
Välkommen på fjärrvärmemöte
GEAB 2018
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Kvällens agenda

• Presentation av oss

• GEAB:s fjärrvärme 
• Priser
• Miljön
• Din fjärrvärmecentral 
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Närvarande från GEAB var
• Tenny Larsson, chef Värme
• Robert Karlström, drifttekniker (11/12)
• Staffan Sundström, driftingenjör (12/12)
• Anna Ekman, fjärrvärmesäljare



GEAB:s fjärrvärme
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GEAB Fjärrvärmeorganisation. 
~24 personer dagligen involverade.
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GEAB Fjärrvärme
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Slite

Klintehamn

Hemse

Visby

Fyra orter

~ 1 450 kundanläggningar

Produktion 2017, 237 GWh

Drygt 10 mil kulvert

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4oXf7ZjQAhUJbRQKHVsPA70QjRwIBw&url=http://www.byggnadsvardgotland.nu/?page_id%3D8&psig=AFQjCNHNoS2e6FKEX_QVb4EbViKu7jwg-A&ust=1478684074433309
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Ackumulatortank Visby
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Fakta:
• 36m hög, energilager på ~240MWh
• Med ackumulatorn kan vi optimera 

användningen av våra flispannor och 
värmepump och minska användningen 
av olja

Status: 
• Tanken färdigsvetsad

Tidplan:
• Byggnation 2018
• Driftsättning april 2019

Vy från ÅVC
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Ny produktion på pinjen i Visby
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Fakta:
• Fyra äldre befintliga pannor och två 

cisterner byts ut till en ny panna 
avsedd för eldning av bioolja, samt en 
ny större cistern.

Status: 
• Montering pågår

Tidplan:
• Driftsättning årsskifte 18/19
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Vi bygger en ny lösning för att fortsätta med ”eldning” av 
deponigas från Visby soptipp. 
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Fakta:
• Befintlig gaspanna klarar inte längre av att 

förbränna deponigasen pga för lågt 
metangasinnehåll. Pannan byts ut till en 
ny anläggning för oxidering av metangas, 
som för Sverige är en ny teknik för 
hantering av deponigas.

• System för gasinsamling på tippen 
soptippen byts ut

Tidplan:
• Anläggningen är driftsatt och fungerar bra.



Bild

GEAB Fjärrvärme framtid
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• Ny produktion Hemse
• Fossilfritt
• Ökad mängd gotländskt bränsle



Priser och prisvärdhet
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Nöjd-Kund-Index (NKI)
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Varje år på hösten genomför GEAB en kundundersökning då 600 kunder (varav 150 fjärrvärmekunder) rings upp och får svara på 
ett antal frågor om hur de upplever GEAB och hur nöjda de är med våra tjänster.
2017 fick GEAB betyget MVG! 
Hösten 2018 var en mycket turbulent tid och vi har full förståelse för att våra kunder varit besvikna och frustrerade.
Vi är ödmjukt tacksamma och glada för att GEAB ändå fick betyget VG i årets undersökning!
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Fjärrvärmekunder beskriver GEAB med ett ord - 2017
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Vid den kundundersökning som görs varje år ombeds de kunder som  rings upp att beskriva 
GEAB med ett ord. Orden i bilden ovan kommer från de kunder som hade fjärrvärme och 
ordens storlek är beroende av hur många som sade respektive ord - ju fler  desto större ord.

Störst!
Flest!
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Fjärrvärmekunder beskriver GEAB med ett ord - 2018
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2018 är det fortfarande övervägande positiva 
beskrivningar men ”Dyrt” har seglat upp som det 
vanligaste ordet. 
Tycker man att fjärrvärmen är dyr vid jämförelse 
med andra energislag? 
Tycker man att energi är dyrt generellt? Dyrt – eller 

prisvärt?
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Nils Holgersson 1996-2018
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Nilsholgersson.nu gör varje år en jämförelse av 
kostnader för VA, avfallshantering, elnät, el och 
fjärrvärme mellan alla Sveriges kommuner.

Vad är KPI? Är 
det relevant att 
jämföra med 
KPI?

http://nilsholgersson.nu/
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KPI
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En av de största kostnaderna för fjärrvärmebolagen är bränslekostnader, finns inte med i KPI. 
Utveckling av KPI är alltså inte helt relevant att jämföra med.
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Prisutveckling Fjärrvärme Nils Holgersson-huset
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Nils Holgersson-undersökningen jämför vad det kostar att värma upp ett 1000 kvm stort hus  med 193 MWh 
fjärrvärme i landets alla fjärrvärmenät. Man jämför även VA, sophämtning och el. Läs mer på nilsholgersson.nu

Hälften av alla fjärrvärmenät i 
Sverige har priser som ryms inom 
detta orange fält. GEAB ligger i 
fältets överkant, lite över medel.

GEAB:s pris för kunder med en 
energianvändning > 50 MWh/år 
har varit oförändrat sedan 2016.

http://www.nilsholgersson.nu/
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Prisutveckling GEAB:s fjärrvärme villor och lägenheter
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GEAB:s pris för kunder med en 
energianvändning < 50 MWh/år har 
varit oförändrat sedan 2012.
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Prisvärdhet

Fjärrvärmemöte december 2018 18

Mycket prisvärda

Ganska prisvärda

Varken eller

Mindre prisvärda

Inte alls prisvärda

Vet ej

Svar från Nöjd Kund-undersökningen. Nästan hälften av 
fjärrvärmekunderna tycker att GEAB:s fjärrvärme är prisvärd.



Bild

Vad får man för pengarna?
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Prisvärde är så mycket mer än bara 
pris. Vad får man för pengarna?
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Leveranssäkerhet
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Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vad får man får pengarna? En oerhörd trygghet i sin 
värmeförsörjning. Svar från årets Nöjd Kund-undersökning.



Bild

Miljö och hållbarhet
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Stämmer absolut

Stämmer ganska väl

Varken eller

Stämmer  mindre bra

Stämmer inte alls

Vet ej

Och man får en ”grön”, hållbar värmeförsörjning som tillvaratar 
lokala lösningar! Se avsnitten om GEAB:s fjärrvärme och miljön.

Men vi måste ju bli oerhört 
mycket bättre på att tala om det 
här… 
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Prisdialogen 2019

Fjärrvärmemöte december 2018 22

Prisdialogen är en modell för att utöka 
kommunikationen mellan fjärrvärmebolaget och 
kunderna, för att skapa förståelse för prissättning och 
underlätta för kunder att energieffektivisera. 

Dialogen görs tillsammans med större enskilda kunder 
och företrädare för kundorganisationer.

Läs mer på http://www.prisdialogen.se/

http://www.prisdialogen.se/
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Varför prisdialogen?

• Prisdialogen ska stärka kundens ställning:
– Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid
– Transparens i prissättning och prisutveckling
– Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och 

budgetarbete
– Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens 

prisändringar
– Skydd för kunden från kraftiga prisökningar
– Utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner
– Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till 

energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt 
systemperspektiv

– Prisändring år 1

– Prognos för prisändring år 2 och 3 och eventuella förslag till prislöften 
och pristak
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Prisdialogens inträdesprocess
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Miljön
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Svensk fjärrvärme och miljön
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Tack vare utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige har vi 
kunnat minimera användning av fossila bränslen och 
utnyttja klimatsmarta, förnybara energikällor eller 
återvunnen energi (”spillvärme”)
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GEAB:s fjärrvärme och miljön
Vår bränslemix
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Så här ser det ut på GEAB. Under 2019 
fasar vi ut den sista snutten fossilt bränslen 
i vår värmeproduktion
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GEAB:s fjärrvärme och miljön
Fossilfri framtid!

Vårt mål är att från och med 2019 ha en produktion som 
är helt fossilfri och består till 100% av förnybara och 

återvunna bränslen 
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Din fjärrvärmecentral
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Din fjärrvärmecentral
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På vår webb finns korta 
filmer och annan 
information som 
beskriver hur en mindre 
fjärrvärmecentral 
fungerar.
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Fjärrvärmecentraler i större fastigheter
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Fjärrvärmecentralen i 
större fastigheter 
fungerar efter samma 
principer i grunden som 
en villacentral, men är 
så klart större och kan 
vara mer komplex 
beroende på 
verksamhet och hur 
fastigheten ser ut.
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Fjärrvärmecentraler i större fastigheter
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Fjärrvärmecentralen är också bara en 
del i ett system – element, 
golvvärme, rörlängder, våningar, 
termostater, isolering, mm påverkar 
också hur väl värmesystemet 
fungerar. 
Och utetemperatur påverkar så klart 
hur mycket energi som används!



Funderingar eller kommentarer?
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Tack för oss!

Stort tack till alla som deltog och för era 
frågor, funderingar och kommentarer!
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