
Fjärrvärmens utveckling i Sverige
– En modellansats

Några av de modellverktyg 
som utnyttjas i NEPP-projektet 
omfattar både el och fjärrvär-
me, bl.a. TIMES-NORDIC. Med 
utgångspunkt i olikheterna i de 
fyra värmemarknadsscenarier 
som presenteras i föregående 
avsnitt har vi gjort en första mo-
dellansats med Times-modellen, 
i en beräkning baserad på sam-
hällsekonomisk kostnads-
eff ektivitet. Resultatet visar då 
en utveckling för fjärrvärmen 
som innehåller inslag från alla 
fyra värmemarknadsscenarier-
na ovan.

Fjärrvärmens omfa  ning förblir, visar 
resultatet från Times-analysen, på 
en rela  vt konstant nivå, eller på 
lång sikt svagt ökande nivå, under 
hela perioden fram  ll 2045. Därmed 
liknar utvecklingen av  ärrvärmen 
den i scenariot ”Långsam utveckling”, 
(se kapitlet Scenarier för fram  da 
uppvärmning i Nepp:s halv  dsrapport 
Energisystemet i en ny  d . Sam  -
digt kan vi notera en svag minskning 
av  ärrvärmeanvändningen under 
perioden 2025-2040, som både kan 
förklaras av större satsning på energi- 
eff ek  visering och viss konvertering 
 ll värmepumpar, jämfört med ”Lång-

sam utveckling”. Under denna period 
visar därmed Times-analysen på en 

utveckling som mer liknar scenarierna 
”Mer individuellt” och ”Kombinerade 
lösningar”. 

Även om Times-modellen inte har den 
detaljeringsgraden, är det naturligt-
vis rimligt a   anta a   utvecklingsrikt-
ningen i verkligheten är olika mellan 
olika system,  ll exempel mellan 
 llväxtregioner kontra regioner med 

en högre grad av u  ly  ning samt 
vid lokala skillnader i produk  onens 
sammansä  ning och därmed dess 
konkurrenskra  . Utvecklingen för de 
kommande 10-15 årens  ärrvärmean-
vändning är också, visar Times-
analyserna, rela  vt känsliga för olika 
antaganden för el- och bränslepris-
utvecklingarna.
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På längre sikt är de billigaste eff ek  viseringsåtgärderna 
u  ömda sam  digt som elpriserna s  ger  ll följd av skärpt 
klimatpoli  k. Dessutom antas det totala uppvärmnings-
behovet a   fortsä  a a   öka  ll följd av befolkningsökning 
och ekonomisk  llväxt (se föregående avsni  ) vilket med- 
för a   såväl värmebehovet som  ärrvärmebehovet på 
lång sikt återigen ökar. Modellberäkningarna pekar också 
på småhussektorn som en poten  ell  llväxtmarknad på 
längre sikt, men här är osäkerheten stor.

Sammantaget, se   över hela analysperioden, visar Times-
analyserna inte på några drama  ska förändringar avseen-
de  ärrvärmeanvändningen, vilket gör a   Times-resultatet 
har större likheter med scenarierna ”Långsam utveckling” 
och Kombinerade lösningar” när det gäller  ärrvärme-
användningen, än med scenarierna ”Energisnåla hus” och 
”Mer individuellt”.

När det gäller  ärrvärmeproduk  onens sammansä  ning 
så sker heller inga drama  ska förändringar i våra Times-
analyser. De fossila energislagen fasas ut under perioden, 
sånär som på den fossila andelen av det brännbara av-
fallet (se härom i  digare avsni  ), hy  gaser och en mycket 
liten andel eldningsolja för spetslastproduk  on. Biobräns-
len av olika slag och avfall är de två helt dominerande 
energislagen såväl idag som i fram  den.


