang och planeringen från kommuner och regionala 
organ. För att knyta samman befintliga nät är det väsentligt att det dels finns förutsättningar att bygga de 
sammanbindningsledningar som krävs och dels oftast att det även är möjligt att förnya och förstärka 
befintliga nät, för att anpassa dem till den kapacitet som sammankopplingen kräver. Att bygga nya 
ledningar med stor dimension eller öka kapaciteten i befintliga nät, kräver god och långsiktig planering för 
att identifiera lämpliga sträckningar och sträckor. 



 
 
Ledningar som ingår i större sammankopplade nät och påverkar dess drift är kritiska för systemets 
funktion.  De är samtidigt långsiktiga investeringar som ställer krav på stabila förutsättningar och rätten att 
behålla ledningarna blir viktig och behöver stöd i detaljplaner mm, genom att områden reserveras för 
ledningsdragning, pumpstationer mm. Då även förnyelse av befintliga nät, innebär långsiktiga 
investeringar som behöver stabila förutsättningar, är frågor om hur ledningarnas långsiktiga användning 
kan säkerställas viktiga samtidigt som förnyelsen är ett bra tillfälle att förända och anpassa näten till 
framtida behov. 
 
 
 

Med vänlig hälsning 

Norrenergi AB 

 

 

 

 

Stefan Persson 
Verkställande direktör 

 


	Synpunkter på Samrådsförslag TRN 2016-0047
	TRN 2016-0047



