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Abstract

Time resolution in environmental assessment of
district heating

Ambjörn Lätt

The demand for environmental 
assessments on buildings and energy 
consumption is increasing as well as 
the energy performance requirements 
for buildings. At the same time it is 
increasingly common with self-
producers of heat and electricity 
generation.

The main purpose with this master 
thesis is to investigate how time 
resolution affects the environmental 
assessment of energy consumption in 
office buildings connected to district 
heating (DH). Environmental 
assessments were done with both 
attributional LCA and consequential 
LCA with system expansion.

Fortum´s DH system in Stockholm was 
analyzed and district heating 
production was simulated in a Matlab-
model. Greenhouse gas (GHG) emissions 
for the production were calculated. 
The heat demand of the office Gångaren 
16 in Stockholm was simulated in IDA 
ICE. Thereafter the environmental 
impact in terms of GHG emissions was 
calculated with data from the 
assessment of the DH production.

The results show that the highest time 
resolution that should be used for 
environmental assessment of energy 
consumption in buildings connected to 
DH is daily average values, regardless 
of LCA perspective. Moreover, 
sufficient results are achieved with 
yearly average values with 
attributional LCA. The results for 
consequential LCA with system 
expansion show that daily and yearly 
average values are not sufficient. 
Since peak production is temperature 
dependent rather than time dependent 
it is recommended that DH peak 
production is environmental assessed 
by temperature in future work.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Efterfrågan på miljövärdering av byggnader ökar och kraven för byggnaders energiprestanda skärps. 

Samtidigt blir det vanligare med småskalig egenproduktion av el och värme. Inom många standarder 

och klassificeringar, till exempel BREEAM och LEED, beräknas byggnaders energiprestanda på 

årsbasis. Det innebär att egenproducerad värme och el räknas av på årsbasis och att den 

miljövärderas lika oavsett när under året den produceras. I svenska fjärrvärmeverk varierar 

värmeproduktionen mycket över året och på grund av klimatet är värmeunderlaget som lägst på 

sommaren, när solpaneler producerar som mest värme.  

Traditionellt används ett bokföringsperspektiv när byggnaders energianvändning miljövärderas. Det 

innebär till exempel att ett medelvärde för den totala värmeproduktionens växthusgasutsläpp 

används. Vid nybyggnation eller byte av energilösning i befintlig byggnad förändras värmeunderlaget 

för fjärrvärmeproducenten vilket får konsekvenser för produktionen. Likväl miljövärderas denna 

förändring av energisystemet med bokföringsperspektiv där alla aktörer delar på ansvaret för 

förändringen. 

Examensarbetet ingår som en del i projektet ”Värdering av energilösningar i byggnader” som utförs 

av IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet syftar till att utveckla en metod som utvärderar 

konsekvensen av att välja olika energilösningar vid nybyggnation av fjärrvärmeanslutna byggnader. 

Ett huvudkriterium i projektet är att marginaleffekterna i energisystemet ska anlyseras, med 

metoden konsekvensanalys, och således är inte bokföringsperspektiv tillräckligt som metod för 

miljövärdering. Ett första steg i projektet har varit att utreda vilken tidsupplösning (timme, dygn, 

månad, säsong, år) som är lämplig vid miljövärdering av byggnaders energiprestanda. 

Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att utreda huruvida tidsupplösning av data påverkar 

miljövärderingen av fjärrvärmeanslutna byggnaders energianvändning. Ett syfte har också varit att 

undersöka hur minskat värmeunderlag i form av egenproducerad solvärme påverkar 

miljövärderingen av byggnaders energianvändning. Alla analyser har gjorts med både 

bokföringsperspektiv och konsekvensanalys med systemutvidgning för att få ett bredare perspektiv i 

miljövärderingen och även ta hänsyn till omgivande energisystem. 

Examensarbetet är uppdelat i två större delar, dels systemanalys och miljövärdering av Fortum 

Värmes fjärrvärmeproduktion i Stockholm och dels miljövärdering av energianvändning i den, i 

Stockholm, nybyggda kontorsbyggnaden Gångaren 16. Systemanalysen av Fortum 

fjärrvärmeproduktion bygger på timupplöst data för total fjärrvärmeproduktion, där 

produktionsanläggningarna rangordnats efter rörliga produktionskostnader. Simuleringen av Fortums 

fjärrvärmeproduktion gjordes i Matlab. Statiska effektnivåer har använts för att skapa en fiktiv 

bränslemix. Produktionsordningen efterbehandlades genom produktionsvillkor i form av bland annat 

effektbegränsning på grund av revision. Efter en sammanställning av emissionsfaktorer för el och 

bränslen miljövärderades fjärrvärmeproduktionen med tidsupplösning timme, dygn, månad, säsong 

och år. 

Energianvändningen i kontorsbyggnaden Gångaren 16 simulerades med 

byggnadssimuleringsprogramvaran IDA ICE, där byggnadsmodellen erhållits av Skanska AB. 

Energianvändningen multiplicerades med beräknade växthusgasutsläpp för fjärrvärmeproduktionen 
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för respektive tidssteg för att erhålla byggnadens totala växthusgasutsläpp. Proceduren upprepades 

för byggnadens energianvändning då en simulerad solvärmeproduktion subtraherats från 

energibehovet, samt för sex olika scenarier där bland annat prognostiserad produktion använts och 

emissionsfaktor på elproduktion ändrats.  

Resultaten visar att koldioxidintensiteten för Fortums fjärrvärmeproduktions bränslemix varierar 

relativt lite över året, speciellt under vinterhalvåret när värmeproduktionen är som störst. Detta 

leder till att miljövärderingen av energianvändning ur ett bokföringsperspektiv inte påverkas av när 

under året en förändring av värmebehovet sker. Den beräknade miljöbelastningen i form av 

växthusgasutsläpp varierade relativt lite för olika val av tidsupplösning inom alla scenarier. 

Miljövärdering av solvärmeproduktion ger med bokföringsperspektiv minskade växthusgasutsläpp 

eftersom fjärrvärmeproduktionen enligt detta perspektiv endast kan orsaka ökade 

växthusgasutsläpp. 

Med konsekvensanalys varierar koldioxidintensiteten mycket över året eftersom marginalproduktion 

består av en enskild produktionsanläggning för varje tidssteg och emissionsfaktorerna för olika 

bränslen varierar mycket sinsemellan. Miljöbelastningen varierar därför också mycket beroende på 

vilken tidsupplösning som används. Vid systemutvidgning varierar koldioxidintensiteten ännu 

kraftigare över året. Detta eftersom minskad elproduktion i kraftvärmeverken, på grund av minskat 

fjärrvärmeunderlag, värderas på samma sätt som den elen den ersätts av, vilken i examensarbetet 

antagits vara europeisk el producerad kondenskraftverk. Miljövärdering av solvärmeproduktion med 

konsekvensanalys och systemutvidgning visar på ökade växthusgasutsläpp. Notera att detta resultat 

måste ställas i relation med miljövärdering av andra energilösningar och kan inte tas ur sin kontext. 

Den högsta tidsupplösning som bör användas vid miljövärdering av fjärrvärme är dygnupplösning. 

Detta eftersom värmelagringskapaciteten i fjärrvärmenätets ackumulatortankar och värmetrögheten 

i fjärrvärmenätet och i de anslutna byggnaderna jämnar ut värmeproduktionen över dygnet, vilket 

gör att produktion och användning inte kan härleda till varandra med timupplösning.  

För bokföringsperspektiv visar resultaten att miljövärdering med årsvärden är tillräckligt, eftersom 

skillnaden mellan olika tidsupplösning för varje scenario är såpass liten. 

För konsekvensanalys har förutom timupplösning även årsupplösning uteslutits då resultaten visar 

att marginalproduktionen uppenbart inte är konstant över året. Resultaten för dygns- månads- och 

säsongsvärden är relativt lika i de flesta scenarierna. Då produktionen är temperaturberoende 

snarare än tidsberoende rekommenderas att miljövärdering av marginalproduktion istället görs med 

avseende på temperatur, där fjärrvärmeproduktionen miljövärderas vid, till exempel varje grad 

utomhustemperatur. Då skulle energianvändningen istället värderas med en sannolikhetsfördelad 

marginalmix. En anledning till att resultaten för konsekvensanalys är mer svårtolkade är att 

marginalproduktionen för varje tidssteg antagits vara en enskild produktionstyp.  
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Executive summary 

The highest time resolution to be used in environmental assessment of district heating is daily mean 

values. Yearly average values are sufficient when performing attributional LCA of district heating and 

energy use in buildings, while higher time resolution is needed when performing consequential LCA. 

It is recommended that the temperature dependence of district heating peak production is evaluated 

further in future work. Environmental impact of solar thermal energy is utterly dependent on the 

structure of the district heating system and the choice of environmental assessment method. 
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Nomenklatur och definitioner 
Ackrediterad källa En produktionsenhet som faller inom ramen för elcertifikatsystemet. 

Alfa-värde (𝛼)  Förhållandet mellan elproduktion och värmeproduktion i ett kraftvärmeverk. 

Använd energi Mått på verklig energianvändning (köpt och egenproducerad energi, internlaster). 

Atemp Area i byggnaden uppvärmd till mer än 10 °C. 

BBR Boverkets Byggregler. 

BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method. 

CO2eq-emissioner Utsläpp av fossila koldioxidekvivalenter (koldioxid, lustgas och metangas). 

DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur. Används vid dimensionering av effektbehov. 

Effektsignatur Visar förhållandet mellan tillförd värmeeffekt och utomhustemperatur. 

ETC Evacuated Tube Collector. Solfångare med vakuumrör. 

FK Fjärrkyla. Produktion av kyla med exempelvis värmepumpar. 

FPC Flat Panel Collector. Plan solfångare. 

Framledning Ledning som levererar varm fjärrvärme till kund från producent. 

HVC Hetvattencentral (hetvattenpanna). 

KVV Kraftvärmeverk. Samtidig produktion av el och värme. 

Köpt energi Mått på hur mycket energi som köpts i en byggnad. Förekommer bland annat i BBR.  

LEED Leadership in Energy & Environmental Design. 

LHV Lower Heating Value. Energimängden som utvecklas vid förbränning av ett bränsle.  

Prognosfel Skillnad mellan prognostiserat värmeeffektbehov och faktiskt behov. 

Returledning Ledning som returnerar avkyld fjärrvärme från kund till producent. 

RGK Rökgaskondensering. Utnyttjande av bunden värme i rökgasernas vattenånga. 

SGBC Sweden Green Building Council. 

Tillförd energi Total energi som tillförs värmeproduktionen. Energikvalitet värderas inte. 

USGBC United States Green Building Council. 

Verkningsgrad ( ) Förhållandet mellan nyttig och tillförd energi. 

VP Värmepump. 

VV Värmeverk. Produktion av varmvatten genom förbränning av olika bränslen. 

Värmetröghet Begrepp som beskriver värmelagringskapacitet och tidsförskjutning av värmeanvändning.  

Återkopplingstid Tid innan ett fjärrvärmeverk kan registrera en förändring i behovet jämfört med prognos.  
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1 Inledning 
Efterfrågan på miljövärdering av byggnader ökar och kraven för energiprestanda och miljöpåverkan 

skärps. Samtidigt blir det allt vanligare med egenproduktion av el och värme. I det svenska klimatet 

producerar solpaneler som mest värme när den som minst behövs. Inom många standarder och 

klassificeringar, till exempel BREEAM och LEED, beräknas byggnaders energiprestanda på årsbasis. 

Det innebär att även egenproducerad el och värme räknas av på årsbasis, vilket får till följd att en 

kilowattimme (kWh) värme eller el värderas lika under hela året oavsett när den produceras eller 

konsumeras. Vidare innebär det att miljövärdering av egenproducerad el, värme och kyla är 

oberoende av hur energisystemet i ett större perspektiv påverkas av produktionen.  

En metod för miljövärdering av byggnader borde, enligt nulägesbeskrivningen, vara beroende av 

matchningen mellan byggnadens behov och produktion samt hur bränsleanvändningen för 

genererad köpt energi varierar över året. Problemställningar kring dessa två faktorer kommer att 

diskuteras och utredas i examensarbetet.  

I Boverkets byggregler finns krav om bland annat specifik energianvändning (kWh/m2Atempår) och 

installerad effekt (kW) för uppvärmning och flera av klassificeringssystemen grundas i dessa krav. Ett 

problem med nyckeltalet ”specifik energianvändning” är att det inte nödvändigtvis beskriver 

energianvändningen utan endast mängden köpt energi. Egenproducerad värme och el får 

tillgodoräknas i den mån energin kan användas i byggnaden, vilket gör att nyckeltalet ”specifik 

energianvändning” är missvisande när det gäller att beskriva byggnadens energiprestanda.  

I klassningssystem och energideklarationer används traditionellt historiska data för att beskriva 

miljöpåverkan. Om en byggnad beräknas vara brukbar i 100 år och miljövärderingen vid 

nybyggnation görs med historiska data för fjärrvärmeproduktion kan det leda till att teknikval görs på 

felaktiga grunder. I en miljövärdering skulle prognostiserade värden kunna användas för produktion 

för att bättre spegla miljöpåverkan på sikt och hantera miljövärdering av produktion och konsumtion 

inom samma tidsram. Detta är något fjärrvärmebranschen sedan en tid har efterfrågat. 

Examensarbetet ingår som en del i projektet ”Värdering av energilösningar i byggnader” 

(projektnamn: Tidstegen) som utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet med finansiering av Skanska AB, 

SBUF, Fjärrsyn och Stiftelsen IVL. Examensarbetet har utförts i samarbete med Skanska AB och 

Fortum Värme. Projektet Tidstegen syftar till att utveckla en metodik för att miljövärdera 

energilösningar vid nybyggnation av kommersiella byggnader med egenproduktion av el och värme. 

Detta är något som efterfrågats av byggbranschen för att på ett tidigt stadie kunna avgöra vilka 

kombinationer av energisystem som inte bara är mest ekonomiskt lönsamma utan som även når 

samhällets krav på energiprestanda och miljöpåverkan på kort och lång sikt. Resultaten från 

examensarbetet, och på längre sikt projektet Tidstegen, kan också vara ämne för diskussion kring 

förändring av energideklaration och miljöklassningssystem.  

Ett första steg i detta projekt är att komma fram till lämpliga eller möjliga tidssteg för miljövärdering 

av behov och produktion av värme, det vill säga undersöka om kortare tidssteg än år förändrar eller 

förbättrar miljövärderingen. Energianvändningen i den fjärrvärmeanslutna kontorsbyggnaden 

Gångaren 16 kommer i examensarbetet att miljövärderas. Fjärrvärmeproducent är Fortum Värme. 
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1.1 Syfte 
Examensarbetets huvudsakliga syfte är att, inom ramen för projektet ”Värdering av energilösningar i 

byggnader” (Tidstegen), undersöka hur val av tidsupplösning påverkar miljövärdering av 

värmeanvändning i fjärrvärmeanslutna byggnader med egenproduktion av solvärme. Både 

bokföringsperspektiv och konsekvensanalys kommer att användas för att beskriva byggnadens 

energiprestanda ur ett systemperspektiv. I bokföringsperspektiv används bränslemix och historisk 

produktionsdata medan marginaldata används i konsekvensanalys. Med systemperspektiv avses att 

även inkludera hur omgivande energisystem påverkas av den lösning som väljs för en byggnad. 

1.2 Mål 
Mål med examensarbetet är att utreda vilken tidsupplösning som är mest lämplig vid miljövärdering 

av fjärrvärmeanvändning i byggnader med solvärmeproduktion. 

För att göra detta har delmål sats upp: 

 Analysera systemuppbyggnad och dynamik i Fortums fjärrvärmenät i Stockholm. 

 Miljövärdera Fortums fjärrvärmeproduktion med olika tidsupplösning. 

 Miljövärdera värmeanvändning för Gångaren 16 med olika scenarier och tidsupplösning. 

 Utreda vilka faktorer som kan begränsa val av tidsupplösning vid miljövärdering. 

 Utreda hur en byggnads miljöbelastning, i form av växthusgasutsläpp, påverkas av en 

minskning av köpt fjärrvärme, på grund av solvärmeproduktion. 

1.3 Metod och data 
Examensarbetet är uppdelat i två större delar, dels systemanalys och miljövärdering av Fortum 

Värmes fjärrvärmeproduktion i Stockholm, dels miljövärdering av energianvändningen i 

kontorsbyggnaden Gångaren 16. Med miljövärdering avses växthusgasutsläpp i form av 

koldioxidekvivalenter (g CO2eq/ m2år), där utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas inkluderats. 

Systemanalysen av Fortums fjärrvärmeproduktion bygger på timupplöst data för total 

värmeproduktion, där produktionsanläggningarna rangordnats efter rörliga produktionskostnader. 

Statiska effektnivåer för produktionsanläggningarna har lagts in för att skapa en fiktiv timupplöst 

bränslemix. Detta eftersom det var ett alltför omfattande arbete att ta fram verklig bränslemix med 

den tidsupplösningen. Efterbehandling av produktionsordning gjordes för att bättre spegla verklig 

produktion. Efter sammanställning av emissionsfaktorer för bränslen och el miljövärderades 

fjärrvärmeproduktionen med tidsupplösning timme, dygn, månad, säsong och år. Miljövärderingen 

gjordes med både bokföringsperspektiv och med konsekvensanalys. 

Byggnadssimuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy användes för att simulera 

energianvändningen i kontorsbyggnaden Gångaren 16. Energianvändningen multiplicerades med 

beräknade växthusgasutsläpp för fjärrvärmeproduktionen för respektive tidssteg för att erhålla 

byggnadens totala växthusgasutsläpp. Proceduren upprepades för byggnadens energianvändning då 

solvärmeproduktion installerats. 
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet innefattar inte någon analys av byggnadens elanvändning eller utvecklingen av 

Sveriges, Nordens eller Europas elsystem. Vid beräkning av växthusgasutsläpp från elproduktion 

används schabloner. 

Den miljöeffekt som studerats är utsläpp av växthusgaser, i form av g CO2eq/ kWhfj,prod. När det i 

examensarbetet diskuteras om miljöpåverkan är det växthusgasutsläpp som innefattas i begreppet. 

Modellen som används för simulering av Fortums fjärrvärmenät ger en förenklad bild av den verkliga 

produktionen och sammanfattar inte helt komplexiteten i fjärrvärmeproduktion och 

fjärrvärmedistribution, se kapitel 6.5.1. Till exempel har Fortums nät simulerats som om det vore ett 

stort nät, när det egentligen är två separata nät. Värmeutbyte med intilliggande nät som Söderenergi 

och Norrenergi har inte heller tagits i beaktning då det inte ansågs ligga inom tidsramen för 

examensarbetet. 

Modellen inkluderar inte hur Stockholms värmeeffektbehov kan förändras i framtiden, tillexempel på 

grund av energieffektiviseringar i byggnader. Istället simuleras produktionen för två år med olika 

medeltemperatur.  
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2 Bakgrund 

2.1 Miljövärdering av byggnadens energiprestanda 
Miljövärdering är ett brett begrepp som, i detta fall, innebär att en byggnads miljöbelastning 

analyseras. Det finns många parametrar att ta hänsyn till och flera angreppssätt för att värdera en 

byggnads miljöbelastning. I projektet har miljö- och energiklassningssystemen BREEAM, LEED, 

Miljöbyggnad och Green Building studerats för att utreda hur energi miljövärderas enligt dem. Då 

flera av klassningssystemen grundas i Boverkets byggregler ges först en kort översikt över rådande 

regelverk. Det presenteras också en sammanställning av nyckeltal som beskriver energiprestanda och 

miljöpåverkan. Inom området miljövärdering finns det även utrymme att diskutera tidsupplösning 

och egenproduktion av el, värme och kyla. 

2.1.1 Boverkets byggregler 

Boverket är en förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat byggande och 

förvaltning av bebyggelse. Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och 

allmänna råd om bland annat bostadsutformning, hälsa och miljö, brandskydd 

och energihushållning (Boverket 2014a). 

Boverkets regelsamlingar är mycket omfattande och endast det för projektet 

intressanta kommer här att presenteras, det vill säga det som rör 

energiprestanda, miljövärdering och egenproduktion. 

Sverige geografiskt indelat i tre olika klimatzoner, se Figur 1, där olika krav 

gäller för bland annat specifik energianvändning, vilket ses i Tabell 1 och Tabell 

2. 

 

 

Tabell 1: Krav på energiprestanda för lokaler utan eluppvärmning (Boverket 2014b:158) 

Energiprestanda för lokaler som har annat uppvärmningssätt än el 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning  
[kWh/ m2 Atemp år] 

120 100 80 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K] 

0,60 0,60 0,60 

 

 

 

Figur 1: Geografisk indelning 
av klimatzoner (Boverket 
2011b) 
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Tabell 2: Krav på energiprestanda för lokaler med eluppvärmning (Boverket 2014b:159) 

Energiprestanda för lokaler med elvärme 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning  
[kWh/ m2 Atemp år] 

95 75 55 

Installerad eleffekt för uppvärmning 
 [KW ] + tillägg om Atemp > 130m2 

5,5 + 
0,035(Atemp-130) 

5,0 + 
0,030(Atemp-130) 

4,5 + 
0,025(Atemp-130) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient [W/m2 K] 

0,60 0,60 0,60 

 

Byggnaden som avses i projektet är ett kontor i Stockholmsområdet (klimatzon III) med 

fjärrvärmeanslutning. Byggnadens specifika energianvändning får därför inte överstiga 80 kWh/ m2 

Atemp år. I Tabell 3 ses Boverkets definitioner av byggnadens energianvändning och hur 

egenproducerad värme och el hanteras. 

Tabell 3: Energirelaterade definitioner (Boverket 2014b:154-157) 

Parameter Definition 

Atemp Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källar-plan för 
temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 °C, som 
begränsas av klimat-skärmens insida. Area som upptas av innerväggar, 
öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom 
byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.  
 

Byggnadens 
energianvändning 

Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras 
till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, 
tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, 
handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även 
dess energianvändning. 
 

Byggnadens 
specifika 
energianvändning 

Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. 
Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller verksamhetsenergi som används 
utöver byggnadens grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, 
varmvatten och ventilation.  
Byggnaders specifika energianvändning får reduceras med energin från 
solfångare eller solceller placerade på huvudbyggnad, uthus eller byggnadens 
tomt, i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin. 
 

 

I Boverkets byggregler främjas installation av förnybar energiteknik genom att energi från solpaneler 

och solceller inte behöver inkluderas i byggnadens specifika energianvändning. Installationer av 

solpaneler och solceller anses vara likvärdigt med passiv solenergi i form av solinstrålning i fönster. 

Det anses också, i enlighet med plan- och bygglagens (19 § PBL) tekniska egenskapskrav, att 

installationer för hushållning av energi får ingå i byggnadsverket. Däremot främjas inte installation av 

vindkraft då det inte på samma sätt anses vara en del av byggnaden. Här används argumentationen 
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att installation av småskalig vindkraft inte får göras på bekostnad av försämrat klimatskal (Boverket 

2011a). 

Vad som menas med att ”... energianvändning får reduceras ... i den omfattning byggnaden kan 

tillgodogöra sig energin” är inte helt klart. I projektet tolkas det som att energi inte får tillgodogöras 

om den exporteras, det ska alltså finnas ett momentant behov för energin, alternativt att energin 

lagras. 

2.2 Miljöklassningssystem för byggnader kopplat till energianvändning 
Miljöcertifiering av byggnader blir allt vanligare, det finns flera orsaker till detta. Fastighetsägare 

använder miljöcertifiering för att kvalitetssäkra sina hus. Det är också lättare att få fördelaktiga villkor 

från banker och finansinstitut om byggnaden är miljöcertifierad. Det kraftigt ökade intresset för 

miljöklassning höjer kraven på byggbranschen att utveckla byggnader med högre energi- och 

miljöprestanda. För att en byggnad ska bli miljöklassad krävs att ett antal energi- och miljömål 

uppfylls. Det finns ett flertal olika klassningssystem och de som är vanligast i Sverige är LEED 

(Leadership in Energy & Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method) och Miljöbyggnad. Gemensamt för alla miljöklassningssystem är 

att de eftersträvar en effektivare energianvändning, minskad miljöpåverkan och en förbättrad 

inomhusmiljö (Arnell & Martinsson 2013:4,13).  

Förutom dessa tre miljöklassningssystem kommer även energiklassningssystemet GreenBuilding att 

tas upp, eftersom fallstudiens byggnad är certifierad enligt detta system sedan 2012. Eftersom 

projektet fokuserar på hur energi miljövärderas kommer andra parametrar i miljöklassningssystemen 

inte att beaktas. Projektets avsikt är inte att miljöcertifiera fallstudiens byggnad, utan att ge en kort 

översikt över hur de olika klassningssystemen beaktar energiprestanda och miljöpåverkan. 

2.2.1 BREEAM 

BREEAM utvecklades under 1990-talet i Storbritannien och är idag det världsledande 

klassificeringssystemet. BREEAM-SE är en version som är anpassad efter svenska förhållanden, 

utvecklad av Sweden Green Building Council (SGBC). SGBC är en ideell branschorganisation för svensk 

bygg- och fastighetssektor. BREEAM kan användas både vid projektering och vid befintliga byggnader 

(SGBC 2013:5) (Arnell & Martinsson 2013:29).  

 

Området Energi innefattar tio ämnen (motsvarar indikator) varav tre anses relevanta för projektet, 

dessa är: Energianvändning (Ene 1), Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp (Ene 5) och 

Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet (Ene 6).  

 

Ene 1 syftar till att ”Stimulera till att byggnaden utformas så att energibehovet för värme, 

komfortkyla, varmvattenberedning och fastighetsdrift blir minimalt”. Poäng ges för den procentuella 

förbättringen mellan beräknad energiprestanda (kWh/m2A temp, år) och rådande krav på 

energiprestanda enligt Boverkets byggregler (SGBC 2013:87-91).  

 

Ene 5 syftar till att ”Minska växthusgaser genom att utnyttja lokalt producerad energi från förnybara 

källor”. Eftersom syftet är att uppmuntra installation av förnybar energiteknik på eller nära tomten, 

kan inte ackrediterade externa förnybara källor tillgodoräknas. Poäng ges för procentuell minskning 

av CO2-utsläpp, jämfört med värme från värmepump med COP 2,5 och nordisk elmix. En 100-
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procentig förbättring kan göras då exporterad el och värme får tillgodoräknas, dock kan inte 

energibehovet bli negativt (SGBC 2013:99-105). 

 

Ene 6 syftar till att ”Stimulera till att åtgärder vidtas som minimerar värmeförluster och luftläckage 

genom klimatskalet”. Byggnaden kontrolleras med trycktest och termografering varefter poäng ges 

om eventuella brister åtgärdas tillfredsställande enligt efterföljande kontroll. Indikatorn är ett 

komplement till Ene 1 (SGBC 2013:106-108).  

2.2.2 LEED 

Det amerikanska klassificeringssystemet LEED administreras av U.S. Green Building Council och är till 

stora delar likt BREEAM. Inom området energi finns sex olika Credits (motsvarar indikator) varav två 

anses relevanta för projektet, dessa är: Optimize energy efficiency perfomance (Credit 1) och On-

site and off-site renewable energy (Credit 4) (Arnell & Martinsson 2013:30) (USGBC 2009:iii-iV). 

Syftet med Credit 1 är att uppnå ökad energiprestanda jämfört med liknande byggnader för att 

minska miljöpåverkan och ekonomisk belastning. Poäng ges efter energikostnad, som mäts i kr/m2år 

(Arnell & Martinsson 2013:47) (USGBC 2009:31).  

Syftet med Credit 4 är att uppmuntra installation av förnybar energiteknik. Kraven är mycket högre 

för installationer off-site än on-site, till exempel ges maximal poäng om energisystemet innefattar 12 

procent förnybar energi on-site eller 100 procent förnybar energi off-site (USGBC 2009:36). 

2.2.3 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöklassningssystem som är anpassat efter svenska förhållanden och 

baseras bland annat på BBR. När en byggnad miljöklassas enligt Miljöbyggnad bedöms områdena 

energi, inneklimat och material. Inom området energi finns indikatorerna energianvändning, 

värmeeffektbehov, solvärmelast och andel av energislag. Det finns en väsentlig skillnad i 

betygsystemet mellan Miljöbyggnad och de två tidigare nämnda. I LEED och BREEAM erhålls poäng 

för varje indikator som uppnått målen varpå poängen räknas samman, medan det i Miljöbyggnad i 

princip är de indikatorerna med lägst betyg som bestämmer betyget för respektive område. Det gör 

att alla indikatorer blir näst intill lika viktiga för resultatet. Områdenas betyg viktas sedan till ett 

slutgiltigt betyg (Arnell & Martinsson 2013:28-29). 

Syftet med indikatorn energianvändning är att förbättra den specifika energiprestandan 

(kWh/m2Atempår) i byggnaden, i enlighet med BBR.  

Syftet med indikatorn värmeeffektbehov är att premiera ett lägre värmebehov (W/m2). Byggnadens 

effektbehov uppskattas utifrån teoretiska beräkningar av värmegenomgångskoefficient (Um-värde), 

ventilationsförluster och köldbryggor. Det beräknade värmeeffektbehovet behöver inte 

överrensstämma med den faktiska installerade effekten eftersom indikatorn beskriver klimatsskalets 

termiska egenskaper och således inte inkluderar installationer och internlaster (Arnell & Martinsson 

2013:40).  
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Syftet med indikatorn andel av energislag är att ta hänsyn till hur värme och el som används i 

byggnaden producerats. All energianvändning inklusive verksamhetsel och hushållsel klassas fyra 

miljökategorier: 

1. Sol, vind, vatten, spillvärme 

2. Biobränslen 

3. Biobränslen, ej miljögodkänd panna 

4. Ej förnybart, inklusive torv 

Större andel förnybar energi innebär högre betyg. Vid klassning av köpt fjärrvärme hanteras 

säsongslagrad solvärme som förnybar (Håkansson & Larsson 2012:22-23).  

2.2.4 GreenBuilding 

GreenBuilding är ett renodlat energiklassningssystem med tydligt fokus på energibesparing. Det är 

ett EU-initiativ som lanserades 2004 och varumärket GreenBuilding har sedan dess vuxit snabbt. Den 

enda indikatorn som inkluderas i klassningssystemet är energianvändning, enligt BBR:s definition. 

Kravet för att bli GreenBuilding-certifierad är att energianvändningen ska vara 25 % lägre än tidigare 

eller 25 % lägre jämfört med nybyggnadskraven i BBR (SGBC 2014a). 

2.2.5 Sammanställning av miljöklassningssystem 

Nyckeltal används för att beskriva något, i detta fall en byggnads energiprestanda och miljöpåverkan. 

Fördelen med att standardisera nyckeltal är att jämförelser blir lättare och att definitioner ofta blir 

tydligare. I Tabell 4 presenteras en sammanställning av nyckeltal som kan användas för att beskriva 

energiprestanda och miljöpåverkan.  
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Tabell 4: Sammanställning av miljöklassningssystem 

System Nyckeltal Enhet Systemgräns Tidssteg 

BBR Specifik 
energianvändning. 

kWh/m2Atempår Till byggnaden 
levererad energi 
(köpt energi). Export 
ej avdragsgill. 

År 

BREEAM Energianvändning kWh/m2Atempår Köpt + producerad 
energi. Kan vidgas till 
FJV-nät. Export 
avdragsgill. 

År 
 Energiförsörjning med 

låga CO2-utsläpp. 
kg CO2/år 

Klimatskalets 
energiprestanda och 
lufttäthet 

l/s m2Aom Byggnaden - 

LEED Optimize energy 
performance 

kr/m2år Byggnaden År. Pris kan 
spegla högre 
upplösning. 

On-site and off-site 
renewable energy. 

% Köpt + producerad 
energi. 

År 

Miljö- 
byggnad 

Årlig energianvändning. BBR BBR BBR 

Värmeeffektbehov W/m2Atemp vid 
DVUT 

Byggnaden - 

Andel av energislag. Olika energislag 
klassas 1-4. 
Betyget sätts 
efter 
fördelningen 
mellan klasserna. 

Köpt energi + egen 
producerad, även 
hushålls-/ 
verksamhetsel ingår. 

År. Historiska 
bokföringsdata 
för fjärrvärmen. 

Green 
Buildning 

Energianvändning BBR BBR BBR 
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3 Tekniska system 
Här ges en överblick över förutsättningarna för de system som studerats i examensarbetet.  

3.1 Fjärrvärme 

3.1.1 Fortum Värme 

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, även kallat Fortum Värme, levererar el, fjärrvärme 

och fjärrkyla till kunder i Stockholm, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Täby och Upplands Väsby. Fortum 

Värme är Sveriges största fjärrvärmeleverantör och levererade 2013 drygt 8 GWh värme (Fortum 

2013). 

3.1.2 Bränslemix 

Fortums fjärrvärmeproduktion karaktäriseras av en stor andel biobränsle- och avfallseldad 

kraftvärme och en nästan lika stor andel värmepumpar. Ungefär en femtedel utgörs av fossila 

bränslen bestående av majoriteten kol. 

I Figur 2 ses fördelningen mellan olika bränslen för år 2010. Notera att det är energimängd i 

bränslena som visas, alltså tillförd energi. Omvandlingsförluster och distributionsförluster är inte 

inkluderade och energikvalitet visas inte. År 2010 var ett ovanligt kallt år och andelen fossila bränslen 

kan därför förväntas vara något högre än genomsnittet. Inom parentes ses motsvarande fördelning 

för Sveriges totala fjärrvärmeproduktion. 

 

Figur 2: Fördelning av tillförd energi i Fortums fjärrvärmeproduktion 2010. I parentes ses motsvarande fördelning för 
genomsnittlig fjärrvärmeproduktion i Sverige (Dotzauer 2013)(Svensk Fjärrvärme 2010) 

I Figur 3 ses varaktighetsdiagram för Fortums produktion 2010 och prognostiserad produktion 

(2025). Här är statiska effektbegränsningar inlagda efter produktionsanläggningarnas kapacitet. Den 

prognostiserade produktionen är ett resultat av Fortums utvecklingsplan fram till 2025. Denna ligger 

delvis till grund för simulerad prognostiserad produktion, se kapitel 7.1. Enligt utvecklingsplanen, 

fastställd 2010, ökar kraftvärme från avfall, returträ (rdf), och skogsflis samt värme från 

31% 

16% 
21% 

13% 

19% 

Tillförd energi Fortum Värme 2010 

Biobränslen (41%)

Avfall och returbränslen (21%)

Energi ur sjö- och avloppsvärme
samt spillvärme (14%)

El (5%)

Fossila bränslen (19%)
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pelletsvärmeverk. Samtidigt avvecklas kolkraftverket och andelen värmepumpar minskar. Prognosen 

är att andelen fossila bränslen minskas. Giltigheten för en utvecklingsplan är begränsad i tid och 

måste uppdateras kontinuerligt, vilket innebär att utvecklingsplanen i dagsläget kan se något 

annorlunda ut. I kapitel 6.3.1 ses vilka antaganden som gjorts angående prognostiserad produktion 

för 2025. 

 

Figur 3: Varaktighetsdiagram för fjärrvärmeproduktion år 2010 och år 2025 (Dotzauer 2013) 

3.1.3 Systemuppbyggnad 

Fortum Värmes fjärrvärmenät är mycket komplext och är uppbyggt av flera sammanlänkade mindre 

nät. Värmeverk, kraftvärmeverk och värmepumpar är geografiskt fördelade över Stockholmsområdet 

vilket bidrar till komplexiteten. En översikt ges över nätets systemuppbyggnad, dock ligger fokus på 

de större anläggningarna som anses har störst roll i drift och planering. 

Fortums fjärrvärmenät är uppdelat i två större nät, City-Södra och Nordvästra nätet. I Figur 4 ses 

fjärrvärmenätens utbredning i Storstockholm. Bristaverket och Hässelbyverket samt några mindre 

värmeverk hör till Nordvästra nätet och Värtaverket, Högdalenverket och Hammarbyverket hör till 

City-Södra nätet. 
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Figur 4: Karta över fjärrvärmeproduktion i Storstockholm (Dotzauer 2013) 

I flera av Fortum Värmes anläggningar finns dessutom möjlighet att lagra värme i ackumulatortankar. 

Den totala kapaciteten vintertid är drygt 3 GWh, vilket motsvarar ett par timmars totalt 

fjärrvärmebehov i Stockholm under hög last. Ackumulatortanken i Värtaverket kan laddas med cirka 

100 MW värmeeffekt men kan laddas ur betydligt snabbare. Värmebehovet varierar inte bara över 

året utan även över dygnet, typiskt är till exempel med en effekttopp på morgonen då många 

duschar. Användningsområdet för ackumulatortankarna är i huvudsak att jämna ut lastvariationer 

över dygnet, så att produktionsanläggningarna kan köras med jämnare effekt. Detta gynnar 

driftplaneringen och är tekniskt fördelaktigt för anläggningarna. Ackumulatortankarna har dock fler 

syften, dels kan de användas för att lagra värme på sommaren från värmepumpar när de producerar 

fjärrkyla och dels för att optimera drift av värmepumpar och kraftvärmeverk när elpris och 

bränslepris fluktuerar (Dotzauer 2014). 

3.2 Fallstudie i projektet - Kontorsbyggnad Gångaren 16  
En fallstudie har gjorts på kontorsbyggnaden Gångaren 16 på Kungsholmen i Stockholm. Kvarteret 

Gångaren 16 byggdes av Skanska 2011 och ägs av Afa fastigheter. Byggnaden klassades 2012 som 

GreenBuilding och certifierades samma år enligt det amerikanska miljöklassningssystemet LEED med 

det högsta betyget Platinum (SGBC 2014b) (SGBC 2014c). Byggnaden är ansluten till Fortum Värmes 

fjärrvärmenät. I Figur 5 ses byggnadsmodellen för kvarteret Gångaren 16, dess uppbyggnad och 

riktning. 
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Figur 5: Översiktsbild kontorsbyggnad Gångaren 16 (tv) (Mynewsdesk 2011). Byggnadsmodell  i IDA (th) (Skanska 2014) 

 

3.3 Installationslösningar för solvärme i fjärrvärmeuppvärmda byggnader 
Det finns flera olika installationslösningar där solvärme kan kombineras med fjärrvärme. Här kommer 

att presenteras tre övergripande kategorier, vilka kan ses i Figur 6. Den installationslösning som 

framförallt är intressant i examensarbetet är sekundär inkoppling med dygnslagring i 

ackumulatortank. Detta på grund av enkel installation, frikoppling från fjärrvärmeproducenten och 

möjligheten att maximera utnyttjandegraden av solpanelerna. Även primär inkoppling av solvärme, 

med leverans till fjärrvärmeframledningen, kommer att simuleras i examensarbetet. 

 

Figur 6: Kopplingsscheman för solvärme i fjärrvärmeanslutna byggnader (Aquasol 2014a) 

3.3.1 Primär anslutning av solvärme i byggnaden 

Här kopplas solvärmeanläggning via en värmeväxlare direkt till fjärrvärmekulverten. Solvärmen som 

inte momentant används i byggnaden kan alltså säljas till fjärrvärmebolaget. Här är solvärmen den 

primära värmekällan och fjärrvärmen den sekundära. Solvärmen kan antingen kopplas så att bara 

returen värms eller så att returen värms och skickas in på framledningen, det finns fördelar med båda 

lösningarna. Om returen värms och skickas vidare på returen kan lägre temperaturer i 

solvärmeanläggningen accepteras och utnyttjandegraden kan därför höjas. Det kan dock innebära 

problem med för hög returtemperatur i fjärrvärmeanläggningarna om det sker samproduktion med 

el, eftersom elverkningsgraden sjunker vid förhöjd kondenseringstemperatur. Dessutom ökar 

distributionsförlusterna i fjärrvärmenätet med högre fjärrvärmetemperaturer. I dagsläget debiteras 
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fjärrvärmekunder, förutom för använd fjärrvärme, också med avseende på returtemperatur. Detta 

innebär en straffavgift för förhöjd returtemperatur och ersättning för lägre returtemperatur, jämfört 

med en referenstemperatur (Fortum 2011).  

Fördelen med primär inkoppling är just att anläggningen kan göras i princip hur stor som helst samt 

att det inte kräver avancerad styr- och reglerutrustning. Nackdelen med att leverera värme på 

framledningen är att temperaturen måste vara högre, vilket innebär att verkningsgraden och 

utnyttjandegraden för solpanelerna minskar.  

Ur fjärrvärmeleverantörens perspektiv är det inte enkom positivt att leverera värme till 

fjärrvärmenätet. Att leverera till framledningen är bättre än till returen, eftersom det i regel är 

eftersträvansvärt med en låg returtemperatur. Fortum samarbetar nu, i ”Öppen fjärrvärme”, med 

flera kunder som levererar värme till nätet, så det är klart praktiskt möjligt att även leverera 

solvärme till nätet. Däremot är Fortum skeptisk till en storskalig utbyggnad av solvärme, eftersom det 

minskar värmebehovet under den tid på året när värmeunderlaget är som lägst och 

marginalproduktionen utgörs av bland annat avfallskraftvärme. 

3.3.2 Sekundär anslutning av solvärme utan lagring 

Här är solvärmeanläggningen frikopplad från fjärrvärmenätet, vilket innebär att solvärmen endast är 

kopplad till byggnadens interna värmesystem. Fjärrvärmen tillför därmed värme när den 

producerade solvärmen inte räcker till. Med denna lösning är det extra viktigt att anläggningen är väl 

dimensionerad, eftersom det inte finns någon lagringsmöjlighet och övervärmning tär på 

komponenterna och förkortar livslängden på systemet. Principen är att solvärmen värmer kallvatten 

momentant när det finns ett varmvattenbehov. Det är alltså fjärrvärmen som är den primära 

värmekällan och solvärmen den sekundära. Solvärmeanläggningen dimensioneras för att tillgodose 

varmvattenbehovet och värmeförluster, en sommardag när solen lyser. 

3.3.3 Sekundär anslutning av solvärme med lagring 

Denna lösning är lik den föregående med den enda skillnaden att det finns möjlighet att lagra värme. 

Denna anläggning kan dimensioneras för att klara upp till hela varmvattenbehovet samt 

värmebehovet under sommarmånaderna, vilket kräver en ackumulatortank på runt 100 l/m2 solpanel 

(Energinet 2012:144). 
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4 Teori 

4.1 Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärme innebär att värme produceras centralt och distribueras till kunder som är anslutna till 

fjärrvärmenätet. Produktionen och distributionsnätet kan se olika ut beroende på hur stort 

värmebehovet är och vilka förutsättningar som finns i området. Här presenteras teori som har att 

göra med effektivitet i produktionsanläggningarna och planering av produktion samt distribution av 

fjärrvärme. 

4.1.1 Alfa-värde 

Alfa-värdet är kvoten mellan producerad el och producerad värme i ett kraftvärmeverk, enligt 

ekvation [1. Alfa-värdet skiljer sig beroende på om det grundas på installerad effekt eller faktisk 

produktion av el och värme. I examensarbetet baseras alfa-värdena på faktisk produktion. 

 
𝛼 =

𝑃𝑒𝑙,𝑝𝑟𝑜𝑑

𝑃𝑓𝑗,𝑝𝑟𝑜𝑑
 

[1] 
 

 

När alfa-värdet beräknas inkluderas vanligtvis inte rökgaskondenseringsvärme samt internlaster i 

form av använd el för värmeproduktion. I projektets beräkningar är dessa inkluderade i alfa-värdet, 

enligt ekvation [2. Detta eftersom syftet är att försöka ge en rättvis bild av fjärrvärmeproduktionens 

miljöbelastning.  

 
𝛼′ =

𝑃 𝑒𝑙,𝑝𝑟𝑜𝑑 − 𝑃𝑒𝑙,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛

𝑃𝑓𝑗,𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝑃𝑓𝑗,𝑅𝐺𝐾
 

[2] 
 

där 

𝛼 = alfavärde [-] 
𝛼′ = alfavärde inkluderande internel och rökgaskondenseringsvärme [-] 
𝑃𝑒𝑙,𝑝𝑟𝑜𝑑 = producerad eleffekt [W] 

𝑃𝑓𝑗,𝑝𝑟𝑜𝑑 = producerad värmeeffekt [W] 

𝑃𝑒𝑙,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 = internlast el [W] 
𝑃𝑓𝑗,𝑅𝐺𝐾 = producerad värmeeffekt med rökgaskondensering [W] 

 

4.1.2 Verkningsgrad 

Verkningsgraden är kvoten mellan nyttig energi och tillförd energi, enligt ekvation [3. 

Verkningsgraden kan beräknas för både producerad värme och el, var för sig samt för den totala 

produktionen. Verkningsgraden för el och för värme beror även av värmelasten i 

produktionsanläggningen. Både el- och värmeverkningsgraden sjunker med minskad värmelast (Haga 

m.fl. 2012:12). I examensarbetet är inte hänsyn taget till sambandet mellan verkningsgrad och 

värmelast eftersom den detaljnivån på produktionsinformation inte var tillgänglig.  

 
𝜂𝑡𝑜𝑡 =

𝐸𝑓𝑗,𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝐸𝑒𝑙,𝑝𝑟𝑜𝑑

𝐸𝑏,𝑡𝑓
 [3] 

 

I likhet med alfa-värdet så ingår internel och rökgaskondenseringsvärme i 

verkningsgradsberäkningarna i projektet, enligt ekvation [4. 



 

16 
 

 

 
𝜂𝑡𝑜𝑡

′ =
𝐸𝑓𝑗,𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝐸𝑒𝑙,𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝐸𝑓𝑗,𝑅𝐺𝐾 − 𝐸𝑒𝑙,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛

𝐸𝑏,𝑡𝑓
 

 

[4] 

där 

𝜂𝑡𝑜𝑡 = totalverkningsgraden för kraftvärmeverket [-] 
𝜂𝑡𝑜𝑡

′  = totalverkningsgraden inkluderat internel och rökgaskondensering [-] 
𝐸𝑓𝑗,𝑝𝑟𝑜𝑑 = producerad värmeenergi [MJ] 

𝐸𝑒𝑙,𝑝𝑟𝑜𝑑 = producerad elenergi [MJ] 

𝐸𝑏,𝑡𝑓 = tillförd bränsleenergi [MJ] 

𝐸𝑒𝑙,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 = använd elenergi till internlaster [MJ] 
𝐸𝑓𝑗,𝑅𝐺𝐾 = producerad värmeenergi med rökgaskondensering [MJ] 

  

När verkningsgraden beräknas används vanligtvis det undre värmevärdet (Lower heating value, LHV) 

för bränslet. När ett fuktigt bränsle, till exempel många biobränslen, förbränns går det åt en del 

värme till att förånga vattnet i bränslet. Den värmen finns lagrad i rökgaserna och kan utnyttjas 

genom att låta ångan i rökgaserna kondenseras. Det undre värmevärdet inkluderar inte det 

kondenseringsvärmet, så när rökgaskondensering inkluderas i verkningsgradsberäkningen kan 

verkningsgrad för en anläggning bli över hundra procent. 

4.1.3 Coefficient Of Performance 

Coefficient Of Performance (COP) är kvoten mellan producerad värme och insatt el och är en typ av 

verkningsgrad för värmepumpar. COP-värdet beräknas enligt ekvation [5 och är i examensarbetet 

antaget till 3, vilket är en frekvent använd schablon för värmepumpar (Gode m.fl. 2012:54). 

 
𝐶𝑂𝑃 =

𝑃𝑓𝑗,𝑝𝑟𝑜𝑑

𝑃𝑒𝑙,𝑡𝑓
 [5] 

där 

𝑃𝑓𝑗,𝑝𝑟𝑜𝑑 = producerad värmeeffekt [W] 

𝑃𝑒𝑙,𝑡𝑓 = tillförd eleffekt [W] 

 

4.1.4 Allokering av miljöbelastning i kraftvärmeverk 

I kraftvärmeverk, där både el och värme produceras kan växthusgasutsläppen från produktionen 

allokeras på olika sätt. I examensarbetet har alternativproduktionsmetoden använts för allokering av 

miljöbelastning mellan el och värme, se kapitel 5.3. I alternativproduktionsmetoden används 

ekvation [6 för att allokera emissioner (Engström m.fl. 2009:68). 

 

𝛾𝑖 =
𝐸𝑓𝑗,𝑖

𝐸𝑡𝑜𝑡,𝑖
=

𝜂𝑓𝑗,𝑖

𝜂𝐹𝐽,𝑖

𝜂𝑓𝑗,𝑖

𝜂𝐹𝐽,𝑖
+

𝜂𝑓𝑗,𝑖

𝜂𝐹𝐽,𝑖

 [6] 

där 

𝛾𝑖  = allokeringsfaktor för bränsle 𝑖, dvs. den andel av emissionerna som ska allokeras på 
fjärrvärmen 

[-] 
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𝐸𝑓𝑗,𝑖 = emissioner som allokerats till fjärrvärmeproduktion från bränsle 𝑖 [kg] 

𝐸𝑡𝑜𝑡,𝑖 = totala emissioner från bränsle 𝑖 [kg] 
𝜂𝑓𝑗,𝑖 = värmeverkningsgrad vid förbränning av bränsle 𝑖 i aktuell anläggning [-] 

𝜂𝐹𝐽,𝑖  = alternativ värmeverkningsgrad vid förbränning av bränsle 𝑖 i separat anläggning [-] 

𝜂𝑒𝑙,𝑖 = elverkningsgrad vid förbränning av bränsle 𝑖 i aktuell anläggning [-] 
𝜂𝐸𝐿,𝑖 = alternativ elverkningsgrad vid förbränning av bränsle 𝑖 i separat anläggning [-] 

 

4.1.5 Produktionsordning 

Med produktionsordning menas den ordning som produktionsanläggningar tas i drift vid ett ökat 

värmebehov. Produktionsordningen beror på många saker, men primärt är att produktionen 

kostnadsoptimeras, vilket innebär att det alltid är den dyraste produktionen som tas ur drift om 

värmebehovet minskar. Det dyraste bränslet vid en viss tidpunkt brukar kallas marginalbränsle, vilket 

utreds mer i kapitel 5.2.  De kostnader som optimeras vid produktionsplaneringen är de rörliga 

produktionskostnaderna och de beror inte enbart på bränslepriser. I kraftvärmeverk beror 

värmekostnaden i hög grad på det aktuella elpriset. Vid lågt elpris kan det till exempel vara 

fördelaktigt att enbart producera värme. Styrmedel som utsläppsrätter och koldioxidskatt påverkar 

produktionskostnaderna kraftigt och kan göra att produktionsordningen ändras.  

Att ansätta en statisk produktionsordning över hela året är en ganska grov förenkling eftersom de 

rörliga kostnaderna varierar ända ner på timnivå. Det är dock så att driften av anläggningarna är 

erfarenhetsbaserad och reglerna ganska primitiva i den meningen att de inte baseras på teoretiska 

beräkningar eller optimeringsmodeller (Dotzauer 2014).  

4.1.6 Produktionsplanering i fjärrvärmenät 

Produktionsplanering är viktigt för att minimera de rörliga produktionskostnaderna. Traditionellt har 

planering ofta gjorts mer eller mindre manuellt. Dock blir fjärrvärmeproduktionen allt mer 

komplicerad (Kvarnström m.fl. 2006:4). Några orsaker till detta är att: 

 fler olika bränslen används 

 samproduktion med el ökar 

 värmeproduktion med värmepumpar ökar 

 produktion av fjärrkyla ökar 

 ackumulatortankar används som lastbalansering 

 elpris ges på timbasis 

 mer komplexa marknadsbaserade styrmedel (elcertifikat, koldioxidskatt, utsläppsrätter) 

Detta sammantaget gör att spektrumet för de rörliga produktionskostnaderna blir bredare jämfört 

med tidigare då skillnaderna inte var så stora. Därför blir det allt viktigare att kostnadsoptimera 

produktionen. Produktionsplanering bygger på att man känner till värmebehovet i förväg och sedan 

allokerar effektbehovet på de tillgängliga anläggningarna. Oftast används historiska data för 

uppskatta behovet av värmeleverans från produktionsanläggningarna. Anledningen till att 

värmebehovet vid en viss tidpunkt måste vara känt i förväg är att det finns en tidsförskjutning i 

produktionen från det att till exempel en panna måste startas till att värme produceras och 

distribueras ut till kund. Väderprognoser med temperatur, vindhastighet och solinstrålning ligger till 

grund för effektbehovsuppskattning. Realtidsmätning av effektbehov i undercentraler blir dock 
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vanligare och kan i framtiden leda till att produktionsplaneringen kan optimeras smartare 

(Kvarnström m.fl. 2007:2).  

Fortum Värme använder både enkla brytprisdiagram och avancerade optimeringsprogram för kort 

produktionsplanering om fem dygn. I ett brytprisdiagram, se Figur 7, ges sambandet mellan elpris 

och olika anläggningars rörliga produktionskostnad för fjärrvärme. Givet ett visst elpris kan 

produktionsordningen bestämmas utifrån vilka anläggningar som har lägst rörlig produktionskostnad. 

 

Figur 7: Ett brytprisdiagram visar sambandet mellan rörlig produktionskostnad för fjärrvärme och aktuellt elpris. För ett 
visst elpris ges den mest kostnadeeffektiva produktionsordningen (Dotzauer 2013) 

Ett brytprisdiagram ger dock en mycket förenklad bild av verkligheten. Produktionsordningen beror 

av fler parametrar än elpriset, exempelvis varierande bränslepriser, bränsletillgång 

överföringsbegränsningar och driftstopp. Dessutom finns tjänster som till exempel fjärrkyla och 

avfallshantering som också styr produktionsordningen. 

I kostnadsoptimeringsprogrammen fångas mer av dynamiken i produktionen och en teoretiskt 

korrekt bild ges. Mindre nät optimeras var för sig för att bättre beskriva dess specifika produktion. 

Dock hanteras bara produktionsanläggningarna och inte distributionsnätet i dessa 

optimeringsprogram. Det innebär att värmeförluster i distributionsnätet samt värmetrögheten i 

fjärrvärmesystemet inte inkluderas (Kvarnström m.fl. 2006:2). 

4.1.7 Prognosfel vid produktionsplanering i fjärrvärmenät 

Värmeeffektbehovet i ett fjärrvärmenät beräknas med hjälp av detaljerade väderprognoser och 

historisk data för prognosberoende värmeeffektbehov. Dock kan även de säkraste väderprognoserna 

slå fel och bidra till en felbedömning i planeringen. Värmetrögheten i byggnadsstocken kan antingen 

förstärka eller lindra effekten av felbedömningen, beroende på hur mycket värme som är laddat i 

byggnaderna vid tillfället. Även lagrad värme i ackumulatortankar kan lindra effekterna av en 

felprognos. 
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Ett prognosfel på en grad Celsius motsvarar i Fortums nät i Stockholm en värmeeffekt på ungefär 70 

MW (Dotzauer 2014). Om temperaturen uppskattas bli -9 °C men istället blir -10 °C produceras alltså 

70 MW för lite värme, vilket motsvarar ungefär 3 % av totala produktionen vid den temperaturen. 

4.1.8 Fjärrvärmedistribution 

Fjärrvärmedistribution betyder värmeleverans till fjärrvärmesystemets kunder. Kunderna är ofta 

utspridda på ett geografiskt stort område vilket innebär långa distributionssträckor och 

värmeeffektförluster. Förlusterna beror bland annat på friktion och tryckfall i ledningar, 

värmeledning till omgivningen och läckage. Den tillgängliga värmeeffekten i fjärrvärmeframledningen 

kan beskrivas med ekvation [7.  

 𝑄 = �̇� ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑇 [7] 
 

där 

�̇� = vattnets massflöde [kg/s] 
𝑐 = specifik värmekapacitet [kJ/kg K] 
∆𝑇 = temperaturskillnad före och efter avtappning av värme [K] 
 

Värmeeffekten kan alltså styras med både tryck och temperatur. Trycket i fjärrvärmeledningarna 

sjunker på grund av friktion, krökar samt läckage och vattenhastigheten varierar mellan 1-3 m/s 

(Dotzauer 2014). I Figur 8 ses framledningstemperaturens beroende av utomhustemperatur. 

Eftersom fjärrvärmeledningarnas dimension begränsar det möjliga vattenflödet styrs den levererade 

värmeeffekten istället av temperaturen. Ju lägre temperatur det är i fjärrvärmens returledning desto 

högre värmeeffekt har levererats till kunden.  

 

Figur 8: Framledningstemperatur Fortum fjärrvärme (Fortum 2012:4) 
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Temperaturnivåernas inverkan på effektivitet i kraftvärmeverk 

I kraftvärmeverk med rökgaskondensering kyls rökgaserna med fjärrvärmevatten. I en 

rökgaskondensor är det energin i fasövergången mellan vattenånga och flytande vatten som 

utnyttjas. Kylvattnet måste därför ha lägre temperatur än rökgasernas daggpunkt för att vattenångan 

i rökgaserna ska kondensera. En lägre returtemperatur innebär att mer värmeenergi kan överföras 

till fjärrvärmevattnet från kondensorn och därmed ökar effektiviteten i anläggningen.  

I kraftvärmeverk som har ångturbiner med endast ett kondensorsteg, finns även en stark koppling 

mellan elverkningsgrad och framledningstemperatur. Med ”ett kondensorsteg” menas att 

fjärrvärmevattnet värms upp till önskad framledningstemperatur i ett enda steg. Ju lägre 

vattentemperatur som behövs efter kondensorsteget desto lägre temperatur krävs i kondensorn. 

Detta ger ett lägre kondensortryck vilket leder till högre elverkningsgrad eftersom det är 

tryckskillnaden över turbinen som avgör storleken på elproduktionen. Om turbinen har fler 

kondensorsteg innebär det att ånga tappas av vid olika tryck och vattnet värms till önskad 

temperatur i fler steg. En lägre returtemperatur kan då ge en högre elverkningsgrad i lågtrycksdelen 

av turbinen (Selinder & Walletun 2009:11,15). Hög returtemperatur kan vara en indikation på 

prognosfel och att för hög värmeeffekt producerats. 

4.2 Värmelagring i byggnader 
När en byggnad värms upp för att upprätthålla en viss inomhustemperatur värms inte bara luften 

upp utan även konstruktionen. Beroende på konstruktion och vilka material som använts får 

byggnaden olika stor värmelagringskapacitet. Ett sätt att beskriva det är genom att studera hur 

inomhustemperaturen sjunker över tid om den tillförda värmeeffekten minskas eller om 

utomhustemperaturen plötsligt sjunker. Detta brukar benämnas som byggnadens tidskonstant och 

beskrivs matematiskt som den tid det tar för inomhustemperaturen att minska 63 % av 

temperaturdifferensen vid ett temperaturomslag, vilket visas i Figur 9. Tidskonstanten bestäms av 

hur mycket värme byggnaden kan lagra i förhållande till effektförluster genom klimatskal, luftläckage 

samt ventilation. 

 

Figur 9: Matematisk beskrivning av byggnadens tidskonstant (Isover 2011:12) 
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Vid ett plötsligt temperaturfall där den tillförda värmeeffekten är för låg för att upprätthålla önskad 

temperaturskillnad mellan inomhusluft och utomhusluft värms istället inomhusluften av byggnaden 

för att systemet ska upprätthålla termisk jämvikt. En byggnads värmetröghet kan utnyttjas vid 

dimensionering av värmesystem så att byggnaden kan dimensioneras för en lägre maxeffekt. 

Byggandens möjlighet att lagra värme kan liknas vid en ackumulatortank som kan lagra värme innan 

den behövs och använda den under kallare perioder när belastningen är som störst på nätet. Hela 

byggnadsstockens värmetröghet kan teoretiskt sett utnyttjas för att lastbalansera produktionen och 

kapa lasttoppar. Värmetrögheten i byggnader utnyttjas med fördel i kombination med 

väderprognoser och för att fjärrvärmeproduktionen ska kunna dra nytta av värmelagringskapaciteten 

krävs kommunikation mellan byggnadernas värme- och styrsystem och produktionsanläggningarna.  

Byggnadsstockens värmelagringsmöjlighet kan också påverka drift av kraftvärmeverk och 

värmepumpar positivt då produktionen blir lite mer flexibel och kan styras mer efter hur elpriset 

varierar. Dessutom minskar behovet av ackumulatortankar om nätet istället kan fungera som 

värmeackumulator (Wallin 2011:7-8).  

4.3 Styrsystem för uppvärmning av byggnader 
Tidskonstanten används också i moderna styrsystem i byggnader för att anpassa den tillförda 

värmeeffekten och minska risken för övervärmning. 

Traditionellt styrs byggnaders värmesystem efter en styrkurva som endast beror av 

utomhustemperatur. En styrkurva är förhållandet mellan värmeeffektbehov och utetemperatur, för 

en viss byggnad.  

Ett flertal styrsystem finns på marknaden för privatpersoner. Gemensamt för systemen är de sänker 

värmeeffektbehovet jämfört med om endast en styrkurva skulle använts. Lösningarna ser lite olika ut 

för de olika systemen (Persson & Vogel 2011:1). Några exempel är: 

 Byggnadens värmetröghet utnyttjas genom att ta hänsyn till tidskonstanten  

 Inomhusmätning av temperatur för att säkerställa komfort 

 Väderprognoser med mer information än bara temperatur. 

I Figur 10 ses en principiell skiss över hur ett mer avancerat värmestyrsystem kan fungera. 

Sammanfattningsvis kan det beskrivas som att den tillförda värmeeffekten beror av väderprognosen 

för nästa dag. Genom att lagra värme i byggnadsstommen jämnas effektbehovet ut och belastningen 

på fjärrvärmenätet minskar samtidigt som inomhustemperaturen blir mer stabilare.  
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Figur 10: Lastbalansering med avancerat styrsystem för värmetillförsel i byggnader (eGain 2014) 

4.4 Solvärme – Simuleringar 
Här presenteras teori för beräkningar och diskussion inom solvärme. 

4.4.1 Olika solpanelsmodeller 

De två huvudsakliga kategorierna av solpaneler är plana solpaneler (FPC, Flat panel Collector) och 

vakuumrörspaneler (ETC, Evacuated Tube Collector).   

Eftersom panelerna har olika konstruktion är deras termiska verkningsgrader olika beroende av 

tempereraturskillnaden mellan panelen och utetemperaturen, vilket kan ses i Figur 11. Plana 

solpaneler lämpar sig bättre för lägre temperaturskillnader och vakuumrörspaneler för högre 

temperaturer.  

 

Figur 11: Verkningsgrader för olika solfångare, där Tm är medeltemperaturen över panelen och Ta är omgivningens 
medeltemperatur (Trier 2012) 

Verkningsgraden är beräknad på den yta som absorberar solinstrålning medan det årliga 

energiutbytet är beräknat på totalarean av panelen. Eftersom andelen absorbatorarea/totalarea är 
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mindre för en ETC än för en FPC är det viktigt att också ta hänsyn till den årliga 

värmeenergiproduktionen vilken baseras på totalarean, se Figur 12. 

 

Figur 12: Årlig energiproduktion för olika solfångare med avseende på panelens totalarea, där Tm är medeltemperaturen 
över panelen (Trier 2012) 

4.4.2 Verkningsgrad - Solfångare 

Verkningsgraden beräknas enligt ekvation [8 (ESTIF 2007). Ekvationen skiljer sig för plana solpaneler 

och vakuumrörspaneler. Förlustkoefficienterna 𝑐1, 𝑐2   samt värdet på global instrålning 

(direkt/diffus) ändras beroende på paneltyp. 

 
𝜂 = 𝜂𝑜 − 𝑐1

(𝑇𝑚 − 𝑇𝑎)

𝐺𝑡/𝑏
− 𝑐2

(𝑇𝑚 − 𝑇𝑎)2

𝐺𝑡/𝑏
 

[8] 
 

där 

𝜂 = panelverkningsgrad [-] 
𝐺𝑡/𝑏 = total global instrålning/ direkt instrålning [W/m2] 

𝜂0 = panelens termiska verkningsgrad utan värmeförluster, dvs. när 𝑇𝑚 = 𝑇𝑎 [-] 
𝑐1 = första ordningens koefficient för panelverkningsgraden [W/m2°C] 
𝑐2 = andra ordningens koefficient för panelverkningsgraden [W/m2°C2] 
𝑇𝑚 = medeltemperatur över panelen [°C] 
𝑇𝑎 = omgivningens lufttemperatur  [°C] 
 

4.5 Öppen fjärrvärme 
Öppen fjärrvärme är ett samarbete mellan Fortum Värme och dess kunder, där idén är att värme och 

kyla som produceras ute bland kunderna i olika processer ska kunna tas om hand i nätet. Visionen är 

att minska energispillet och miljöbelastningen samtidigt som lönsamheten ökar för både Fortum 

Värme och kunderna. Den som vill leverera värme eller kyla till Fortums nät får marknadsmässigt 

betalt, vilket innebär att producenten måste ha lägre produktionskostnad än Fortum för leveransen 

ska löna sig ekonomiskt. Det ekonomiskt intressantaste området är därför olika typer av 

energiöverskott som annars skulle gått till spillo. Olika prismodeller finns beroende på vilken typ av 

energileverans det handlar om. Under 2013 startades samarbetet med ett tiotal partners i ett 

pilotprojekt (Fortum 2014). Solvärme kan, precis som all annan överskottsvärme, vara en potentiell 

värmekälla inom öppen fjärrvärme.   
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5 Miljövärdering av fjärrvärme och el 
Värmemarknadskommittén (VMK) som består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, 

Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme har tillsammans en överenskommelse där man enats om 

hur fjärrvärme och el ska miljövärderas ur ett bokföringsperspektiv. I överenskommelsen ingår bland 

annat emissionsfaktorer för bränslen och el, allokeringsmetod för kraftvärme och hur 

fjärrvärmeleverantören ska redovisa miljöprestanda (Svensk fjärrvärme 2013). I examensarbetet har 

överenskommelsen tagits hänsyn till vid antaganden av miljöpåverkan av fjärrvärme och el. 

5.1 Tidsupplösning av indata vid miljövärdering 
Tidsupplösning beskriver längden på ett tidssteg i en dataserie. Hög tidsupplösning innebär kortare 

tidssteg. All rådata, i form av värmebehov och värmeproduktion, som använts i examensarbetet har 

haft upplösningen en timme eller högre. När lägre tidsupplösning än timme använts har medelvärdet 

tagits för alla timmar under tidssteget. Ett månadsvärde, till exempel producerad värmeeffekt 

(𝑃𝑓𝑗,𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑚å𝑛𝑎𝑑) är medelvärdet för alla timmar under månaden ((∑ 𝑃𝑓𝑗,𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 𝑖)/𝑁𝑁
𝑖=1 ). För hög 

tidsupplösning är inte eftersträvansvärt, dels blir mängden data onödigt stor och dels kan det finnas 

faktorer som begränsar vilken tidsupplösning som är lämplig. Exempel på sådana faktorer är 

prognosfel, reglersystemets återkopplingstid och energisystemets värmetröghet.  

I projektet ska tidsupplösningen för miljövärdering av byggnaders energianvändning utredas. För att 

göra detta behöver värmeproduktionens bränslemix under ett visst tidssteg kunna härledas till 

energianvändningen under samma tidssteg. Aspekter som ackumulerad värme, omloppstid och 

byggnadsstockens tidskonstant kommer att spela roll och begränsa vilken tidsupplösning som är 

intressant. 

I Fortums fjärrvärmenät finns fyra större ackumulatortankar med möjlighet att lagra totalt 2,5-3 

GWh, se kapitel 3.1.3. Då ackumulatortankarna flyttar värme innebär det att även bränslemixen 

flyttas i tiden. Med ett energilager på 2,5-3 GWh och en maximal laddningskapacitet på 100 MW 

innebär det att det tar 25-30 timmar att ladda energilagret. Med det i åtanke är det rimligt att inte 

använda högre tidsupplösning än dygn.  

5.2 LCA och miljövärdering av fjärrvärme och el 
En livscykelanalys (LCA) är en bedömning av en varas eller tjänsts resurs- och miljökonsekvens från 

vaggan till graven. LCA är en ISO-standardiserad metod med många användningsområden (Rydh m.fl. 

2002:48). I detta kapitel kommer en kort sammanfattning av vanliga begrepp inom LCA att 

presenteras.  

5.2.1 Olika perspektiv vid miljövärdering 

Det finns två typer av LCA, bokförings-LCA och konsekvens-LCA. När en miljöbedömning görs är det 

viktigt att ta ställning till vilket perspektiv som tas och varför eftersom olika typer av data används 

och helt olika resultat kan erhållas. 

Bokförings-LCA används för att visa nuvarande miljöpåverkan, i detta fall av en befintlig byggnads 

energianvändning. För emissionsfaktorer används medeldata, det vill säga genomsnittlig 

miljöpåverkan av el- och värmeproduktion. En bokförings-LCA ger en ögonblicksbild av nuläget, eller 

av hur historiska utsläpp har fördelat sig mellan olika aktörer eller produkter. Som namnet antyder 

bokförs alla utsläpp på alla användare och ansvaret delas lika.  
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Konsekvens-LCA används för att visa konsekvensen av en förändring eller ett beslut. 

Ansvarsfördelningen skiljer sig från ett bokföringsperspektiv, så istället för att alla användare 

kollektivt delar på utsläppen tilldelas en aktör hela marginalförändringen. 

För emissionsfaktorer används marginaldata, det vill säga den värme- och elproduktion som ligger 

högst upp i körordningen och först tas ur drift om behovet sjunker.  

Det finns också olika perspektiv på marginalproduktion inom konsekvens-LCA, bland andra kortsiktig 

och långsiktig driftmarginal. Kortsiktig driftmarginal är den produktion som har högst rörliga 

kostnader i det befintliga produktionssystemet och därför den som kommer att öka om behovet 

ökar. Omvänt kan det beskrivas som den produktionen som har ledig kapacitet. För elproduktion har 

det i projektet antagits att kortsiktig driftmarginal innebär elproduktion från 

kolkondensanläggningar. Långsiktig driftmarginal avser den, i ett framtida energisystem, dyraste 

produktion. Här antas att långsiktig driftmarginal innebär produktion från 

gaskombikondensanläggningar. Ett bredare marginalperspektiv är att även ta hänsyn till 

byggmarginalen vilket är den teknik som kommer att byggas ut vid ett förändrat behov. 

Byggmarginalen tillsammans med framtida driftmarginalen brukar kallas komplex marginal. Vad som 

anses vara den komplexa marginalen är ännu inte helt utrett, dock menar vissa att även den kommer 

att vara gaskombikondens. Kondensdrift innebär att endast el produceras och att värmen kyls bort. 

Antaganden om marginalproduktion baseras på en rapport av IVL Svenska Miljöinstitutet (Engström 

m.fl. 2009:45). 

Motsvarande resonemang kan föras med marginalproduktion för fjärrvärme. I projektet har 

marginalproduktionen tagits fram genom analys av fjärrvärmenätets systemuppbyggnad. Behovet av 

fjärrvärme varierar mycket under året och därmed också marginalproduktionen. På årsbasis kan 

marginalen antas vara fossil olja i dagsläget och kanske bioolja i framtiden, beroende på bränslepriser 

(Dotzauer 2014). Vid högre tidsupplösning kan dock inte marginalproduktionen antas vara 

densamma över året.  

5.3 Allokera miljöbelastning mellan el och värme i kraftvärmeverk   
I kraftvärmeverk produceras både el och värme. Det finns många olika metoder för hur emissionerna 

från produktionen ska fördelas mellan energibärarna. Några vanliga allokeringsmetoder är 

alternativproduktionsmetoden, ekonomisk allokering och exergimetoden. Det finns också metoder 

för att undvika allokering, till exempel med olika typer av systemutvidgning.  

5.3.1 Alternativproduktionsmetoden 

I denna metod allokeras emissionerna från produktionen enligt hur effektiv en alternativ produktion 

skulle vara, där el och värme produceras separat. El- och värmeverkningsgraden i kraftvärmeverket 

jämförs med elverkningsgraden i ett kondenskraftverk och värmeverkningsgraden i ett värmeverk. 

Metoden gynnar både värme- och elproduktion i kraftvärmeverk eftersom de alternativa 

verkningsgraderna är högre för både el och värme. Metoden rekommenderas också av 

branschorganisationerna Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi och används därför som 

allokeringsmetod i projektet (Martinsson m.fl. 2012:26). 

5.3.2 Systemutvidgning för ersatt elenergi 

Vid systemutvidgning tas det hänsyn till vad som händer i ett större perspektiv vid förändrad 

fjärrvärmeanvändning, systemgränserna vidgas. Systemutvidgning är egentligen inte en 
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allokeringsmetod utan snarare en metod för att undvika allokering. Det är lämpligt att använda när 

en förändring ska miljövärderas och är ett vanligt synsätt inom LCA (Martinsson m.fl. 2012:19). I 

examensarbetet vidgas systemgränserna för fjärrvärmeproduktion att även inkludera hur den 

europiska elproduktion påverkas av en förändrad fjärrvärmeanvändning. Detta innebär att en 

minskad fjärrvärmeanvändning i Sverige kan ge upphov till ökade utsläpp av växthusgaser i Europa på 

grund av ökad elproduktion. 

Kraftbonusmetoden 

Metoden utgår ifrån att värmen är huvudprodukten och elen är biprodukten i ett kraftvärmeverk. 

Producerad el miljövärderas med samma emissionsfaktor som den el den ersätter eller ersätts av. 

Kraftbonusmetoden används bland annat i Svensk standard (SSI 2007) och är framförallt vedertagen 

inom Europas standarder för byggnaders energiprestanda (European Standard 2013:59). Metoden 

används inte rakt av i examensarbetet, däremot används samma systemsyn vid konsekvensanalys, 

där producerad el miljövärderas med samma emissionsfaktor som elen den ersätter eller ersätts av.  

5.4 Systemgränser vid miljövärdering av el och värme 
Vid miljövärdering är det viktigt att ta hänsyn till och aktivt välja systemgräns. Systemgränsen 

avgränsar det område som studeras och kan vara till exempel ett bostadshus, ett fjärrvärmesystem 

eller ett land. Inom systemgränsen beaktas systemets förändringar och konsekvenser av dem, vilket 

gör av att valet av systemgräns kan vara avgörande för resultatet. Därför är det också viktigt att 

redogöra för vilka systemgränser som använts för att få ett visst resultat.  

5.4.1 Fjärrvärme 

Inom fjärrvärme finns en ganska naturlig systemgräns som helt enkelt bestäms av nätets fysiska 

storlek. Stockholms fjärrvärmenät är dock landets största och strukturen är ganska komplex, vilket 

gör att systemgränsen har valts till Fortum Värmes nät. Sammankopplade fjärrvärmenät som 

Söderenergi och Norrenergi inkluderas alltså inte systemet. Eftersom Fortums fjärrvärmeproduktion 

sker separat i två olika nät, vilka inte är sammankopplade, är det inte helt naturligt att anta hela 

Fortums nät som ett system. Även om värmeleveransen inte alltid är fysiskt kopplad till 

värmeproduktionen anses dock produktionsparken vara sammankopplad i ett ekonomiskt 

perspektiv. 

5.4.2 El 

Val av systemgräns för elproduktion är kanske det val som enskilt påverkar mest i miljövärdering av 

energisystem. Anledningen är att elproduktionen ser ganska olika ut i olika delar av världen. Vanliga 

systemgränser för elproduktion är Sverige, Norden och Nordeuropa. De flesta är överrens om att 

Sverige inte längre är en rimlig systemgräns för miljövärdering av el eftersom Sverige är 

sammankopplat med de Nordiska länderna samt Tyskland och Polen (European Commission 2014) 

och att elen handlas på en gemensam, avreglerad marknad. Med detta som grund har både Norden 

och Europa valts som systemgränser för elproduktion. I realiteten innebär det att minskad 

elproduktion i Sverige kan ge motsvarande ökad elproduktion i till exempel Danmark eller Tyskland. 

Detta påverkar de totala emissionerna eftersom att elproduktionen i Danmark och Tyskland i regel 

ger upphov till högre fossila emissioner än i Sverige. 

Det är inte ovanligt att ursprungsmärkt el används vid miljövärdering. Sedan 2006 finns ett EU-krav 

som säger att all el måste ursprungsmärkas (Svensk Energi 2012). Ursprungsmärkt innebär att den el 

som köps är kopplad till en viss produktion, ofta förnybar. Produktionen är dock sällan kopplad till 
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den fysiska leveransen av el, det kunden köper är istället ett attribut, eller en egenskap. I dagsläget är 

utbudet av förnybar el mycket större än efterfrågan vilket gör att köp av egenskapen förnybar el inte 

leder till additivitet, det vill säga att det inte påverkar nybyggnation av förnybar elproduktion. De 

kunder som inte gör ett val av attribut erhåller attributet residualmix, vilket är genomsnittet av 

elproduktionen då ursprungsmärkt el är borträknad. Ett val behöver inte vara aktivt, många elkunder 

vet inte vilket attribut de köper eftersom det ingår i elavtalet. Eftersom att valet av ursprungsmärkt 

el inte förändrar produktionen anses det inte vara en rimlig systemgräns för elproduktion i projektet. 

Dock är begreppet vanligt förekommande och kan på sikt leda till förändring om efterfrågan blir 

större än utbudet. Därför ingår det i en känslighetsanalys i projektet (Gode m.fl. 2009).  

IVL Svenska Miljöinstitutet har också synen att det inte spelar någon roll när under dygnet eller året 

som en förändring av elanvändningen sker i Sverige, den kortsiktiga marginaleffekten 

(driftmarginalen) är ändå fossil kondenskraft. Anledningen till det är att vattenkraften antas kunna 

reglera de flesta effektvariationer både under dygnet och under året. Om vattenkraften ses som ett 

begränsat energilager som kan användas när som helst under året innebär det att den förändring 

som sker kommer tillgodoses med vattenkraft oavsett när den sker. Samtidigt kommer den 

vattenmassan som balanserar förändringen tas från ett annat tillfälle som istället får tillgodoses med 

fossil kondenskraft, eftersom vattenlagret är begränsat. En forskarworkshop om värdering av 

marginalel hölls 15:e september i år på IVL Svenska Miljöinstitutet. Deltagarna på workshopen delade 

IVL:s uppfattning om att den kortsiktiga driftmarginalen för el i Sverige är fossil kondenskraft.  
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6 Metod och data 
Här sammanfattas genomförandet av examensarbete och nödvändig data presenteras. 

6.1 Översikt metod 

 

 

6.2 Litteraturstudie 
Först gjordes en litteraturstudie innefattande: 

 Projektet Tidstegen 

 Miljöklassningssystem 

 Miljövärdering av energi 

 Solvärme i fjärrvärmesystem 

6.3 Systembeskrivning  
För att kunna göra relevanta analyser på hur solvärme påverkar energisystemet och hur 

tidsupplösningen i miljövärderingen påverkar resultatet var en noggrann systemanalys nödvändig. 

6.3.1 Fjärrvärmeproduktion Fortum Värme 

Två olika fall har studerats, ett med produktionsinformation från år 2010 och ett med prognostiserad 

produktion för år 2025. Indata för år 2010 är, av Fortum, uppmätt total värmeproduktion exklusive 

Validering 

Känslighetsanalys med 6 scenarier 
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Fjärrvärmeproduktion Byggnadens energianvändning Solvärmeproduktion 

Simulering 

Fjärrvärmeproduktion bränslemix Energianvändning i byggnad 

Systembeskrivning 

Fjärrvärmenät Byggnad Solvärme 

Litteraturstudie 
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distributionsförluster i fjärrvärmenätet. Indata för prognostiserad produktion bygger dels på Fortums 

investeringsplan för 2025, vilken beslutades 2010 (Dotzauer 2013), dels på uppdaterade analyser från 

Fortum. 

Den information som erhölls av Fortum Värme AB var: 

 Stockholms fjärrvärmebehov för ett varmt år (2008) och ett kallt år (2010) 

 Investeringsplan fram till 2025 

 Körordning med avseende på anläggning och bränsle 

 Effektbegränsningar uppdelat på anläggning och bränsle 

 Verkningsgrader och alfa-värden för alla anläggningar 

 Restriktioner i körordning med avseende på bland annat temperatur och underhåll 

 Produktionsanläggningar 

I Tabell 5 ses en sammanställning över produktionsanläggningarnas kapacitet år 2010. De effekter 

som presenteras för värme- och elproduktion skiljer sig något från installerad effekt och avser den 

effekt som under en längre tid kan upprätthållas.  

I kategorin ”Övriga” i Tabell 5 och Tabell 6 ingår mindre anläggningar i Orminge, Vilunda, Akalla och 

Årsta. Dessutom ingår ett antal värmeverk som eldas med fossil olja. Dessa finns tillgängliga som 

reservkraft om någon produktionsenhet skulle behöva tas ur drift eller om den samlade 

produktionskapaciteten inte räcker till för att tillgodose värmebehovet under kalla vinterdagar. Det 

finns ett antal mindre anläggningar samt elpannor och gasturbiner som inte är inräknade i denna 

sammanställning.  

Tabell 5: Produktionsinformation för år 2010 (Dotzauer 2014)
1
 

Anläggning 
2010 Enhet 

Effekt [MW] 

𝜶 [-] 𝜼 [-] Bränsle Anm. Värme El RGK 

Högdalenverket KVV 190 65 35 0,34 0,85 Avfall  

VV 80    0,90 Bioolja  

Bristaverket KVV 73 40 40 0,55 0,85 Skogsflis Brista1 

Värtaverket KVV 240 140 50 0,57 0,88 Kol, olivkärnor 30% KVV6 

KVV 280 190  0,58 0,89 Bioolja KVV1 

VV 110    0,90 Bioolja  

VP 275    3 El, värme sjö  

Hässelbyverket KVV 181 67  0,37 0,87 Pellets, olja  

Hammarbyverket VP 225    3 El, värme avlopp  

VV 160    0,90 Bioolja  

Övriga VV 155    0,90 Bioolja  

VV 25    0,90 Pellets  

VV Spets    0,90 Olja (Eo1,5)  
 

Alfa-värden, 𝛼, och verkningsgrader, 𝜂, är beräknade med hjälp av indata från Fortum enligt teori i 

kapitel 4.1. I flera kraftvärmeverk finns rökgaskondensering (RGK) installerad, vilket innebär att 

energi kan utvinnas ur rökgasernas vattenånga genom kondensering. Detta är fördelaktigt om 

                                                           
1
 Anläggningsinformation kommer även från Fortums anläggningsblad från 2011-2012 
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bränslet har en hög fukthalt, vilket till exempel är fallet för hushållsavfall och många biobränslen. I 

Värtaverkets kolkraftvärmeverk används värmepumpar för att utvinna värme ur rökgaserna. 

I Tabell 6 ses motsvarande produktionsinformation för år 2025. 

Tabell 6: Produktionsinformation för prognostiserad produktion år 2025 (Dotzauer 2014)
2
 

Anläggning 
2025 Enhet 

Effekt [MW] 

𝜶 [-] 𝜼 [-] Bränsle Anm. Värme El RGK 

Högdalen- 
verket 

KVV 190 65 35 0,34 0,85 Avfall  

VV 80    0,90 Bioolja  

Bristaverket 
KVV 73 40 40 0,55 0,85 Skogsflis Brista1 

KVV 60 20 12 0,33 0,85 Avfall Brista2 

Värtaverket 

KVV 240 140 50 0,58 0,88 Kol, olivkärnor 50% KVV6 

KVV 200 126 86 0,65 0,85 Skogsflis KVV8 

VV 110    0,90 Bioolja  

VP 275    3 El, värme sjö  

Hammarby- 
verket 

VP 225    3 El, värme avlopp  

VV 160    0,90 Bioolja  

Lövstaverket KVV 156 56 30 0,36 0,85 Avfall Lövsta1 

Övriga 

VV 155    0,90 Bioolja  

VV 25    0,90 Pellets  

VV Spets    0,90 Olja (Eo1,5)  
 

De förändringar som har gjorts och planeras till 2025 är: 

 Nytt avfallseldat kraftvärmeverk, Brista2 

 Ökad andel olivkärnor i Värtaverkets KVV6 från 30 % till 50 % 

 Nedläggning av biooljeeldade kraftvärmeverk i Värtan, KVV1 

 Nytt fliseldat kraftvärmeverk i Värtan, KVV8 

 Nytt avfallseldat kraftvärmeverk, Lövsta1 

 Nedläggning av Hässelbyverket 

Fler omstruktureringar kommer säkert att göras fram till år 2025. Här presenteras endast de 

förändringar som redan är genomförda sedan år 2010 och de projekt som med stor sannolikhet 

kommer att genomföras fram till år 2025. Notera att endast projekt inom värme och samproduktion 

värme/el är inkluderade, inte fjärrkyla och elproduktion. 

I flera av Fortum Värmes anläggningar finns möjlighet att lagra värme i ackumulatortankar. En 

översikt över lagringskapaciteten ses i Tabell 7.  

 

 

 

                                                           
2
 Anläggningsinformation kommer även från Fortums anläggningsblad från 2011-2012 
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Tabell 7: Värmelagringskapacitet i fjärrvärmenätets ackumulatortankar (Dotzauer 2014) 

Anläggning Kapacitet [MWh] Anmärkning 

Värtaverket 2000 
1500 

Vinter, 100°C vatten 
Sommar, 80°C vatten 

Hammarbyverket 400  

Hässelbyverket 450  

Högdalenverket 90  
 

6.3.2 Kontorsbyggnaden Gångaren 16 

Byggnaden är modellerad i energisimuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) 

och modellen är erhållen av Skanska AB. I Tabell 8 ses uppmätta areor samt energi- och effektbehov 

för kontorsbyggnaden Gångaren 16 enligt uppgifter i byggnadsmodellen. 

De resultat som användes från simuleringen sammanfattas i Tabell 8. 

Tabell 8: Resultat från energisimulering i IDA ICE av Gångaren 16 (Skanska 2014) 

Parameter Värde 

Total area [m2] 19200 

Atemp [m2] 11919 

Uppskattad area för solpaneler i söderläge [m2] 1000 

Effektbehov uppvärmning, max [kW] 349 

Effektbehov uppvärmning, medel [kW] 56 

Effektbehov tappvarmvatten [kW] 11 

Energibehov uppvärmning [MWh] 495 

Energibehov tappvarmvatten [MWh] 96 

Energibehov [kWh/m2år] 49 
 

Skanska bistod även med uppmätt fjärrvärmebehov för perioden 13/11-2011 – 12/11-2014 för 

Gångaren 16. Både uppmätta och simulerade värden för värmeeffektbehov var timupplösta. 

Klimatfilen som användes vid simuleringen var ”Bromma-1977”. 

6.3.3 Emissionsfaktorer för el och bränslen 

I Tabell 9 och Tabell 10 presenteras utsläpp av växthusgas (koldioxidekvivalenter) för el och olika 

bränslen. Dessa emissionsfaktorer har använts vid miljövärdering av Fortum Värmes 

fjärrvärmeproduktion i Stockholm. 

Tabell 9: Sammanställning av emissionsfaktorer för bränslen 

Bränsle g CO2eq/kWhb g CO2eq/MJb Referens 

Skogsflis 9,4 2,6 (Gode m.fl. 2011:104) 

Bioolja 10 2,8 (Svensk Fjärrvärme 2012) 

Pellets  19 5,2 (Gode m.fl. 2011:104) 

Övrigt biobränsle 133 37 (Svensk Fjärrvärme 2012) 

Avfall 137 38 (Gode m.fl. 2011:105) 

Fossil olja 288 80 (Gode m.fl. 2011:105) 

Stenkol 385 107 (Gode m.fl. 2011:105) 
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Emissionsfaktorerna i Tabell 9 skiljer sig lite åt jämfört med de som rekommenderas av VMK. 

Anledningen är att VMK använder både Miljöfaktaboken 2011 och Naturvårdsverket som referens 

när totala emissionsfaktorn beräknas. Exempelvis skiljer sig emissionsfaktorn för avfall, där VMK 

rekommenderar 101 g CO2eq/kWhb (Svensk fjärrvärme 2013:7). Miljöbelastningen för 

avfallsförbränning är omdiskuterad, vissa hävdar till exempel att en alternativ avfallshantering ska 

räknas in i den totala emissionsfaktorn. För importerat skulle en alternativ avfallshantering innebära 

deponi med metanläckage som följd och en minskning av den totala emissionsfaktorn med 70 g 

CO2eq/kWhb (Profu 2013). I examensarbetet antas avfallet vara genomsnittligt svenskt hushållsavfall. 

För solvärme har en emissionsfaktor på 13,8 g CO2eq/kWhprod använts. Miljöpåverkan gäller för en 2 

m2 FPC-panel med integrerad ackumulatortank på 160 liter med beräknad livslängd på 15 år. I brist 

på utförliga LCA på solvärme valdes denna studie. Miljövärdet kommer att skilja sig från det 

solvärmesystem som studeras i examensarbetet, bland annat eftersom systemlösningen ser olika ut. 

Det bör också framgå att anläggningens livslängd, som i studien beräknats till 15 år, i andra studier 

uppskattats till 40 år, vilket mer än halverar miljöpåverkan (Gode m.fl. 2011:102,106).  

I Tabell 10 ses emissionsfaktorerna för el med olika systemgränser. 

Tabell 10: Sammanställning av emissionsfaktorer för el med olika systemgräns 

Systemgräns Marginalel g CO2eq/kWhel  Anmärkning 

Sverige Ursprungsmärkt 0 Förnybar el 

Norden Nordisk produktionsmix 125 Medelel 
(Martinsson m.fl. 2012) 

Europa Gaskombikondens 400 Långsiktig driftmarginal 

Kolkondens 1000 Kortsiktig driftmarginal 
 

6.3.4 Solvärme – antaganden 

I Tabell 11 presenteras antaganden om parametrar för beräkning av solvärmesystemets 

verkningsgrad. 𝑇𝑚 för primär installation bygger på Fortums temperaturkurva för 

framledningstemperaturer för olika utomhustemperaturer, eftersom den solvärmen som inte kan 

användas i byggnaden levereras till fjärrvärmens framledning, se kapitel 4.1.8. I ett solvärmesystem 

finns värmeförluster i andra delar själva solpanelerna, till exempel i ackumulatortank och ledningar. I 

projektet har därför en distributionsverkningsgrad, 𝜂𝑑𝑖𝑠, inkluderats. Distributionsverkningsgraden är 

olika beroende på vilken installationslösning som avses, primär (p), sekundär (s1) eller sekundär med 

lagring (s2). Dessa presenteras i Tabell 11.  
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Tabell 11: Parametrar för beräkning av verkningsgrad för solvärmeproduktion från plana (FPC) och vakuumrörssolfångare 
(ETC) 

Parameter FPC ETC Beskrivning Referens 

𝜂0 0,8 0,75 Termisk verkningsgrad (Trier 2012:10) 

𝑐1 3 1 1:a och 2:a ordningens 
förlustkoefficienter 

(Trier 2012:10) 
𝑐2 0,008 0,005 

𝑇𝑚 för s1,s2 50 50 Medeltemperatur  
över panelen 

(ESTIF 2007:3) 
𝑇𝑚 för p Dataserie Dataserie (Fortum 2012:4) 
𝑇𝑎 Dataserie Dataserie Lufttemperatur omgivning (SMHI 2014) 

𝐺𝑡 Dataserie Dataserie Global instrålning, total (t) 
och diffus (b) 

PVsyst 
𝐺𝑏 

𝜂𝑑𝑖𝑠,𝑝 0,95 0,95 Distributionsverkningsgrad  
för olika anslutningar av 
solvärmeanläggningen 

(ESTIF 2007:4) 

𝜂𝑑𝑖𝑠,𝑠1 0,90 0,90 

𝜂𝑑𝑖𝑠,𝑠2 0,85 0,85 
 

6.4 Simulering 

6.4.1 Modell av fjärrvärmeproduktionen 

Fortums fjärrvärmesystem modellerades i Matlab. Modellutformningen var en iterativ process i 

samarbete med Fortum Värme för att på bästa sätt beskriva produktionsmix och 

produktionsmarginal med hög upplösning, trots de förenklingar som gjorts. I Figur 13 ses ett 

förenklat schema för hur modellen är uppbyggd. I modellen görs även andra simuleringar och 

beräkningar, som till exempel Figur 24 som beskriver temperaturberoende marginalproduktion. Det 

som visas i modellschemat är examensarbetes fokusområden. 
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Figur 13: Schema för uppbyggnad av Matlab-modell för miljövärdering av fjärrvärmeproduktion och energianvändning 
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Produktionsvillkor 

Vissa restriktioner har tagits hänsyns till när Fortums fjärrvärmenätet analyserades. Dessa beror av 

antingen temperatur, underhåll eller prioriterad produktion. Restriktionerna är en manuell 

efterkonstruktion och träder i kraft när de statiska effektbegränsningarna inte stämmer överrens 

med verkligheten. Dessa restriktioner har använts på tidsstegen timme, dygn, månad och säsong. 

Restriktionerna var inte relevanta vid simulering av årsvärden. Vid simulering av marginalproduktion 

under juni, juli och augusti antogs att marginalen bestod av en mix av använda bränslen. Under 

sommaren är det lågt fjärvärmebehov och det är flera produktionsanläggningar som är högt 

prioriterade, främst avfallskraftvärme och värmepumpar (fjärrkyla). Dessa anläggningar erbjuder 

förutom värme även tjänsterna avfallshantering och fjärrkyla, vilket gör att värmeproduktionen inte 

bara beror av värmeunderlaget och elproduktionen. På grund av komplexiteten i produktionen och 

stora skillnader i marginaleffekter mellan kraftvärme och värmepumpar gjorde att en marginalmix 

antogs. 

 Då T>-6 ˚C körs inte fossil olja HVC utan stället går KVV i Högdalen (avfall), Brista 1 (skogsflis) 

och Hässelby (pellets) över till direktvärmedrift vilket ger 155 MW extra värme. För 

prognosticerad produktion (2025) ger direktvärmedrift med KVV i Högdalen, Brista 1, Brista 2 

(avfall), Lövsta 1 (avfall) och KVV8 i Värtan (skogsflis) 281 MW extra värme. Om det inte 

räcker körs ändå fossil olja HVC.  

 Då T>-4 ˚C körs inte KVV1 (bioolja) om det inte alla underliggande anläggningar körs på 

maxlast. 

 Då T>17 ˚C, samt juni-augusti tas KVV6 i Värtan (kol/olivkärnor) ur drift för revision av 

anläggningen. 

 När KVV6 i Värtan stängs för revision toppas produktionen med värmepumpar på grund av 

fjärrkylabehov sommartid. 

 Från maj – september begränsas KVV i Högdalen (avfall) för revision av anläggningen.  

Förenklingar vid modellering av fjärrvärmeproduktion 

Dessa förenklingar har gjorts när Fortums fjärrvärmenät simulerats och är viktiga att ta i beaktning 

när projektets resultat analyseras. 

 Fortums fjärrvärmenät är simulerat som om det var ett stort nät, när det egentligen är två 

separata nät utan överföringsmöjlighet, Nordvästra och City-Södra. 

 Flaskhalsar i nätet, det vill säga överföringsbegränsningar, har inte tagits hänsyn till. 

 Import från och export till närliggande nät har inte inkluderats i modellen. 

 Produktionsordningen är i grunden statisk och beror inte dynamiskt på bränslepris och elpris. 

 Information om hur ackumulatortankarna är laddade/ urladdade har inte inkluderats. 

 Bränslepriser och elpris antas vara samma för år 2010 och år 2025. 

6.4.2 Solvärmeproduktion 

Simuleringen gjordes med klimatdata för år 1990 och Stockholm för vinklarna 0°-70°, i steg om 10°, 

där 0° motsvarar horisontalplanet. Data för solinstrålning kommer från PVsyst. 

Solvärmeproduktionen beräknades med verkningsgradsekvationen, se kapitel 4.4.2, för årets alla 

timmar. Två olika solpanelsmodeller, FPC och ETC utvärderades. FPC testades med åtta olika 

lutningsvinklar och ETC testades med två olika lutningsvinklar, den som genererade mest 
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värmeenergi över året (40° lutning) och den som genererade mest vid värmeenergi vid låga 

temperaturer (60° lutning).  

Solvärmeanläggningen dimensionerades efter tappvarmvattenbehovet. Genom att jämföra 

solvärmproduktionen med värmeeffektbehovet för Gångaren 16 uppskattades en rimlig solpanelarea 

till 150 m2. I scenario 5 skalades solpanelanläggningen upp till 500 m2 och solvärmetemperaturen 

höjdes till framledningstemperaturen för Fortum Värme. Solpanelsarean bör inte uppgå till mer än 

hälften av den uppskattade tillgängliga arean för solpanelsanläggning på Gångaren 16 eftersom 

platsbehovet ökar med panellutningen (Aquasol 2014b). I scenario 6 sänktes solvärmetemperaturen 

under större delen av året till 30 °C för att motsvara ett lågtemperatursystem. Under 

sommarmånaderna hölls dock temperaturen på 50 °C som i övriga scenarier. 

6.5 Miljövärdering av fjärrvärmeproduktion och energianvändning 

6.5.1 Miljövärdering av fjärrvärmeproduktion 

Genom att multiplicera produktionsmixen, det vill säga andelen producerad värmeenergi för samtliga 

produktionsanläggningar, för ett givet tidssteg (timme, dygn, månad, säsong och år) med 

emissionsfaktorerna för respektive bränsle erhålls bränslemixens koldioxidintensitet (g CO2eq/ kWhfj, 

prod) ur ett bokföringsperspektiv.  

Vid miljövärdering med konsekvensanalys tas två olika perspektiv, ett där marginalbränslets 

emissionsfaktor, alltså samma som bokföringsvärden, antas vara ”konsekvensen” av förändrad 

fjärrvärmeanvändning och ett perspektiv som systemutvidgas till att även innefatta konsekvensen av 

förändrad produktion eller användning av el i fjärrvärmeproduktionen.  

6.5.2 Miljövärdering av energianvändning i Gångaren 16  

Byggnadssimuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy användes för att simulera 

energianvändningen i kontorsbyggnaden Gångaren 16. Energianvändningen multiplicerades med 

beräknade växthusgasutsläpp för fjärrvärmeproduktionen för respektive tidssteg för att erhålla 

byggnadens totala växthusgasutsläpp. Proceduren upprepades för byggnadens energianvändning då 

solvärmeproduktion installerats. Simuleringen gjordes med både bokföringsperspektiv och 

konsekvensanalys. 

Årsmedelvärden för CO2-emissioner från energianvändning beräknas sedan för samtliga tidsupplösta 

dataserier för Gångaren 16, grundat på fjärrvärmeanvändningen och emissionsfaktorerna för 

produktionen. 

6.6 Validering av resultat med scenarier 
Resultaten från miljövärderingen av energianvändning bygger på många antaganden om produktion, 

emissionsfaktorer och solvärmeproduktion. Därför har modellen testats för olika scenarier för att 

undersöka hur mycket olika parametrar påverkar. Först är ett Baseline-scenario framtaget som 

referens. I sex scenarier ändras sedan en eller flera parametrar. 
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Baseline-scenariot är framtaget enligt dessa villkor: 

 Produktionsdata för fjärrvärme gäller för kallt år (2010) 

 2010 års produktionspark gäller 

 Vid elanvändning gäller Nordisk elmix med emissionsfaktor 125 g CO2eq/kWh  

 Vid systemutvidgning gäller Europeisk marginalel med emissionsfaktor 1000 g/kWh 

 Vid solvärmeberäkningar används 150 m2 FPC med 40° lutning och klimatfil Bromma-1990 

samt Tm=50°  

 För solvärmeanläggningen har installationslösning ”sekundär med lagring” (s2) med ɳdis,s2 = 

85 % använts. 

 Varje scenario har beräknats med bokföringsperspektiv och konsekvensanalys. Vid konsekvensanalys 

har systemutvidgning enligt kraftbonusmetoden använts. I Tabell 12 ses de olika scenarierna och vad 

som har förändrats jämfört med Baseline. 

Tabell 12: Ändring av modellparametrar vid miljövärdering av energianvändning i Gångaren 16 

Scenario Förändring jämfört med Baseline 

1 Prod. varmt år Produktionsdata för varmt år (2008). 

2 Prod. 2025 Prognostiserad produktionsdata för år 2025. 

3 Förnybar el Förnyelsebar el med emissionsfaktor 0 [g CO2/kWhel] vid 
bokföringsperspektiv. 

4 Marginal NGCC Långsiktig driftmarginal med NGCC och emissionsfaktor 400 [g 
CO2/kWhfj,prod] vid konsekvensanalys. 

5 Högtemperatur Installationslösning ”primär” (p) för solvärmeanläggningen där solvärme 
levereras till fjärrvärmens framledning. 
ɳdis,p = 95 % 
Tm sätts till fjärrvärmens framledningstemperatur, enligt Figur 8. 
500 m2 solpanelarea. 

6 Lågtemperatur Tm är satt till 50° för tappvarmvattenbehov under jun-aug och 30° för 
lågtempererad uppvärmning under resten av året. 
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7 Resultat 

7.1 Systemanalys fjärrvärmenät 
Här presenteras resultaten från simuleringarna av Fortums fjärrvärmeproduktion år 2010 och år 

2025. Simuleringarna visar vilka anläggningar som körs vid olika effektbehov. Simuleringar har gjorts 

för ett varmt och ett kallt år. Här presenteras inte simuleringarna för varmt år eftersom 

produktionsordningen inte påverkas av effektbehovet. Dessa återfinns istället i Appendix.  

Produktionsordningen är bestämd efter de effektbegränsningar och restriktioner som angivits av 

Fortum Värme. 

I Figur 14 och Figur 15 ses Fortums värmeproduktion för år 2010 och år 2025, vilket kan likställas med 

Stockholms totala fjärrvärmebehov inklusive distributionsförluster. Eftersom timvärden har använts 

varierar värmeeffekten mycket. I modellen skiljer sig inte fjärrvärmebehovet mellan år 2010 och år 

2025, utan endast hur värmen produceras. 

 

Figur 14: Simulerad fjärrvärmeproduktion i Fortums fjärrvärmenät år 2010. Värmeeffektbehovet gäller för ett kallt år 
(2010) 
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Figur 15: Simulerad fjärrvärmeproduktion i Fortums fjärrvärmenät med prognostiserad produktionspark för år 2025. 
Värmeeffektbehovet gäller för ett kallt år (2010) 

Figur 16 och Figur 17 visar ett varaktighetsdiagram där fjärrvärmebehovet är uppdelat per grad 

Celsius. Värmeeffektbehovet under varje grad är medelvärdesbildat och antalet datapunkter för varje 

grad är angett som frekvens. 

 

 

Figur 16: Varaktighetsdiagram för fjärrvärmeproduktion i Fortums fjärrvärmenät för år 2010. Värmeeffektbehovet gäller 
för ett kallt år (2010) 

Värt att notera i Figur 16 är att värmepumparna körs sommartid på grund av produktion av fjärrkyla.  

Figur 17 visar hur produktionen förväntas att förändras Stockholm till 2025. Förbränning av avfall och 

skogsflis har ökat markant samtidigt som kraftvärmeverken som förbränner bioolja och pellets har 
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lagts ner. Sammantaget är den totala tillgängliga värmeeffekten ungefär densamma. Andelen fossil 

olja skiljer sig inte mellan de två produktionsåren. 

 

Figur 17: Varaktighetsdiagram för fjärrvärmeproduktion i Fortums fjärrvärmenät med prognostiserad produktionspark 
för år 2025. Värmeeffektbehovet gäller för ett kallt år (2010) 

Figur 18 visar på ett annat sätt hur fjärrvärmeproduktionen, enligt de antaganden som gjorts, 

kommer att skilja sig mellan år 2010 och år 2025. Grafen visar hur stor andel värme som produceras i 

de olika anläggningstyperna i Fortum Värmes fjärrvärmenät för år 2010 och år 2025.   

 

Figur 18: Fjärrvärmeproduktion för år 2010 och år 2025 uppdelat på produktionsanläggning 
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7.2 Miljövärdering av fjärrvärme 
Fortum Värmes fjärrvärmeproduktion har miljövärderats med både bokföringsperspektiv och 

konsekvensanalys. Ett varmt år (2008) och ett kallt år (2010) har analyserats, vilket ändrar den totala 

fjärrvärmeproduktionen och därmed också bränslemix. Därutöver har nuvarande (2010) 

produktionspark jämförts med en framtida, prognostiserad (2025) produktionspark, vilket också 

ändrar bränslemixen. 

Notera att de simulerade utsläppsnivåerna inkluderar alfavärden och verkningsgrader och stämmer 

därför inte överens med emissionsfaktorerna i Tabell 9. I Tabell 13 ses en sammanställning av 

emissionsfaktorer där verkningsgrader och alfavärden är inkluderade. Emissionsfaktorerna vid 

systemutvidgning innefattar även miljövärdering av producerad el, hjälpel till vattenpumpar och 

rökgaskondensering samt el till värmepumpar.   

Tabell 13: Sammanställning av emissionsfaktorer för olika produktionsanläggningar. Emissioner från transport och 
förbränning är sammanslagna till en total faktor.  Verkningsgrader och alfa-värden för anläggningarna har inkluderats i 
beräkningen av emissionsfaktorerna. (Gode m.fl. 2011:104,105) (Svensk Fjärrvärme 2012) 

Anläggning Körordning Emissionsfaktor vid Bokföring 
[g CO2eq/kWhfj,prod] 

Emissionsfaktor vid Systemutvidgning 
Konsekvensanalys [g CO2eq/kWhfj,prod] 

KVV Avfall 1 70 -236 

KVV Skogsflis 2 46 -411 

KVV Kol/bio 3 147 -313 

KVV Pellets 4 12 -348 

Värmepumpar 5 42  333 

HVC Pellets 6 21  21 

HVC Bioolja 7 11  11 

KVV Bioolja 8 5 -575 

HVC Fossil olja 9 320  320 
 

7.2.1 Bokföringsperspektiv 

I Figur 19 och Figur 20 presenteras resultatet för miljövärdering av Fortum Värmes 

fjärrvärmeproduktion med olika tidsupplösning för Baseline. Här har bokföringsperspektiv använts 

och bränslemixen ligger till grund för beräkning av koldioxidintensitet vid värmeproduktion. 
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Figur 19: Koldioxidintensitet för fjärrvärmeproduktionens bränslemix med olika tidsupplösning. Gäller för miljövärdering 
med bokföringsperspektiv för Baseline-scenariot 

Figur 19 indikerar, som väntat, att dynamiken i koldioxidintensiteten fångas sämre med lägre 

tidsupplösning. Under sommarmånaderna när effektbehovet minskar under en längre tid följer alla 

grafer timupplösningen relativt bra, förutom årsvärdet som är konstant. Vidare är det ingen stor 

skillnad på bränslemixens koldioxidintensitet mellan år med olika medeltemperatur, förutsatt att 

produktionsparken är den samma. Generellt ligger koldioxidintensiteten lågt under vinterhalvåret, 

med undantag för effekttoppar, eftersom den koldioxidintensiva produktionen blir en mindre del av 

den totala produktionen. Från april-juni och september-november ses detta fenomen, då den 

koldioxidintensiva produktionen i kolkraftverket i Värtan blir en större respektive mindre del av den 

totala produktionen. Under juni-augusti är koldioxidintensiteten som lägst eftersom kolkraftverket i 

Värtan är avstängt för revision och avfallskraftvärmeverket i Högdalen har begränsad produktion. 

Bränslemixen under juni-augusti består av ungefär lika delar avfallskraftvärme, fliskraftvärme och 

värme från värmepumpar. 

I Figur 20 ses koldioxidintensitet för scenario 2, prognostiserad produktion, ur ett 

bokföringsperspektiv. En skillnad mot Figur 19 är att kolkraftverket i Värtan står för en mindre del av 

produktionen i maj och september eftersom kapaciteten för de underliggande skogsflis- och 

avfallseldade kraftvärmeverken höjts markant. Detta ger en jämnare koldioxidintensitet över året.  

Här får säsongsvärdet en orimligt hög koldioxidintensitet för vår och höst. Detta beror på att 

kraftvärmeverken körs med direktvärmedrift om medeltemperaturen är över -6 °C och det finns 

inslag av fossil olja på timbasis. Eftersom ingen el produceras i detta läge så allokeras alla utsläpp på 

värmen. 
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Figur 20: Koldioxidintensitet för fjärrvärmeproduktionens bränslemix med olika tidsupplösning. Gäller för miljövärdering 
med bokföringsperspektiv för Scenario 2, prognostiserad produktion för år 2025 

7.2.2 Konsekvensanalys 

I Figur 21 och Figur 22 presenteras resultatet för miljövärdering av Fortum Värmes 

fjärrvärmeproduktion med olika tidsupplösning för Baseline och Scenario 1, varmt år. Här har 

konsekvensanalys använts och marginalbränsle ligger till grund för beräkning av koldioxidintensitet 

vid fjärrvärmeproduktion. Notera att marginalbränsle inte är samma sak som systemutvidgning. Här 

åskådliggörs endast koldioxidintensiteten för det bränslet som ligger på marginalen. 

 

Figur 21: Koldioxidintensitet för fjärrvärmeproduktionens marginalbränsle med olika tidsupplösning. Gäller för 
miljövärdering med konsekvensanalys utan systemutvidgning för Baseline-scenariot 
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Figur 22: Koldioxidintensitet för fjärrvärmeproduktionens marginalbränsle med olika tidsupplösning. Gäller för 
miljövärdering med konsekvensanalys utan systemutvidgning för Scenario 1, varmt år. 

Skillnaden mellan Baseline och Scenario 1 är utomhustemperaturen och därmed effektbehovet i 

produktionen. Den synliga skillnaden i koldioxintensitet infaller under vintertid när fossil olja används 

som spetsproduktion under de kallaste dagarna. Det som hänt i modellen när Scenario 1 simulerades 

är att temperaturvillkoret om fossil olja har trätt i kraft vilket gör att kraftvärmeverken istället körs i 

direktvärmedrift för att undvika fossil olja vid för höga temperaturer. Eftersom inte villkoret gäller för 

årsmedelvärdet ligger det fortfarande kvar på 320 g CO2eq/ kWhfj,prod. 

Notera att Figur 21 och Figur 22 endast speglar de direkta emissionerna på grund av 

fjärrvärmeproduktionen lokalt. Om även indirekta marginaleffekter ska inkluderas behöver systemet 

utvidgas till att även innefatta konsekvenser i Europas elsystem. I Figur 23 ses koldioxidintensitet för 

marginalproduktion med systemutvidgning, där el miljövärderats som kolkondens. 

 

Figur 23: Koldioxidintensitet för fjärrvärmeproduktionens marginalbränsle med olika tidsupplösning. Gäller för 
miljövärdering med konsekvensanalys och systemutvidgning för Baseline-scenariot 
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Enligt Figur 23 och Tabell 13 pendlar tim- och dygnsvärdena mellan HVC fossil olja (+320) och KVV 

Bioolja (-575) samt mellan Värmepumpar (+333) och KVV Pellets (-348).  

I Figur 24 är marginalproduktion framställd genom att alla timmar inom varje grad 

utomhustemperatur är sammanställd. I grafen syns hur stor andel av tiden inom varje grad som olika 

produktion ligger på marginalen. Den heldragna linjen visar fördelningen av fjärrvärmeproduktion för 

olika temperaturer. Tillsammans ger de information om vilka marginalbränslen som är vanligast 

förekommande och vid vilken temperatur. Grafen har utökats med frekvensen för 

solvärmeproduktion, streckad linje, vilken indikerar när solvärmeanläggningen producerar som mest 

värmeenergi. Det visar också vilka marginalbränslen som teoretiskt blir påverkade av 

solvärmeproduktionen. Under juni-augusti beräknas marginalproduktionen som en kombination av 

flis- och avfallskraftvärme samt värmepumpar, vilket ses i grafen från 15 °C och uppåt. Figur 24 visar 

marginalproduktionen för Baseline. 

 

Figur 24: Simulerad marginalproduktion för fjärrvärme indelat i temperaturintervall. Skalan på y-axeln gäller inte 
fördelning av temperatur (svart heldragen linje) och nyttig solvärme (gul heldragen linje) 
 

7.3 Kontorsbyggnad 

7.3.1 Värmeeffektbehov 

I Figur 25 ses det simulerade värmeeffektbehovet för Gångaren 16 med olika tidsupplösning. I 

effektbehovet ingår uppvärmning och tappvarmvatten.  
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Figur 25: Simulerat värmeeffektbehov i Gångaren 16 med olika tidsupplösning (Skanska 2014) 

Dygnsvärden, månadsvärden och säsongsvärden följs åt relativt bra, medan timvärden varierar 

mycket. Mellan juni-september är det lägsta effektbehovet runt 11 kW, vilket motsvarar 

tappvarmvattenbehovet i simuleringen.  

I Figur 26 ses effektbehovet av köpt värme då 150 m2 solpaneler är installerade. Behovet av köpt 

fjärrvärme sjunker mest på sommaren, men redan från mars och ända till oktober syns en minskning 

av effektbehov. På årsbasis sjunker effektbehovet från 67 kW till 59 kW. Effekttopparna finns kvar 

och påverkas inte mycket av solvärmeproduktionen från en anläggning på 150 m2.  

 

Figur 26: Simulerat värmeeffektbehov i Gångaren 16 med värmeproduktion från 150 m
2
 solvärmeanläggning, med olika 

tidsupplösning. Data ursprungligen från (Skanska 2014) 
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I Figur 27 ses effektsignaturen för Gångaren 16. Effektsignaturen visar vilken värmeeffekt som 

behöver tillföras byggnaden vid en viss utetemperatur och baseras på uppmätt, timupplöst 

värmeeffektbehov under 2011-2012.  

 

Figur 27: Effektsignatur för kontorsbyggnaden Gångaren 16. Värmeeffektbehovet baseras på uppmätt data för perioden 
2011-2012 (Skanska 2014) 

Under noll grader delar sig datapunkterna i två kluster, vilket kan förklaras med att 

värmeeffektbehovet varierar mer mellan natt och dag vid lägre temperaturer i kontorsbyggnader. 

Runt 17 °C planar effektbehovet ut och består då endast av tappvarmvattenbehovet. 

7.3.2 Miljövärdering av köpt och använd energi i Gångaren 16 

Miljövärderingen av Gångaren 16 innefattar fossila utsläpp av växthusgaser i form av 

koldioxidekvivalenter och är gjord för ett Baseline-scenario samt sex scenarier där olika parametrar 

har ändrats. En sammanställning av resultaten kan ses i Tabell 14 och Tabell 15. Det framgår där hur 

miljöbelastningen för Gångaren 16 förändras beroende på vilken tidsupplösning som används och 

vilka förutsättningar som ges. Förutsättningarna för de olika scenarierna återfinns i kapitel 6.6. 

Emissionsvärdena för de olika tidsstegen är viktade årsmedelvärden där emissionsfaktorn för 

produktion multipliceras med värmebehovet för samma tidssteg. 

Förklaring av Tabell 14 och Tabell 15: 

CO2fj, köpt = emission av köpt fjärrvärme vid enbart fjärrvärmedrift [kg CO2-ekv/ m2år] 
CO2fj, köpt, sol = emission av köpt fjärrvärme vid fjärrvärmedrift med 

solvärme 
[kg CO2-ekv/ m2år] 

CO2använd, sol 

 
= emission av köpt fjärrvärme och solvärme vid 

fjärrvärmedrift med solvärme 
[kg CO2-ekv/ m2år] 

Systemutvidgning = vid systemutvidgning (konsekvensanalys) inkluderas 
emissioner från alternativ elproduktion, på grund av 
förändrad elanvändning i fjärrvärmeproduktionen. 
Totala emissionerna tillåts bli negativa 
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Notera också att det är skillnaden i utsläpp mellan olika tidssteg samt skillnaden i minskning vid 

solvärme mellan olika tidssteg inom varje scenario som är intressant att studera i första hand, inte 

hur värdena förändras mellan olika scenarier. Det sistnämnda visar hur stor effekt olika parametrar 

har på resultatet och kan ligga till grund för att bedöma accepterad felmarginal eller krav på underlag 

vid fortsatta studier. 

Sammanfattning av scenarier: 

Scenario 1 (varmt år): Karaktäriseras av högre andel bioolja och mindre andel fossil olja i 

bränslemixen. Detta syns tydligt i konsekvensanalysen, där emissionsfaktorn sjunker ju längre 

tidssteget blir, vilket indikerar att bioolja utgör marginalbränslet allt större del av året. I ett 

bokföringsperspektiv skiljer sig inte scenario 1 mycket från Baseline.  

Scenario 2 (prognostiserad produktion): Karaktäriseras av högre andel avfalls- och fliseldade 

kraftvärmeverk och lägre andel pellets- och biooljeeldade kraftvärmeverk, vilket leder till en mindre 

koldioxidintensiv bränslemix. Det påverkar inte marginalproduktionen nämnvärt då förändringen 

sker långt ner i produktionsordningen. 

Scenario 3 (förnybar el): Att förnyelsebar el används istället för nordisk elmix leder, på grund av 

metodval, till noll utsläpp av fossil koldioxid för all elanvändning i fjärrvärmeproduktionen och 

påverkar framförallt värmeproduktion med värmepumpar. Bränslemixens koldioxidintensitet sänks 

tydligt. Marginalproduktionen påverkas inte eftersom elen värderas som marginalel vid 

systemutvidgning. 

Scenario 4 (marginal NGCC): Då marginalel antas produceras med NGCC påverkas endast 

miljövärdering av marginalproduktionen. De tidssteg som påverkas är de som har kraftvärme eller 

värmepumpar på marginalen eftersom det är elen som värderas annorlunda.  

Scenario 5 (högtemperatur): Karaktäriseras av större produktion av solvärme vilket leder till en 

mindre andel köpt fjärrvärme och större minskning av emissioner vid solvärmedrift. Produktionen är 

koncentrerad till sommaren men störst skillnad gör produktionen på vår och höst då en större andel 

av fjärrvärmebehovet täcks av solvärme. Emissionsfaktorerna för köpt fjärrvärme med 

bokföringsperspektiv är jämförbara med Scenario 2 och 3. 

Scenario 6 (lågtemperatur): Ett lågtemperatursystem innebär att solvärmen utnyttjas vid en lägre 

temperatur under uppvärmningssäsongen vilket ger en mer utspridd solvärmeproduktion. Resultaten 

är jämförbara med Baseline. 

Miljövärdering av köpt och använd energi med Bokföringsperspektiv 

I Tabell 14 ses beräknade värden för miljövärdering av köpt och använd energi i kontorsbyggnaden 

Gångaren 16 ur ett bokföringsperspektiv.  
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Tabell 14: Emissioner av växthusgaser vid miljövärdering med bokföringsperspektiv 

 

Skillnaden i miljöbelastning mellan olika tidssteg inom varje enskilt scenario är relativt liten, som 

mest är skillnaden 40 % (scenario 2) men i de andra scenarierna rör sig om runt 20 % skillnad. 

Anledningen är att bränslemixen är relativt jämn över året.  

Gångaren 16 
Emissioner  
[kg CO2eq/m2år] 

Bokföringsperspektiv/bränslemix 

CO2fj, köpt 
CO2fj, köpt, sol 

Diff [%] 

CO2använd, sol 

Diff [%] 

B
as

el
in

e
 

timme 2.7 -11 % -8 % 

dygn 2.8 -11 % -8 % 

månad 3.0 -11 % -8 % 

säsong 3.3 -11 % -9 % 

år 2.8 -12 % -9 % 

Sc
en

ar
io

 1
 

P
ro

d
. v

ar
m

t 
år

 timme 2.8 -10 % -7 % 

dygn 2.8 -11 % -8 % 

månad 2.9 -11 % -8 % 

säsong 3.1 -9 %  -6 % 

år 2.8 -12 % -9 % 

Sc
en

ar
io

 2
 

P
ro

d
. 2

0
2

5
 

timme 2.5 -9 % -6 % 

dygn 2.5 -10 % -7 % 

månad 2.9 -9 % -6 % 

säsong 3.4 -12 % -9 % 

år 2.5 -12 % -9 % 

Sc
en

ar
io

 3
 

Fö
rn

yb
ar

 e
l 

timme 2.2 -11 % -7 % 

dygn 2.2 -12 % -8 % 

månad 2.4 -11 % -8 % 

säsong 2.7 -10 % -7 % 

år 2.3 -12 % -9 % 

Sc
en

ar
io

 4
 

M
ar

gi
n

al
 N

G
C

C
 timme 2.7 -11 % -8 % 

dygn 2.8 -11 % -8 % 

månad 3.0 -11 % -8 % 

säsong 3.3 -11 % -9 % 

år 2.8 -12 % -9 % 

Sc
en

ar
io

 5
 

H
ö

gt
em

p
er

at
u

r timme 2.7 -23 % -17 % 

dygn 2.8 -26 % -19 % 

månad 3.0 -25 % -19 % 

säsong 3.3 -26 % -21 % 

år 2.8 -26 % -20 % 

Sc
en

ar
io

 6
 

Lå
gt

em
p

er
at

u
r timme 2.7 -13 % -9 % 

dygn 2.8 -13 % -10 % 

månad 3.0 -13 % -10 % 

säsong 3.3 -13 % -10 % 

år 2.8 -14 % -11 % 
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Miljövärdering av köpt och använd energi med Konsekvensanalys 

I Tabell 15 ses beräknade värden för miljövärdering av köpt och använd energi i kontorsbyggnaden 

Gångaren 16 med konsekvensanalys.   

Tabell 15: Emissioner av växthusgaser för Gångaren 16 med konsekvensanalys 

 

Gångaren 16 
Emissioner  
[kg CO2eq/m2år] 

Konsekvensanalys/marginalbränsle 

Ej systemutvidgning Systemutvidgning 

CO2fj, köpt 
CO2fj, köpt, sol 

Diff [%] 
CO2använd, sol 

Diff [%] 
CO2fj, köpt 

CO2använd, sol  

Diff [%] 

B
as

el
in

e
 

timme 5.7 -8 % -7 % -2.1 -12 % 

dygn 6.5 -8 % -7 % 2.0 2 % 

månad 6.3 -9 % -8 % 6.0 -5 % 

säsong 7.6 -1 % 0 % 7.3 2 % 

år 15.8 -12 % -12 % 15.8 -12 % 

Sc
en

ar
io

 1
 

P
ro

d
. v

ar
m

t 
år

 timme 5.6 -9 % -7 % 2.8 7 % 

dygn 3.3 -16 % -14 % 1.7 1 % 

månad 1.7 -31 % -26 % 1.4 -18 % 

säsong 0.5 -7 % 9 % 0.2 174 % 

år 15.8 -12 % -12 % 15.8 -12 % 

Sc
en

ar
io

 2
 

P
ro

d
. 2

0
2

5
 

timme 5.9 -6 % -5 % 2.8 22 % 

dygn 7.1 -7 % -6 % 4.9 8 % 

månad 7.9 -10 % -9 % 7.4 -6 % 

säsong 7.8 -2 % -1 % 7.4 3 % 

år 15.8 -12 % -12 % 15.8 -12 % 

Sc
en

ar
io

 3
 

Fö
rn

yb
ar

 e
l 

timme 5.7 -8 % -7 % -2.1 -13 % 

dygn 6.5 -8 % -7 % 2.0 3 % 

månad 6.3 -9 % -8 % 6.0 -4 % 

säsong 7.6 -1 % -0 % 7.2 3 % 

år 15.8 -12 % -12 % 15.8 -12 % 

Sc
en

ar
io

 4
 

M
ar

gi
n

al
 N

G
C

C
 timme 3.9 -5 % -3 % 1.0 6 % 

dygn 5.1 -5 % -3 % 3.5 0 % 

månad 5.6 -4 % -3 % 5.5 -2 % 

säsong 7.6 -1 % -0 % 7.5 0 % 

år 15.8 -12 % -12 % 15.8 -12 % 

Sc
en

ar
io

 5
 

H
ö

gt
em
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er

at
u

r timme 5.7 -22 % -19 % -2.1 -4 % 

dygn 6.5 -19 % -16 % 2.0 -6 % 

månad 6.3 -18 % -15 % 6.0 -10 % 

säsong 7.6 -4 % -2 % 7.3 2 % 

år 15.8 -26 % -25 % 15.8 -25 % 

Sc
en
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io

 6
 

Lå
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u
r timme 5.7 -10 % -9 % -2.1 -12 % 

dygn 6.5 -10 % -8 % 2.0 0 % 

månad 6.3 -10 % -9 % 6.0 -6 % 

säsong 7.6 -2 % -1 % 7.3 2 % 

år 15.8 -14 % -13 % 15.8 -13 % 
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Skillnaden mellan olika tidssteg inom varje scenario är större med marginalbränslen. En anledning är 

att emissionsfaktorerna för enskillda bränslen skiljer sig mycket än vad bränslemixen varierar över 

året. 

I Figur 28 ses miljöpåverkan av köpt fjärrvärme till kontorsbyggnaden Gångaren 16 med 

konsekvensanalys och systemutvidgning. Jämför med Figur 23, som visar fjärrvärmens miljöpåverkan 

vid systemutvidgning. Positiva värden innebär ett positivt utsläpp av växthusgaser till atmosfären. 

 

Figur 28: Emission av växthusgaser från köpt fjärrvärme i Gångaren 16. Gäller för miljövärdering med konsekvensanalys 
och systemutvidgning för Baseline-scenariot 

Ett positivt utsläpp är konsekvensen av att antingen en hetvattenpanna eller värmepumpar är den 

produktionstyp som under tidssteget är marginalproduktion i fjärrvärmenätet. De negativa värdena 

innebär en minskning av växthusgasutsläpp i ett globalt perspektiv och uppkommer då 

marginalvärmen produceras i något av kraftvärmeverken. Höga utsläpp i april beror på att 

marginalvärmen produceras i värmepumpar.  

I Figur 29 ses motsvarande graf för scenario 2, det vill säga prognostiserad produktion. En helt annan 

emissionsprofil erhålls när produktionsparken förändras. Vintertid blir inte längre utsläppen negativa 

på grund av att kraftvärme inte längre är marginalproduktion. I april och september erhålls 

minskning av utsläpp eftersom marginalvärmen delvis produceras av kol- och fliskraftverken.  
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Figur 29: Emission av växthusgaser från köpt fjärrvärme i Gångaren 16. Gäller för miljövärdering med konsekvensanalys 
och systemutvidgning för Scenario 2, prognostiserad produktion för 2025 

 

7.4 Simulering av solvärme 

7.4.1 Val av panelmodell och lutningsvinkel 

I Figur 30 ses förhållandet mellan solvärmeproduktion och utomhustemperatur för olika 

lutningsvinklar och solpanelsmodeller. Två lutningsvinklar för varje modell är presenterade. 40° 

lutning ger maximal värmeproduktion sett över året, medan 60° lutning ger en något högre 

värmeproduktion vid temperaturer lägre än 10 °C. Simuleringsresultat för samtliga lutningsvinklar 

återfinns i Appendix.  
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Figur 30: Årsproduktion av solvärme för plana solfångare (FPC) och solfångare med vakuumrör (ETC) med olika 
lutningsvinklar från horisontalplanet 

Figur 30 visar att solvärmeproduktionen är betydligt högre för FPC än för ETC. I Tabell 16 ses total 

årsproduktion av värme för olika lutningsvinklar och solpanelsmodeller, där 0° motsvarar 

horisontalplanet. 

Tabell 16: Årsvärmeproduktion för FPC och ETC med lutningsvinklar från 0°-70° 

Solfångare Lutning [°] Årsproduktion värme [kWh/m2] 

FPC 70 487 

 60 480 
 50 499 

 40 502 
 30 487 

 20 456 
 10 413 

ETC 0 358 

 60 328 
 40 342 

 

Det system som valdes var FPC med 40° lutningsvinkel, eftersom det gav klart störst 

värmeenergiproduktion under året och det var marginell skillnad vid lägre temperaturer jämfört med 

samma paneltyp men 60° lutning. 

7.4.2 Dimensionering av solanläggning 

Genom att jämföra värmeeffektbehovet för byggnaden med solvärmeproduktionen för olika 

panelareor antogs den mest lämpliga storleken på anläggning vara 150 m2. Underlaget till antagandet 

ses i Figur 31 och bygger på att solvärmeanläggningen dimensioneras efter installationsprincipen 

”sekundär med lagring”, enligt kapitel 3.3. En ackumulatortank antas kunna jämna ut effekttoppar 

över dygnet i solvärmeproduktionen. Anläggningen består av FPC-paneler med 40° lutning.  
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Figur 31: Dimensionering av solvärmeanläggning för tappvarmvattenbehov. Solvärmeanläggningen består av FPC-paneler 
med 40° lutning från horisontalplanet 

7.4.3 Effektsignatur nyttig solvärme 

I Figur 32 ses effektsignaturen för Gångaren 16. Den nyttiga solvärmen, det vill säga den av 

byggnaden användbara värmen, har beräknats som dygnsmedelvärdet av solvärmeproduktionen 

med byggnadens värmebehov som maximalt utnyttjad effekt. Solvärmen ger ett effekttillskott i 

samma storleksordning som tappvarmvattenbehovet redan från -5°. Notera att varje prick motsvarar 

en timmes produktion. 

 

Figur 32: Effektsignatur för nyttig solvärmeproduktion 
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7.4.4 Miljövärdering av solvärme med systemutvidgning 

Solvärmeproduktionen har här miljövärderats med konsekvensanalys och systemutvidgning för att se 

vilken påverkan den har i ett större perspektiv. Med större perspektiv avses att konsekvenser i det 

europeiska elsystemet inkluderas, se kapitel 5.3.2. Positiva värden innebär ökade utsläpp och 

negativa värden innebär minskade utsläpp av växthusgaser. 

Miljövärdering av solvärme handlar här egentligen om miljövärdering av el, eller produktionsbortfall 

av el som istället antas produceras utanför Sverige. För att solvärmeproduktionen ska bidra till 

minskade globala utsläpp krävs att minskningen av utsläpp i Sverige är större än ökningen av utsläpp 

utanför Sverige på grund av ökad elproduktion. Ökade utsläpp utanför Sverige är ett resultat av 

minskad elproduktion i Sverige vilket innebär att solvärmeproduktion ger ökade globala utsläpp när 

kraftvärme ligger som marginalproduktion. På samma sätt bidrar solvärme till minskade globala 

utsläpp när marginalproduktionen består av hetvattenpannor eller värmepumpar. Störst skillnad gör 

solvärmen när värmepumpar ersätts eftersom mycket el används vid produktionen. Notera att detta 

är en förenklad bild av hur verkligheten ser ut. Fortums fjärrvärmeproduktion är till exempel inte 

”korrekt” modellerad, vissa vintrar har produktionen inslag av både gas- och oljekondens som 

motsvarar utsläppen för elproduktion i Europa. 

Under sommarsäsongen utgörs marginalen av en mix av kraftvärme från avfall och skogsflis samt 

värme från värmepumpar, vilket ger jämnare koldioxidintensitet jämfört med övriga året. 

Miljövärdering av solvärme med konsekvensanalys ger endast en teoretiserad bild av verkligheten 

och resultaten bör användas med försiktighet. Värmepumpar används till exempel till fjärrkyla 

sommartid och kan därför inte ersättas med annan värmeproduktion. Samma sak gäller 

avfallskraftvärmen som delvis är ett samhällskrav på avfallshantering. Figur 33 ger dock en 

uppfattning om vad som principiellt skulle kunna hända vid en implementering av solvärme i Fortums 

fjärrvärmenät. Jämför resultatet med att den totala klimatpåverkan ur ett bokföringsperspektiv är 

runt 3 (kg CO2/m2 år). 

Viktigt att lägga till här är att det är en marginaleffekt som studeras, vilket per definition innebär en 

oändligt liten förändring. Det finns också en begränsad giltighet i tid eftersom energisystemet över 

tid förändras för att möta nya behov. Marginaleffekterna kommer att se olika ut beroende på 

förändringens storlek. 
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Figur 33: Emissioner av växthusgaser vid solvärmeproduktion. Gäller för miljövärdering med konsekvensanalys och 
systemutvidgning för Baseline-scenariot 

De totala utsläppen av växthusgaser orsakade av solvärmeproduktion har i princip samma form för 

alla scenarier. Årsmedelvärdet ligger mellan 0,03-0,3 kg kg CO2eq/ m2 Atemp vilket innebär att 

solvärmeproduktion ger svagt positiva nettoutsläpp för samtliga scenarier. Storleksordningen är 

likartad för Baseline, Scenario 1-3 och Scenario 6. I Scenario 4, där marginalel värderas som NGCC 

(400 g CO2/kWh) istället för kolkondens (1000 g CO2/kWh) blir den globala påverkan i princip 60 % 

lägre över hela året, motsvarande skillnaden i miljövärdering av el. I Scenario 5, där 

solvärmeproduktionen utökats blir amplituden ungefär tre gånger så stor. 
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8 Diskussion 

8.1 Förenklingar vid simulering av fjärrvärmesystem 
I examensarbetet är Fortum Värmes fjärrvärmenät modellerat som ett stort nät när det egentligen 

består av två separata nät utan överföringsmöjlighet. Eftersom fokus är på miljövärdering av en 

byggnads energianvändning anses det som en motiverad förenkling att inte göra skillnad på var i 

Stockholm byggnaden ligger. Något som däremot borde ingå i en vidare analys är import och export 

av fjärrvärme till sammankopplade nät som Söderenergi och Norrenergi, eftersom dessa utgör villkor 

för produktionen i Fortums nät.  

I projektet har Fortum Värmes fjärrvärmenät antagits fungera som ett helt sammanlänkat nät där alla 

produktionsanläggningar har samma möjlighet att tillgodose ett värmebehov vart som helst i nätet. 

Flaskhalsar finns mellan de sammanlänkade fjärrvärmenäten vilket gör att överföringskapaciteten 

begränsas. Det är en förenkling att anta att en produktionsanläggning kan tillgodose ett värmebehov 

oavsett vart behovet finns av rent geografiska skäl. Teoretiskt kan den producerade värmeeffekten 

styras hur som helst i en anläggning, dock körs oftast anläggningarna efter ganska primitiva regler 

vilket gör att en alltför detaljerad analys blir meningslös om den praktiskt ska tillämpas. 

Att produktionsordningen antas vara statisk är en förenkling som visat sig vara tillämpbar vid analys 

av produktionsmixen, däremot är förmodligen statisk produktionsordning en alltför grov förenkling 

när marginalproduktionen ska bestämmas. De simuleringar som gjorts med temperaturberoende 

marginalproduktion har visat att statisk produktionsordning har fungerat även där, särskilt om ett 

flertal produktionsår sammanställs, eftersom resultatet blir en marginalmix vid olika 

utomhustemperaturer.  

Elpannor och gasturbiner är inte inkluderade i systemanalysen av Fortum Värmes fjärrvärmesystem, 

vilket beror på att de endast används i sällsynta fall, som vid extrem kyla eller oväntade driftstopp. I 

en mer omfattande simulering bör dessa ingå. 

Vid beräkning av värmeproduktion från värmepumpar har det i examensarbetet antagits ett COP-

värde på 3. Detta är en förenkling eftersom värmevärdet egentligen varierar över året med 

arbetstemperaturen. COP-värdet visar värmepumpens effektivitet vid en viss driftsituation och är 

inte representativt under hela året. 

I simuleringen har inte uppstartstider och stoppmöjligheter i anläggningar tagits hänsyn till. Det 

innebär att anläggningarna i modellen kan startas och stoppas på timbasis, vilket inte är praktiskt 

möjligt. Inte heller några lägsta effekter är inlagda. Detta påverkar resultatet genom att modellen blir 

mer dynamisk är verkligheten och är ett problem endast på tim- och dygnsbasis. Dessa parametrar 

bör ingå om produktionen ska analyseras vidare på tim- eller dygnsbasis. 

I modellen finns ett driftvillkor som gör att kraftvärmeverken övergår till direktvärmedrift för att 

undvika användning av fossil olja över -4 °C. I verkligheten körs kraftvärmeverken i direktvärmedrift 

även vid lägre temperaturer än -4 °C för att undvika fossil olja. Anledningen är helt enkelt att vinsten 

av elproduktion är mindre än kostnaden för olja. Driften av kraftvärmeverken är komplicerad och en 

alltför hög detaljnivå är inte nödvändig i modellen, eftersom andra förenklingar som tillexempel 

flaskhalsar i nätet och andra driftbegränsningar förmodligen är en större felkälla. 
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En förenkling är att värmeeffektbehovet har antagits vara konstant mellan år 2010 och år 2025. 

Energieffektivisering antas leda till lägre fjärrvärmeanvändning. En enkel åtgärd är att inkludera 

Fortums analys för framtida fjärrvärmeunderlag. Den analysen inkluderar dock inte hur effektprofilen 

förväntas att förändras i framtiden. Istället simulerades fjärrvärmeproduktionen för två år med olika 

medeltemperatur, vilket anses påverka produktionen på ett liknande sätt som ett minskat 

värmeunderlag. 

8.2 Jämförelse av simuleringsresultat och Fortums systemanalys 
En stor del av tiden i examensarbetet har gått till att analysera och simulera Fortums 

fjärrvärmeproduktion. Den utvecklingsplan som simuleringsmodellen utgick ifrån, Figur 3, är en grov 

uppskattning över hur fjärrvärmeproduktionen kommer att förändras mellan år 2010 och år 2025. 

Simuleringarna av fjärrvärmeproduktionen, Figur 16 och Figur 17, kan jämföras med Fortums egen 

systemanalys och utvecklingsplan, Figur 3. Även om skalan på x-axeln är tid för Figur 3 och 

temperatur för Figur 16 och Figur 17 är resultaten någorlunda jämförbara, eftersom 

värmeeffektbehov och utomhustemperatur är nära korrelerade. Fortums analys av 2010 års 

fjärrvärmeproduktion skiljer sig inte mycket från de simuleringar som gjorts i examensarbetet. Den 

enda stora skillnaden är att simuleringsmodellen inkluderar kraftvärme från bioolja.  

Vad gäller 2025 års fjärrvärmeproduktion skiljer sig analyserna mer åt. Fortums analys bygger på 

antaganden som gjordes år 2010, tillexempel att det pelletseldade kraftvärmeverket i Hässelby skulle 

byggas om till värmeverk till år 2025. Detta skulle få till följd att värmeproduktion med värmepumpar 

och olja/bioolja kunde minskas mycket. I simuleringsmodellen är Hässelbyverket taget ur drift år 

2025, enligt uppdatering av utvecklingsplanen. Enligt Fortums framtidsanalys från år 2010 skulle 

marginalproduktionen i princip vara kraftvärme under det varma halvåret och hetvattenpannor med 

stor andel pellets under det kalla halvåret. Enligt simuleringarna av prognostiserad produktion består 

marginalen av mer värmepumpar och biooljaeldade värmeverk samt mindre andel kraftvärme. 

8.3 Risk för suboptimering 
Energilösningar är inte generella. Likaväl som hänsyn tas till rådande klimat vid energieffektivisering 

eller ombyggnad så måste energisystemet beaktas, annars riskerar man att suboptimera 

energisystemet ur ett helhetsperspektiv. Vi lever i en tid där förnybar energi och egenproduktion har 

fått stor betydelse. Många har en längtan eller strävan efter att vara miljömedvetna och mer 

självständiga i sin konsumtion. Det är en positiv utveckling och viktiga byggstenar i ett hållbart 

energisystem. Det är dock fortfarande viktigt att vedertagna energilösningar inte tas för givet utan 

att först noga se till hur existerande energisystem fungerar. Man kanske till exempel står inför valet 

att på en fjärrvärmeansluten byggnad antingen byta ut några fönster eller att installera solvärme så 

att man klarar tappvarmvattnet på sommaren. Utfallet blir helt olika beroende på hur 

fjärrvärmebolagets produktionsmix ser ut. Det kanske till exempel finns tillgänglig spillvärme på 

sommaren vilket gör att nyttan med att installera solvärme minskar.  

8.4 Produktionen är temperaturberoende 
Att dela upp miljövärdering av marginalproduktionen i olika tidssteg har visat sig svårt, framförallt på 

grund av att produktionen oftast inte styrs av tid utan av temperatur. Givetvis finns det undantag, till 

exempel revisioner, men tillfälle för underhåll styrs egentligen också av när behovet är som lägst och 

därför också temperaturberoende.  
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8.5 Miljövärdering av avfall 
Avfallsfrågan är ett hett ämne inom miljövärdering. Frågan som ställs är hur avfall ska miljövärderas 

och varför. Det finns inget rätt och fel utan endast olika perspektiv. Å ena sidan kan det värderas 

efter hur mycket fossil koldioxid som släpps ut i samband med transport och förbränning, som det 

gjorts i examensarbetet, å andra sidan kan det därtill värderas efter vad som hade hänt om det inte 

hade energiåtervunnits. Det senare är inte relevant i Sverige längre eftersom deponi av avfall är 

förbjudet enligt lag. Däremot blir det intressant när allt mer avfall importeras till Sverige från Europa 

för att energiåtervinnas. Om avfall importeras till ett avfallskraftvärmeverk i Sverige blir importerat 

avfall marginalbränslet eftersom det är dyrare än det svenska avfallet. Om man då systemutvidgar 

Sveriges fjärrvärmeproduktion kan man hävda att varje ton eldat avfall innebär ett ton mindre avfall 

på metanläckande deponier i Europa. Eftersom metan är en potent växthusgas får det till följd att 

värme- och elproduktion från importerat avfall får en negativ koldioxidpåverkan, inte bara på grund 

av att den producerade elen värderas högre utan också för att avfallet i sig ger negativa utsläpp.  

I Europa deponeras många gånger mer avfall än vad som energiåtervinnas i Sverige vilket gör det 

enkelt att argumentera för att förbränning av avfall i Sverige är enkom positivt och att det inte 

påverkar avfallsproduktionen i Europa. Frågan man kan ställa sig är om det är hållbart att bygga 

avfallskraftvärme i Sverige som konsekvens möjlighet till avfallsimport. Man styr då energisystemet 

mot att bygga på en ohållbar avfallsproduktion och avfallshantering i Europa. Det som styr vilka 

bränslen som eldas i det svenska energisystemet och vilka nya kraftverk som byggs är till stor del pris 

och tillgång, andra viktiga faktorer kan vara regelverk och samhällskrav. I examensarbetet har den 

negativa effekten av minskad avfallsförbränning åtsidosatts något, för att istället diskuteras ur ett 

bredare perspektiv. Om man ska miljövärdera solvärmeproduktion eller bortfall av värmeunderlag i 

ett fjärrvärmenät med avfallskraftvärme måste man ta ställning till hur avfallet ska värderas och vad 

konsekvenserna blir.  

I examensarbetet har marginalproduktionen under sommarmånaderna värderats som en 

marginalmix av den rådande produktionen, med en stor andel avfallkraftvärme. Om 

avfallskraftvärme skulle antagits vara hela marginalproduktionen under sommaren skulle de globala 

utsläppen av växthusgaser vid installation av solvärme bli påtagligt större.  

8.6 Driftmarginal 
Driftmarginalen är den produktion som har högst rörlig driftkostnad, vilken beror av bland annat 

bränslepris och elpris men också koldioxidskatter, utsläppsrätter och elcertifikat. Den kortsiktiga och 

den långsiktiga driftmarginalen är med all sannolikhet inte den samma eftersom behov och 

förutsättningar ändras över tid i ett energisystem.  

I det svenska elsystemet kan vattenkraften balansera för de allra flesta lastvariationer under året och 

vattenmagasinen kan tillföra en fast mängd energi. Detta innebär att en ökad elanvändning kommer 

att regleras av vattenkraft men också att den extra tillförda energin kommer att tas från ett annat 

tillfälle som istället måste regleras med importerad europeisk kolkondensel. Nyckeln i detta 

resonemang är att vattenkraften är energibegränsad. I det svenska elsystemet anses på bred front 

att europeisk kolkondens är marginalproduktion oavsett när under året eller dygnet en förändring av 

elanvändningen sker. 
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8.7 Konsekvenser vid systemutvidgning  
Systemutvidgning används för att inkludera indirekta konsekvenser av produktionen och se 

energisystemet ur ett mer holistiskt perspektiv. I examensarbetet har indirekta konsekvenser av 

förändrad elproduktion i Fortum Värmes Fjärrvärmenät inkluderats. Det som talar för detta synsätt 

är bland annat att Sveriges elnät blir alltmer integrerat med Europas elnät, vilket gör att även 

fjärrvärmeproduktionen kommer att bli en mer integrerad del i Europas elnät. När man miljövärderar 

med systemutvidgning kan resultatet bli att en minskad fjärrvärmeanvändning ger totalt sett ökade 

utsläpp av växthusgaser, eller det motsatta, att en ökad fjärrvärmeanvändning leder till minskade 

utsläpp av växthusgaser. Det är vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser av sådana resultat och 

det är viktigt att de inte används på fel sätt. Det skulle till exempel kunna styra ett energisystem åt 

att inte investera i energieffektiviserande åtgärder eftersom det med systemutvidgning visar på 

ökade utsläpp.    

8.8 Reflektioner från referensgruppmöte i projektet Tidstegen 
Den 23:e september i år hölls ett referensgruppmöte i projektet Tidstegen på IVL Svenska 

Miljöinstitutet där det fanns möjlighet att presentera examensarbetet och få feedback och 

reflektioner från deltagarna. Panelen bestod av representanter från IVL Svenska Miljöinstitutet, 

Svensk fjärrvärme, Fortum Värme, Göteborg Energi, HSB, Tekniska Verken Linköping, Skanska, 

Veiddeke, NCC samt Energimyndigheten. Här tas några av de reflektioner upp som diskuterades 

under presentationen. 

Johnny Kellner (Veiddeke) poängterade behovet av systemsyn och att konsekvensanalys är det enda 

intressanta när en förändring av värmeeffektbehov ska miljövärderas, något som alla deltagarna var 

eniga om. Hannes Schmied (NCC) såg fördelarna med att miljövärdera fjärrvärmen efter 

utomhustemperatur istället för att dela in året i mindre tidssteg, vilket Roland Jonsson (HSB) höll 

med om när han framhävde vikten av att analysera byggnadens effektsignatur. Jonas Gräslund 

(Skanska) var överraskad att det var såpass liten skillnad mellan olika tidssteg för 

bokföringsperspektiv. Erik Dotzauer (Fortum Värme) framhöll att avfallsfrågan är det enskilt 

viktigaste att ta hänsyns till eftersom situationen är sådan att solvärmen produceras till stor del när 

avfallskraftvärme ligger på marginalen och marginalbränslet är importerat avfall. Dotzauer menade 

att om solvärme tränger undan avfallsvärme blir konsekvensen inte bara att elproduktionen minskar 

utan även att mer avfall hamnar på metanläckande deponier i Europa eftersom det inte exporteras 

till Sverige. 
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9 Analys och slutsats 

9.1 Systemanalys och miljövärdering av producerad fjärrvärme 
Fortums fjärrvärmeproduktion är simulerad och miljövärderad för nuvarande och prognostiserad 

produktion samt för två år med olika medeltemperatur. Den simulerade produktionen är framtagen 

delvis i samarbete med Fortum Värme.  Produktionsordningen är statisk genom att ordningen inte 

ändras beroende på variationer i bränsle- och elpris. För att bättre likna verklig produktion har 

handpåläggningar gjorts i efterhand form av temperatur- och tidsberoende villkor. Den simulerade 

produktionen antas vara en tillräckligt god approximation av den verkliga produktionen trots de 

förenklingar som gjorts i modellen.  

Att miljövärdera marginalproduktion efter utomhustemperatur ses som intressant fortsatt arbete i 

projektet Tidstegen. I examensarbetet har detta inte utretts vidare utan endast tagits upp som 

alternativ till åskådliggörande av marginalproduktion av fjärrvärme. Något som talar för detta sätt att 

illustrera marginalproduktion är att produktionen ofta är temperaturberoende snarare än 

tidsberoende. En sammanställning för flera års produktion kan göras på samma sätt och då få en 

form av sannolikhetsfördelning, eller marginalmix, för marginalproduktion vid olika temperaturer. 

Det skulle troligtvis också ge mer solida resultat vid miljövärdering än att använda någon viss 

tidsupplösning med enskild produktion på marginalen. 

9.1.1 Randvillkor i modell för fjärrvärmeproduktion  

Randvillkoren i modellen, tids- och temperaturberoende, har stor påverkan på resultaten. Villkoren 

lades till som en handpåläggning efter att simuleringen av produktionen gjorts för att simuleringen 

inte stämde överens med den verkliga produktionen. De temperaturberoende villkoren hade störst 

inverkan på resultaten för månads- och säsongsupplösning. Slutsatsen är att den typen av 

temperaturberoende randvillkor inte bör användas vid säsongsupplösning eftersom det inte speglar 

dynamiken i produktionen på ett verkligt sätt. Detta är speciellt viktigt vid konsekvensanalys 

eftersom marginalen då består av endast en produktionstyp per tidssteg. Temperaturberoende 

villkor användes inte för årsvärden eftersom det inte finns någon relevans för det, samma gäller 

alltså månadsvärden. 

De tidsberoende villkoren, alltså värmepumpsdrift under sommaren och revision av kraftvärmeverk, 

påverkade både bränslemixen och marginalproduktionen under sommarhalvåret. Revision av avfalls- 

och kolkraftvärmeverk gav utrymme för värmepumpar och fliskraftvärme under juni-augusti. 

Slutsatsen är att simulerad produktion med statiska effektnivåer bör efterbehandlas med 

tidsberoende villkor av typen revision av kraftvärmeverk eller prioriterad produktion av fjärrkyla för 

att bättre spegla den verkliga driftsituationen. 

9.2 Miljövärdering av köpt använd energi med Bokföringsperspektiv 
En trend som är genomgående för alla scenarier är att säsongupplösning ger högst miljöbelastning. 

Detta är troligtvis en konsekvens av att temperaturvillkoren i efterjusteringen av 

fjärrvärmeproduktionen har fått för stor inverkan på resultatet. Detta åskådliggörs i kapitel 7.2.1, där 

säsongsvärdet ofta får ett högre värde än resterande tidssteg under vår, höst eller vinter, vilket ger 

en orättvis bild av produktionens verkliga bränslemix. Om säsongsvärdet utesluts blir maximala 

skillnaden mellan olika tidssteg endast 20 %, och i de flesta fall långt under. Detta kan enkelt åtgärdas 
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genom att randvillkoren för temperaturberoende produktion tas bort, vilket skulle leda till att 

skillnaden mellan olika tidssteg blir mindre.  

En annan genomgående trend är att årsvärdet är näst intill identiskt med tim- och dygnsvärdena. 

Förklaringen är delvis att årsemissionsvärdet för fjärrvärmeproduktionen är ett medelvärde av alla 

timvärden. Detta tillsammans med att effektprofilen för byggnaden liknar effektprofilen för hela 

Fortums fjärrvärmeproduktion gör att de viktade årsmedelvärdena blir näst intill desamma.  

Minskningen i miljöbelastning vid solvärmedrift varierar lite inom varje scenario. Detta är en direkt 

konsekvens av att koldioxidintensiteten är jämn över året för bränslemix och indikerar att det inte 

spelar någon roll när under året som solvärmen produceras, den kommer oavsett värderas lika ur ett 

bokföringsperspektiv. Detta gäller förstås inte bara solvärme utan alla värmebehovsbortfall i samma 

storleksordning. Att även miljövärdera solvärmen med LCA-data ger en mycket liten förändring 

eftersom solvärme, i förhållande till resterande produktion, har mycket låga utsläpp av fossil 

koldioxid. 

Förutsatt att byggnadens effektprofil är någorlunda lik effektprofilen för fjärrvärmeproduktionen 

spelar det ingen roll vilken tidsupplösning som används vid miljövärdering av köpt fjärrvärme, därför 

rekommenderas att årsvärden kan fortsätta användas. Däremot rekommenderas inte att 

bokföringsperspektiv används över huvud taget när en förändring av värmeeffektbehov ska 

miljövärderas. Oavsett om förändringen beror på solvärme, installation av FTX eller byte till 

energieffektiva fönster så kommer nyttan bli den samma med bokföringsperspektiv. 

9.3 Miljövärdering av köpt energi med Konsekvensanalys 
Skillnaden i miljöbelastning utan systemutvidgning mellan olika scenarier är egentligen inte så stor, 

med undantag från scenario 2, prognostiserad produktion. Där uppkommer samma problem med 

temperaturvillkor som med bokföringsperspektiv. Störst skillnad ses på timbasis eftersom den 

simulerade produktionen pendlar mycket mellan olika koldioxidintensiv marginalproduktion på 

timbasis. 

Att årsvärdet inte skiljer sig mellan de olika scenarierna kommer sig av att fossil olja är på 

marginalen, vilket också ses i kapitel 7.2.2. Minskningen i miljöbelastning vid systemutvidgning och 

solvärmedrift skiljer sig mycket mellan tidsstegen men visar ingen direkt trend. Det betyder i alla fall 

att det spelar roll när på året solvärmen produceras.  

Värt att notera är att miljöbelastningen vid systemutvidgning är ytterst beroende av om 

värmeproduktionen sker i samproduktion med el i kraftvärmeverk eller om värmen produceras i 

värmepumpar, eftersom elen i sin tur miljövärderas vid systemutvidgningen. Därför kan 

miljöbelastningen skilja mycket mellan olika scenarier men också mellan olika tidssteg, beroende på 

hur mycket el som produceras eller används på marginalen. Effekten av att inkludera negativa 

emissioner vid energianvändning är störst för tim- och dygnsvärden. Det gäller för alla scenarier och 

beror på kraftvärme inte ligger på marginalen under längre tidssteg än dygn, vilket också ses i Figur 

23. 

I Figur 28 och Figur 29 kan konstateras hur koldioxidutsläppen för konstorsbyggnadens hela 

fjärrvärmebehov varierar över året. Den enskilt största påverkan i den nuvarande produktionsparken 

har det biooljeeldade kraftvärmeverket som står för marginalproduktionen under en stor del av 
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vinterhalvåret. Små utsläpp vid förbränning i kombination med stor vinst vid elproduktion och stort 

fjärrvärmebehov visar att miljövinsten av att minska fjärrvärmeanvändningen är som minst under 

vinterhalvåret. Paradoxen i detta resonemang visar att denna typ av resultat måste analyseras med 

systemförståelse. Det finns till exempel alltid en vinst i att minska sitt värmeeffektbehov när 

systemet har som högst belastning, alltså på vinterhalvåret. Man bör alltså inte dra alltför 

långtgående slutsatser av dessa resultat utan istället få förståelse för antagandenas betydelse för 

resultaten. 

Den globala miljöpåverkan för köpt fjärrvärme förändras totalt om istället en prognostiserad 

produktion analyseras. Biooljekraftvärmeverket är taget ur drift och utsläppen under vinterhalvåret 

är inte längre negativa. Störst minskning av globala utsläpp ges i april, maj och september då kol- och 

fliskraftverken ligger på marginalen. Under juni-augusti, när marginalproduktionen är beräknad som 

en mix av använda bränslen, är den globala miljöpåverkan svagt negativ, vilket innebär en minskning 

av koldioxidutsläpp.  

Enligt denna analys finns det ingen nytta med att producera solvärme under sommarmånaderna. För 

att fånga upp dynamiken i marginalproduktionen med den modell som använts i examensarbetet bör 

tim- eller dygnsvärden användas.   

9.4 Miljöklassningssystem 
De miljö- och energiklassningssystem som har tagits upp i examensarbetet är BREEAM, LEED, 

Miljöbyggnad och Green Building. Samtliga system använder historiska årsmedeldata och 

bokföringsvärden för att beräkna miljöbelastningen för byggnader.  

Resultaten visar att en minskning av köpt energi under vår, sommar och höst, tack vare 

solvärmeproduktion, värderas lika oavsett om högre tidsupplösning väljs. Eftersom metoden med 

tidsupplösta bokföringsvärden inte visat sig fånga upp problematiken med att producera solvärme 

rekommenderas inte att denna metod används i miljöklassningssystem utan att vidare undersökas. 

Det innebär vidare att miljöklassningssystemet inte ger någon styrning av teknikval om utfallet är lika 

oavsett när förändringen sker under året. 

9.5 Sammanfattning slutsatser 
Den högsta tidsupplösningen som bör användas vid miljövärdering av energianvändning i byggnader 

är dygnsvärden. Detta eftersom värmetrögheten i byggnaden och fjärrvärmesystemet samt 

värmelagringskapaciteten i fjärrvärmenätets ackumulatortankar kan jämna ut värmelaster över 

dygnet. Detta gäller oavsett om bokföringsperspektiv eller konsekvensanalys används som 

miljövärderingsmetod. 

För miljövärdering med bokföringsperspektiv anses att årsvärden ger tillräckligt goda resultat, i det 

studerade fallet. Vid konsekvensanalys är det mer komplicerat. Dock har förutom timupplösningen 

även årsvärden uteslutits eftersom det enligt resultaten är uppenbart att marginalproduktionen 

varierar över året. Eftersom fjärrvärmeproduktionen är väderberoende snarare än tidsberoende 

rekommenderas vidare arbete inom temperaturberoende marginalproduktion, vilket ger en 

marginalmix under varje temperaturintervall. En fördel med detta synsätt jämfört med modellen i 

examensarbetet är att marginalen inte antas vara en enskild produktion. 
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Bokföringsperspektiv bör inte användas för miljövärdering av en förändring i fjärrvärmebehov, 

oavsett om högre tidsupplösning än år används. Resultaten visar att en förändring av 

fjärrvärmebehov värderas lika oavsett vilken tidsupplösning som används vilket innebär att det inte 

spelar någon roll vilken tid på året förändringen sker. Miljövärdering med bokföringsperspektiv 

belyser således inte problematiken med solvärmeproduktion i fjärrvärmeanslutna byggnader. 

Vid simulering av produktion med statiska effektnivåer för produktionsanläggningarna bör tids- och 

temperaturberoende villkor användas för att bättre efterlikna en verklig driftsituation. Dock bör 

temperaturberoende villkor användas med försiktighet vid analys av tidsupplösning eftersom de inte 

eventuellt inte är giltiga för alla tidsupplösningar. I det studerade fallet gällde inte villkoren för 

säsongs- och årsvärden.  

Det finns inget generellt svar på om solvärme är bra eller dåligt att installera i en fjärrvärmeansluten 

byggnad sett till förändring av växthusgasutsläpp. Det beror vilket miljövärderingsperspektiv som tas, 

det beror på hur den ersatta fjärrvärmen miljövärderas och framförallt beror det på 

systemuppbyggnaden av det fjärrvärmesystem som byggnaden är ansluten till. Ur ett 

bokföringsperspektiv är det alltid bra att minska sin fjärrvärmeförbrukning eftersom 

fjärrvärmeproduktionen enbart är förknippat med ökning av växthusgasutsläpp. Resultaten visar att 

det med konsekvensanalys och systemutvidgning blir enkom dåligt att införa solvärme. Här ska 

noteras att resultaten är helt beroende av vilken marginalproduktion som antagits samt att 

resultaten för solvärme måste ställas i relation till andra energilösningar för att kunna värderas 

rättvist.  

9.6 Vidare arbete 
I examensarbetet har alternativproduktionsmetoden och delar av kraftbonusmetoden använts för att 

allokera växthusgasutsläpp mellan el och värme i kraftvärmeverk. I projektet Tidstegen utvecklas en 

metod för miljövärdering av energilösningar i fjärrvärmeanslutna byggnader, främst vid 

nybyggnation. Den slutgiltiga metoden bör inkludera fler allokeringsmetoder för att ge resultaten 

god validitet och trovärdighet.  

Resultaten för miljövärdering med konsekvensanalys visar inte tydligt vilken tidsupplösning som är 

mest lämplig att använda. En metod för att undvika problematiken med tidsupplösning är att istället 

dela in marginalproduktionen i temperaturintervall, där varje intervall visar fördelningen mellan olika 

marginalbränslen. Miljövärderingen skulle då bygga på en marginalmix snarare än en enskild 

marginalproduktion. Inom detta område finns det potential för fortsatt arbete. 

Eftersom det inte fanns tillgång till timupplöst data för använt bränsle i Fortums 

fjärrvärmeproduktion simulerades bränslemixen i en Matlab-modell för Fortums produktion. På sikt 

kanske däremot bränsledata kan erhållas för månad eller säsong. Ett vidare arbete kan vara att 

validera modellen genom att jämföra med resultat från uppmätt data för bränsleanvändning och 

elproduktion. 

I modellen är produktionsordningen statisk men beror av de rörliga produktionskostnaderna. I ett 

vidare arbete skulle produktionskostnaderna kunna ändras för att ge en annan prioritering i 

produktionsordningen än vad som finns idag. 
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Modellen för Fortums fjärrvärmeproduktion är förenklad på många sätt. Ett vidare arbete kan vara 

att förfina modellen och ta hänsyn till fler parametrar. Till exempel kan import och export av 

fjärrvärme till närliggande nät inkluderas i modellen. Fler driftvillkor kan också ingå för de olika 

anläggningarna för att bättre likna den verkliga driften. Notera att den metod som utvecklas i 

projektet Tidstegen är en metod som senare ska kunna användas av en kund för att miljövärdera 

energilösningar i byggnader. Därför kan inte slutprodukten innebära en alltför avancerad analys. I 

metodutvecklingen kan detta dock utredas.  
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Appendix 

Värmeproduktion i Fortums fjärrvärmenät, varmt år 
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Årsproduktion av solvärme vid olika lutningsvinklar 

 


