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Stadsnätets bidrag 

till hållbar utveckling

IoT

LoRa

oC

”Så drar vår ägare nytta 

av bolagets kompetens som 

möjliggörare”



Värnamo Energis huvuduppgift 
är att erbjuda energi 
och IT- kommunikation 
via väl utbyggd infrastruktur. 

Vi tar ansvar för samhällets 
utveckling och ger våra 
kunder konkurrenskraft, 
komfort och trygghet. 

Vårt agerande ska präglas av 
hög servicegrad, närhet, omtanke 
om miljön samt god kompetens.

Vår Affärsidé

”

”



Kort om Värnamo Energi

Infrastruktur: 
Fibernät i hela Värnamo kommun
Elnät i Värnamo tätort
Fjärrvärmenät i Värnamo tätort + 5 kransorter

Egna tjänster/produkter: 
Bredband, TV, Entreprenadtjänster, 
Elhandel, Publika laddstolpar, Värmetjänster

Egen elproduktion: 
Kraftvärme, Vindkraft, Solceller

Om Värnamo Energi koncernen: 
Värnamo Energi AB, Värnamo Elnät AB,
Värnamo Energi Produktion AB
Ägare Värnamo Kommun
54 anställda
400 MSEK omsättning

LADDNINGBREDBAND ELHANDELTV, STREAMING ENTREPRENAD

VINDKRAFTKRAFTVÄRME SOLCELLER

NÄRVÄRME

99,73%



Verksamheter inom energisektorn 

bidrar till en hållbar framtid

Nya mottagningsstationer

Utbyggnad VindkraftUtbyggnad Fjärrvärme & förnybar El från kraftvärme Utbyggnad Solceller

Utbyggnad LaddinfrastrukturNya elmätareFrån luftledning          till elkablar i marken



Hur kan stadsnäten 

hjälpa till att driva 

på utvecklingen

IoT

LoRa

oC

”

”

?
?



Från Elektricitetswerk, till Energikoncern!

Apladalen i Wernamo köping

från  1900 till 2022…



1900

Värnamo stad
tillsätter 

elkommité

1948

Wernamo Kraft &  Värnamo Elverk
bygger kraftstationer och parallella elnät

1955 1958-1969

Värnamo elverk
övertar de 

lokala elnäten

1996

Avreglering     
av 

elmarknaden

20102005 2014 2016

Värnamos 
första publika 

laddstolpar

Biokraft-
värmeverk 

Närvärme i 
kransorter 

Utbyggnad av 
fjärrvärme 
påbörjas

1984 2020

Egna 
solcells-

anläggningar

2022-2023

Wernamo
Elektricitetswerk

grundas

Nedgrävning 
av el-kablar på 
landsbygden 

Värnamo stad
köper

Värnamo elverk

Nya mot-
tagningsstationer

Byte till nya 
elmätare

Från Elektricitetswerk, till Energikoncern!

EU
direktiv 

som reglerar 
elnäten

2017

Ändring
i Ellagen

Krav på smarta
elmätare

Stormen 
Gudrun



HELLO…

Ett stadsnäts tillkomst



1960 1969 1989 1990 1995 2004-2008

Värnamos 
stadsnät växer

i Värnamo tätort
Fiber i alla 
kransorter.

Bredbandsnoder
och ADSL på 

landsbygd. 2008:
Värnamo 10-i-topp

2017-2021

IoT
LoRA

Gigabit
Streaming

Lokala 
datanätverk

Första lång-
distansmed-
delandet via 

Arpanet
US försvar

WWW
Webbläsare

HTML

Sunet
modem-

uppkopling
SNUS

1991-99

Swipnet första 
kommersiella 

internet-
leverantören

1984 1995-2000 2019-20232012-2023

Fiber till laddstolpar, och 
produktionsanläggningar.

Interna datanät i 
flerbostadshus.

2009

Ägardirektiv: 
Fiber till alla! 

Målet nått 
2021

1995, Värnamo Energi 
ansluter första 

”riktiga” fiberkunden

Värnamo Energi 
lägger ner 

fiberkabel med 
fjärrvärme 
ledningar

Sveriges bred-
bandsmål 95% 

ska ha 100 Mbit 
till år 2020

Alta 
vista

Fiber till alla!

10-i-topp

Ett stadsnäts tillkomst

Stormen 
Gudrun



Fiber till alla - klart!  

Nöjda ägare & nöjd kund på landsbygden som fått snabbt fiberLyckad samverkan med lokala grävbolag & fiberinstallatörer



• Resurseffektivt

• Samförläggning med annan infrastruktur

• Material, utrustning och teknik är enhetligt

• Göra rätt från början

Fiber åt alla - Hållbarhetsperspektiv



Så har stadsnätet bidragit till ägarens hållbarhetsmål

• Fibertäckning i hela kommunen

• Robust och stabil uppkoppling 

• Öppnar möjligheter för skola & arbete 
på distans

• Lika förutsättningar i stad och landsbygd

• Bidrar till attraktiv kommun – lockar kompetens

Pålitlig fiberuppkoppling möjliggör arbete på distans = attraktiv hemkommun = lockar kompetens



Bild från översvämning i Värnamo tätort 2010

• Klimatanspassningsplaner

• Övervakning av vattennivåer

• Uppkoppling VA-pumpstationer

• Mätinsamling

• Läcksökning VA

• Badtemperaturer

Så har stadsnätet bidragit till ägarens hållbarhetsmål



Vem driver på utvecklingen hos oss?

Värnamos framgångsfaktorer: 

• Engagerad, nyfiken & kunnig
personal!

• Bra och kontinuerlig dialog 
mellan ägare & bolag 

• Myndigheter som ställer krav

• Efterfrågan från kunder

• Goda exempel –
se & lära av andra!

• Tydliga mål!

Bild från intern workshop ”Hållbarhet i praktiken” Bild från intern workshop ”Krisövning”



Globala mål – lokal påverkan

Alla målen inom agenda 2030 
berör oss indirekt genom våra 
produkter och tjänster. I vår 

målprocess fokuserar vi extra på 
mål 9, 7, 8 & 12 där vi har stor 

möjlighet att påverka genom vår 
lokal verksamhet.



Exempel målprocess – definition, syfte, åtgärder & KPI



Olika definitioner - men gemensamma mål & syfte! 



Värnamo kommuns hållbarhetsmål  v/s  hur Värnamo Energi bidrar



Värnamo kommuns hållbarhetsmål  v/s  hur Värnamo Energi bidrar

• Bra och kontinuerlig dialog 
mellan ägare & bolag

• Avgörande att ha god kännedom 
om ägaren mål och vision

• Se och konkretisera vad det 
innebär för bolagets verksamhet & mål



Engagemang & samverkan!

LED
MINSKA

ÖKA

SOL + ELBIL

-2OC
TEKNIK-
APPAR

Nyckel till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete

SMART 
STYRNING


