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Förord 
Klimatförändringarna medför nya utmaningar för verksamheter som både beror av politiska beslut 
för att begränsa den globala uppvärmningen och av de fysiska förändringarna i klimatet. Beslut som 
tas av verksamheter inom det kommande decenniet kan resultera i inlåsningseffekter om 
klimatförändringsaspekten inte inkluderas. I projektet ”Passivitet i klimatfrågan: Fjärrvärmesektorns 
exponering mot en utvecklad bioekonomi och ett förändrat klimat” identifieras vilka påverkansfaktorer 
som fjärrvärmebranschen i Sverige behöver inkludera i framtida investeringsbeslut för att 
framtidssäkra verksamheten mot klimatförändringarna och undvika inlåsningseffekter.  

Projektet har följts av en referensgrupp bestående av Kristina Lygnerud, Annamaria Sandgren och 
Stefan Åström (IVL). Projektets resultat diskuterades med branschföreträdare från Mölndal energi 
och E.ON, stort tack till Christian Schwartz, Mattias Örtenvik och Helen Carlström för värdefulla 
kommentarer.  

Projektet har finansierats med medel från Stiftelsen IVL.  
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Sammanfattning 
Klimatförändringarna medför nya utmaningar för verksamheter som både beror av politiska beslut 
för att begränsa den globala uppvärmningen och av de fysiska förändringarna i klimatet. Den 
svenska fjärrvärmebranschen står inför stora reinvesteringar detta decennium och tidigare studier 
visar att majoriteten planerar att investera i liknande teknik som i dag. Inom investeringarnas 
livslängd kommer förutsättningarna att förändras till följd av klimatförändringarna och ett 
investeringsbeslut som tas i dag måste inkludera klimatförändringsaspekten för att undvika 
inlåsningseffekter de kommande 30–40 åren. 

Projektets mål är att framtidssäkra fjärrvärmens roll i det svenska energisystemet mot förändringar 
som kan uppstå till följd av klimatförändringarna. Detta genom att formulera påverkansbilder och 
kvantifiera exponeringen för den svenska fjärrvärmebranschen. Med utgångspunkt i två what-if 
scenarier identifieras vilka påverkansfaktorer som behöver inkluderas i beslutsprocessen för 
kommande investeringar. What-if scenario 1 ”Kraftfull klimatpolitik - EU uppnår målet om att bli 
klimatneutralt till 2050 genom en utveckling av bioekonomin” identifierar påverkansfaktorer som 
uppkommer till följd av politiska beslut som syftar till att minska klimatpåverkan. Identifierade 
faktorer kopplar främst till tillgången på, och konkurrensen om, biomassa och avfall men även 
faktorer som resulterar i vikande värmeunderlag. What-if scenario 2 ”Fortsatt global uppvärmning - 
Den globala uppvärmningen fortsätter att öka efter att uppnått 1,5°C uppvärmning om cirka 20 år” 
identifierar påverkansfaktorer som uppkommer genom att klimatet fysiskt förändras. Faktorerna får 
konsekvenser på det fysiska fjärrvärmesystemet, påverkar fjärrvärmeaffären och tillgången på 
biomassa.  
 
Inom de två What-if scenarierna identifierades totalt 19 antal påverkansfaktorer. Dessa grupperades 
till tre påverkansbilder. 1) Bränsleberoende: reinvestering i stora produktionsanläggningar centralt 
belägna i nätet med tungt bränsleberoende och därmed inlåsningseffekter. De största 
påverkansfaktorerna är här Ambitiösare klimatmål och att Vegetationsperioden förlängs. 2) Det 
fysiska systemet: störningar på ledningsnät och anläggningar som påverkar leveranssäkerheten. 
Förändrad nederbörd och blötare marker som leder till markförskjutningar vilket ökar risken för 
brott på ledningsnätet, bedöms utgöra de främsta påverkansfaktorerna. 3) Fjärrvärmeaffären: 
investeringsbeslut baseras på kunders efterfrågan i dag. Störst exponering mot påverkansfaktorerna 
förbättrad energiprestanda och färre graddagar för uppvärmning som resulterar i ett vikande 
värmeunderlag samt nybyggnation som ökar värmeunderlaget är då de mest betydande.  
 
Av de tre påverkansbilderna är 3) Fjärrvärmeaffären den som är akutast att agera på, följt av 1) 
Bränsleberoendet och minst akut, 2) Det fysiska systemet. Efter diskussioner med fjärrvärmeföretag 
bedöms påverkansbild 1) Bränsleberoendet vara den som medför störst osäkerheter och är svårast att 
hantera. Detta stämmer väl in på tidigare studier att risker som påverkar bränslepriset och 
förändringar marknadsförutsättningar på grund av politiska beslut är de största riskerna för 
branschen. Exponeringen kan reduceras genom att övergå till alternativa bränslen som industriell 
spillvärme, urban spillvärme och termisk förnybar energi. 
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Summary 
Climate change brings new challenges for organisations, both due to political decisions meant to 
reduce its effects and because of the physical changes of the climate itself. The Swedish district 
heating sector will see a lot of investments in this decennia and previous studies indicate that most 
investments will be reinvestments in the same technology as today. Within the lifetime of these 
investments’ prerequisites are going to change due to climate change and the upcoming investment 
decisions must include the effects of climate change to avoid lock-in effects and sunk-investments in 
the next 30-40 years.  

The purpose of the project is to future-proof district heating in the Swedish energy system against 
climate change. The goal is achieved by identifying factors impacting the Swedish district heating 
sector as a results of climate change and quantifying their respective exposure. Two what-if scenarios 
are used as a basis for the analysis; What-if scenario 1 “Powerful climate politics- EU achieves the targets 
of a climate-neutral Europe in 2050 by developing the bioeconomy” and What-if scenario 2 “Continued 
global warming- The global warming continues after reaching 1,5°C in about 20 years”.  

19 factors were identified from the two scenario analysis and these were grouped into three clusters 
depending on what part of district heating was affected. 1) Fuel dependency; reinvesting in large 
production units with a heavy dependence of fuels resulting in lock-in effects. The largest exposure 
comes from the factors More ambitious climate targets and a prolonged vegetation period. 2) The 
system: interruptions on the distribution network and facilities reducing the security of supply. 
Different precipitation patterns resulting in landslides increase the risk of interruptions. 3) The 
business: investment decisions are made based on the current customers demand. Factors identified 
to have large exposure are improved energy performance in buildings, reduced heating degree 
days and the construction of new buildings.  

It is assessed that 3) The business, is the cluster that is most urgent to act upon, followed by 1) Fuel 
dependency, and the least urgent 2) The system. After discussions with district heating businesses, it is 
clear that 1) Fuel dependency is the most uncertain of the clusters and therefore the most difficult 
exposure to manage. These results are similar to previous studies where it was assessed that risks 
affecting the fuel price and political decisions impacting the market conditions are the most 
important to focus on. The exposure can be reduced by transitioning to alternative fuels in the heat 
supply, for example, industrial waste heat, urban waste heat and thermal renewable energy sources.  
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1 Introduktion 
Världssamfundets målsättning i relation till klimatförändringarna formulerades i Parisavtalet som 
förhandlades fram under COP21 i Paris. 200 länder kom överens om (181 länder ratificerade) att 
begränsa den globala medeltemperaturen till under 2°C jämfört med förindustriella värden och att 
arbeta för att begränsa uppvärmningen till under 1,5°C. I Europa presenterades The European Green 
Deal (Den gröna given) av Europeiska kommissionen 2019 som antogs i parlamentet i januari 2020 
med målet att EU ska bli klimatneutrala till 2050. Policyn presenterades som Europas ”Sätt en man 
på månen”, då Europa ska bli den första kontinenten att bli klimatneutral [1]. I Sverige är målet att 
vara klimatneutralt till 2045 och redan 2040 ska 100% av elproduktionen vara förnybar.  

Energisystemet, i Sverige, EU och globalt, behöver genomgå stora förändringar under de kommande 
20–30 åren för att nå uppsatta klimatmål och begränsa den globala uppvärmningen. Detta kommer 
att medföra förändrade marknadsförutsättningar för alla verksamheter då politiska mål 
implementeras i lagstiftning. Osäkerheter i och med ett förändrat politiskt klimat leder till 
exponering som verksamheter behöver bevaka och agera på för att minska risken och framtidssäkra 
sina investeringar.  Samtidigt behövs anpassning av verksamheter gentemot de pågående fysiska 
effekterna av klimatförändringarna.  

Fjärrvärmesektorn är en viktig del av den svenska energisektorn. Fjärrvärmen står för cirka 50% av 
uppvärmningssektorn i bostäder och lokaler och har varit starkt bidragande till omställningen av 
uppvärmningssektorn från fossila till förnybara och återvunna bränslen [2]. Kraftvärmen bidrar med 
styrbar elproduktion inne i städer där en växande effektproblematik uppstått. 72% av den 
installerade kraftvärmeffekten finns i elområde 3 (SE3) där bland annat Stockholm och Göteborg 
ingår [3]. Genom avfallsförbränning av inhemskt och importerat material möjliggör 
fjärrvärmesektorn att det avfall som inte återanvänds eller återvinns omvandlas till energi istället för 
att deponeras.  

I en studie av Lygnerud (2010) [4] undersöktes hur svenska fjärrvärmebolag arbetade med 
riskhantering. I studien fick chefer och styrelseledamöter ranka olika risker utifrån hur viktigt de 
ansåg att det var att hantera specifika risker för att fortsätta vara konkurrenskraftiga i framtiden. De 
viktigaste riskerna (som över 60% av respondenterna rankade som viktiga eller mycket viktiga att 
hantera) var: 

1. Risker som påverkar bränslepriset 
2. Risker kopplade till förändrade skatteregler för bränslen och styrmedel 
3. Risker som resulterar i att bränslemixen skadar miljön 
4. Risker som resulterar i suboptimal produktion 
5. Risker kopplade till dålig kundservice 
6. Risker som uppstår på grund av att personalen inte har tillräcklig kompetens 

Bland beslutsfattare i svenska fjärrvärmebolag rankades risker relaterade till bränslepriset (de två 
översta i punktlistan ovan) som de allra viktigaste riskerna att hantera. 89% respektive 87% av de 
svarande ansåg att de riskerna är viktiga eller mycket viktiga att hantera. Riskerna som var viktigast 
2010 reflekterar direkt produktionspåverkan (bränslepris, styrmedel, suboptimal produktion, 
personal med bristande kompetens) men även miljöpåverkan (bränslemix som skadar miljön) och 
marknad (risken för dålig kundservice). Tendensen att fokusera på optimering av befintlig 
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produktion förklaras av den tradition som finns i branschen att investera i biobränslebaserad 
värmeproduktion.  

Hälften av de svenska kraftvärmeverken behöver reinvestera före 2030 och den svenska 
traditionen, att investera i en central och stor produktionsanläggning, riskerar att resultera 
i en inlåsningseffekt då tillgången på bränsle kan förändras. 

Inom fjärrvärmesektorn står 43% av fjärrvärmeleveranser från befintliga kraftvärmeverk inför 
reinvesteringar före 2030. Omräknat till installerad effekt motsvarar det ungefär 4800 MW värme 
(Figur 1). Intervjuer med 12 fjärrvärmeföretag genomfördes i en studie av Lygnerud och Lätt (2018) 
för att undersöka hur fjärrvärmeföretagen såg på prisutvecklingen för bränslen inför de kommande 
reinvesteringarna. En slutsats av intervjuerna är att branschen på kort sikt inte ser något behov av 
att ställa om från förbränning av biobränslen och avfall och förväntas därmed reinvestera enligt 
business-as-usual [5]. Traditionen i branschen att bygga stora anläggningar centralt i nätet med en 
förväntad livslängd på 30–40 år kan bli särskilt problematiskt då det är inom den tidsramen som 
stora förändringar till följd av klimatförändringar behöver ske. En inlåsningseffekt kan uppstå, om 
konkurrensen om och tillgången på bränsle förändras, där aktörerna på marknaden kan vara 
motvilliga att anpassa sig till pågående förändringar på grund av sänkt investering (eng: sunk cost). 
Att marknadsaktörer försvarar det befintliga systemet på grund av inlåsning saktar ner en 
omställning [6]. 

 

 

Figur 1: 4800 MW kraftvärme, motsvarande 43% av fjärrvärmeleveransen från kraftvärmeverk i Sverige, 
behöver nyinvestering innan 2030, fördelat på bränsletyp [5] 

1.1 Mål och syfte 
Projektet syftar till att framtidssäkra fjärrvärmens roll i det svenska energisystemet mot förändringar 
som kan uppstå till följd av klimatförändringarna. Detta genom att identifiera påverkansfaktorer och 
kvantifiera exponeringen för den svenska fjärrvärmebranschen. Målet är att, med utgångspunkt i 
definierade what-if scenarier, identifiera vilka påverkansfaktorer som behöver inkluderas i 
beslutsprocessen för kommande investeringar. 
 
De påverkansfaktorer som lyfts i projektet är inte en uttömmande lista över aspekter branschen 
behöver bevaka för att framtidssäkra utan enbart de som identifierats inom scenarioanalyserna.   
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1.2 Frågeställningar 
Med syftet att studera aspekter som påverkar fjärrvärmebranschen som kan uppstå till följd av 
klimatförändringarna är det nödvändigt att först identifiera dessa påverkansfaktorer.   

1. Vilka påverkansfaktorer på fjärrvärmesektorn identifieras i scenarioanalyserna till följd av 
klimatförändringarna? 

De identifierade påverkansfaktorerna kommer att ha olika stor potential att påverka 
fjärrvärmebranschen. Vissa behöver branschen agera på redan nu, vissa bör man förbereda sig på 
och vissa räcker det att bevaka. För att möjliggöra prioriteringen måste påverkansfaktorernas 
potential att påverka, deras exponering, kvantifieras.  

2. Vilka påverkansfaktorer har störst exponering mot branschen och behöver inkluderas i 
beslutsunderlag för framtida investeringar?  

Olika delar av fjärrvärmebranschen exponeras för olika påverkansfaktorer och genom att gruppera 
faktorerna kan påverkansbilder formuleras. Inom de områden som påverkansbilderna omfattar blir 
det då tydligt vilken exponering den delen av verksamheten har mot klimatförändringarna. Nästa 
steg är att minska exponeringen för att framtidssäkra verksamheten.  

3. Vad är de samlade påverkansbilderna och hur kan fjärrvärmebolag framtidssäkra gentemot 
dessa?  

1.3 Fjärrvärmens dåtid, nutid och framtid 
Uppvärmningssektorn i Sverige omsätter i dag drygt 100 TWh energi och 100 miljarder kronor 
(Uppvärmning och tappvarmvatten till bostäder och lokaler). Uppvärmningssektorn har varit 
bidragande till omställningen av det svenska energisystemet från fossilbaserade bränslen och 
minskningen av koldioxidutsläpp från uppvärmningssektorn mellan 1970 till 2015 illustreras i Figur 
2. Fjärrvärmesektorn uppgår till cirka 50 TWh och utgör därmed 50% av uppvärmningsmarknaden. 
1994 uppgick den direkta användningen av fossila bränslen i fjärrvärmesektorn till 27 TWh för att 
2016 vara nere på 2 TWh, främst till följd av koldioxidskatten på fossila bränslen [2].  
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Figur 2: Koldioxidutsläpp från uppvärmningssektorn i förhållande till 1970 års nivå [2] 

Fjärrvärme i Sverige används framför allt till uppvärmning och tappvarmvatten i bostäder och 
lokaler och en mindre del, cirka 10%, går till industrin [7]. Resterande värmebehov för småhus, 
flerbostadshus och lokaler möts av elvärme (21 TWh), biobränslen (11 TWh) samt en liten andel olja 
och gas (3 TWh) [8].  

Fjärrvärmesektorn har varit starkt bidragande till att minska koldioxidutsläppen inom 
uppvärmningssektorn sedan 1970-talet. Framför allt genom att ta tillvara på restflöden.  

Fjärrvärmesektorns totala tillförda energi 2018 var 74,5 TWh (57 TWh till värmeproduktion och 17,5 
TWh allokerad till elproduktion i kraftvärmeverk). Fördelningen per bränsle kan ses i Figur 3 [7].  

 

Figur 3: Fjärrvärmens bränslemix 2018 [9] 

Biobränslen står för den största tillförda energin och redovisas i detalj i Figur 4. Oförädlade 
trädbränslen (22 TWh) utgör den största delen och innefattar bark, GROT, spån, stamvedsflis samt 
övrigt oförädlat bränsle som är restprodukter från andra industrier. Förädlade trädbränslen (3,5 
TWh) innefattar pellets, briketter, pulver samt övriga förädlade trädbränslen. Primära biobränslen 
är en mindre andel (85 GWh) och innefattar åkergrödor, framför allt salix.  
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Figur 4: Fördelningen av biobränslen till fjärrvärmesektorn 2018 [9]. 

Fjärrvärmenätet är ett naturligt monopol då skalfördelarna är så stora att distributionskostnaderna 
blir som lägst då det enbart finns en aktör. Produktionen av fjärrvärme däremot, behöver inte vara 
ett naturligt monopol då flera producerande enheter skulle kunna distribuera värme via samma nät. 
I Sverige produceras, distribueras och säljs fjärrvärmen ofta av samma företag. Bristen på 
konkurrens i det naturliga monopolet har lett till att kunder upplevt att prisutvecklingen är oskälig, 
något som skapar frustration gentemot branschen som helhet [4]. Flertalet åtgärder har drivits 
igenom för att stärka konsumentens ställning. Fjärrvärmelagen 2008 introducerade bland annat 
möjlighet för värmeproducenter att förhandla med det lokala fjärrvärmebolaget om att sälja värme 
till fjärrvärmenäten. 2008 bildades även Energimarknadsinspektionen och Fjärrvärmenämnden. 
2009 föreslog Konkurrensverket prisreglering av sektorn, något som avhjälpts genom ett frivilligt 
införande av företagen att diskutera pris [10]. 

I en undersökning från 2012 tyckte 52% av tillfrågade fjärrvärmekunder att ökad konkurrens på 
marknaden skulle innebära en förbättring (enbart 7% trodde att det skulle innebära en försämring). 
Missnöjet har lett till att kunder istället väljer alternativ uppvärmningsalternativ som värmepumpar 
och pelletspannor. Konkurrensen innebär en utmaning för branschen då den hittills förlitat sig på en 
stark marknadsposition istället för att fokusera på effektivisering och innovation. En fortsatt 
utveckling mot att kunder substituerar fjärrvärme kommer att leda till höjda priset på fjärrvärme då 
bolagens kostnader inte kan anpassas i samma takt på grund av höga fasta anläggningskostnader. 
Både bland villakunder och större bostadsrättsföreningarna har framför allt bergvärmepumpar 
vuxit i popularitet [11].  

Kundens perspektiv i relation till värmemarknaden studerades i en rapport från 2017 av 
Värmemarknadskommittén som fann att fastighetsägare främst efterfrågade leveranssäkerhet, 
effektivitet, tydlig prisbild och låg klimatpåverkan medan hyresgästen främst intresserade sig för ett 
gott inomhusklimat till en rimlig kostnad. En god relation och förtroende till värmeleverantören är 
centralt och större kunder vill ha tätare dialog och helhetslösningar. Fjärrkyla är ett alternativ i vissa 
orter i Sverige i dag men annars ökar värmepumpens konkurrensfördelar över fjärrvärmen i de fall 
kunden efterfrågar både värme och kyla [12].  
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Uppvärmningsbranschens färdplan visar på höga ambitioner där fjärrvärmen ännu mer 
riktar in sig på återvunnen energi och samhällstjänster genom avfallsförbränning och 
samproduktion av el och värme. 

2018 tog uppvärmningsbranschen fram en färdplan med visionen att vara helt fri från fossila 
bränslen till 2030 och att vara en kolsänka till 2045. Uppvärmningsbranschen förutser ett minskat 
uppvärmningsbehov i bebyggelse till 2045 till följd av energieffektiviseringar samt att nybyggnation 
har väldigt låga uppvärmningsbehov. Den kvarvarade uppvärmningen sker fossilfritt och till stor 
del av restvärme och solvärme vilket möjliggjorts genom utökad samverkan mellan aktörer och 
sänkta temperaturer i systemen. Det avfall som förbränns i kraftvärmeverk ska i stort sett vara 
fossilfritt. 2045 är uppvärmningssektorn en kolsänka genom att de kraftvärmeverk som eldar 
biobränslen inkluderar Bio-CCS och framställning av biokol. Några av fjärrvärmeföretagens 
åtaganden i färdplanen finns listade nedan [2]: 

• Fjärrvärmen ska i allt större utsträckning baseras på återvunnen energi, t.ex. restvärme från 
industrier, verksamheter och byggnader, restprodukter från skogsbruket och 
energiåtervinning från avfall. 

• Där restvärme inte kan tillvaratas på ett resurseffektivt sätt nyttjas fjärrvärmens 
värmeunderlag för effektiv samproduktion av el och värme (kraftvärme). Detta bidrar både 
till energieffektivitet och till att minska effektutmaningarna i elsystemet. 

• Så länge det finns avfall som inte får eller kan materialåtervinnas återvinns energin på ett 
miljösäkert sätt genom avfallsförbränning. 

1.4 Metod 

 

Figur 5: Överblick över tillvägagångssättet i projektet 

En initial skanning av svensk fjärrvärmes möjliga exponering mot klimatförändringarna 
genomfördes till stor del baserad på litteratur utvald av en internt tillsatt expertgrupp. What-if 
scenarier valdes som metod för att undersöka svensk fjärrvärmes exponering mot 
klimatförändringar. 

Prediktiv scenarioanalys med What-if scenarier används för att utveckla risker och osäkerheter som 
beslutsfattare inom fjärrvärmesektorn behöver ta hänsyn till vid strategiska beslut i och med 
klimatförändringarna. Vid valet av metod för scenarioanalys utgicks från uppdelningen i Figur 6. 
Prediktiva scenarier beskrivs som troliga att inträffa och delas upp i två kategorier; Forecasts 
(”prognos”) och What-if (”vad händer om”). Prognoser utgår från ett sannolikt scenario och 
resulterar oftast i ett referensutfall omgivet av ett högt och ett lågt intervall kring resultatet. What-if 
scenarier besvarar frågar ”vad händer om ett specifikt event inträffar?” och analyserar ofta flera 
scenarier med utgångspunkt i en enskild variabel. Prognostisering tar ofta utgångspunkt i historiska 
data för att bygga en trolig framtidsbild medan What-if analyser kan hantera mer komplexa system 
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[13]. What-if scenarioanalys är ofta kvantitativa och kan sättas upp som en dataintensiv simulering 
där oberoende variabler studeras utifrån en uppsättning givna variabler [14]. What-if analyser kan 
även vara kvalitativa [13].  

 

Figur 6: Uppdelning av scenarioanalyser i tre kategorier och sex typer [13] 

Flertalet What-If scenarier togs fram och prioriterades på en workshop med expertgruppen. Två 
scenarier prioriterades. 

WHAT-IF 1:  Kraftfull klimatpolitik - EU uppnår målet om att bli klimatneutralt till 2050 genom en 
utveckling av bioekonomin 

WHAT-IF 2: Fortsatt global uppvärmning - Den globala uppvärmningen fortsätter att öka efter att 
uppnått 1,5°C uppvärmning om cirka 20 år  

Scenarierna valdes för att fånga förändringar både på policynivå och fysiska effekter som uppstår 
till följd av klimatförändringarna och som kan påverka fjärrvärmesektorn. De politiska 
påverkansfaktorer som lyfts i what-if scenarioanalys 1 är inte en uttömmande lista över politiska 
aspekter branschen behöver bevaka för att framtidssäkra utan enbart de som direkt kopplar till en 
utveckling av bioekonomin. Ett kvalitativt tillvägagångssätt valdes med målet att identifiera 
påverkansfaktorer i respektive scenario. För varje påverkansfaktor beräknades ett exponeringstal 
genom att bedöma konsekvensen för branschen om påverkansfaktorn inträffar och sannolikheten 
att det inträffar inom 20–30 år enligt skalan i Tabell 1. Exponeringsfaktorn beräknades genom att 
multiplicera konsekvensen med sannolikheten och kategoriserades enligt tre intervall (Agera, 
Förbered, Bevaka). Exponeringsfaktorn för respektive påverkansfaktor är kvantifierad utifrån 
branschen generellt men kan anpassas till enskilda företag och anläggningar.   
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Tabell 1: Skalor för bedömning av konsekvens, sannolikhet och exponeringsfaktor 

Konsekvens (K) Sannolikhet (P) Exponeringsfaktor (K*P) 

1 
Liten 
konsekvens 

1 
Liten 
sannolikhet 

1–4 (Bevaka) Liten påverkan 

2 
Medelstor 
konsekvens 

2 
Medelstor 
sannolikhet 

6–10 (Förbered) Medelstor 
påverkan 

3 Stor konsekvens 3 Stor sannolikhet 12–16 (Agera) Stor påverkan 

4 
Mycket stor 
konsekvens 

4 
Mycket stor 
sannolikhet 

 

Påverkansfaktorerna grupperades till påverkansbilder av påverkansfaktorer för fjärrvärmesektorn 
som uppstår i och med klimatförändringarna. Exponeringsfaktorn visar på vilka påverkansfaktorer 
som utgör störst exponering för branschen och därför bör inkluderas i beslutsprocessen för framtida 
investeringar. Förslag på åtgärder att genomföra för att minska exponeringen togs fram samt 
nyckelfrågor att ställa för att få igång diskussionen.  

De identifierade påverkansbilderna diskuterades sedan med två fjärrvärmebolag.  

2 WHAT-IF Scenarioanalys 1  
 WHAT-IF 1: Kraftfull klimatpolitik - EU uppnår målet om att bli klimatneutralt till 2050 

genom en utveckling av bioekonomin 

För att EU ska bli klimatneutralt till 2050 krävs en utveckling av bioekonomin och en ökad 
förbrukning av bioenergi inom EU på upp emot 80%. Konkurrensen om och tillgången på biomassa 
kan bli en risk för fjärrvärmesektorn i Sverige som är starkt biobränsleberoende.  

2.1 Konkurrensen och tillgång på biobränslen 
Bioenergi är det största förnybara energislaget inom EU och motsvarar 10% av slutliga 
energiförbrukningen och utgör cirka 60% av andelen förnybar energi. 75% av bioenergin används i 
värme- och kylsektorn, 13% till elektricitet och 12% till fordonsbränsle. 96% av den bioenergi som 
förbrukas inom EU, produceras också inom EU [15] [16].  Sverige använder i dag drygt 140 TWh 
biomassa [8].   
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2.1.1 Den gröna given 
I Den gröna given (the European Green Deal), som presenterades av EU kommissionen i slutet av 2019, 
beskrivs det ramverk och åtgärder som EU ska förhålla sig till för att uppnå klimatneutralitet till 
2050. EU:s mål att bli den första koldioxidneutrala kontinenten till 2050 presenterades redan tidigare 
i den långsiktiga strategin Clean Energy for all Europeans [1] [16]. Sju olika strategiska huvudfokus 
identifierades inom Clean Energy for all Europeans och som i kombination ska utgöra vägen till målet 
[17]: 

1. Maximera nyttan av energieffektivisering och nollutsläppshus 
a. Öka renoveringstakten och övergå till förnybar värme (elektricitet, fjärrvärme, 

förnybar gas eller solvärme) 
2. Maximera användningen av förnybar energi och helt undvika fossila bränslen i 

energitillförseln  
a. Minst 50% av slutlig energianvändning kommer att komma från elektricitet år 2050 

och produktionen förväntas öka med en faktor 2,5.  
3. Övergång till ren, säker och uppkopplad mobilitet 

a. Elbilar, godstransporter på järnväg, biobränslen och alternativa resvägar i 
kombination med beteendeförändringar.  

4. En konkurrenskraftig industri inom EU och en cirkulär ekonomi som reducerar 
växthusgasutsläppen.  

a. Ökad resurseffektivitet, cirkulär ekonomi, teknikinnovationer och transparens  
5. Utveckla smart infrastruktur  

a. Ökad integrering mellan de europeiska länderna och mellan transport- och 
energisektorn 

6. Utnyttja den fulla potentialen av bioekonomi och skapa kolsänkor 
a. En ekonomi med netto-nollutsläpp kräver ökade mängder av biomassa.  

7. Hantera de kvarvarande CO2 utsläppen med avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) 
a. Kompletterande åtgärder för att kompensera för de oundvikliga 

koldioxidutsläppen som fortfarande kommer att ske 2050.  

Fokus i what-if scenarioanalys 1 är den ökade bioekonomin som anses nödvändig av EU 
kommissionen för att uppnå klimatneutralitet till år 2050 och som beskrivs i punkt 6 i listan ovan.   

I kommunikationen för Clean energy for all Europeans uppgavs att med de policys som existerar i dag 
kommer växthusgasutsläpp inom EU enbart att minska med 60% till 2050 och med den 
utgångspunkten utvärderades åtta olika scenarier. I scenarierna varierar EU:s bioenergibehov (avfall 
inräknat) mellan 170–252 Mtoe (Figur 7). Enbart två av de utvärderade scenarierna uppnår målet om 
koldioxidneutralitet till 2050, 1.5LIFE och 1.5TECH. 1.5LIFE fokuserar på cirkulär ekonomi och 
beteendeändringar och har en bioenergianvändning på strax över 200 Mtoe. 1.5TECH är ett 
teknikdrivet scenario med fokus på BECCS (eng. bio-energy with carbon capture and storage) och har 
den högsta bioenergianvändningen (252 Mtoe).  Det uppskattas i scenarierna att 
bioenergianvändningen inom EU kan öka med uppemot 80% från dagens nivå. EU uppskattar då 
att den befintliga skogen inom EU inte kommer att kunna täcka behovet [18].  Frågor kring hållbar 
biomassaproduktion och alternativ markanvändning förväntas bli allt viktigare för att försäkra sig 
om att utsläppen faktiskt minskar totalt sett och utan att negativt påverka andra hållbarhetsaspekter 
när användningen av biomassa behöver öka [16].   
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Bioenergianvändningen inom EU kan öka med uppemot 80% från dagens nivå. EU 
kommissionen uppskattar då att den befintliga skogen inom EU inte kommer att kunna täcka 
behovet på ett hållbart sätt.  

 

 

Figur 7: Clean energy for all Europeans- Scenarioanalys över användningen av biomassa per sektor och 
scenario år 2050 [17] 

2.1.2 Framtida efterfrågan på biomassa 
Många studier lyfter att användningen av bioenergi kommer att behöva öka för att klara 
energiomställningen och förutser en ökad konkurrens om biomassa. På EU nivå beskrivs detta i det 
tidigare diskuterade strategidokumentet Clean energy for all Europeans där samtliga scenarier leder 
till ökad användning av biomassa. Biomassa har användningsområden även utanför energisystemet 
och kan användas för att byta ut material med hög klimatpåverkan inom byggnadssektorn eller för 
att tillverka biobaserad plast eller textiler [16].  

Svenska studier som Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet 
[19], Färdplan: Uppvärmningsbranschen [2], Biomassa, systemmodeller och konflikter [20], Så klarar det 
svenska energisystemet klimatmålen [21] och sammanställningen av industri- och transportsektorns 
färdplaner Klimatneutral konkurrenskraft- kvantifiering av åtgärder i klimatfärdplaner [22] visar alla på 
ökade nivåer av biomassa.  

Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet [19] lyfter fram ett 
behov av att kontinuerligt bedöma produktionspotentialen för biomassa och efterfrågan inom olika 
sektorer för att optimera användningen av biomassa för att nå uppsatta miljö- och samhällsmål [19]. 

Ambitiösare klimatmål leder till ökad efterfrågan och konkurrens om biobränslen. Det 
kommer att finnas annan avsättning för biobränslen än förbränning. 
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Biomassa, systemmodeller och målkonflikter visar på att det inte är självklart hur biomassa nyttjas mest 
effektivt i samhället. Färdplan: Uppvärmningssektor bedömer att marknaden fortsatt bör styra var 
biomassan kommer att användas [2]. 

Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet [19] studerar 
efterfrågan på biomassa utifrån ett biodrivmedelsperspektiv. Sveriges mål om att vara föregångare 
inom biodrivmedel i transportsektorn kommer att kräva en ökad mängd svensk produktion baserad 
på inhemsk producerad biomassa för att anses trovärdigt. Samtidigt lyfts det fram att biodrivmedel 
bara är ett av användningsområdena för biomassa. Konkurrens kan uppstå med industri, 
byggsektorn och för tillverkning av plast och kemikalier som samtliga förväntas efterfråga mer 
biomassa framgent.  Det framhålls att transportsektorn borde styras mot ökad transporteffektivitet 
som minskar det total behovet av biodrivmedel vilket innebär i sin tur att mer bioenergi frigörs 
till andra användningsområden. 

Biomassa, systemmodeller och målkonflikter analyserade biobränslens tillgänglighet och konkurrens ur 
ett svenskt fjärrvärmeperspektiv för att förstå kopplingen mellan fjärrvärmesystemet, skogsnäringen 
och biodrivmedelsproduktion. Studien visar att konkurrensen om biomassa ökar i takt med högre 
klimatmål. Särskilt studerades målen om ökad elproduktion i kraftvärmeverk och ökad andel 
biodrivmedel.  Elproduktion från biobaserad kraftvärme och biodrivmedel från skogsråvara riskerar 
att stå i konflikt med varandra [20] .  

Färdplan: Uppvärmningssektorn [2] lyfter att biobränslen och förnybar el kan komma att bli en 
begränsad resurs för att ersätta fossila bränslen och att konkurrensen med andra sektorer kan driva 
upp priset. Biobränslen som råvara för biodrivmedel och kemiska produkter samt biokol för 
ståltillverkning är användningsområden som skulle kunna komma att konkurrera med 
fjärrvärmesektorn om biobränslen. Uppvärmningssektorn ser ett behov av att effektivisera 
användningen av biobränslen för att möjliggöra nytta i andra sektorer.  Samtidigt uppges 
biobränslen som en viktig del av uppvärmningsbranschens omställning och att den ökade 
efterfrågan på biomassa kan täckas av ökat inhemskt utbud och att flera sektorer därmed kan öka 
sin biobränsleanvändning [2].  

Svensk fjärrvärmesektors biobränsleanvändning består i huvudsak av restflöden från industrier som 
RT-flis, bark, GROT, spån, stamvedsflis och övriga oförädlade trädbränslen [9]. Tabell 2 är en 
omarbetning från [20] och illustrerar vilka användningsområden som finns för olika 
biomassasortiment. Den stationära energisektorn kan använda i stort sett alla kategorier av biomassa 
men det finns en möjlig konkurrens om alla biomassasortiment inom de olika användningsområden. 
Produktion av biodrivmedel, som förväntas öka drastiskt under kommande decennier, kan till 
exempel nyttja samma biomassasortiment. Nya aktörer uppstår på restflödesmarknaden, ett 
exempel är möbeltillverkare som börjat använda RT-flis. Betalningsviljan hos nya aktörer som 
kommer att konkurrera med fjärrvärmebranschen om de förnyelsebara restflödena kommer att driva 
branschen åt biomassasortiment med lägre värde. Tills även dessa utsätts för hårdare konkurrens 
och stigande priset, då kommer branschen att behöva övergå till alternativa bränslen.  

Biobränsleanvändningen i svensk fjärrvärmeproduktion består huvudsakligen av 
restflöden från industrier men även dessa biomassasortiment kan nyttjas till att driva 
omställningen i andra sektorer. 
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Tabell 2: Omarbetad tabell från [20] över användningsområden för olika biomassasortiment. 

Biomassasortiment 
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Sågtimmer X X     X X X   

Massaved   X   X X X X   

Pellets         X     X 

Brännved               X 

Energiskog     X X X X X   

Sågverksflis   X X X X X X  

Skogsindustriella 
biprodukter 

    X X X X X  

Sågspån     X X X X X  

GROT     X X X   X   

Bark     X X X   X   

Returträ/RT-flis       X X   X   

Stubbar     X X X   X  

Beroende på omställningstakten i samhället i stort kommer efterfrågan på biomassa att öka olika 
fort. Det ökande behovet av skogsbiomassa till energi i Sverige uppskattas till mellan 60–70 TWh till 
2050. Om däremot energieffektiviseringsåtgärder och elektrifiering inte drivs framåt kan det ökande 
biomassabehovet till industri och energi bli 100 TWh 2050, om energieffektivisering och 
elektrifiering däremot accelereras kan behovsökningen av biomassa från skogen bli 30 TWh [23].  

Industri- och transportsektorn utvecklade under 2018 färdplaner för att uppnå fossilfrihet och 
klimatneutralitet till 2045. Färdplanerna sammanställdes samma år i rapporten Klimatneutral 
konkurrenskraft - kvantifiering av åtgärder i klimatfärdplaner [22] för att kvantifiera hur mycket el och 

Betalningsviljan hos nya aktörer kommer att driva fjärrvärmebranschen åt 
biomassasortiment med lägre värde. Tills även dessa utsätts för hårdare konkurrens och 
stigande priset, då kommer branschen att behöva övergå till alternativa bränslen. 
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bioenergi som sammantaget kommer att behövas om färdplanerna genomförs. Av de totala 
utsläppen från industri och transporter 2016 inkluderar de färdplaner som har studerats en 89% 
utsläppsminskning till 2045, vilket innebär att en majoritet av aktörerna är inkluderade i 
sammanställningen. Bioenergianvändningen kommer att öka med 86% om färdplanerna genomförs 
(från 87 TWh 2016, till 162 TWh 2045), majoriteten av ökningen sker i transportsektorn, 
huvudsakligen till vägtrafik, vid en övergång från fossila drivmedel till biobaserade bränslen. 
Kemiindustrin behöver biobränslen till drop-in kemikalier i tillverkningsprocessen av petrokemisk 
råvara och biobaserad kol till reduktionsprocessen för aluminiumproduktion. Stålindustrin behöver 
biobaserade gasvärmebehandlingsugnar och biokol för att ersätta fossilt kol. Skogsnäringen behöver 
konvertera från fossila bränslen till biobränslebaserade i förbränning och processer. Gruvnäringen 
och cementbranschen behöver biobränslen till uppvärmningsprocesser [22]. 

I rapporten Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen bedömdes hur det svenska energisystemet 
skulle klarar klimatmålen till 2045. Bioenergibehovet ökar i bedömningen med 50% tillförd energi 
(146 TWh 2017, till 221 TWh 2045) där ökningen drivs främst av industri- och transportsektorn men 
även bioenergi till elproduktion [21].   

 

Figur 8: Ökningen av bioenergibehovet från år 2016/2017 till år 2045, en jämförelse mellan färdplaner för 
industri- och transportsektorn och IVA:s vägval för klimatet 

Figur 8 visar IVA:s [21]  och färdplanernas [22] uppskattningar av det ökade bioenergibehov i 
Sverige. Skulle färdplanerna realiseras samt IVA:s uppskattning för de övriga sektorernas 
bioenergibehov skulle bioenergin öka med 96 TWh till år 2045. Detta innebär att det skulle behövas 
cirka 242 TWh tillförd bioenergi i Sverige.   

EU direktivens krav på ökad andel förnybart i energisystemet har ökat importen av biobränslen till 
EU, främst av biodrivmedel [24] men även returträflis och pellets [2]. I Sverige står importen av 
biobränslen för en relativt liten del och består främst av biodrivmedel (etanol och biodiesel) samt 
råvaror till dessa [24]. 
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Tabell 3: Importandel för olika biobränslen 2018 [25]. *Gäller råvarans ursprung ** Sverige exporterade 
2018 samtidigt 0.9 TWh pellets *** Gäller den etanol som används på den svenska marknaden. 

 ANVÄNDNING 
(TWh) 

VARAV 
IMPORT (TWh) 

EXPORT (TWh) IMPORTANDEL 
(%) 

OFÖRÄDLAT 
TRÄDBRÄNSLE 

56 2  4 

FÖRÄDLAT 
TRÄDBRÄNSLE 

9 2 1 22** 

RETURTRÄ 6 2  33 

AVFALLSBRÄNSLE 22 6  27 

BIOOLJA 5 3  60 

BIODIESEL 
HVO+FAME* 

17,8 16,9  95 

ETANOL* 1,5 1,26 2 84*** 

BIOGAS* 1,4 1  29 

TORV 1    

SVARTLUTAR 43    

TOTALT 162,7 34,2 3 21 

 

I ett internationellt perspektiv förväntas bioenergi (exklusive traditionell användning) öka till 17% 
av slutligt energibehov 2060 jämfört med 4,5% 2015 i IEA:s 2°C scenario. Bioenergi blir viktigt 
framför allt i sektorer som inte ses ha andra icke-koldioxidbaserade alternativ. Biomassa till 
transportsektorn, industrisektorn och elproduktion förväntas öka (Figur 9). Tillförseln av biomassa 
var 2015 cirka 53 EJ och förväntas i 2°C scenariot uppgå till 145 EJ [26]. IRENA:s Global Energy 
Transformation: A Roadmap to 2050 lyfter framför allt behovet av bioenergi i transportsektorn till 
industrin, särskilt petrokemi och kemikalieindustrin. Behovet av bioenergi uppskattas dubblas till 
2050 med den största ökningen inom just transportsektorn [27]. 
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Figur 9: Bioenergianvändning 2015 och 2060 uppdelat per sektor 

2.1.3 Framtida tillgång av biomassa 
I Bioenergi på rätt sätt [28] uppges att producerad bioenergi i Sverige uppgår till 130 TWh och 
uppskattas kunna öka på ett hållbart sätt till 200–220 TWh till 2050. En stor del av ökning uppskattas 
kunna komma från jordbrukssektorn, 35–40 TWh till 2050. Restprodukter från jordbruket kan 
förbrännas eller användas för biogasproduktion och odling av energigrödor kan ske på mark i träda. 
I Biobränslen för en hållbar framtid anses att potentialen för hållbart producerade biobränslen i Sverige 
ofta överskattas. Naturskyddsföreningen anser att en hållbar ökning kan uppgå till mellan 150–200 
TWh till 2030 [29].  

Färdplan bioenergi behandlar hur den svenska bioenergibranschen kan möta det framtida ökade 
behovet av bioenergi i Sverige. I rapporten uppges bioenergianvändningen vara 148 TWh i dag (här 
inkluderas även den fossila delen av avfallet), varav 30 TWh importeras. Bioenergianvändningen 
uppges kunna kan öka med 3,5 TWh om året i de kommande 25 åren, samma ökning som varit 
mellan 2000–2017. Den ökade tillförseln av inhemsk bioenergi är 82 TWh på kort sikt och 147 TWh 
på längre sikt (25–30 år) och till 2045 kan bioenergitillförseln att ha ökat till 250 TWh vilket då skulle 
räcka för att möta det ökade behovet angivet i färdplanerna för industri- och transportsektor [22]. 
Uppfattningen om att biomassan både i Sverige och internationellt inte skulle räcka till beskrivs som 
felaktig och att det beror på att länder inte utnyttjar bioenergins potential [25].  I en reflektion över 
Färdplan Bioenergi menar Pål Börjesson att det inte är ”tillgången på biomassa som kommer att 
begränsa under kommande decennier utan investeringar i ny produktionskapacitet” [30]. 

Den svenska bioenergibranschen anser att den inhemskt producerade biomassan kan öka till 
de nivåer som krävs i transport- och industrins färdplaner. Det råder delade meningar om 
denna ökning kan ske på ett hållbart sätt. 

Det finns stora osäkerheter i att uppskatta den globala tillgången på biomassa till energi. 100EJ borde 
åtminstone kunna finnas tillgängligt till 2050 och 2060. 100–300 EJ per år är möjligt även om det 
samtidigt ökar risken för att uttaget inte sker på ett hållbart sätt [26]. I IEA:s rapport Delivering 
sustainable biomass uppskattades tillförd hållbar bioenergi begränsas vid 150 EJ per år, vilket är 

Att studera tillgång och efterfrågan av biomassa med Sverige som systemgräns kan vara 
missvisande då konkurrensen och betalningsviljan kan komma från utlandet. Efterfrågan 
på svensk biomassa kan alltså vara större än Sveriges efterfrågan.  
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tillräckligt för att möta behovet i 2°C scenariot [26]. I IPCC:s specialrapport för bioenergi 
uppskattades potentialen hållbar biomassa till mellan 100–300 EJ per år till 2050, med ökad osäkerhet 
vid högre nivåer. Ett tekniskt maximum uppskattades på upp mot 500 EJ med det bedöms som svårt 
att uppnå på ett hållbart sätt [31].  

2009 införde EU direktivet om förnybar energi, Förnybarhetsdirektivet, med uppsatta 
hållbarhetskriterier för flytande och gasformiga biobränslen. 2018 trädde det reviderade 
förnybarhetsdirektivet i kraft som en del av Clean Energy for all Europeans som innefattar även fasta 
biobränslen. Skogsstyrelsen utreder på uppdrag av Regeringen om det befintliga regelverket i 
Sverige för hållbarhetskriterier för skoglig biomassa redan motsvarar de kriterier som satts upp av 
EU:s Förnybarhetsdirektiv (2018/2001). Utredningen ska vara klar sommaren 2021 [32].  Tillgången 
på hållbar biomassa till energi inom EU uppskattades av BirdLife International och Transport & 
Environment till 152 Mtoe år 2030, vilket är 15–20% under uppskattningarna över bioenergibehovet 
inom EU till 2030 [33]. Även i Clean Energy for all Europeans uppger EU kommissionen att om behovet 
av bioenergi ökar kraftigt till 2050 kommer behovet inte att kunna tillgodoses genom hållbar 
produktion inom regionen [18].  

Biomassan som används för att ställa om energisystemet måste ha tydliga hållbarhetskrav för att 
undvika negativ påverkan på andra sociala, ekologiska eller ekonomiska hållbarhetsmål [27] [16] 
[26]. ISO 13065:2015 Sustainability criteria for bioenergy riktar sig mot marknadsaktörer med en 
struktur för att utvärdera och jämföra biomassa. Global Energy Partnership har tagit fram 
hållbarhetsindikatorer som främst riktar sig till regeringar som underlag för utvecklingen av policys 
för biomassa [26]. Svebio anser att det finns en risk för att restriktioner från EU kan påverka uttag av 
biomassa från skogsmark för energiändamål och redan finns restriktion på att nyttja biobränslen 
från åkermark som skulle kunna användas som livsmedel eller djurfoder [25]. 

Vid ett högt uttag av biomassa finns det risker för biologisk mångfald och negativa 
markanvändningseffekter. I vilken mån efterfrågan på biomassa kan tillgodoses på ett hållbart sätt 
beror på enskilda länders nationella miljölagstiftning, på de hållbarhetskrav som ställs på 
produkterna och på den totala efterfrågan [19]. Markanvändningen till bioenergi kan komma i 
konflikt med livsmedelsproduktionen vars efterfrågan kan förändras i och med 
klimatförändringarna [28]. Naturskyddsföreningen menar att det ökande behovet av biobränslen till 
energiomställningen riskerar att hamna i konflikt med livsmedelsproduktionen, den biologiska 
mångfalden, andra ekosystem tjänster och sociala värden. Strikta hållbarhetskriterier på biobränsle 
kombinerat med ett tydligt spårbarhetssystem anses behövas för att säkerställa en hållbarutveckling 
vid ökad biobränsleanvändning [24]. Världsnaturfondens ståndpunkt är att världens 
energikonsumtion är för hög för att kunna ersättas av bioenergi och risken är att utfallet blir ohållbart 
för den biologiska mångfalden, miljö och lokalbefolkningen [29].  

Biomassan måste produceras hållbart (ekonomiskt, socialt och ekologiskt) för att kunna 
bidra till omställningen utan att andra negativa effekter uppkommer. Ett alltför högt 
uttag ger negativa konsekvenser. 
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2.1.4 Koldioxidpris och betalningsvilja  
 Det finns två huvudsakliga alternativ för att introducera ett pris på koldioxid på marknaden. Det 
första är att sätta en skatt eller avgift på utsläppen av växthusgaser. Det andra är utsläppshandel 
som begränsar den tillåtna mängden utsläpp inom en tidsperiod och låter marknaden handla med 
sina utsläppsrätter. I dag betalar enbart 15 % av de globala utsläppen av växthusgaser för sina 
utsläpp, av dessa betalar 75% under US$10/tCO2.  En kritisk del i omställningen är att sätta ett 
effektivt och uttänkt pris på koldioxid där priset driver på den nödvändiga förändringen i 
produktion, konsumtion, investeringar och teknikutveckling. För att nå de uppsatta målen i 
Parisavtalet krävs en tydlig prissignal redan nu och att på ett trovärdigt sätt markera att priset 
kommer att förbi högt även framöver för att motivera förändringar. I en rapport från Världsbanken 
(2019) föreslås ett explicit koldioxidpris på åtminstone US$40–80/tCO2 år 2020 och US$50–100/tCO2 
år 2030. Ett koldioxidpris kring dessa nivåer behöver kompletteras med andra policys för att nå målet 
för omställning, om uppsatta mål inte finns kan koldioxidpriset behöva sättas ännu högre [34]. 

World bank carbon pricing dashboard kartlägger de initiativ som finns globalt för att introducera en 
koldioxidskatt på nationell nivå. Under våren 2020 fanns 56 implementerade initiativ för 
koldioxidpriser som täcker 8GtCO2e motsvarande 15% av världens GHG utsläpp. Kina planerar att 
implementera en koldioxidskatt under 2020 vilket kommer att göra att 20,1% av världens GHG täcks 
av någon typ av koldioxidpris för utsläpp [35].  

 

Figur 10: Implementerade koldioxidskatter. 

  

En skarp ökning av det globala priset på koldioxidutsläpp kan motivera flera 
branscher att konkurrera om förnybara bränslen.   
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2.1.5 Avfallsförbränning 
Ett alternativ till att förbränna biobränslen är avfallsförbränning och det är därför av intresse att 
överskådligt se över hur tillgången på avfall kan komma att utvecklas framgent.  

I Sverige finns ca 35 anläggningar för avfallsbränning i energiändamål i fjärrvärmesektorn och 
avfallsförbränningskapaciteten ökar i Sverige. 2016 utvanns 18,1 TWh energi (15,9 TWhth och 2,2 
TWe) samt liten andel fjärrkyla från avfallsförbränning. Energiåtervinning från avfall i Sverige består 
av 40% hushållsavfall och 60% annat avfall (inklusive import). Ungefär 5,7 ton avfall förbränns 
årligen i Sverige varav cirka 1,4 miljoner ton avfall importeras till Sverige. Det importerade avfallet 
kommer främst från Norge och Storbritannien [36]. Till följd av EU:s krav på att avfall till deponering 
ska minska har till exempel Storbritannien infört en deponiskatt som successivt har höjts och i Norge 
är det förbud på att deponera biologiskt nedbrytbart avfall. De svenska mottagningsavgifterna anses 
vara konkurrenskraftiga vilket gör det billigare för andra länder att skicka avfallet till Sverige än att 
ta hand om det i det egna landet. En konkurrenssituation skulle kunna uppstå för det importerade 
avfallet om fler länder bygger ut sin avfallsförbränningskapacitet, vilket skulle kunna pressa ner 
mottagningsavgifterna och göra det mindre fördelaktigt för svenska fjärrvärmeverk att förbränna 
avfall. Kapaciteten för inhemsk avfallsförbränning byggs ut i Storbritannien och till viss del även i 
Norge. Om exporterande länder utökar möjligheten till energiåtervinning av det egna avfallet 
minskar mängden avfall till export. Att Sverige anses ha långa mottagningsavgifter för avfall 
minskar dock incitamentet för att bygga ut den egna kapaciteten både på kort och lång sikt [37].  

I EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) fastslås att medlemsländerna tillsammans ska vara 
självförsörjande på att ta hand om det avfall som uppstår. Det finns inga krav på att enskilda 
medlemsländer ska kunna hantera allt inhemskt producerat avfall inom landets gränser [37]. 

Så länge samhället genererar avfall är energiåtervinning en samhällstjänst som 
fjärrvärmesektorn kan bidra med. På sikt kommer mängden avfall i Sverige och 
EU att minska i och med avfallspaketet.  
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Figur 11: Ursprungsländer för Sveriges avfallsimport 2018 [38] 

Skatt på avfall som deponeras infördes år 2000 med 250kr/ton och har i steg höjts till att i dag ligga 
på 500kr/ton. 2002 infördes förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och sedan 2005 
förbjudet att deponera organiskt avfall. 2006 infördes en skatt på hushållsavfall som gick till 
förbränning men denna avskaffades igen 2010 [36]. Den 1 april 2020 återinförs skatten på 
avfallsförbränning i Sverige i syfte att gynna återanvändning, materialåtervinning och cirkulära 
affärsmodeller. Skatten är beräknad till 75kr/ton 2020, för att trappas upp till 100kr/ton 2021 och 125 
kr/ton till 2022 [39]. Den nya skatten på avfallsförbränning har mött mycket kritik [40].  

Enligt det nya avfallspaketet som beslutats i EU parlamentet 2018 ska Sverige till år 2025 anpassa 
svensk rätt i enlighet med det nya lagstiftningspaketet om avfall. Avfallspaketets syfte är att öka 
återanvändning, återvinning, och minska avfallsmängderna. Bindande avfallsmål införs som ska 
uppnås till 2025, 2030, 2035 [41] [42]. Mängden avfall till förbränning kommer att reduceras då det 
är ett uttalat nationellt och internationellt mål att återvinna, återbruka och återanvända material i 
större utsträckning. [5] [18].  

2.1.6 Energieffektiviseringar och nybyggnation  
Energimyndighetens senaste långtidsprognos visar på en minskning av energianvändningen till 
2035 för uppvärmning och varmvatten i bostäder och servicebyggnader. De huvudsakliga orsakerna 
pekas ut som 1) Värmepumpar konkurrerar med fjärrvärme i flerbostadshus och lokaler samt 
ersätter direktverkande el i småhus, 2) lönsamma åtgärder för energieffektiviseringar i befintligt 
byggnadsbestånd genomförs. Energieffektiviseringar uppskattas uppgå till 12 TWh och utförs till 
största delen fram till 2035 och är till exempel tilläggsisolering, fönsterbyten, varmvattenbesparande 
åtgärder.   I majoriteten av långtidsprognoserna ökar energianvändningen efter 2035 på grund av 
nybyggnation. Det ökande värmebehovet för nybyggnation prognostiseras uppgå till 8 TWh till 2050 
[43].  

2.1.7 Sammanfattning 
What-if scenarioanalys 1 redogör för hur konkurrensen om, och tillgången på, biomassa kan komma 
att påverkas av de allt ambitiösare klimatmålen som omställningen till ett klimatneutralt Europa 
2050 och ett klimatneutralt Sverige 2045 medför. Det konstateras att högre klimatmål leder till ökad 
konkurrens om biomassa. 
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Många studier har ett svenskt perspektiv på tillgång och efterfrågan av biomassa. Sverige som är ett 
land med god tillgång på inhemsk biomassa importerar fortfarande en femtedel av 
biobränsleanvändningen, framför allt till biodrivmedel och även avfall till energiåtervinning. Svensk 
biomassa kan styras mot export om betalningsviljan uppstår i andra länder till följd av ambitiösare 
klimatmål. Att därför sätta systemgränsen för tillgång och efterfrågan till Sveriges gränser kan ge en 
missvisande bild. EU förväntas öka importen av biomassa för att täcka det ökade behovet som 
uppkommer i den bioekonomi som krävs för klimatneutralitet. Hållbarhetskrav och 
markanvändningsprinciper kommer att påverka hur mycket biomassa som kan produceras.  

Betalningsvilja för biomassa kan förändras till följd av koldioxidskatter och krav som driver på andra 
industriers omställning till fossilfria verksamheter. Nya aktörer på marknaden för biomassa har 
troligt en högre betalningsvilja än fjärrvärmebranschen. Risk att priset på biobränslen stiger vid ökad 
konkurrens och potentiellt minskad tillgång. 

Påverkan från de identifierade påverkansfaktorerna i Tabell 4 borde märkas av successivt från nu 
(processen är redan pågående) för att vara fullt ut realiserad till 2050. 

Tabell 4: Påverkansfaktorer identifierade i What-if scenarioanalys 1 

Påverkansfaktorer Effekt Påverkan 

Ambitiösare klimatmål 

Allt fler branscher behöver 
biomassa för omställning av 
samhället.  

Ökad konkurrens om 
biomassa 

Högre krav för hållbar 
biomassaproduktion 

Biologisk mångfald, sociala 
värden och andra 
ekosystemtjänster kan ge upphov 
till nya krav.  

Minskad tillgång på 
bioenergi 

Konflikt om 
markanvändning 

Framför allt mellan bioenergi och 
livsmedelsproduktion.  

Minskad tillgång av 
energigrödor till 
bioenergi 

Ökning/Införande av 
koldioxidpriser globalt 

Fler branscher får ekonomiska 
incitament för att ställa om från 
fossil energi i en snabbare takt.  

Ökad konkurrens om 
bioenergi 

Mål för att återvinna och 
återanvända material 

Ökad återanvändning, 
återvinning och en övergång till 
cirkulära flöden minskar 
mängden avfall som går till 
förbränning 

Minskad tillgång på 
avfall  

Länder förbränner sitt 
eget avfall 

Sveriges möjligheter att importera 
avfall till förbränning minskar 

Minskad tillgång på 
avfall  

Förbättrad 
energiprestanda 

Mål och incitament för att 
förbättra byggnaders 
energiprestanda.  

Vikande 
värmeunderlag 

Nybyggnation 

Befolkningsmängden fortsätter 
att öka vilket driver behov av 
nybyggnation.  Ökat värmeunderlag 
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3 WHAT-IF Scenarioanalys 2  
 WHAT-IF 2: Fortsatt global uppvärmning - Den globala uppvärmningen fortsätter att öka 

efter att uppnått 1,5°C uppvärmning om cirka 20 år 

Även om politiken inom Sverige och EU har en vilja att dämpa effekterna av klimatförändringarna 
(WHAT-IF Scenarioanalys 1) är det mycket troligt att klimatet kommer att genomgå stora 
förändringar och klimatanpassningar kommer att krävas, både fysiska och organisatoriska. Detta 
oavsett om den globala uppvärmningen håller sig under 2°C eller överstiger dessa nivåer. Eftersom 
den globala uppvärmningen är en pågående process har flera effekter märkts av redan och ännu 
större kommer effekterna att bli inom detta sekel.  

3.1 Klimatförändringarnas påverkan på 
fjärrvärmesektorn 

Enligt IPCC [44] är det mycket troligt att den globala uppvärmningen når 1,5°C mellan år 2030 och 
2052. Klimatförändringarna kommer att få stor påverkan på samhället, energisektorn och även 
fjärrvärmesektorn. Påverkan kommer att märkas, och märks i flera fall redan, på det fysiska 
systemet, bränsletillförsel och fjärrvärmeaffären. Klimatförändringarnas påverkan på klimatet sker 
både som långsammare händelseförlopp och plötsliga händelser, som en ökning av extrema 
väderevent. Vissa klimatindiktorerer är mycket troliga att inträffa redan vid 1,5°C uppvärmning 
medan för andra indikatorer ger olika klimatmodeller olika resultat och därmed är utfallet mer 
osäkert. För att framtidssäkra fjärrvärmesektorn i en framtid med klimatförändringar krävs att de 
mest troliga klimatförändringarna och deras konsekvenser studeras och att verksamheter anpassas 
utifrån de nya förutsättningarna.  

3.1.1 Cost of inaction 

Sternrapporten som kom ut 2007 var den första som kvantifierade ”the cost of inaction” eller 
kostnaden av passivitet för klimatförändringarna som en procentuell minskning av världens BNP 
och konsekvenserna på det ekonomiska systemet visade på allvarligare konsekvenser än tidigare 
publicerade rapporter. Sternrapporten visade att det mänskligheten släpper ut inom de närmaste 
10–20 åren, från att rapporten släpptes 2007, kommer att få stora implikationer för klimateffekterna 
under andra halvan av detta sekel och vidare in i nästa sekel. Kostnaden för att minska utsläppen 
redan nu uppmanades att ses som en investering för att dämpa framtida risk. Om 
utsläppsminskningen görs på ett effektivt och genomtänkt sätt kommer kostnaden att vara 
hanterbar, om däremot ingenting görs riskerar klimateffekterna att ha stor påverkan på den globala 
ekonomin. De ekonomiska konsekvenserna uppskattas i Sternrapporten ge en permanent global 
BNP minskning på 5–20% beroende på hur risker och följdeffekter realiseras. Agerar 

Kostnaden av att inte minska klimatpåverkan i dag kan få stora, oåterkalleliga, 
konsekvenser på globala BNP.  
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världssamfundet däremot nu (återigen 2007) och tar krafttag mot klimatförändringarna så begränsas 
kostnaden till 1% av globala BNP. Anpassningar till de klimateffekter som inträffar kommer att 
krävas tills resultatet av åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen får effekt. Stern uppskattade 
att de globala utsläppen måste understiga 5Gt CO2ekvivalenter/år för att jorden ska kunna absorbera 
gaserna och därmed undvika att koncentrationen ökar [45] [46]. 

2017 tog Stockholm Resilience center fram en färdplan för att klara Parisavtalet och begränsa den 
globala medeltemperaturen till 2°C. För att nå målet måste den globala utsläppsminskningen av 
koldioxid halveras varje decennium från 2020 då världen beräknas ligga på 40Gton CO2 per år fram 
till år 2050 då utsläppen behöver vara nära noll [47]. Hagainitiativet undersökte under 2019 
klimatmålen för de 50 största företagen med huvudkontor i Sverige och fann att enbart 12 av 50 hade 
uppsatta mål om att minst halvera sina utsläpp till 2030 [48]. I CDP:s Europe Report 2018 intervjuade 
849 företag som tillsammans motsvarar 75 % av Europas marknadskapital. I CDP:s rapport uppgav 
80% av företagen att de har identifierat någon form av klimatrelaterad risk. Den enskilt största 
risken, som 52% av företagen har identifierat, är en risk för ökande kostnader till följd av 
klimatrelaterade policy och legala ändringar. 28% ser redan risken realiserad eller förväntar sig att 
den ska realiseras innan 2025 [49].   

3.1.2 Klimatförändringar 
I den senaste utvärderingsrapporten från IPCC (AR5) var den övergripande slutsatsen att risken för 
oåterkalleliga tröskeleffekter, så kallade tipping points, ökar i takt med stigande global 
medeltemperatur. I AR5 uppskattas en global temperaturhöjning på 0,3 (optimistiskt scenario) –
4,8°C (business-as-usual) till slutet av detta sekel [50]. SMHI har beräknat temperaturhöjningen i 
Sverige och fann att för RCP4.5 (kraftfull klimatpolitik som leder till en kraftig minskning av utsläpp 
av växthusgaser) beräknas uppvärmningen i Sverige nå 3°C till slutet av seklet och för RCP8.5 
(business-as-usual) uppskattas temperaturen i Sverige att öka med 5°C  [51]. 

Konjunkturinstitutet (2017) [52] uppskattar att medeltemperatur i södra Sverige kommer att öka 
med 3–6°C och i norra Norrland med 4–10°C fram till nästa sekelskifte. En kraftigare ökning 
förväntas under vinterhalvåret än sommarhalvåret vilket stämmer överens med IPCC:s AR5. 
Konjunkturinstitutet uppskattar att nederbörden kommer öka i hela landet, mellan 0–20% i Skåne 
och 10–40% i Norrlands inland, vilket stämmer överens med IPCC:s AR5 där nederbörden förväntas 
minska i södra Europa och öka i norra Europa [50]. Vidare uppskattar Konjunkturinstitutet att 
havsnivåhöjningar kommer att orsaka kusterosion i Skåne, Blekinge och Halland medan Vänern, 
Hjälmaren och Mälaren riskerar att översvämmas. Växtperioden i Norrland förväntas öka med 20–
70 dagar jämfört med perioden 1961–1990 och i Skåne förväntas växtperioden förlängas med 40–90 
dagar. De identifierade huvudsakliga direkta riskerna och effekterna i norra Europa sammanfattas 
av Konjunkturinstitutet till [52];  

• Risk för mer frekventa vinteröversvämningar  
• Ökad risk för ras och skred 
• Ökad risk för kustöversvämningar och översvämningar på grund av skyfall.  

Majoriteten av de större företagen i Europa ser risker relaterade till 
klimatförändringarna men få har ambitiösa uppsatta mål för att motverka 
klimatförändringar.  
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• Ökande skördar.  
• Ökad skogstillväxt.  
• Ökad vattenkraftproduktion.  
• Minskat uppvärmningsbehov 

Denna lista överensstämmer väl med Europeiska kommissionens kommunikation för A Clean Planet 
for all där klimatförändringarnas påverkan på Europa summerades. För den svenska fjällkedjan 
förväntas en större medeltemperaturhöjning än resterande Europa med minskad glaciärvolym, ökad 
risk för instabil mark, ökad tillväxt av växtlighet samt ökad risk för att olika arter dör ut. De södra 
delarna i Sverige förväntas drabbas snarlikt som stora delar av kontinenten genom en ökning av 
värmeböljor, minskad nederbörd under sommarhalvåret, ökad risk för översvämningar och 
skogsbränder, minskning av skogens ekonomiska värde och ett ökat kylbehov. Resterande delar av 
Sverige förväntas uppleva ökade tunga nederbördsperioder, minskad snömängd, ökad skogstillväxt 
dock i kombination med ökad risk för skogsskadedjur, ökad skaderisk från stormar samt minskat 
uppvärmningsbehov [17].  

Sveriges Kommuner och Regioner har exemplifierat vilka effekter den globala uppvärmningen kan 
få lokalt i Norrköping (fokus på värmeböljor och torka), Härjedalen (fokus på förändrade 
snöförhållanden) och Malmö (fokus på höjda vattennivåer och skyfall) [51]. Områden som centrala 
Norrköping förväntas märka av ökat antal värmeböljor likt den under extremåret 2018. I 
tätbebyggda områden absorberas värmen inte på samma sätt som i naturen vilket bygger upp 
Urbana värmeöar (eng: Urban heat Island), avgränsade områden med varmare temperaturer. Under 
extremåret 2018 upplevde Norrköping 40 dagar med en dygnsmedeltemperatur över 20°C att 
jämföra med 6 dagar under perioden 1961–1990 och 11 dagar under perioden 1991–2013. 
Konsekvenserna av sommaren 2018 i Norrköping var märkbara i form av hälsoproblem, 
skogsbränder, dåliga skördar och att flera lokaler inte kunde utnyttjas [51]. Historiskt (1961–1990) 
har Härjedalen haft 3–6 månader med ett snötäcke och i Vemdalen 6 månader. Enligt RCP4.5 
kommer det i slutet av seklet att minska till 4,5 och enligt RCP8.5 till 3,5 månader vilket kommer att 
bidra till att skidorterna kommer att bli beroende av att tillverka snö, vilket är väldigt 
vattenresurskrävande, för att ha ett fortsatt flöde av skatteintäkter från vinterturismen. Rennäringen 
i Jämtland ser redan konsekvenser att klimatförändringarna med ökad andel nollgenomgångar 
vilken bidrar till isbildning över vinterbetet samt tunnare isar vilket innebär ett behov av nya 
flyttvägar [51]. Mot slutet av detta sekel finns det i RCP8.5 risk för att hamnområdet i Malmö, 
stationsområdet och flera vägar kan komma att stå i vatten. 2014 föll ett ovanligt kraftigt regn över 
Malmö, totalt 125 mm, vilket uppskattas ha kostat Malmö stad 600–700 miljoner kronor för 
materiella skador. Hela södra Sverige beräknas få en markant högre risk för skogsbränder och i slutet 
på seklet beräknas säsongen med skogsbrandsrisk öka med 50 dagar. För jordbruket innebar 2018 
en halvering av skörden på spannmål, oljeväxter, ärtor och böner jämfört med normalåret [51]. 

Förutom de direkta effekternas påverkan i Sverige tillkommer även indirekt effekter som 
uppkommer genom klimatförändringar i andra länder. Sverige har starka kopplingar till andra 
länder som i en högre grad förväntas drabbas mer negativt av de direkta effekterna av 
klimatförändringar än Sverige. Ett exempel är Sveriges låga självförsörjningsgrad på livsmedel som 
medför en risk då effekterna av klimatförändringarna drabbar andra länder. Den internationella 

Sverige är starkt beroende av import och export och kommer därför indirekt att 
påverkas av klimatförändringarnas effekter i andra länder. 
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handeln förväntas påverkas genom ökade transportkostnader och då 90% av handeln sker med 
sjöfart som kan påverkas genom stängda hamnar vid extremväder. För Sverige står exporten för 
ungefär hälften av BNP, de största exportprodukterna är skog och järnmalm, ¾ av exporten går till 
Europa (Tyskland och Norge störst). Importen sker till 80% från Europa. Internationellt är även USA 
och Kina viktiga handelspartners. Sveriges fördelar som skogsproducent kan resultera i ökade 
intäkter och långsiktiga konkurrensfördelar genom en ökande efterfrågan på skogsprodukter. Den 
europeiska marknaden för skogsprodukter förväntas öka och även intresset för svensk skog i 
Nordafrika och mellanöstern. Inom energisektorn riskerar extremväder orsaka skador på 
energiinfrastruktur. Detta kan drabba Sverige som är beroende import av framför allt olja men även 
gas som krävs för att driva andra sektorer, t.ex. jord- och skogsbruk [53]. 

3.1.3 Klimatindikatorer och konsekvenser för 
fjärrvärmen 

Temperaturen är naturligtvis en viktig klimatparameter för en bransch vars produkt framför allt är 
värme och intäktsströmmarna ofta baseras på levererad kWh. Klimatmodeller visar att det är mycket 
troligt att klimatet i Sverige går mot fler varma dagar och färre kallar dagar. Denna förändring i 
klimatet är märkbar redan i dag. Vid 1,5°C uppvärmning uppskattas cirka 10% färre antal graddagar 
för uppvärmning (medeltemperatur <17grader) i större delen av landet vilket leder till ett vikande 
värmeunderlag. Minskade leveranser av fjärrvärme kan leda till utmaningar för fjärrvärmebolag, 
som har en stor andel fasta kostnader till följd av stora investeringar i både produktions- och 
distributionsanläggningar, att bli lönsamma.  En möjlighet uppstår istället på kylsidan då det 
varmare klimatet mycket troligt medför ett ökat antal kylgraddagar (maxtemperatur >20°C) och 
längre värmeböljor (dagar i följd med maxtemperatur >20grader). Utvecklingen av efterfrågan av 
kyllösningar är dock osäker då det vanligaste i Sverige är naturlig kyla (öppna ett fönster). 
Marknaden för mekaniska kyllösningar domineras av kommersiella lokaler [54]. Ett ökat kylbehov 
kan även bli en konkurrensfördel för värmepumpar, särskilt i de fall fjärrkyla inte finns tillgängligt 
[12]. Vilket skulle kunna leda till ytterligare minskat värmeunderlag.  

 Det är mycket troligt med färre antal kalla dagar (maxtemperatur <-7°C) vilket resulterar i minskad 
tjäle i marken. En direkt konsekvens för fjärrvärmesektorn uppkommer vid planering av 
ledningsdjupet på ledningsnätet. En indirekt konsekvens är att det blir svårare att plocka ut 
skogsbränsle. Skogsbruket spelar en viktig roll för fjärrvärmebranschen i Sverige som har över 40% 
biobränslen i bränsletillförseln.  Skogsstyrelsen uppger att minskad tjäle och blötare marker under 
vinterhalvåret ökar risken stormfällning, erosions och ras, och körskador på mark. Körskador på 
mark får som följdeffekter negativ inverkan på vattenekosystem och vattenkvalitet och avskurna 
rötter kan bidra till rotväta hos kvarvarande skog. Körskador försämrar vidare framkomligheten för 
friluftsliv och påverkar landskapsbilden negativt vilket kan orsaka en negativ bild av skogsbruk 
generellt. Avverkning och utforsling av virke från skog till bilväg bör enbart ske vid tjäle eller när 
marken är torr [55]. En möjlighet är att med kortare perioder med tjäle under året förlängs perioden 
då underhåll på ledningsnätet kan utföras. 

Ett vikande värmeunderlag till följd av mildare klimat, energieffektiviseringar 
och ökad konkurrens från värmepumpar kan påverka lönsamheten för 
fjärrvärmeföretag som har en stor andel fasta kostnader i produktions- och 
distributionsanläggningar. 
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Förändringar i nederbörd, som kommer att öka både i totala mängder över året och sett till högsta 
nederbörden under en 7-dagarsperiod och maximal nederbörd som faller under en timme, kopplar 
till flera påverkansfaktorer för fjärrvärmesektorn. Om perioder med blöta marker ökar kan återigen 
uttaget av biomassa påverkas, till exempel skedde detta vintern 2017/2018. Fjärrvärmeleveransen 
ökade 2018 till följd av en kallare vinter än 2017 och den ökade bränsleanvändningen behövde fyllas 
på med fossila bränslen på grund av brist på biobränslen vilket ledde till ökade koldioxidutsläpp 
Andelen fossila bränslen ökade med 0,7% och uppgick 2018 till 5,1%. Bristen på biobränslen berodde 
dels på en ökad efterfrågan dels på att stora nederbördsmängder i södra Sverige gjorde det svårt för 
skogsmaskiner att komma fram, vilket även var fallet för våra grannländer Finland och Litauen. I 
norra Sverige var det istället snömängden som försvårade uttaget av GROT [56].  

Större mängder extremnederbörd kan leda till översvämningar i systemet om dräneringen inte är 
tillräckligt dimensionerad. Översvämningar på grund av nederbörd kan påverka stora delar av 
systemet, exempelvis tunnelsystem, undercentraler, pumpkamrar, elinstallationer och anläggningar 
skulle kunna påverkas [57]. Blötare marker kan leda till markförskjutningar vilket skulle kunna få 
stora konsekvenser för ledningsnätet om den naturliga fixeringen i marken släpper och resulterar i 
brott på ledningen. Fuktiga marker leder även till ökad korrosion, framför allt på äldre ledningar. 
Det är vidare troligt med ökat antal varma dagar med hög relativ fuktighet vilket kan ställa krav på 
bränslelager för att undvika försämrad bränslekvalitet som mögel och snabbare nedbrytning. 
Mikrobiell aktivitet kan även leda till varmgång i bränslet och i förlängningen brand i bränslelager 
genom självantändning [58] [59].  

Långa perioder av torra marker under värmeböljor är ytterligare en risk för uttaget av biomassa och 
skogsbränder [55]. Markberedningsmaskiner riskerar att slå upp gnistor som i värsta fall leder till 
skogsbrand. Skogsmaskiner som arbetade med markberedning var anledningen till att branden i 
Västmanland startade 2014. Markberedningen orsakar gnistor när stålet slår mot stenar och då 
branden i Västmanland startade hade flera andra skogsägare och skogsbolag ställt in 
markberedningsarbetet på grund av länsstyrelsens brandvarningsprognos [60], [61]. Under 
extremtorkan sommaren 2018 påverkades också skogsbruket negativt och skogsavverkning 
avstannade på flera ställen på grund av brandrisken. Skogsstyrelsen och länsstyrelser gick blad 
annat ut och avrådde från allt skogsbruk tills risken för brand minskat [62], [63]. De nya 
förutsättningarna för skogsbruket ökar även granbarkborreskadorna och gynnar även andra 
skadegörare [55]. 

Konsekvenserna på fjärrvärmesektorn till följd av klimatförändringarna påverkar olika delar av 
verksamheten. Förändringarna i temperatur påverkar dimensioneringen av systemet och 
investeringskalkylen, risken för att inte kunna ta ut biomassa ur skogen påverkar driften men kan 
även få konsekvenser på ekonomi, miljö och klimat (beroende på vilket bränsle som ersätter 
biomassan). Störningar i distributionsnätet på grund av översvämningar eller ledningsbrott kan 
påverka leveranssäkerheten. 

3.1.4 Sammanfattning 
What-if scenarioanalys 2 redogör för de fysiska klimatförändringarnas påverkan på fjärrvärmesektorn. 
De fysiska förändringarna märks i vissa fall av redan, vilket beror på att den globala uppvärmningen 
redan uppgår till cirka 1,1°C. Många identifierade påverkansfaktorer kommer sannolikt att ge 
upphov till konsekvenser inom 10–30 år då den globala uppvärmningen når 1,5°C, för att sedan öka 
när klimatet fortsätter förändras.  
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Kostnaden av att inte minska klimatpåverkan nu kan få stora, oåterkalleliga, konsekvenser på 
globala BNP. Majoriteten av de större företagen i Europa ser risker relaterade till 
klimatförändringarna men få har ambitiös uppsatta mål för att motverka klimatförändringar.  

Ett varmare klimat och ökad nederbörd är de klimatparametrar som bedöms få störst påverkan på 
fjärrvärmebranschen. Förändrad efterfrågan på kundsidan, det fysiska systemet och 
bränsletillgången är faktorer som påverkas av klimatförändringarna.  

Tabell 5: Påverkansfaktorer identifierade i What-if scenarioanalys 2 

Påverkansfaktorer Effekt Påverkan 

Färre graddagar för 
uppvärmning  Klimatet blir varmare 

Vikande 
värmeunderlag. 

Fler kylgraddagar  Klimatet blir varmare 
Ökat (teoretiskt) 
kylbehov 

Färre antal kalla dagar - 
förlänger 
underhållsperioden för 
ledningsnätet 

Minskad vintertjäle förlänger 
underhållsperioden för 
ledningsnätet 

Förenklar drift och 
underhållsplanering 

Ökad nederbörd - 
markförskjutning 

Blöta marker kan leda till 
markförskjutningar  

Kan leda till brott på 
ledningsnätet vilket 
påverkar 
leveranssäkerhet 

Ökad nederbörd - 
korrosion 

Blöta marker kan leda till ökad 
korrosion på äldre ledningsnät 

Kan leda till brott på 
ledningsnätet vilket 
påverkar 
leveranssäkerhet 

Ökad extremnederbörd - 
översvämningar 

Översvämningar kan påverka 
elinstallationer (eg. pumpar) i 
hela systemet. Påverkan på 
ledningar främst i tunnelsystem.  

Kan leda till 
driftstopp och brott 
på ledningsnätet 
vilket påverkar 
leveranssäkerhet 

Vegetationsperioden 
förlängs 

Längre tillväxtperiod ger mer 
biomassa generellt 

Ökad tillgång på 
biomassa 

Längre värmeböljor - 
försvårar uttag av 
skogsbiomassa 

Långa perioder av torra marker 
kan försvåra uttaget av biomassa 
då skogsmaskiner utgör en risk 
för skogsbrand.  

Minskad tillgång på 
bioenergi 

Varmare somrar - 
skogsbränder 

Skogsbränder påverkar tillgången 
av biomassa samt möjligheten till 
uttag 

Kortsiktigt ökad 
tillgång - långsiktigt 
minskat utbud 
(särskilt om unga 
bestånd påverkas) 

Färre antal kalla dagar 
och ökad nederbörd - 
försvårar uttag av 
skogsbiomassa 

Minskad vintertjäle och blötare 
marker försvårar vid uttag av 
biomassa 

Minskad tillgång på 
bioenergi 
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Varmare somrar - 
Granbarkborren & andra 
skadedjur gynnas Skador på biomassa 

Kortsiktigt ökad 
tillgång - långsiktigt 
minskat utbud 
(särskilt om unga 
bestånd påverkas) 

 

4 Resulterande analys 
De påverkansfaktorer som identifierats genom de två what-if scenarierna tilldelas i ett första steg en 
konsekvens och en sannolikhet som multipliceras till ett exponeringstal. Exponeringstalet beskriver 
hur akut påverkansfaktorn är för branschen att hantera och inkludera i framtida investeringsbeslut. 
I ett andra steg grupperas påverkansfaktorerna till påverkansbilder, och alternativ för att 
framtidssäkra presenteras. Slutligen presenteras branschens tankar utifrån påverkansbilderna och 
fjärrvärmens sätts i ett vidare systemperspektiv.  

4.1 Påverkansfaktorer: Konsekvens, 
sannolikhet och exponering  

Tabell 6 nedan listar de identifierade påverkansfaktorerna som framkommit i de två what-if 
analyserna. Påverkansfaktorerna är oftast en risk för fjärrvärmebranschen men kan även vara en 
möjlighet och ibland både en risk och en möjlighet beroende på tidsperspektivet. Faktorerna kan 
delas in i två kategorier, dels de politiska som uppkommer i ett försök att minska de fysiska 
effekterna på ett hållbart sätt (identifierades i WHAT-IF Scenarioanalys 1) och dels de fysiska 
effekterna som uppstår till följd av ett förändrat klimat (identifierades i WHAT-IF Scenarioanalys 2).  
Tabell 6 redogör vidare för den bedömda konsekvensen respektive påverkansfaktor bedöms ha på 
branschen om den realiseras och sannolikheten att påverkansfaktorn realiseras inom 20–30 år. Den 
korta medföljande motiveringen är ett resultat av litteraturstudien som utgjorde what-if analyserna 
och mer information finns att ta del av under respektive what-if analys. Den resulterande 
exponeringsfaktorn för respektive påverkansfaktor har kategoriserats i tre kategorier; Bevaka (1–4), 
Förbered (6–9), Agera (12–16).  

Bedömningarna är gjorda utifrån ett branschperspektiv men analysen kan anpassas till enskilda 
företag eller anläggningars förutsättningar, vilket skulle ge en annan exponering gentemot de olika 
påverkansfaktorerna. 
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Tabell 6: Konsekvens, sannolikhet och exponering för de identifierade påverkansfaktorerna 

Påverkansfaktor Konsekvens (bedömning och motivering) Sannolikhet (bedömning och motivering) Exponering 

Ambitiösare klimatmål 4 Leder till ökad konkurrens. 
Fjärrvärmens bränslemix har över 40% 
biobränslen. Förändringar i pris och 
tillgång kan få stor konsekvens. Risker 
relaterade till bränslepriset har i 
tidigare studier bedömts som de allra 
viktigaste att hantera. 

4 EU:s klimatmål om koldioxidneutralitet till 2050 16 

Högre krav för hållbar 
biomassaproduktion 

3 Bedömningar visar på stora skillnader 
mellan teknisk och hållbar 
biomassapotential. Den hållbara 
potentialen inom Europa bedöms inte 
vara tillräcklig 2050. 

3 Implementeringen av hållbarhetskriterierna i 
EU:s reviderade Förnybarhetsdirektiv 
(2018/2001) pågår i Europa. Hållbar biomassa 
lyfts i många sammanhang. 

9 

Konflikt om markanvändning 1 Energigrödor är en mycket liten del av 
bränslemixen idag. 

3 Finns redan restriktioner på att nyttja 
biobränslen från åkermark som skulle kunna 
användas som livsmedel eller djurfoder.  

3 

Ökning/Införande av 
koldioxidpriser globalt 

3 Leder till ökad konkurrens. 
Fjärrvärmens bränslemix har över 40% 
biobränslen. Förändringar i pris och 
tillgång kan få stor konsekvens. Risker 
relaterade till bränslepriset har i 
tidigare studier bedömts som de allra 
viktigaste att hantera. 

3 15% av globala GHG-utsläpp betalar redan. Fler 
marknader är på väg att införa koldioxidpriser 
inom kommande år. 

9 

Mål för att återvinna och 
återanvända material 

3 Avfall står för över 20% av 
fjärrvärmens bränslemix.  Förändringar 
i pris och tillgång kan få stor 
konsekvens. Risker relaterade till 

2 EU:s avfallspaket med bindande avfallsmål 
beslutades redan 2018 

6 
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bränslepriset har i tidigare studier 
bedömts som de allra viktigaste att 
hantera. 

Länder förbränner sig eget avfall 2 25% av avfallet som förbränns i Sverige 
importeras. 

1 Incitamentet att bygga ut inhemsk 
avfallsförbränningskapacitet minskas av låga 
mottagningsavgifter. EU har inga krav på att 
enskilda länder ska kunna ta hand om det egna 
avfallet. 

2 

Förbättrad energiprestanda 4 Värmeunderlaget minskar med 12TWh 
(~12% av totala uppvärmningssektorn). 
Värme är kärnverksamhet. 

4 Energimyndighetens långsiktsscenarier visar på 
ett vikande värmeunderlag på 12TWh till 2035 
p.g.a. att lönsamma energieffektiviseringar 
genomförs. 

16 

Nybyggnation 3 Uppskattningsvis +8TWh till 2050. 
Mindre påverkan än förbättrad 
energiprestanda. 

4 Energimyndighetens långsiktsscenarier visar på 
+8TWh till 2050 

12 

Färre graddagar för uppvärmning  3 Värmebehovet minskar ca 4% till 2040 
och 8% till 2065 p.g.a. förändrat klimat 

4 Mycket troligt med minskat antal dagar 
(medeltemp <17grader) 

12 

Fler kylgraddagar  2 Kylbehovet ökar 6–8% till 2040 och 
13–16% till 2065. Kyla kommer dock 
fortsätt vara en liten del av värme- och 
kylmarknaden. Kan bli ett sätt att 
behålla fjärrvärmekunder 

4 Mycket troligt med ökat antal dagar (maxtemp 
>20°C) 

8 

Färre antal kalla dagar - förlänger 
underhållsperioden för 
ledningsnätet 

1 Underlättar arbetet genom att 
tidsperioden förlängs men 
konsekvensen bedöms som liten. 

4 Mycket troligt med minskad tjäle p.g.a. ökade 
temperaturer 

4 

Ökad nederbörd - 
markförskjutning 

3 Brott på ledning är en allvarlig 
konsekvens. Mekaniska 

2 Troligt med ökad nederbörd och att den 
maximala sjudygnsnederbörden ökar 

6 
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markförskjutningar kan påverka både 
nya och gamla rör. 

Ökad nederbörd - korrosion 1 Inte så stor påverkan på branschen då 
äldre ledningar byts ut kontinuerligt 

2 Troligt med ökad nederbörd och att den 
maximala sjudygnsnederbörden ökar 

2 

Ökad extremnederbörd - 
översvämningar 

2 Elinstallationer (eg. pumpar) i hela 
systemet kan påverkas. Generellt i 
branschen finns inte så mycket 
tunnelsystem 

2 Troligt med ökad risk för översvämning i 
samband med kraftigt regn (maximala 
nederbördsintensiteten ökar) 

4 

Vegetationsperioden förlängs 3 En generellt ökad tillväxt av biomassa 
gynnar fjärrvärmebranschen som har 
över 40% biobränslen i bränslemixen. 

4 Mycket troligt med längre vegetationsperiod. 12 

Längre värmeböljor - försvårar 
uttag av skogsbiomassa 

2 Uttaget försvåras, främst lokalt, av att 
skogsmaskiner utgör brandrisk. 
Negativ opinion om branschen tvingas 
använda fossila bränslen under en 
period. 

3 Mycket troligt med längre värmeböljor (dagar i 
följd med max. temp >20°C ) och troligt med 
vissa år av torrare markförhållanden 

6 

Varmare somrar - skogsbränder 2 Främst lokal påverkan. Konsekvensen 
för branschen blir liten. 

2 Troligt med ökad risk för skogsbränder främst 
till följd av varmare somrar och längre 
värmeböljor 

4 

Färre antal kalla dagar och ökad 
nederbörd - försvårar uttag av 
skogsbiomassa 

3 Negativ opinion om branschen tvingas 
använda fossila bränslen då 
biobränslen ej finns att tillgå under en 
period (exempelvis under 2017/2018) 

3 Mycket troligt med minskad tjäle och troligt 
med blöta förhållanden under vinterhalvåret 

9 

Varmare somrar - Granbarkborren 
& andra skadedjur gynnas 

3 Storskaligt kan det bli problem med 
granbarkborrar om inte åtgärder 
vidtas. 

2 Troligt med mer gynnsamma förhållanden för 
granbarkborre främst till följd av längre och 
varmare sommarperiod. 

6 
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4.2 Påverkansbilder & Framtidssäkring 
Genom att gruppera de identifierade påverkansfaktorerna har tre påverkansbilder formulerats. 
Bilderna visar vilka faktorer som behöver inkluderas i beslutsprocesser för att framtidssäkra 
investeringen inom olika delar av verksamheten. Påverkansbilderna är utformade med ett fokus på 
ett 20–30 års perspektiv vilket innebär att beslut som tas kring reinvesteringar detta decennium bör 
ta in dessa aspekter. Det förekommer ett stort reinvesteringsbehov i fjärrvärmebranschen till 2030 
och företag som reinvesterar fram till 2030 kommer att påverkas av de formulerade påverkansbilder 
under investeringens livslängd. Beslut som tas i dag bör inte försvåra möjligheten att anpassa 
verksamheten till politiska beslut eller fysiska förändringar som uppstår i framtiden till följd av 
klimatförändringar.  

Påverkansbild 1: Bränsleberoende  
Risken är att reinvestera i centrala produktionsanläggningar med tungt bränsleberoende och 
därmed bli inlåst med anläggningar till vilka konkurrensen om bränslen kan komma att öka och 
därmed också priserna. Denna risk kan uppstå både för biobränsle- och avfallsanläggningar.  

Påverkansfaktorer som bedöms påverka denna påverkansbild är listade i Tabell 7. Tillgången på 
biomassa påverkas av de fysiska förändringarna i och med ett förändrat klimat. Här återfinns både 
möjligheter, som längre växtperioder, och risker, som att marken är för blöt eller för torr för att 
bränsle ska kunna tas ut och att skadedjur gynnas. Till 2050 ska EU vara klimatneutralt och 
uppskattas ha ett underskott av hållbar biomassa. Efterfrågan på biomassa till flertalet olika sektorer 
ökar och därmed även kostnaden. Detta kan även drivas på av införandet av koldioxidskatter. Mål 
för att återvinna, återbruka och återanvända material samt ett ökat fokus på cirkulär ekonomi kan 
på sikt minska mängden avfall till förbränning, likaså om exporterande länder bygger ut egen 
avfallsförbränningskapacitet. Enskilda faktorer att agera på bedöms vara Ambitiösare klimatmål 
och att Vegetationsperioden förlängs. Flera faktorer bör förberedas för och kan därför vara bra att 
inkludera i beslutsunderlag för investeringar. Vissa faktorer räcker att bevaka.  

Tabell 7: Påverkansbild 1-Påverkansfaktorer och exponering  

Påverkansfaktor Konsekvens Sannolikhet Exponering 

Ambitiösare klimatmål 4 4 16 

Högre krav för hållbar biomassaproduktion 3 3 9 

Konflikt om markanvändning 1 3 3 

Ökning/Införande av koldioxidpriser globalt 3 3 9 

Mål för att återvinna och återanvända material 3 2 6 

Länder förbränner sig eget avfall 2 1 2 

Vegetationsperioden förlängs 3 4 12 
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Längre värmeböljor - försvårar uttag av 
skogsbiomassa 2 3 6 

Varmare somrar - skogsbränder 2 2 4 

Färre antal kalla dagar och ökad nederbörd - 
försvårar uttag av skogsbiomassa 3 3 9 

Varmare somrar - Granbarkborren & andra 
skadedjur gynnas 3 2 6 

 

Framtidssäkra: Konsekvensen och därmed risken kan minskas genom att branschen minskar sitt 
bränsleberoende. Fjärrvärmebranschen har unika möjligheter att frigöra resurser som kan gynna 
omställningen i resten av samhället, både i Sverige och Europa. Alternativa bränslen för att leverera 
fjärrvärme och fjärrkyla kan vara industriell spillvärme (finns fortfarande en stor outnyttjad 
potential i Sverige), lågtempererad (urban) spillvärme och förnybar energi såsom solvärme och 
geotermisk värme.  

Nyckelfrågor: Hur kommer bränsletillgången till produktionsanläggningarna att se ut de närmaste 30 
åren? Hur kommer priset och konkurrensen att utvecklas? Kan risken minska genom att byta till ett 
annat bränsle eller restvärme? 

Påverkansbild 2: Det fysiska systemet 
Risken vid påverkan på det fysiska systemet, ledningsnät och anläggningar, är att störningar kan 
påverka leveranssäkerheten till kund. Just leveranssäkerhet ses av fastighetsägare som en av 
fördelarna med att ha fjärrvärme som uppvärmningsform och om den aspekten försämras kan en 
konsekvens bli att kunder byter till andra alternativ. 

Påverkansfaktorer som bedöms påverka denna påverkansbild är listade i Tabell 8. Det fysiska 
systemet påverkas främst av förändrad nederbörd och blötare marker. Förändrade 
markförhållanden som resulterar i markförskjutningar och därmed brott på ledningsnätet bedöms 
utgöra den störa exponeringen, dock bedöms den tillhöra exponeringskategorin ”förbered”. De 
andra påverkansfaktorerna bedöms inte ha någon större påverkan på branschen och räcker att 
bevaka. Lokalt kan de dock få större påverkan, till exempel i fjärrvärmesystem med ett äldre 
ledningsnät eller tunnelsystem. En möjlighet uppkommer då underhållsperioden för ledningsnätet 
förlängs då förekomsten av tjäle minskar.  

Tabell 8: Påverkansbild 2-Påverkansfaktorer och exponering  

Påverkansfaktor Konsekvens Sannolikhet Exponering 

Färre antal kalla dagar - förlänger 
underhållsperioden för ledningsnätet 1 4 4 
Ökad nederbörd - markförskjutning 3 2 6 
Ökad nederbörd - korrosion 1 2 2 
Ökad extremnederbörd - översvämningar 2 2 4 
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Framtidssäkra: Genom att förlägga markliggande ledningar på väldränerade platser med låg risk för 
höjd grundvattennivå vid ihållande nederbördsfenomen undviks att den naturliga fixeringen 
försvinner. Kartlägg markförhållanden vid uppgradering och nybyggnation. Det är främst för äldre 
ledningar som fuktiga marker och korrosion är en risk och dessa ledningar byts kontinuerligt ut 
redan i dag. Översvämningslarm i utsatta delar av systemet och tillgång till portabla pumpar. Skifta 
fokus från produktion till distribution av värme och möjliggör användning av fler och 
decentraliserade anläggningar, vilket skapar en stärkt resiliens. 

Nyckelfrågor: Hur kan vi säkra leveranssäkerheten från yttre störningar som påverkar ledningsnätet 
och andra delar av systemet? Behövs ytterligare investeringar eller övervakning? 

Påverkansbild 3: Fjärrvärmeaffären 
Risken för fjärrvärmeaffären är framför allt ett vikande värmeunderlag och därmed minskade 
intäkter för företag som baserar sina intäktströmmar på såld värme. Risken finns att framtida system 
och investeringsbeslut baseras på dagens värmeunderlag och blir felaktigt dimensionerade, 
ineffektiva och olönsamma. Inlåsningseffekter kan uppstå i och med central produktion och att 
systemet inte byggs för distribuerad produktion. Även en risk att fokusera sin affärsmodell och 
organisation kring såld värme som intäktsström och därmed missa möjligheter kring kyla eller 
utökad service. 

Påverkansfaktorer som bedöms påverka denna påverkansbild är listade i Tabell 9. Vikande 
värmeunderlag till följd av förbättrad energiprestanda i byggnader samt färre graddagar för 
uppvärmning till följd av ett varmare klimat är två riskfaktorer där exponeringen för branschen 
bedöms vara hög. En möjlighet att agera på är ett ökat värmeunderlag som uppstår i nybyggnation 
på grund av en befolkningsökning. En annan möjlighet att förbereda för är ett ökat (teoretiskt) 
kylbehov då antalet kylgraddagar ökar.  I dag kommer efterfrågan på kyllösningar främst från 
kommersiella lokaler och troligen är det främst där efterfrågan kommer att öka inom de närmaste 
20–30 åren. Kyla kommer dock även fortsätt vara en liten del av den totala fjärrvärmeaffären.  

Tabell 9: Påverkansbild 3-Påverkansfaktorer och exponering  

Påverkansfaktor Konsekvens Sannolikhet Exponering 

Förbättrad energiprestanda 4 4 16 
Nybyggnation 3 4 12 
Färre graddagar för uppvärmning  3 4 12 

Fler kylgraddagar  2 4 8 
 

Framtidssäkra: Förutom prognoser för befolkningsökning och nybyggnation på nätområdesnivå 
behöver framtida energieffektiviseringar och klimatsignalen inkluderas i bedömningarna över det 
framtida värmeunderlaget inför ett investeringsbeslut. Om kyla kan erbjudas inom 
fjärrvärmeaffären minskar risken att kunder byter till värmepumpslösningar av den anledningen. 
Kundernas behov och därmed efterfrågan förändras och för att följa med i utvecklingen kan det kan 
vara tillfälle att se över företagets affärsmodell. Genom att definiera vilka värden som skapas för 
kunden i dag och vilka ytterligare värden som skulle kunna skapas i en utvecklad affärsmodell kan 
både kostnadsbilden och intäktströmmar förändras. Exempel på nya värden som kan skapas för 
kunden är miljömässig hållbarhet (”the green value”), utökad servicenivå (”servicification”) och kyla.   
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Nyckelfrågor: Hur förändras kundernas behov och efterfrågan? Finns möjligheten att erbjuda även 
kyllösningar eller utökat serviceerbjudande för att knyta kunden närmare? Behöver affärsmodellen 
anpassas? 

4.3 Branschperspektiv 
Inom projektet testades påverkansbilderna på två fjärrvärmebolag, Mölndal energi och E.ON, och 
deras kommentarer är sammanfattade nedan.  

För Påverkansbild 1: Bränsleberoende är det viktigt att vara tydlig med att det biobränsle som 
förbränns av fjärrvärmebranschen i huvudsak består av restprodukter.  Detta är ett perspektiv som 
ofta tappas bort då man pratar om biobränslen till fjärrvärmesektorn och istället för att kalla det för 
biomassa föreslås en alternativ formulering, förnyelsebara restprodukter. Konkurrensen om alla 
biomassasortiment kommer dock att öka på sikt och betalningsviljan hos dessa nya aktörer, kontra 
betalningsviljan för fjärrvärme och el (om kraftvärmeverk), kommer att vara avgörande för 
fjärrvärmebranschen bränsleutveckling. Mölndal energi märker redan idag av nya aktörer på 
marknaden som konkurrerar om lågvärdiga restprodukter. En ökad biodrivmedelsproduktion leder 
till ökad konkurrens men kan också bli en möjlighet för branschen om produktionen förläggs så att 
restvärmen kan tas tillvara på i ett fjärrvärmenät. E.ON anser att alla de listade påverkansfaktorer är 
relevanta. Man ser det dock som mindre sannolikt att konkurrensen om biomassa till förbränning 
från kontinenten kommer att få stor påverkan. Många europeiska länder har inte tillgång till skog 
på samma sätt som i Norden och att då övergå till biobränslen blir ett mindre naturligt steg och det 
anses mer troligt att utvecklingen går mot el och vätgas, som också anses renare. Även i Norden 
märks redan ett intresse av att förbränna mindre biobränslen (exempelvis Helsinki Challenge [64]). 
Konkurrensen om biomassa kommer då främst att påverkas av vägvalen för utvecklingen mot en 
fossilfri transportsektor. Om inriktningen fokuseras på biodrivmedel så kommer konkurrensen att 
öka.  

För Påverkansbild 2: Det fysiska systemet är bedömningen att denna påverkansbild har mindre 
exponering och påverkan än de andra påverkansbilderna. Det är en aspekt som är relevant att 
hantera men bedöms inte akut och båda aktörerna anser att man har bra koll på denna 
påverkansbild. I Mölndal är det snarare sammansättningen av marken som påverkar dessa faktorer 
och påverkan från ett förändrat klimat bedöms som sekundär.  

För Påverkansbild 3: Fjärrvärmeaffären är ett förändrat (varmare) klimat något som båda aktörerna 
har märkt av och samtliga faktorer anser man sig ha god koll på. E.ON lyfte att branschen behöver 
bli mer kostnadseffektiv som effekt av detta, till exempel genom effektiviseringar och digitalisering 
hela vägen ut till kund. Fjärrvärmeaffären handlar inte enbart om att erbjuda det billigaste 
uppvärmningsalternativet till kund då fjärrvärmen erbjuder andra kundvärden, som hög 
leveranssäkerhet. Utvecklingen av värmeeffektbehovet på grund av klimatförändringarna anses mer 
komplicerat än utvecklingen av energibehovet. Mölndal energi lyfter den förbättrade 
energiprestandan i ett större perspektiv än vikande värmeunderlag till följd av 
energieffektiviseringar. Utifrån hur kraven för energiprestanda i byggnaders utformas i BBR, SGBC 
och påverkan från EU:s taxonomi kan även möjligheter uppkomma. Ett fjärrvärmenät som faller väl 
ut i miljöprestanda och i EU:s taxonomi kan skapa nya kundvärden, som bättre investeringsvillkor. 
I den pågående omställningen är det viktigt att se bortom pannaspekten och fokusera på kundaspekten.  
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5 Diskussion och slutsats 
Projektet har utifrån de två analyserade scenarioanalyserna identifierat tre påverkansbilder för 
fjärrvärmesektorn till följd av klimatförändringarna.  

1) Bränsleberoende: reinvestering i stora produktionsanläggningar centralt belägna i nätet med 
tungt bränsleberoende och därmed inlåsningseffekter. Konkurrensen om, och tillgången på, 
biobränslen (och avfall) kommer att förändras framöver. Nya aktörer med högre betalningsvilja 
kommer på sikt att konkurrera även om lågvärdiga biomassasortiment.  För att framtidssäkra 
behöver branschen minska sitt bränsleberoende och omställningen behöver påbörjas redan denna 
investeringscykel. Alternativa bränslen kan vara industriell spillvärme, lågtempererad spillvärme 
och förnybar energi såsom solvärme och geotermisk värme.  

2) Det fysiska systemet: störningar på ledningsnät och anläggningar som påverkar 
leveranssäkerheten till följd av ökad nederbörd och blötare marker. Framtidssäkra genom att skifta 
fokus från produktion till distribution av värme. Denna påverkansbild bedöms vara minst akut 
hantera.  

3) Fjärrvärmeaffären: investeringsbeslut baseras på kunders efterfrågan i dag och resulterar i 
inlåsningseffekter och missade möjligheter. Framtidssäkra genom att göra fjärrvärmen mer 
kostnadseffektiv och utveckla affärsmodellen till att inkludera fler kundvärden som utökat 
serviceerbjudande för att knyta kunden närmare.  

En utveckling i branschen som har potential att minska exponeringen i samtliga påverkansbilder är 
att gå mot fjärde generationens (lågtempererade) fjärrvärmetekniker. Lågtempererade nät förenklar 
integreringen av lågtempererad energi som alternativt bränsle, vilket också underlättar för 
prosumenter i nätet. Med flera mindre och decentraliserade produktionsenheter i nätet skapas en 
resiliens och fokus för fjärrvärmebolaget går från att producera värme till att distribuera. Ett 
teknikskifte möjliggör en utveckling av affärsmodellen, till exempel krävs mer övervakning och 
styrning av systemet och därmed en närmare kunddialog.     

Då effekter och anpassningar till följd av klimatförändringar analyseras är det viktigt att ha med 
systemperspektivet för att undvika suboptimeringar. En övergång från centrala 
förbränningsanläggningar med stort bränsleberoende till lågtempererade fjärrvärmenät baserade på 
restvärme och förnybar energi skulle få flera effekter i ett systemperspektiv. För det första så frigörs 
biobränslen som kan möjliggöra klimatomställningen inom andra sektorer som transport och 
industri. Som framkommit i rapporten kommer samtliga biomassasortiment på sikt att ha alternativ 
avsättning förutom att eldas upp i fjärrvärmeanläggningar. Samtidigt kommer omställningen av 
samhället att leda till ett ökat elbehov, redan idag finns lokal effektbrist i elnätet och styrbar 
kraftproduktion kan reglera när det blir mer vind i systemet. Dessa faktorer talar för fortsatt 
samproduktion av värme och el i kraftvärmeverk med hög verkningsgrad. Mängden avfall kommer 
på sikt att minska men troligt är att samhället kommer att ha ett behov av att hantera avfall under 
många år framöver. Kraftvärmeverk som förbränner förnybara bränslen har även potential att bidra 
med negativa koldioxidutsläpp genom bio-CCS. För fjärrvärmebranschen verkar det rent 
affärsmässigt dock inte finnas några prismässiga eller ekonomiska fördelar med kraftvärme idag 
utan kraftvärme innebär enbart en ökad risk för verksamheten. Politiken verkar heller inte ha några 
planer på att stärka kraftvärmens konkurrenskraft [3].  
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Den största exponeringen för fjärrvärmebranschen till följd av klimatförändringarna bedöms vara 
den som uppstår till följd av politiska beslut som förändrar marknadsförutsättningarna. Förutom de 
påverkansfaktorer som identifierats i scenarioanalyserna i detta projekt finns många ytterligare 
politiska faktorer att bevaka, till exempel: utvecklingen av elektrifieringen i samhället, 
sektorskoppling, bio-CCS och miljö/energiprestanda i byggnader. Politiska drivkrafter kommer att 
vara avgörande för utvecklingen av fjärrvärme- och kraftvärmebranschen. 

Liknande scenarioanalyser som fokuserar på påverkansfaktorer och exponering till följd av 
klimatförändringarna kan utföras även på andra branscher, fördjupat för fjärrvärmen eller 
fokuserat för ett enskilt fjärrvärmeföretag eller anläggning.   
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