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Fortum – ett energi- och 
kraftvärmeföretag i Norden, 
Ryssland, Polen och Baltikum 
 



Fortums mission och strategi 
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Strategi 

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag  

och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar  

för samhället och levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. 

Mission 

Bygga vidare på den 

starka nordiska basen 
Skapa en stabil 

resultattillväxt i Ryssland 

Bygga en plattform  

för framtida tillväxt 

Stark kompetens inom koldioxidfri vattenkraft, kärnkraft  

och effektiv kraftvärmeproduktion samt inom energimarknader 



Fortum har cirka 110 000 aktieägare 
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• Ett kraft- och värmebolag i Norden, Ryssland, Polen och Baltikum. 

• Noterat på Helsingforsbörsen sedan 1998. 

• Bland de mest omsatta aktierna på Helsingforsbörsen. 

• Börsvärde cirka 18 miljarder euro. 

 

Internationella investerare 30,7% Finska staten 50,8% 

Andra finska investerare 7,9% 

Hushåll 8,3% 

Finansiella institutioner och försäkringsbolag 2,3% 
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Fortum är idag en medelstor europeisk kraftproducent  
och globalt en betydande värmeproducent 

1) * inkl. Fortums intressebolag Fortum Värme; elproduktion 1,3 TWh och värmeproduktion 8,3 TWh. 

2)  Veolia inkl. Dalkia International och  EDF inkl. Dalkias verksamheter i Frankrike. 

Källa: företagsinformation , Fortum analys, 2013 siffror pro forma, uppgift om Beijing DH:s värmeproduktion inte tillgänglig. 
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Fortum i korthet 

Nyckeltal 2014 

Omsättning 4,8 miljarder euro 

Jämförbart 

rörelseresultat  

1,4 miljarder euro 

Anställda 8 800 
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Fortum i korthet 
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Polen 
Elproduktion          0,7 TWh 

Värmeförsäljning   3,4 TWh 

Baltikum 
Elproduktion          0,7 TWh 

Värmeförsäljning   1,2 TWh 

Norden 
Elproduktion*                 49,2 TWh 

Värmeförsäljning*           10,9 TWh 

Elhandelskunder          1,3 miljoner 

Elnätskunder i Sverige 0,9 miljoner 

 

Ryssland (OAO Fortum)* 
Elproduktion                23,3 TWh 

Värmeförsäljning         26,0 TWh 

Indien 
Elproduktion  9 GWh 

*Inkl. Fortum  Värme: elproduktion 1,2 TWh 

och värmeförsäljning 7,6 TWh. 

*Ytterligare, 29.5 % andel i TGC-1. 



Fortums el- och värmeproduktion i Europa 

7 

Kärnkraft 

47% 

Kol 4% 

Övriga 2% 

Vattenkraft 43% 

Naturgas 2% 

Biobränsle 2% 

Fortums elproduktion  

i Europa 

51,3 TWh år 2014  

(Elproduktionskapacitet 10 478 MW) 

Torv 2% 
Olja 1% 

Avfall 15% 

Naturgas  
15% 

Biobränsle 24% 

Värmepumpar, 
elektricitet  

17% 

Kol 26% 

Fortums värmeproduktion 

i Europa 

15,7 TWh år 2014  

(Värmeproduktionskapacitet 7 572 MW) 

Inkl. Fortum Värme; elproduktion 1.2 TWh (kapacitet  627 MW) ja värmeproduktion 7.5 TWh (kapacitet 3 636 MW).  



 Mot solekonomi 
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Solekonomi 
Solbaserad produktion med  

genomgående hög systemeffektivitet 
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Höga utsläpp                                 Utsläppsfri 

Traditionell  
energiproduktion 

Ändliga resurser med hög  

miljöbelastning 

 

 

 
Kol Gas 

Olja 

 

 

 

Avancerad 

energiproduktion 
Energieffektiv produktion 

 och/eller låga utsläpp 

 

 

 

 

Kärnkraft  

idag 

Morgondagens 

kärnkraft 

CHP 

CCS 

Geotermisk 

Vatten 

Vind 

Sol 

Hav 

Biobränsle 

Lagring 

Aktiva 

konsumenter Efterfråge- 

elasticitet 

Gränsöverföring 

Smarta  

applikationer 

Imorgon 



Fortums rapporteringssegment och divisioner 
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Russia 
• Kraft- och värmeproduktion 

samt försäljning i Ryssland 

• Omfattar OAO Fortum och 

Fortums drygt 25-procentiga 

andel i TGC-1 

Power and Technology 
• Vatten- kärn- och värmekraft 

• Power Solutions och 

professionella tjänster 

• Portföljhantering och trading 

• Teknologi- och FoU-funktionerna 

• Består av två divisioner: 

– Hydro Power and Technology 

– Nuclear and Thermal Power 

Heat, Electricity Sales 

and Solutions 
• Kraftvärmeverk (CHP) 

• Fjärrvärmeverksamhet och 

företagsaffärer inom värme 

• Solar business 

• Elhandel och motsvarande 

privatkundserbjudanden 

• Corporate Sustainability 



Fortum Värme –  
hållbara energilösningar 
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Tillsammans med våra kunder  
och partners skapar vi de mest 
resurseffektiva och hållbara 
energilösningarna för städer 
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Fortum Värmes mål 

Våra kunder har en klimatneutral och 

resursneutral energilösning baserad på  

100 procent förnybar och återvunnen 

energi senast 2030. Vi vill nå målet 

betydligt tidigare än så. 
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Stockholms stad är delägare i Fortum Värme 

• Fortum Värme ägs till 90,1 procent av 

Fortum och till 9,9 procent av 

Stockholms stad.  

• Från och med 1 januari 2016 kommer 

Fortum och Stockholms stad äga  

50 procent var. 

• 2014  började Fortum Värme refinan-

siera verksamheten. Övergången från 

ägarfinansiering till självfinansiering  

i de externa kreditmarknaderna 

fullbordas under 2015. 
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Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el 

• Fortum Värme producerar miljö-

anpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el.  

• Fortum Värme levererar fjärrvärme  

och fjärrkyla i Stockholmsregionen. 

• Fortum Värme har öppnat upp nätet  

för handel med värme och kyla. 
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Stockholm Gas levererar stadsgas och fordonsgas 

• Stockholm Gas AB är ett dotterbolag  

till Fortum Värme. 

• Äger och driver 50 mil långt stadsgas-

nät och 4 mil fordonsgasnät. 

• Levererar stadsgas till cirka 66 500 

kunder. 

• Levererar fordonsgas till de största 

taxibolagen i Stockholm, fyra tank-

stationer och två bussdepåer. 
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Fortum Värmes kunder finns i Storstockholm 

• Fortum Värmes kunder är industrier, 

kommuner, företag och privatpersoner  

i Stockholmsregionen. 

• Fortum Värme har cirka 10 000 fjärr-

värmekunder och 400 fjärrkylakunder. 
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Fortum Värme i siffror 
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Nyckeltal 2014 

Omsättning 6 512 MSEK 

Rörelseresultat 1 703 MSEK 

Anställda cirka 700 



Fortum Värme i siffror 
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Försäljning 2014 

Värme 7 572 GWh 

Fjärrkyla 442 GWh 

Gas 269 GWh 

El 1 167 GWh 

Totalt 9 450 GWh 



Fortum Värme i siffror 
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Antal kunder 2014 

Produkter Företag Privat Totalt 

Fjärrvärme 7 304 

(7 258) 

2 683 

(2 635) 

9 987 

(9 893) 

Fjärrkyla 396 

(391) 

396 

(391) 

Gas 926  

(955) 

65 330 

(68 366) 

66 256 

(69 321) 



Fortum Värme skapar mervärden 
genom effektiva energilösningar, 
bättre lokalmiljö och minskat 
klimatavtryck 
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Tre stora fördelar med fjärrvärme 
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Enkelhet Säkerhet Hållbarhet 



Fortum Värme utvecklar  
kontinuerligt nya och befintliga erbjudanden 
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2016 2015 2014 2013 2012 

VPM Värme 

Fjärrvärmeprognos 

Värmerådgivare 

Värme team 

Kvartalsvisa brev 

VPM Kyla 

Brista i drift 

Fjärrvärme-App 

Hotspot 

Vinterkollen 

Klimatkompensation 

Kundpanel 

Pristak 

Öppen Fjärrvärme 

Fjärrvärmekoll 

Processkyla 

Miljöbyggnad - produkt 

Servicetjänst för villor 

Gröna obligationer 

GRI-rapport 

Instruktionsfilm på nätet 

KVV8 tas i drift 

Fjärrstyrning fjv-central 

VPM Värme 

Energirådgivning 

Värmetävling 

Energikontot 

Klimatneutral Fjärrvärme 

VPM Värme 
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Värmerådgivare 
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Energikontot 

Klimatneutral Fjärrvärme 

Energirådgivning 

Värmetävling 

Energikontot 

Klimatneutral Fjärrvärme 



Från lokal till central uppvärmning – förbättrad Stockholmsluft 
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Hälften av fjärrvärmens energi kommer från lokala källor 
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1. Energi i sorterat avfall 

från hushåll och företag 

3. Förnybara biobränslen 

från skogsindustrin och 

solenergi från havet 

2. Spillvärme i avlopps-

vatten, i fjärrkylareturer 

och från datahallar 



Ett fjärrvärmeuppvärmt hushåll är sin egen energikälla 

• Värmen i hushållets utgående avlopps-

vatten räcker till 25 procent av deras 

fjärrvärmekonsumtion  

• Hushållets avfall som går till kraft-

värmeverk räcker till 15 procent av 

deras fjärrvärmekonsumtion.  

• Cirka 50 procent av lägenhetens årliga 

fjärrvärmebehov produceras i kraft-

värmeverk som samtidigt genererar 

cirka 40 procent av hushållets elbehov. 
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Effektiv kraftvärme – 90 procent 
av energin i bränslet kan utvinnas 
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Fortum Värmes fjärrvärmeanläggningar  
och fjärrkylaanläggningar i Storstockholm 
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Tillförd energi i Fortum Värmes totala produktion 
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Tillförd energi i vår produktion av fjärrvärme 
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Tillförd energi i vår produktion av el 
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Tillförd energi i vår produktion av fjärrkyla 
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Klimatkompensation skapar värden lokalt och globalt 

• Fortum Värme balansera egna utsläpp 

av växthusgaser genom investeringar  

i klimatkompensationsprojekt i 

utvecklingsländer.  

• På så sätt halverades Fortum Värmes 

nettoutsläpp för värmeproduktion 

jämfört med 2013. Totalt har cirka  

328 000 ton kompenserats. 

• Klimatkompensationsprojekten innebär 

även lokala sociala vinster och 

bevarande av biologisk mångfald. 

32 



2016 använder vi cirka 90 procent 
förnybar och återvunnen energi  
i vår fjärrvärmeproduktion 
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Nytt avfallsbaserat kraftvärmeverk i Brista i full drift 2014 
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• 500 GWh värme 

och 140 GWh el 

årligen från industri- 

och samhällsavfall 

som inte återvinns 

eller återanvänds. 

• Cirka 240 000 ton 

avfall årligen.  

• Våtmarken i 

Steningedalen –  

extra reningssteg, 

biologisk mångfald 

och rekreations-

område. 

 



100 procent biobränsle i nytt kraftvärmeverk i Värtan 
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• 1 700 GWh värme 

och 750 GWh el 

årligen – motsvarar 

uppvärmningen av 

190 000 lägenheter. 

• Årligen 126 000 ton 

minskade koldioxid-

utsläpp i Stockholm 

och 650 000 ton i 

Europa. 

• Sysselsätter cirka  

1 000 personer 

under byggtiden 

2013–2016. 

 



 
Öppen Fjärrvärme – ny marknad för energiåtervinning 

36 

• Återvunnen energi 

från datacenter och 

livsmedelshallar 

används för att 

värma bostäder  

och producera 

varmvatten. 

• Verksamheter med 

överskottsvärme 

som ansluter sig till 

vårt fjärrvärme- eller 

fjärrkylanät kan 

sälja sin energi till 

marknadspris. 
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37 

 

Säkra leveranser 
utan överraskningar 



Säkra leveranser i alla väder 
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• Driftsäkert 

• Reservanläggningar  vid temperaturfall 

• Fjärrvärmecentralen en enkel konstruktion - 
värmen sköter sig själv 



Alternativ- 
prissättning 

Valfrihet  
Lika- 

behandling 
Prisstabilitet  Öppenhet 

Stabila och förutsägbara priser – våra bärande principer 

39 

.  



Fortums bärande principer för prissättning 
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• Fortum Värme har fem huvudprinciper för sin 
prissättning, vilka fastslagits av styrelsen i 
prissättningspolicyn: 

 

– Alternativprissättningsprincipen 

– Prisstabilitetsprincipen 

– Likabehandlingsprincipen 

– Valfrihetsprincipen 

– Öppenhetsprincipen 

 

 

• De fem grundprinciperna syftar till att säkerställa att alla 
kunder möter konkurrensutsatta priser, att 
prisutvecklingen är jämn över tid, att likvärdiga kunder 
som köper likvärdiga produkter möter likvärdiga priser, att 
alla kunder erbjuds möjlighet att fritt välja mellan olika 
prisabonnemang och att Fortum Värmes priser och 
principer för hur dessa sätts är publika. 

 



Prisändring 2016 

• Prisjusteringen är gjord i syfte att upprätthålla konkurrensen gentemot konkurrerande 

uppvärmningsalternativ, i huvudsak värmepump med elspets. Kostnaden för en värmepump med 

elspets spås öka de kommande åren 

• Fjärrvärme Trygg har ett pristak knutet till sig och det begränsar prisjusteringen av Trygg för 2016 

• Prisjusteringen är även gjord i syfte att ge förutsägbara och stabila fjärrvärmepriser 
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 Priset för Trygg justeras ned med -0,2 procent 

 

 Pristaket är knutet till Trygg och är baserat på KPI:s utveckling från den 1 maj 2014 till den 30 

april 2015, april är basmånad 

 

 Priset för Aktiv justeras upp med 1 procent 

 

 Priset för Invest justeras upp med 1 procent. Räntan för Invest 24 ansätts till 4 procent och 

räntan för Invest 60 ansätts till 5 procent 

 

 Priset för fjärrvärmeabonnemang Flexibel justeras upp med i snitt 3 procent. En 

strukturförändring görs där vi sänker energipriset vid + 10oC eller varmare  med 16 % och 

höjer effektpriset med 9 % 



Pristak/prognos 2017 och 2018 
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Trygg 

2015 

Pristak 

2017  2018 

Trygg 

2016 

2016 2015 

maximalt 2,5 % 

realt för 

respektive 

priskomponent 

Prisprognos 

+2,5% realt.  

Prisprognos 

Pristaket är knutet till fjärrvärmeabonnemang Trygg och avser 

varje priskomponent i fjärrvärmeabonnemanget 

 

 

 2017 

 

• Pristaket för 2017 kommunicerades under 2014  

• Pristaket för 2017 är 2,5% realt, där inflationen bestäms av 

KPI:s utveckling 1 aug 2015 till 31 juli 2016, juli är 

basmånad 

 

 2018 

 

• En strukturförändring behöver göras i Trygg  

• Kostnaden för energi minskar medan kostnaden för effekt 

ökar 

• Strukturförändringen är intäktsneutral för Fortum Värme 

• I syfte att tydliggöra den prognostiserade 

prisnivåförändringen anges en prisprognos för 2018 

• Prisprognosen för 2018 är +2,5% realt, där inflationen 

bestäms av KPI:s utveckling den 1 aug 2016 till den 31 juli 

2017, juli är basmånad 

 



Service och skötsel 
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• Fortum Värme erbjuder  
en mängd tjänster som  
hjälp med fjärrvärmen 

• Från återkommande kontroll  
av undercentralen 

• Till totalansvar för installation, 
drift och reparationer av 
fastighetens värmelösning 
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Det ska vara lätt att 
hantera sin uppvärmning 



Enkel installation 
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• Installationen är 
okomplicerad för  
dig som kund 

• Fjärrvärme tar väldigt lite 
plats jämfört med andra 
värmelösningar 

• Vi projekterar och gör 
ledningsdragningen från 
fjärrvärmenätet ända in  
i fastigheten 



Minimalt servicebehov 

46 

• Lättskött 

• Liten påverkan i fastigheten vid 
driftstörning i en anläggning 



Fri rådgivning 

47 

• Värmerådgivare till alla kunder 

• Kostnadsfri rådgivning där det 
passar bäst 

– Telefon  

– Styrelsemötet  

– Centralt på stan 



Energieffektivisering i tre steg 

48 

Klimatskal 

 
  Tekniska 

installationer 
  

Energioptimering 

1 
2 

3 



Reglering av värme 
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Energibalans för en byggnad 
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Solinstrålning 

Personvärme 

Värme från hemelektronik 

Fjärrvärme 

Ventilation 

Transmission – byggnaden 

Avlopp  



Utomhusklimatets påverkan på byggnader 

• En byggnads värmebehov påverkas inte bara av utomhustempertur utan även av 
vind, nederbörd och sol. Därför varierar värmebehovet vid samma 
utomhustemperatur. 

• Runt 0°C är det problematiskt då vädret ofta skiftar.  

• Vid kallare väderlag tenderar värmebehovet att avta något då det ofta är högtryck, dvs 
soligt och vindstilla.   

 

 

 

 

 

 

 

 
        Kan motsvara +4°C      Kan motsvara -4°C   
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0°C  



Reglering av värme traditionellt sett - Utegivare 

52 

 

Tumregel: Om framlednings-

temperaturen sänks med 3 °C så 

sänks rumstemperaturen i sin tur 

med cirka 1 °C vilket ger en 

värmebesparing på ca 5% 



Reglering av inomhustemperatur 
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Obalans i värmesystemet 
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• Man värmer för den som har kallast  

• De högst upp i byggnaden har  
ofta problem 

• En byggnad med fönster på vädring  
under vintern – tecken på 
övertemperering/obalans 

 

 

 

 



Injustering av värmesystemet 
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• Rätt flöde till radiatorn 

• Rätt inneklimat 

• Minskad  
energiförbrukning 

• Problemfri drift 

 

 

 

 



Detta kan man enkelt göra själv 
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• Täta portar, dörrar och fönster 

• Sänk temperaturen i allmänna 
utrymmen 

• Mät temperaturen i lägenheterna 

• Justera värmekurvan nedåt 

• Sänk trycket för radiatorkretsens  

• Förmedla tips till boende 

 



Tips till boende 

57 

• Möblera smart 

• Vädra smart 

• Täta läckorna 

• Spara vatten 

• Värm smart 

• Spara på distans 

• Spara i köket 

• Stäng om värmen 



1. Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid 

2. Transparens i prissättning och prisutveckling 

3. Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete 

4. Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar 

5. Skydd för kunden från kraftiga prisökningar 

6. Utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner 

7. Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är 

riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv 

Prisdialogen stärker kundernas ställning 

63 



1. Inträdesprocessen startar: Leverantören bjuder in kunder och deras företrädare till samrådsmöten om en 

prisändringsmodell under våren. Samrådsprocessen genomförs. 

2. Kansliet granskar: Leverantören skickar in samrådsprotokollet samt den slutliga prisändringsmodellen 

tillsammans med ansökan till Prisdialogens kansli, som granskar underlagen och hämtar kompletterande 

information vid behov 

3. Styrelsen beslutar: När kansliet har berett ärendet beslutar Prisdialogens styrelse om leverantören kan beviljas 

medlemskap i Prisdialogen, senast 31 oktober 

4. Medlemskap beviljas: När leverantören blivit medlem har prisändringsmodellen och därmed den eventuella 

prisförändringen godtagits. Ska prisändringen träda i kraft 1 januari ska kunderna få besked senast 1 november 

 

 

Hur fungerar Prisdialogen? 
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Kundrepresentation – Fortum Värmes prisdialog 

• Akademiska Hus – Johan Tjernström 

• AMF Fastigheter – Michael Eskils 

• Familjebostäder – Emanuel Olofsson 

• HSB – Vahid Jafarpour  

• JM – Jörgen Andersson 

• SISAB – Niklas Dalgrip 

• SKB – Christer Lindoff 

• Statens fastighetsverk – Mikael Gustafsson 

• Stena Fastigheter – Bo Matsson 

• Svenska Bostäder – Yngve Green 

• Riksbyggen – Lars-Johan Lindberg 

• Vasakronan – Peter Linde 

 

60 



Energikontot webb och APP 
 
 

Följ din energiaffär när som helst, var som helst. Kostnadsfritt. 
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Energikonto - APP 

 

• En startsida med energianvändning i jämförelse mot 

prognos 

• Energinyckeltal för er fastighet i jämförelse mot andra 

fastigheter 

• Månadsförbrukning i lista och graf (verklig och 

normalårskorrigerad) 

• Fakturor (nedladdningsbara) 

• Administration av larmtjänster för Effekt och 

Returtemperatur 

• De senaste nyheterna 

• Kontaktvägar för att lämna idéer och skapa kundärenden 
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App: så ser den ut 
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Lite mer detaljer i startsidan en tablett 

64 



Analysera sin förbrukning med APP:en 
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Kostnadsfri larm i APP:en – bevaka effekt och returtemperatur 

 

Per email eller SMS: 
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Var hämta APP:en? 

 

 

• Appen finns tillgänglig för iPhone och 

Android. 

 

• Sök på Fortum Värme i AppStore och 

GooglePlay 
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Att skapa ett användarkonto – för både APP och webb 

• Det görs på Energikonto-webb 

 

• Var hittar jag Energikonto-webben? 

   På www.fortum.se 

68 

http://www.fortum.se/


Nyhet Fortum Värmes App. Visa flöde 

Flöde. I den nya versionen kan man jämföra flödet mot temperatur, mot 

förra årets flöde eller bara se förbrukningen i form av flöde. 
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Nyhet Fortum Värmes App. Visa flöde 

Historisk väderdata. Nu kan man inte bara se väderdata för 2015 utan 

även för 2014 
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Nyhet Fortum Värmes App. Visa flöde 

Kundinformation. Som inloggad i appen kan 

man se sin Kundinformation samt uppdatarera 

kontaktpersonen genom att klicka på den 

orangea knappen som generar ett mejl till oss 
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• Gå in på www.fortum.se och registrera dig på Energikonto 

   

• Tryck "Registrera” 

 

• Fyll i formuläret med: 

– Din e-postadress 

– Fakturanummer  

– Fakturabelopp 

– Välj ett lösenord 

– Ange kontrollfrågor 

– Tryck "skicka" 

 

 

Webb: skapa ett användarkonto 
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http://www.fortum.se/


Webb: koppla fler konton till en användare 
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1. Logga in på Energikonto 

 

 

2. Välj ”Användaruppgifter 

 

 

3. Längst ner: fyll i under 

”Knyt nytt konto till ditt användarnamn” 

(för detta behöver du ha tillgång till 

en faktura för respektive konto för att fylla 

i fakturanummer respektive fakturabelopp) 



Webb: innehåll 

Energikontot samlar kundens energiaffär på ett 

och samma ställe, både för fjärrvärme, fjärrkyla 

och el 

 

• Information om fastighetens energianvändning 

på månads, dygns- och timnivå 

• Interaktiv fjärrvärmeprognos där kostnaderna 

mellan olika abonnemang kan jämföras 

• Effekt och energisignatur som visar hur 

energin används i relation till 

utomhustemperaturen 

• Aktuella avtal och fakturor (5 år) 

• Larmtjänster och energinyckeltal 
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Webb: fjärrvärmeprognosen 

– Jämföra mellan olika 

abonnemang 

– Simulera med egna effekter 

och årsenergier 

– Se hur kostnaderna förändras 

vid ett kallt respektive  

varmt år 

– Spara ner till PDF  

– Sammanställning för fler  

mätpunkter  excel 

 

 

 

 

 

Under ”mina avtal” presenteras nuvarande abonnemangsinformation samt 

den interaktiva fjärrvärmeprognosen där man har möjligheten att: 
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• Signaturen är ett verktyg för att analysera 
ens energiuttag över tid 

 

• Här ser man snabbt om några 
förändringar skett 

 

• Möglighet till att 

– jämföra upp till 3 år 
(grön, blå respektive lilla i grafen) 

– Och färgsätta en specifik period 
(orangea prickar i grafen) 

– Identifiera varje prick genom att peka med 
musen (exempel: 2014-03-21 i grafen) 

 

• En väl fungerande energisystem har 
normalt en jämn signatur utan större 
avvikelser 
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Webb: min förbrukning – effekt- och energisignatur 
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Webb: min förbrukning – exportmöjligheter 
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Webb: fakturor 

 

• Enkel tillgång till sina fakturor i pdf-

format från och med mars 2005 

 



• PDF-rapporter (se nästa sida) 

 

• Årsenergi jämfört med föregående år 

 

• Årseffekt jämfört mot föregående år 

 

• kWh/m2 och W/m2 jämfört mot liknande 
fastigheter (med ”trafikljusvarning” – gult i 
exemplet bredvid) 

 

• Medelreturtemperaturen jämfört mot 
genomsnittet i vårat nät (med ”trafikljusvarning” 
– rött i exemplet bredvid) 

 

• 12-månaders rullande förbrukning (graf) 

 

• Normalårskorrigerad månadsenergi  
12-månaders rullande jämfört mot föregående 
period (med trend: gröna alt. röda pilar) 
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Webb: anläggningsstatistik 
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• På energikontot har man möjlighet att 

kostnadsfritt beställa en larmtjänst för 

returtemperatur och effekt vilket 

innebär att kunden får ett sms 

och/eller mail vid förändring mot de 

egna gränserna. 

 

Webb: larmtjänster 
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• Under energitjänster visar vi upp ett 

urval av våra tjänster  

 

 

• Ett mail går iväg till kundservice som 

tar det vidare 

Webb: energitjänster 



Webb: nytt från idag 

Kundens önskemål som vi implementerat: 

• Effektsignatur – färgsätta en period 

• Smidigare sökfunktionalitet till ”mina avtal” och ” 

• Medelförbrukning per månad (rullande 12 månader) 

• (Tydligare färger i förbrukningsgrafen) 

• Nedladdningsbara pdf-rapporter: 

– Mätpunktsrapport 

– Sammanställning Kund 

• Småhus: skapa och signera prisavtal från energikonto 
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Nyhet Energikonto. Uppdaterad effektsignatur 

Granska valfri period Se effektsignaturen per timme 
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Nyhet Energikonto. Chatta med Fortum Värme 
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Prisabonnemang 2016 
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Prisabonnemang 2016 
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Fjärrvärme Trygg 

• Passar dig som snabbt vill kunna 

påverka din värmekostnad genom  

en minskad energianvändning  

• 70-75% av totalkostnaden är rörlig 
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Fjärrvärme Aktiv 

• Passar dig med ett stort intresse  

för energifrågor och kunskap om 

fastighetens energibehov 

• Lägre fjärrvärmekostnad över tid jämfört 

med Fjärrvärme Trygg 

• 45-50% fast kostnad baserad  

på effektbehovet  
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Fjärrvärme Flexibel 
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• Till kunder som har fjärrvärme  

som komplement till annat 

uppvärmningsalternativ 

 



Fjärrvärme Invest 24 & 60 

• Till kunder som  vill säkra 

uppvärmningskostnaden över en 

längre tid genom förskottsbetalning  

av den fasta delen 

• Effektpriset blir lägre  och motsvarar  

en bankränta på 6% 

• Det rörliga energipriset är detsamma 

under perioden 
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Tack! 



Extramaterial - prissättning 
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Totalkostnad per kostnadspost, flerbostadshus – 500 MWh, år 2015 
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kr/MWh
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Totalkostnad per kostnadspost, kontor – 500 MWh, år 2015 
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Förändrade parametrar kan beskrivas utifrån totalkostnadens fyra delar 

Ingående parametrar: 

Totalkostnad 

Fast energipris 

Kapitalkostnad 

Drift och underhåll 

Rörligt energipris 

Kapitalkostnad 

Investeringskostnad Räntekostnad   

Avskrivningstid  

Drift och underhåll:  

Kostnad för drift och underhåll  

Fast energipris 

Fast nätpris 

Rörligt energipris 

Bränslepris  Energitäckning Verkningsgrad  

Elcertifikat  Skatter  Rörligt energipris 

Kostnaden för 

alternativen består av 

fyra delar: 



Kommande 
strukturförändringar i 
abonnemangen  



Strukturförändring av Trygg 

• Fortum Värmes kostnadsstruktur förändras när det nya biokraftvärmeverk tas i drift 

 

• Strukturförändringen av Trygg kommer att göras så att den är intäktsneutral för Fortum 
Värme 

 

• Strukturförändringen innebär att kostnaden för effekt ökar från dagens 25% upp mot 
maximalt 50%, troligt är att den hamnar mellan 35-40% 

 

• Energipriset för sommar och vår/höst sänks, samt ev även vinterpriset 

 

• Exakta nivåer utreds och kommuniceras i Prisdialogen 2016 

 

• I syfte att vara transparenta kommunicerar vi i god tid att en strukturförändringen görs i 
Trygg den 1 januari 2018 
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Nytt sätt att rekommendera effekt till kunder som köper 
fjärrvärme som komplement till annan uppvärmningsform 

• När vi rekommenderar kunder en effekt vid val av Trygg, Aktiv eller Invest så utgår 

vi idag från en effektsignatur  

 

• Kunder som köper fjärrvärme som spets kommer att få effekten rekommenderad 

på annat sätt än i enlighet med signaturen 

 

• Förändringen kommer att träda i kraft den 1 januari 2018  

 

• Kunder som köper fjärrvärme som spets kommer att exkluderas från pristak eller 

prisprognos vid val av Trygg från den 1 januari 2018 
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Under Samrådsmötet (Prisdialogen) den 12 maj framkom att flera kunder ville lämna 

synpunkter på hur det nya effektbegreppet formas – Vi tar gärna emot synpunkter och 

återkommer till de som är intresserade att delta i utvecklingen! 



 
 
Idag tar vi inte betalt för kundens effektbehov när det endast köper 
fjärrvärme som spets 
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Kund som köper fjärrvärme som  

komplement till annan uppvärmningsform 

Kund som köper fjärrvärme för hela sitt  

uppvärmningsbehov 


