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Abstract

Environmental impact of district heating

Ellen Karlsson

The City of Stockholm are working to reduce the emissions from 
district heating in Stockholm. The aim of this master thesis was to 
calculate the emission factors for the two district heating grids 
that AB Fortum Värme operates in Stockholm.  The emission factors are 
calculated on a monthly basis for year 2015. To also get an 
understanding of how the emission factors will change the coming 
years calculations have been made based on a scenario for year 2020. 

A summer week, an autumn week and a winter week was studied with an 
hour based time resolution. For the three weeks’ emission factors was 
calculated for the two grids, this was made to get a higher time 
accuracy. Thereafter the peak load times for the two grids were 
studied. 

The result gave that the annual average emission factor for the grid 
City-södra was 111 gCO2equivalents/kWh and for the grid Nordvästra 
the figure was 41 gCO2equivalents/kWh. Part of the aim of this study 
was to investigate the effects of reducing peak loads in the district 
heating grids. The result gave that peak reducing will be most 
beneficial in the winter. This was because the peaks were most 
distinct over the winter week. Moreover, the amount of fossil oil 
will reduce if the peaks in the winter week can be reduced.               
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Sammanfattning  

Cirka 80 procent av Stockholms fastigheter värms med fjärrvärme vilket innebär stora mängder utsläpp. 

Miljöförvaltningen i Stockholms stad arbetar för en minskad miljöpåverkan inom flera sektorer, däribland 

uppvärmning av fastigheter. Stora åtgärder görs för att påverka fjärrvärmeproduktionen till att generera 

en minskad miljöpåverkan i Stockholm. Fortums fjärrvärmenät är samägt i lika delar av Stockholms stad 

och Fortum Värme AB och från båda parter finns en drivkraft att minska miljöpåverkan i produktionen. 

Målet är att senast år 2030 ska fjärrvärmeproduktionen ske till hundra procent av förnybar eller 

återvunnen energi.  

Det övergripande syftet med denna studie är att ta fram månadsvisa emissionsfaktorer för Fortums 

fjärrvärmeproduktion. Fortums fjärrvärmesystem består av två skilda nät, City-södra nätet och det 

Nordvästra nätet. Månadsvisa emissionsfaktorer har tagits fram för båda näten för år 2015. Sedan har 

också en bedömning av månadsvisa emissionsfaktorer gjorts för år 2020. För att kunna studera 

emissionsfaktorerna med ytterligare noggrannhet valdes tre typveckor ut, en sommarvecka, en 

höstvecka och en vintervecka. Över dessa veckor fanns timdata över värmeproduktionen tillgänglig.  

Genom att studera marginalbränslet för typveckorna undersöktes möjlig påverkan på 

emissionsfaktorerna av effektreducering. Även de totala effekttopparna för de båda näten har studerats.   

För att kunna beräkna fjärrvärmens emissionsfaktor krävdes de använda bränslenas emissionsfaktorer. 

Dessa beräknades genom värden för utsläppen vid förbränning samt utsläppen som uppstår vid 

produktion och distribution av bränslet. Dessa värden anges i gCO2-ekvivalenter/kWhbränsle. Fortum 

använder i sin värmeproduktion flera kraftvärmeanläggningar. För att fördela bränslet mellan de båda 

produkterna värme och el krävs någon typ av allokering. I detta arbete har 

alternativproduktionsmetoden använts genom hela arbetet, men för att jämföra metoden användes 

även energiallokering i beräkningar av månadsvisa emissionsfaktorer för år 2015. Efter att 

emissionsfaktorer för bränslen tagits fram samt det i kraftvärmeverken använda bränslet allokerats 

kunde värmens månadsvisa emissionsfaktor beräknas. För de utvalda typveckorna fanns enbart mängd 

producerad värme vilket gjorde att varje pannas verkningsgrad krävdes för att beräkna bränsleåtgång. 

Därefter kunde typveckornas emissionsfaktorer beräknas på liknande sätt som de månadsvisa 

emissionsfaktorerna.  

Fortum använder stora mängder el i sin värmeproduktion, dels i processer men främst då värmepumpar 

används för värmeproduktion. På grund av de stora mängderna el in i systemet var det av intresse att 

undersöka hur valet av elmix påverkar resultatet. Svensk elmix har jämförts med nordisk elmix, 

miljömärkt el och europeisk elmix.  

Resultatet från beräkningar av månadsvisa emissionsfaktorer gav att emissionsfaktorerna för de två 

näten skiljer sig stort. För City-södra nätet går faktorerna ner under sommarmånaderna medans för det 

Nordvästra nätet ses de högsta värdena under sommarmånaderna. I genomsnitt ligger emissionsfaktorn 

för City-södra nätet på 111 gCO2e/kWh över år 2015, när allokering sker med 

alternativproduktionsmetoden. För det Nordvästra nätet är motsvarande värde 41 gCO2e/kWh. Vid 

jämförelsen då energiallokering användes blev resultatet 140 gCO2e/kWh för City-södra nätet och 52 

gCO2e/kWh för det Nordvästra nätet. Således blev skillnaderna stora mellan de båda allokeringstyperna. 



2 
 

Vid jämförandet av de olika elmixerna blev resultatet att svensk elmix, nordisk elmix och miljömärkt el 

ger förhållandevis lika resultat. Däremot ger europeisk elmix markant högre värden. När det gäller 

emissionsfaktorerna för år 2020 kommer de kunna sänkas markant för City-södra nätet detta mycket 

tack vare den nya fliseldade kraftvärmeanläggningen KVV 8 som tas i drift år 2016.   Emissionsfaktorerna 

för det Nordvästra nätet förväntas ligga på samma nivåer år 2020 som år 2015, då inga stora 

förändringar förutspås.   

Resultatet från beräkningarna för typveckorna gav att de båda nätens emissionsfaktorer under 

sommarveckan var förhållandevis lika. Under vinterveckan sågs de absolut största skillnaderna näten 

emellan. Produktionen under typveckorna sattes även i förhållande till utomhustemperatur. Dock sågs 

inga tydliga kopplingar till emissionsfaktorns förändring relaterat till temperatur på timbasis. Vid 

studerande av marginalbränsle för typveckorna blev resultatet att det under sommaren var 

värmepumpar som var marginalbränsle för de båda näten. Även under höstveckan var värmepumpar 

marginalbränsle för de båda näten men här tillsammans med biooljor. För vinterveckan är biooljor och 

fossila oljor marginalbränsle för det Nordvästra nätet, för City-södra finns förutom biooljor och fossila 

oljor dessutom elpannor som yttersta spets. Resultatet ger därmed att enbart under vinterveckan kan 

emissionsfaktorn sänkas med en minskad användning av marginalbränsle. Slutsatsen blir därmed att 

emissionsfaktorer inte bör användas som enda verktyg för att minska miljöpåverkan från fjärrvärme. Då 

emissionsfaktorn ökar med minskad användning av marginalbränsle för både sommarveckan och 

höstveckan ges en missvisande bild om att det inte är positivt att effektbespara. Genom studerande av 

effektkurvor för de båda näten ses tydliga toppar under morgon och kväll för de båda näten under 

vinterveckan. Slutsatsen därifrån är att effektsparande åtgärder skulle kunna ge stora fördelar under 

vintern.  
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Förord  

Detta arbete är ett examensarbete inom civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala 
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1 Inledning  
Fjärrvärme innebär att värme produceras storskaligt i en anläggning. Som bränsle i ett värmeverk kan 

många olika typer av bränslen användas. Från anläggningen distribueras varmt vatten ut till kunderna 

genom välisolerade distributionsrör. I fastigheten finns en fjärrvärmecentral där en värmeväxlare tar 

tillvara på energin i det varma vattnet. Värmeväxlaren värmer tappvarmvatten samt vatten till 

uppvärmning av fastigheten. I Sverige är fjärrvärme den uppvärmningsform som är vanligast. Totalt 

värms mer än hälften av alla bostäder och lokaler med fjärrvärme och av alla flerbostadshus är cirka 90 

procent uppvärmda med fjärrvärme (Svensk fjärrvärme, 2016). Näst vanligast uppvärmningsslag är 

någon typ av värmepump och efter det kommer direktverkande el. I figur 1 ses fördelningen mellan 

uppvärmningsformerna i Sverige. El och värmepumpar är vanliga i småhus medan fjärrvärme är det 

vanligast förekommande i flerbostadshus. I Europa går mer än 45 % av den totala slutanvändningen av 

energi till uppvärmning av bostäder, lokaler och tappvarmvatten. För Sverige är denna siffra lägre än 

genomsnittet i Europa mycket tack vare att fjärrvärme är utbyggt i mycket hög grad. I de flesta 

Europeiska länder är fjärrvärme inte alls lika vanligt som i Sverige (Svensk fjärrvärme, 2015).  

Utvecklingen vad gäller miljöpåverkan har gått starkt framåt i fjärrvärmebranschen, sedan 1990-talet har 

andelen fossila bränslen minskat betydligt. Trots att en stor utveckling skett finns det mycket kvar att 

arbeta med för en mer resurssnål energianvändning.    

 

Figur 1 – Fördelning mellan uppvärmningsformer på den svenska värmemarknaden (Svensk fjärrvärme, 2015). 

Stora åtgärder görs för att påverka fjärrvärmeproduktionen till att generera en minskad miljöpåverkan i 

Stockholm. I Stockholm sker uppvärmningen till ca 80 procent med fjärrvärme, alltså en ganska markant 

större andel än generellt i Sverige vilket gör det extra viktigt att utveckla fjärrvärmen. Ett mål för år 2020 

som satts upp gällande Stockholm är att högst 2,3 ton CO2-ekvivalenter per person och år får genereras. 

För att nå målet har Stockholms stad tagit fram en åtgärdsplan till år 2020. I planen ingår bland annat att 

utsläppen från fjärrvärme ska minskas med 240 000 ton CO2e samt åtgärder för att energieffektivisera 

bostäder och öka andelen energiproduktion baserad på solenergi. Totalt behöver Stockholms stad 

minska utsläppen med 510 000 ton CO2e för att nå det uppsatta målet, vilket innebär att fjärrvärme står 

för cirka 50 procent av minskningen (Stockholms stad, 2016a).        

Fjärrvärme

Värmepumpar

El

Biobränsle

Olja & Gas

Värmemarknaden i Sverige
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I tabell 1 ses Stockholms stads fördelning av CO2e-utsläpp för respektive sektor: transport, värme och 

el/gas. Utsläppen för uppvärmning är 949 000 ton CO2e, vilket innebär att en procentuell minskning av 

utsläppen kan innebära ganska betydande mängder minskade utsläpp. Målet är att fastighetsbeståndet i 

genomsnitt i Sverige ska vara 50 % mer energieffektivt till år 2050 jämfört med år 1995. Sedan 1995 har 

fastighetsbeståndet i Stockholm effektiviserats med avseende på värme, fastighetsel och hushållsel med 

i snitt 0,64 % per år. Detta innebär att målet kommer kunna nås genom fortsatt effektivisering i samma 

takt som i dagsläget och med energisnål nybyggnation (Stockholms stad, 2016a).  

Tabell 1 - Utsläpp av CO2e redovisat för sektorerna värme, el/gas och transporter, utsläppen avser Stockholms stad (Stockholms 

stad, 2016a).  

Sektor  ton CO2e 

Transporter 1073 000 

Värme 949 000 

El/gas 479 000 

 

1.1 Bakgrund  

Fortums fjärrvärmenät är samägt i lika delar av Stockholms stad och Fortum Värme AB och från båda 

parter finns en drivkraft att minska miljöpåverkan i produktionen. Till senast år 2030 ska 

fjärrvärmeproduktionen ske till hundra procent av förnybar eller återvunnen energi (Fortum Värme, 

2015).  

Det är inte enbart bränslet som spelar roll i fråga om miljöpåverkan från uppvärmning av fjärrvärme. Ett 

minskat värmebehov i fastigheter är en mycket effektiv metod till att minska total miljöpåverkan per år 

från fjärrvärme. Energieffektivisering i byggnader är en prioriterad fråga i arbetet mot mindre 

miljöpåverkan och en viktig del i arbetet mot att nå flera av Sveriges uppsatta miljökvalitetsmål. 

Miljökvalitetsmålen togs fram av riksdagen år 1999 och de ska ge tydliga mål för miljöarbetet i hela 

samhället (Naturvårdsverket, 2015a). För att klara de uppsatta målen krävs en minskad 

energianvändning och samtidigt en värmeproduktion med låga CO2-utsläpp och liten påverkan på miljön. 

Energianvändningen i byggnader är en viktig del i flera av miljökvalitetsmålen då den är en stor del av 

energianvändningen totalt sett i Sverige. 40 % av Sveriges totala slutliga energianvändning går till sektorn 

bostäder och service. Något som är värt att påpeka är att beslut som fattas idag gällande energin i 

fastigheter påverkar energikostnaderna och miljön under flera decennier framåt då byggnader har en 

mycket lång livslängd. Energieffektivisering minskar dels utsläppen av växthusgaser men minskar också 

behovet av att bygga ut nya produktionsanläggningar för värme och el (Naturskyddsverket, 2015b).       

1.1.1 Fortum Värme  

AB Fortum Värme, samägt av Stockholms stad och Fortum, är ett energiföretag som producerar 

fjärrvärme, el och fjärrkyla. Företaget är baserat i Stockholm och är den största leverantören av 

fjärrvärme i Sverige med 7 till 8 TWh producerad värme årligen (Svensk fjärrvärme, 2015b). Figur 2 

nedan visar hur stor andel respektive bränsle utgjorde för den totala mängden producerad fjärrvärme i 

Fortums nät för år 2015. I figuren är produktionssamverkan med andra anläggningar inkluderad (Fortum 

Värme, 2016).  
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Figur 2 - Tillförd energi till Fortum Värmes fjärrvärmeproduktion (Fortum Värme, 2016). 

1.1.2 Miljöförvaltningen Stockholms stad  

Miljöförvaltningen har ansvar för miljön både inomhus och utomhus i Stockholm stad. Stort fokus ligger 

på att minska växthusgasutsläppen inom staden. För minskade växthusgasutsläpp har utbyggnaden av 

fjärrvärmenätet och att ansluta fler fastigheter varit viktigt. Fjärrvärmeanslutningen har inneburit att 

små fossileldade pannor har bytts ut vilket både lett till ökad systemeffektiviteten samt minskade 

utsläpp i stadsmiljön (Miljöförvaltningen, 2015). Myndigheten har tillsyn och övervakning som 

huvuduppgift och arbetar för att alla stadsinvånare ska bo i en hälsosam miljö. Ambitionen för klimat- 

och miljöarbetet är att det ska vara enkelt att välja en miljövänlig livsstil. Ren luft och rent vatten är även 

det viktiga ambitioner i arbetet mot en mer miljövänlig stad (Stockholms stad, 2016b).   

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att ta fram månadsvisa emissionsfaktorer för Fortums 

fjärrvärmeproduktion. Dessutom genomförs en undersökning av huruvida effektreducerande åtgärder 

kan påverka emissionsfaktorerna. Två år har valts ut för studien, för dessa två år tas månadsvisa 

emissionsfaktorer fram. Det ena året är år 2015, syftet med att studera ett år som varit är att ta fram 

faktiska emissionsfaktorer för varje månad och tre typveckor, de tre typveckorna är en typisk 

sommarvecka, en vintervecka och en vecka med fluktuerande temperaturer under hösten. Det andra 

året är år 2020, syftet med att studera ett utvalt år framåt i tiden är att kunna undersöka ett möjligt 

framtidsscenario och hur emissionsfaktorerna kan komma att förändras. För att kunna undersöka 

utsläppen för år 2020 görs en prognos och till det tas förväntade värden fram.  
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1.3 Mål 

Målet med detta arbete är att undersöka fjärrvärmens utsläpp över året samt hur effektsparande 

åtgärder kan bidra till minskade utsläpp. För att komma fram till huvudmålet med arbetet sattes 

delmålen nedan upp:  

 Ta fram emissionsfaktorer för ett år som varit, år 2015, både månadsvisa och för tre typveckor. 

Beräkningar baseras på produktionsdata från Fortum.  

 Bedöma månadsvisa emissionsfaktorer för år 2020, prognos över produktion tas fram av Fortum.  

 Ta fram det bränsle som ligger överst i körordningen, alltså det bränsle som skulle minskas i 

användning om energiförbrukningen minskade, för typveckorna.  

 Ta fram hur emissionsfaktorerna för typveckorna kan påverkas genom effektsparande åtgärder i 

byggnader.  

För att undersöka hur stor påverkan valet av allokeringsmetod har görs beräkningar för år 2015 med två 

olika typer av allokeringsmetoder. Dels alternativproduktionsmetoden men också med energiallokering. 

För år 2020 görs allokeringar med alternativproduktionsmetoden. Prognosen för år 2020 och vilka 

bränslen som används gjordes av Fortum i samband med att Stockholm stad arbetade med miljömålen 

för år 2020. För att ta fram de bränslen som ligger överst i körordningen studeras timdata över 

produktionen för typveckorna och grafer över produktionen tas fram. Potentialen av minskat effektuttag 

studeras genom att grafer över producerad och distribuerad fjärrvärme tas fram.   

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avser Fortum Värmes nät i Stockholm, de energivolymer Fortum köper in av andra energibolag 

och säljer till andra bolag behandlas men inte andra delar av andra bolags produktion. För de månadsvisa 

beräkningarna har inte import och export till och från andra fjärrvärmenät behandlats. Däremot har 

import och export till och från andra nät behandlats för beräkningar av emissionsfaktorer för 

typveckorna. Fjärrkylaproduktionen behandlas inte i detta arbete. Inte heller den ekonomiska aspekten 

studeras.  

1.5 Tidigare studier 

Det har tidigare genomförts studier på miljöpåverkan från fjärrvärme. IVL har genom studien 

Miljövärdering av energilösningar i byggnader (Gode et al. 2015) arbetat fram en metod för 

miljövärdering av uppvärmning av fastigheter. Utgångspunkten i studien var att analysera konsekvenser 

av förändrad energianvändning, vilket innebar att olika energilösningar jämfördes mot en referens. 

Energilösningarna i detta fall var dels energieffektiviserande åtgärder men även åtgärder för produktion 

av förnyelsebar energi. Ett tillvägagångssätt bestående av åtta steg presenteras. De fyra första stegen 

innehåller bearbetning av indata för vald referensbyggnad och relevanta tekniska energilösningar. I de 

fyra sista stegen miljövärderas el-, fjärrvärme- och kylaanvändning och de olika energilösningarna 

jämförs.      

I studien presenteras två tidsbegrepp. Det ena gäller el- och fjärrvärme över flera år, båda systemen är 

dynamiska och utvecklas över tid vilket måste tas hänsyn till i miljöbedömningar. Det andra gäller 

tidsupplösning, vilket behandlar variationer över kortare tidsperioder så som säsonger, månader och 
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dygn. Detta gäller främst småskalig elproduktion och målet var att ta reda på om det spelar roll om 

behovet och produktion matchar i tid eller inte.  

Slutsatsen i arbetet gav att åtgärder som påverkar fjärrvärmen behöver hanteras tidsupplöst, dock kunde 

ingen generell tidsupplösning tas fram för alla nät då alla nät ser olika ut i antal anläggningar, bränslen, 

värmelast och så vidare. Metoden som användes baseras på utomhustemperaturdata för att ta fram vad 

man i studien kallar marginalmixen för varje temperaturintervall. Marginalmixen tas fram genom att 

simulera produktionen och därefter sortera produktionsmixen efter utomhustemperatur. Bränslet som i 

körordningen ligger högst upp för varje timme korreleras till utomhustemperatur.  

Genom examensarbetet Tidsupplösning vid miljövärdering av fjärrvärme undersöktes hur miljövärdering 

av fjärrvärme bör ske i framtiden. I arbetet har olika standarder och klassificeringar av byggnader 

undersökts och syftet med arbetet var att utreda huruvida tidsupplösning av data påverkar 

miljövärderingen av fjärrvärmeanslutna byggnaders energianvändning. Arbetet består av två delar där 

den ena är en miljövärdering av Fortum Värmes fjärrvärmeproduktion i Stockholm.  Resultatet från 

undersökningen visar att miljöbelastningen utan systemutvidgning inte skiljer nämnvärt över året och 

resultatet med systemutvidgning gav en betydande förändring över året (Lätt, 2015).    
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2 Teoretisk bakgrund 

Nedan följer teoribakgrund till examensarbetet. Bakgrunden innehåller en förklaring av fjärrvärme som 

system, hur verkningsgrader beräknas och hur allokering kan ske. Även hur miljöpåverkan från 

fjärrvärme beräknas och vad avfall som bränsle har för egenskaper finns beskrivet. Därtill kommer ett 

avsnitt om hur effektreducering i fastigheter implementeras.        

3.1 Fjärrvärmeproduktion  
Fjärrvärme innebär att värme produceras centralt och sedan distribueras till konsumenterna. Bränslet 

förbränns i en panna, vatten värms upp och distribueras sedan ut i ett rörsystem. Det varma vattnet kan 

användas för att värma byggnader genom radiatorer eller för att värma tappvarmvatten. Ett 

fjärrvärmeverk består antigen av en värmepanna eller en kraftvärmepanna. I en kraftvärmepanna 

produceras dels värme men också el. I en panna uppstår förluster, all tillförd energi blir inte nyttig energi. 

Detsamma gäller för distributionssystemet, förluster uppstår genom att temperatur och tryck sjunker 

längs hela systemet (Werner et al, 2011).  

Miljövärdering av fjärrvärme kan ske på olika sätt. För att olika organisationer och företag ska göra på 

samma sätt har Värmemarknadskommittén, VMK, satt upp gemensamma grunder till hur miljöpåverkan 

av energianvändning i fjärrvärmeuppvärmda fastigheter ska värderas. I avtalet ingår att redovisning av 

miljöpåverkan ska ske enligt den gemensamma metodiken som presenteras i avtalet. I miljövärderingen 

har VMK satt upp tre parametrar som de anser är viktigast, resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel 

fossila bränslen. För att få fram ett fjärrvärmenäts miljöprestanda baseras beräkningarna på all 

produktion av fjärrvärme. Hetvatten som köps in från andra fjärrvärmenät inkluderas med respektive 

näts data och hetvatten som säljs till andra fjärrvärmenät räknas av (Värmemarknadskommittén, 2013).  

3.2 Verkningsgrad 

Verkningsgraden för en värmeproduktionspanna är kvoten mellan energin som går ut från pannan i form 

av värme och energin som går in i pannan i form av bränsle. Ekvation 1 beskriver en värmepannas 

verkningsgrad.  

𝜂 =
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝐸𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒
   Ekvation 1 

𝜂  = verkningsgrad för panna  

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = producerad värmeenergi 

𝐸𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 = tillförd bränsleenergi  

 

3.3 Kraftvärme  

I ett kraftvärmeverk produceras värme och el i samma panna, vilket innebär att bränslet tas till vara med 

hög verkningsgrad. För ett optimalt konstruerat system kan verkningsgraden nå upp till 90 procent. Det 

vanliga är att värmebehovet styr produktionen av kraftvärme och att elen som produceras ses som en 

biprodukt. Normalt sker ingen elproduktion under sommaren då värmebehovet inte når över 

minimigränsen för vad som krävs för att producera el. För att täcka det värmebehov som finns då 
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används pannor som enbart producerar värme (Haga m.fl., 2012). Verkningsgraden för en 

kraftvärmeanläggning beräknas enligt ekvation 2.  

𝜂𝑡𝑜𝑡 =
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑣ä𝑟𝑚𝑒+𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑒𝑙

𝐸𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒
  Ekvation 2 

𝜂𝑡𝑜𝑡  = totalverkningsgrad för kraftvärmeverk 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = producerad värmeenergi 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑒𝑙  = producerad elenergi 

𝐸𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 = tillförd bränsleenergi  
 

3.4 Allokering av miljöpåverkan från kraftvärme 
Att allokera utsläppen som uppkommer innebär att fördela utsläppen på de produkter som produceras. 

Allokering kan ske på flera olika sätt, i ett kraftvärmeverk sker allokering mellan värme och el. Under lång 

tid har valet av allokeringsmetod varit diskuterad och under det senaste decenniet har debatten fått än 

mer utrymme. Anledningen är att fokus på lagstiftning och reglering av utsläpp har ökat, vilket gör att 

allokeringsmetod får större betydelse (Beretta et al. 2012). I detta arbete används 

alternativproduktionsmetoden som rekommenderas av både Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Flera 

organisationer har gått ihop om en gemensam standard för att det ska bli tydligt och enkelt för kunder 

och producenter att värdera olika uppvärmningstyper och olika fjärrvärmesystem (Svensk Fjärrvärme, 

2013). För att kunna jämföra alternativproduktionsmetoden har beräkningar för månadsvisa 

emissionsfaktorer även gjorts med allokeringsmetoden energiallokering.   

3.4.1 Alternativproduktionsmetoden  
Allokering med alternativproduktionsmetoden går ut på att miljöpåverkan fördelas enligt samma 

proportion som bränslet som skulle gå åt till att producera enbart el respektive värme. Metoden 

förklaras visuellt i figur 3.  Förhållandet mellan distributionen av miljöpåverkan visas som en 

procentandel av bränslet som krävs för att producera varje produkt med avseende på totala bränslet 

som krävs i kraftvärmeprocessen.  

 

Figur 3 - Figur över hur allokering sker mellan värme och el för kraftvärme, med alternativproduktionsmetoden (Svensk 
Fjärrvärme, 2013). 
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Ur ekvation 3 nedan beräknas den del av tillfört bränsle som ska räknas till värmeproduktionen enligt 

alternativproduktionsmetoden. En liknande formel finns för miljövärdering av el producerad i 

kraftvärmeverk (Svensk Fjärrvärme, 2013).   

𝛼𝑣,𝑖 =

𝐸𝑣,𝑡𝑜𝑡
𝜂𝑣,𝑖

𝐸𝑣,𝑡𝑜𝑡
𝜂𝑣,𝑖

+
𝐸𝑒,𝑡𝑜𝑡

𝜂𝑒,𝑖

                                    Ekvation 3 

𝛼𝑣,𝑖 = allokeringsfaktor för värmeproduktion med bränsle i, delen av bränslet som allokeras 

till producerad värme 

𝐸𝑣,𝑡𝑜𝑡  = totalt producerad värme, värmeproduktion från ev. rökgaskondensering inkluderas ej  

𝐸𝑒,𝑡𝑜𝑡  = totalt producerad el 

𝜂𝑣,𝑖   = referensverkningsgrad för separat värmeproduktion med bränsle i   

𝜂𝑒,𝑖  = referensverkningsgrad för separat elproduktion med bränsle i       

  

3.4.2 Energiallokering 
Energiallokering går ut på att bränslet som används vid kraftvärmeproduktion allokeras i förhållande till 

producerad MWh av el respektive värme. Bränsleanvändningen för el blir i detta fall mycket mindre 

jämfört med att producera el separat utan att ta vara på värmen. I denna metod likställs el och värme 

vilket kan ifrågasättas då nyttan 1 MWh el kan utföra är större än nyttan 1MWh värme kan utföra 

(Martinsson et al, 2012).     

Värt att nämna är att ingen typ av allokering kan ge en helt rättvis fördelning av utsläppen. De flesta 

metoder gynnar antingen el- eller värmeproduktion.  Alternativproduktionsmetodens nackdel är att de 

alternativa verkningsgraderna är statiska och baserade på hypotetiska anläggningar. Dessa anläggningar 

använder dessutom en mindre gynnsam metod då de enbart producerar en produkt.  

Alternativproduktionsmetoden är helt statisk på grund av de alternativa verkningsgraderna menar 

Beretta et al. (2012). De menar också att det vore önskvärt att ha en allokeringsmetod baserad på 

alternativproduktionsmetoden men med verkningsgrader som är självdeterminerande. Uppdaterar 

modellen själv de alternativa verkningsgraderna blir fördelningen mer realistisk jämfört med om den är 

helt statisk.       

3.5 Värmefaktor för värmepump 
Fortum använder sig till viss del av värmepumpar för att producera fjärrvärme. Coefficient of 

performance, COPvärme, eller värmefaktor är en värmepumps så kallade skenbara verkningsgrad. 

Värmefaktorn beskriver hur många delar värme som kan genereras med en del tillförd el. Formeln för en 

värmepumps COP ses i ekvation 4 nedan. Värmekällan för en värmepump är ett medium vilket 

värmepumpen tar upp värme från. Stigande temperatur hos värmekällan gör att värmefaktorn för 

värmepumpen ökar (Alvarez, 2003).   

 

 



14 
 

 𝐶𝑂𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 =
𝑞𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓

𝑤
=

𝑞𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓

𝑞𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓−𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓
                        Ekvation 4 

qbortf =värmemängd som överförs till omgivningen  

qtillf =värmemängd som tagits upp av värmepumpen 

w =det arbete som förbrukas för att driva processen 

 

3.6 Emissionsfaktorer 

I Miljöfaktaboken har Gode et. Al. (2011) samlat aktuella emissionsfaktorer för olika bränslen och 

energislag som är vanliga i den svenska el- och värmeproduktionen. Miljöfaktaboken innehåller 

emissionsfaktorer som tar med hela kedjan i processen och som är specifika för svenska förhållanden: 

råvaruutvinning, förädling, transport och omvandling. För att ta fram emissionsfaktorerna har de två 

första stegen i en livscykelanalys, LCA, genomförts, alltså en komplett livscykelinventering, LCI, se figur 4. 

 

 

Figur 4 - De fyra stegen i en LCA, de två första stegen beskrivs som en LCI (Gode et al. 2011) 

3.7 Miljöpåverkanskategorin växthuseffekt  

Det finns flera olika miljöpåverkanskategorier, se steg 3 i figur 4, vilka kategorier som väljs beror av syftet 

i studien. I detta arbete ligger fokus på miljöpåverkanskategorin växthuseffekt. Ämnen som bidrar till att 

stärka den befintliga växthuseffekten är dels koldioxid men också metan och lustgas. Metan och lustgas 

ger en högre miljöpåverkan per gram än koldioxid då de är starkare växthusgaser. Vid beräkning jämförs 

dessa gaser med koldioxid och uttrycks i GWP (Global Warming Potential) över en viss tidsperiod, 

vanligast 100 år. Gaserna räknas ihop och uttrycks i koldioxidekvivalenter. Vad som är viktigt att hålla isär 

är biogen respektive fossil koldioxid. Biogen CO2 är en del i kolets naturliga kretslopp och bidrar inte till 

en nettoökning av CO2 i atmosfären (Gode et al. 2011). 
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Tabell 2 - GWP för koldioxid, metan och lustgas, baserat på en hundraårsperiod (IPCC, 2014).  

Kemisk beteckning  Fifth assessment report 

(AR5) [gCO2e] 

CO2 1 

CH4 28 

N2O 265 

 

I tabell 2 ovan finns värden för GWP AR5 över koldioxid, metan och lustgas baserat på en 

hundraårsperiod. Värdena för AR5 är från 2014, framtagna av IPCC och är de senast framtagna. Det finns 

även värden framtagna år 1995, AR2, för att kunna jämföra äldre beräkningar. I detta arbete används 

AR5 då det är de värdena som är mest aktuella och rekommenderade av IPCC (2014).   

 

3.8 Avfall som bränsle 

Avfall som bränsle är komplext då det innehåller många olika material med olika uppbyggnad. Det finns 

olika kategorier inom avfall. De som tas upp i Miljöfaktaboken är hushållsavfall, brännbart grovavfall, PTP 

(papper, trä och plast) och blandat verksamhetsavfall. För att ta reda på fördelningen i avfallet utförs 

plockanalyser på materialet i de olika avfallsbränslena. En plockananlys innebär att en utvald mängd 

avfall noggrant sorteras så att innehållet därefter kan redovisas. Genom analyser har man sett att i 

framförallt hushållsavfall kan innehållet variera kraftigt med avseende på årstid, geografi och typ av 

hushåll. Variationerna innebär att det inte finns någon emissionsfaktor som stämmer exakt till alla avfall. 

I Miljöfaktaboken finns dock approximationer av den genomsnittliga sammansättningen som väl matchar 

de utvalda typerna av avfall. En viktig detalj i hur avfall räknas är hur systemgränserna sätts. Med avfall 

som bränsle finns det de som menar att det kan räknas som noll i miljöpåverkan uppströms. Detta 

motiveras med att avfallsförbränning sker främst för att bli av med avfallet. Även transport av avfallet, 

förbränningsteknik och reningsutrustning påverkar resultatet. När det gäller avfall som bränsle kan olika 

antaganden göras för hur stor del av emissionerna som ska belasta energin som produceras från avfallet 

(Gode et al, 2011).    

Avfall utgör i många svenska fjärrvärmesystem en betydande del av det totala bränslet. Vad som är 

viktigt att ta upp vid framtidsplanering och avfallsförbränning är att det eftersträvansvärda alltid kommer 

vara att minska mängden avfall. Minskad konsumtion som leder till minskade mängder avfall samt att 

återanvända och återvinna så att mängden avfall minskar är bättre alternativ för miljön än att bränna det 

i en fjärrvärmeanläggning. Generellt i Europa läggs dock en mycket större andel avfall på deponi jämfört 

med vad som eldas i värmeverk och kraftvärmeverk. Andelen deponiavfall är cirka 90 procent större än 

andelen avfall som förbränns. I det avfall som tas till deponi i Europa är till exempel runt 8 procent 

hushållsavfall (Zsófia, 2011). I tabell 3 visas typvärden för avfallsmixen som förbrändes i Sverige år 2011. 

Avfall Sverige (2014) undersökte hur avfallsmängd och avfallets egenskaper kan komma att ändras till år 

2020. Jämfört med år 2011 kommer mängden avfall ha ökat. Även värmevärdet förutspås öka, dock 

marginellt, från 11,2 till 11,3 MJ/kg. Askhalten och fukthalten förväntas vara helt likvärdiga med värdena 

för år 2011 och den fossila kolandelen förväntas öka en procentenhet.          
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Tabell 3 – Tabellen anger värden för avfallsmixen som förbrändes i Sverige år 2011 (Avfall Sverige, 2014).   

 Askhalt (% av TS) Fukthalt (%) Effektivt värmevärde (MJ/kg)  Fossil kolandel (%) 

Avfallsmix  21 38 11,2 32 

 

3.8.1 Andel fossilt kol i avfall  
För att ta reda på andelen fossilt kol i det avfall som förbränns i Sverige gjordes studier i projektet 

Bestämning av andel fossilt kol i avfall (Avfall Sverige, 2012), två typer av analyser utfördes, prover på 

fast avfall och rökgasprover. För att samtidigt ta reda på materialets kemiska samansättning gjordes även 

bränsleanalyser på de fasta proverna. Resultatet från studien visar att andelen fossilt kol är cirka en 

tredjedel. Andelen motsvarar cirka 10 viktprocent.  

Andra undersökningar har gjorts för att bestämma andelen fossilt kol i avfall. I rapporten ”CO2 utsläpp 

från svensk avfallsförbränning” från 2003 undersökte Profu vilken typ av material som stod för det fossila 

kolet. Hushållsavfallet dominerades av mjuk- och hårdplast och för industriavfall var det blandplast som 

stod för den största andelen. I svenska avfallsförbränningsanläggningar utgörs 50-60 % av hushållsavfall 

och 30-40 % av övrigt avfall som till största delen består av industriavfall.  

3.9 Effektreducering  
Fjärrvärme används dels till uppvärmning av byggnader, dels till uppvärmning av tappvarmvatten. 

Tappvarmvattenanvändningen har i regel stora variationer över dygnet. Tydliga toppar ses ofta under 

både morgon och kväll, se figur 5. Med utgångspunkt i detta har fler och fler fjärrvärmebolag börjat 

införa prismodeller baserade på effekt. För kunden innebär detta att det kostar mer att köpa värme då 

efterfrågan är stor. För att förhindra de ökade kostnaderna kan då fastighetsägare utföra 

effektstyrandeåtgärder i sin fjärrvärmecentral i fastigheten. Effektstyrning ger att det är möjligt att få en 

jämnare kurva i inköpt värme i stället för att ha två stora toppar under dygnet. Praktiskt innebär det att 

värmetillförseln minskar under de timmar som varmvattenanvändningen är som störst. 

Tilloppstemperaturen till radiatorvärmen sänks med några grader. Då byggnader har stor värmetröghet 

sjunker inte temperaturen inne i byggnaden nämnvärt.  

Generellt kan sägas att det finns två typer av effektstyrning, tidsstyrd eller styrd av effektuttag. Den 

tidsstyrda utgår ifrån att det normalt sett uppstår effekttoppar under morgon och kväll, under dessa 

perioder sänks temperaturen till radiatorerna. Den effektuttagsstyrda baseras på energibolagets mätare 

av effekt eller en lokal varmvattenmätare. När effektuttaget då är stort sänks temperaturen ut till 

radiatorerna. Att basera styrningen på verklig uppmätt effekt ger naturligtvis bättre resultat men även 

tidsstyrning fungerar väl då topparna ofta är väldigt lika från dag till dag (Åslund, 2015).   

Där effektstyrandesystem testats har vanligtvis även energiåtgången minskat. Byggnader med en tung 

konstruktion har större förutsättningar att spara energi än byggnader med lättare konstruktioner. Detta 

på grund av att byggnader med tung konstruktion har större förmåga att lagra värme (Statens 

fastighetsverk, 2015).  
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Figur 5 – Schematisk skiss över hur den totala fjärrvärmeförbrukningen kan se ut vid normalanslutning respektive med 

effektstyrning (Åslund, 2015).  
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4 Studerat system  
Nedan presenteras Fortum Värmes huvudsakliga produktionsanläggningar för fjärrvärme.  

4.1 Fortums anläggningar 

Fortum Värme innehar den största delen av fjärrvärmeproduktionen i Stor-Stockholm. Förutom Fortum 

finns det även andra mindre bolag som producerar fjärrvärme. En viss produktionssamverkan 

förekommer mellan bolagen. Både Söderenergi/SFAB och Sollentuna Energi är sammankopplade med 

Fortums nät och även med Norrenergi och E.ON sker ett samarbete dock inte genom sammankoppling 

utan genom värmeväxling (Hellgren, 2016).   

 

Figur 6 - Schematisk bild över fjärrvärmeanläggningarna i och kring Stockholm, Fortums nät är markerat grönt (Hellgren, 2016). 

I figur 6 ovan visas nätens utbyggnad för de olika bolagen. Det nät som i figur 6 kallas Nordvästra nätet är 

Fortums nät och består främst av produktionsanläggningarna Bristaverket och Hässelbyverket. 

Bristaverket har två separata kraftvärmeverk, ett för biobränsle i form av flis och ett för avfall. 

Hässelbyverket består av tre pannor och tre ångturbiner och eldas med träpellets och olja. De näten som 

i figuren kallas centrala nätet och södra nätet tillhör också Fortum, dessa nät är sammankopplade med 

varandra och benämns i detta arbete som City-södra nätet. Det nordvästra nätet är inte sammankopplat 

med City-södra nätet, vilket innebär att Fortum har två skilda nät (Dotzauer, 2015).  

I det centrala nätet är det Värtaverket som står för den huvudsakliga produktionen, verket består av 

KVV6 som eldas med kol och KVV1 som eldas med flytande bränslen, i huvudsak bioolja (Fortum Värme, 

2016b). Under våren 2016 är det planerat att den nybyggda kraftvärmeanläggningen KVV8 ska tas i bruk, 

verket kommer drivas med biobränslen, främst flis och GROT (grenar och toppar). KVV8 kommer bli det i 

Sverige största bioeldade kraftvärmeverk och kommer varje år producera ca 750 GWh el och 1700 GWh 
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värme (Fortum Värme, 2016c). I det södra nätet är det Högdalen och Hammarbyverket som är 

huvudsakliga producenter. I Högdalen produceras el och värme från främst avfall men också flis. 

Hammarbyverket består av världens största värmepumpsanläggning där pumparna tar energi från renat 

avloppsvatten. Den totala effekten för värmepumparna är 225 MW och de producerar årligen runt 1235 

GWh värme (Fortum Värme, 2016d). Hammarbyverket har även två biooljeeldade pannor samt två 

elpannor som används vid stora värmebehov (Fortum Värme, 2016b). Utöver de stora anläggningarna 

finns flertalet mindre anläggningar i både det nordvästra nätet och City-södra nätet. City-södra nätet är 

ihopkopplat med det nät som ägs av Södertörns Fjärrvärme AB och Telge Nät och produktionen drivs av 

Söderenergi AB (Hellgren, 2015).                

4.2 Emissionsfaktorer för Fortums bränslen 

I tabell 4 nedan visas emissionsfaktorer för bränslen som används i fjärrvärmeproduktionen dels i 

Fortums egen produktion men även i produktionen i de bolag som Fortum har samarbeten med. 

Värdena anges i enheten gCO2e/kWh och de utsläpp av CO2, metan och lustgas som uppstår vid 

förbränning har räknats ihop till koldioxidekvivalenter och ses i kolumnen Förbränning. I kolumnen 

Produktion och distribution finns värden för de utsläpp som sker uppströms i processen att ta fram ett 

bränsle.      

Tabell 4 - Emissionsfaktorer för de bränslen som Fortum Värme, samt deras samarbetspartners, använder i sin produktion. 

Emissionsfaktorer 

Förbränning 

[gCO2e/kWh] 

Produktion och distribution, 

LCA[gCO2e/kWh] 

Totala utsläpp 

[gCO2e/kWh] Källa  

Eldningsolja 1 268 22,1 290 Miljöfaktaboken  

Eldningsolja 2-5 279 22,1 301 Miljöfaktaboken  

Naturgas 204 47,6 252 Miljöfaktaboken 

Stenkol 349 35,0 384 Miljöfaktaboken  

Skogsflis 0,8 8,7 9,5 Miljöfaktaboken  

Torv 384 40,1 424 Miljöfaktaboken  

Avfall  133 3,6 137 Miljöfaktaboken  

Trädbränslemix  0,6 15,3 15,9 Miljöfaktaboken 

Tallbeckolja  5,0 13,4 18,4 Fortums egna uppgifter 

Bioolja  5,0 17,6 22,5 Fortums egna uppgifter 

Biogas (vete) Saknas 81,1 81,1 Miljöfaktaboken 

Returflis 0,5 Saknas 0,5 Miljöfaktaboken 

Pellets 0,6 14,2 14,8 Miljöfaktaboken 

Finbio (lågaskig typ av bioolja) 5,0 7,5 12,5 Fortums egna uppgifter 

MFA – mixed fatty acids   5,0 24,3 29,3 Fortums egna uppgifter 

Olivkärnekross och restprodukt spannmål 9,0 7,0 16 Värmemarknadskommittén 
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4.3 Emissionsfaktorer för elproduktion 

I tabell 5 nedan visas emissionsfaktorer för elproduktion under svenska förhållanden. Dessa värden har 

använts för att beräkna en emissionsfaktor för svensk elmix. Värdena är tagna från Miljöfaktaboken 2011  

och är angivna i enheten gCO2e/kWh, där kWh avser distribuerad el (Gode et al. 2011).  

Tabell 5 – Emissionsfaktorer för kraftproduktionen i Sverige  

 Emissionsfaktor 

[gCO2e/kWh] 

Kärnkraft 3,5 

Kol 768 

Gas 425 

Olja 582 

Kraftvärme el  242 

Vindkraft 13,2 

Biomassa 105 

Vattenkraft 4,5 

 

För nordisk samt europeisk elmix är värdena på emissionsfaktorer 70 respektive 400 gC02e/kWh rimliga 

att anta (Sjöbohm, 2016). I detta arbete har svensk elmix använts då Stockholms stad ska börja gå över 

mot att räkna utifrån landets egna produktion. Orsaken till detta är att Greenhouse gas protocol (GHG, 

2012) förespråkar att varje land räknar på den egna produktionsmixen för att få en kontinuitet genom 

alla länders arbete. Därigenom ska det gå att slå samman alla länders produktion och få ett resultat över 

väldens utsläpp.  

  

4.4 Referensvärden för kraftvärmeanläggningar 

I ekvation 3 från avsnitt 3.4 (ekvation för allokering med alternativproduktionsmetoden) används vad 

som kallas referensverkningsgrader, dessa verkningsgrader är harmoniserade värden för produktion av 

enbart el eller värme. I detta arbete studeras fem kraftvärmeanläggningar, verken i Högdalen och Brista 

som har avfall som bränsle, pelletsanläggningen i Hässelby samt KVV1 och KVV6 med fossil olja 

respektive kol som bränsle. I tabell 6 ses referensverkningsgrader för använda bränslen.    

Tabell 6 - Referensvärden för verkningsgrader vid separat produktion av el respektive värme (Svensk Fjärrvärme, 2013) 

Bränsle El Värme 

Olja 0,44 0,89 

Kol 0,44 0,88 

Avfall 0,25 0,80 

Pellets 0,39 0,86 
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4.5 Verkningsgrader för Fortums anläggningar 

För anläggningarna i City-södra nätet kan verkningsgraderna ses i tabell 7 och 8 och för det Nordvästra 

nätet finns verkningsgraderna i tabell 9 och 10. Verkningsgraderna är framtagna genom verkliga 

körningar av respektive panna. Hos de fossila oljepannorna finns en viss variation i verkningsgrad 

pannorna emellan mest troligt på grund av ålder på pannor, då en nyare panna kan ha en högre 

verkningsgrad. För värmepumparna varierar värmefaktorn över året, de lägsta värdena ses över vintern 

och de högsta ses sommartid. Värmepumparna i Fortums system tar energi från sjö eller avloppsvatten.  

Tabell 7 - Verkningsgrader för värmepannor och värmefaktorer för värmepumpar i City-södra nätet. 

Värmeverk och värmepumpar   

Avfall 0,85 

Finbio, MFA och bioolja 0,9 

Elpanna 0,97 

Fossil olja 0,85-0,89 

Värmepumpar 2,6-3,7 

 

Tabell 8 – Verkningsgrader för kraftvärmeverk i det City- södra nätet  

Kraftvärmeverk   

Kol  0,89 

Avfall 0,85 

Fossil olja 0,88 

 

Tabell 9 - Verkningsgrader för värmepannor och värmefaktorer för värmepumpar i det Nordvästra nätet 

Värmeverk och värmepumpar   

Finbio, tallbeckolja och bioolja 0,89-0,91 

Fossil olja 0,89 

Värmepumpar 3,3-3,7 

 

Tabell 10 - Verkningsgrader för kraftvärmeverk i det Nordvästra nätet 

Kraftvärmeverk   

Avfall 0,85 

Flis 0,88 

Pellets 0,87 
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5 Metodik vid beräkningar av emissionsfaktorer  
Den övergripande metoden i detta arbete har varit att utifrån data över vilka bränslen som använts ta 

fram emissionsfaktorer per månad för ett år som varit. För att se hur emissionerna har sett ut tidigare 

valdes året 2015. Det var önskvärt att det studerade året inte var allt för långt bak i tiden och ett krav att 

månadsvis data över använd mängd bränsle fanns att tillgå. Utifrån data från år 2015 beräknades 

månadsvisa emissionsfaktorer. I beräkningarna användes verkningsgrad för respektive anläggning samt 

emissionsfaktorer för respektive bränsle. För att fördela bränsleanvändningen mellan värme och el i 

värmekraftverken används alternativproduktionsmetoden. För år 2015 har typveckor studerats, en varm 

vecka och en vecka med fluktuerande temperaturer. För att dessutom få en riktigt kall vecka att göra 

beräkningar på användes data för en vecka under januari år 2016. Beräkningarna för typveckorna 

genomfördes på liknande sätt som de för åren, enda skillnaden är att import och export från och till 

närliggande fjärrvärmesystem har tagits hänsyn till. Resultatet från beräkningar över typveckorna låg till 

grund för analys av lösningar till att ge en minskad miljöpåverkan.   

För att kunna förutspå framtida emissioner har beräkningar utförts och emissionsfaktorer tagits fram för 

år 2020. Året 2020 valdes ut för att undersöka hur emissionerna kan komma att se ut i framtiden och då 

det finns tydliga klimatmål till år 2020 är det extra intressant att studera just detta år. Till år 2020 är även 

den nya kraftvärmeanläggningen KVV 8 i full drift, vilket gör att den är med i beräkningarna för  

emissionsfaktorerna för år 2020. Fortum har tagit fram en prognos för år 2020 och utifrån den 

genomfördes beräkningar på samma sätt som för år 2015.  

5.1 Emissionsfaktorer för typveckor 

Tre veckor valdes ut för att extra noga kunna studera skillnaderna i emissioner över året, dessa veckor 

kallas för typveckor. Sommarveckan som valdes var den varmaste veckan under sommaren år 2015. För 

att dessutom studera en vecka med stora temperaturvariationer valdes en vecka under hösten år 2015. 

För att studera en extra kall vecka valdes den kallaste veckan under januarimånad år 2016. 

Tidsperioderna som valdes ut ses i tabell 11. För de valda perioderna tillhandahöll Fortum 

produktionsdata på timbasis. Datan innehöll producerad värme och el och dessutom import och export 

av värme till och från andra nät.  

Då den data som fanns att tillgå bestod av producerad värmeeffekt behövdes alla pannors 

verkningsgrader för att beräkna mängden tillfört bränsle och därmed utsläppen från det använda 

bränslet. Det första som gjordes var att beräkna använt bränsle med respektive anläggnings 

verkningsgrad, se ekvation 1 i stycke 3.2. Flera av Fortums anläggningar är dessutom 

kraftvärmeanläggningar vilket betyder att någon typ av allokering av bränslet mellan el och värme måste 

göras. I detta fall användes alternativproduktionsmetoden då den är rekommenderad av 

branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Den beräknade mängden bränsle multiplicerades med varje 

bränsles emissionsfaktor (se tabell 4) för att sedan divideras med total värmeproduktion vilket gav 

resultatet i enheten gCO2e/kWh. För att få med utsläppen som blir av den importerade värmen 

beräknades en emissionsfaktor för det nät som importen skedde från och läggs till utsläppen som sker 

inom nätet. För att också räkna bort de utsläpp som blir på grund av export till andra nät dras utsläppen 

för den extra produktionen som krävs bort.        
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Tabell 11 - De utvalda typveckorna 

Typveckor Datum 

Sommarvecka 1.7.2015             – 7.7.2015  

Höstvecka 24.10.2015         – 30.10.2015 

Vintervecka  14.1.2016 – 20.1.2016 

 

5.2 Månadsvisa emissionsfaktorer 
Med data över produktionen för både City-södra nätet samt Nordvästra nätet har månadsvisa 

emissionsfaktorer beräknats. Dels för näten var för sig men även för en sammanslagning av de två nätet. 

I dagsläget finns inga förbindningar mellan City-södra nätet och Nordvästra nätet, detta kan dock komma 

att ändras i framtiden för att få ett större nät med större möjligheter att optimera driften ytterligare 

(Hellgren, 2016).     

5.2.1 Historiska data för år 2015 

De månadsvisa emissionsfaktorerna för år 2015 är baserade på verklig produktion och data över 

produktionen var månadsvis uppdelad. Ingen hänsyn togs till import och export av värme till och från 

andra nät, detta på grund av att tillgänglig produktionsdata innehöll data enbart över den egna 

produktionen. Då flera anläggningar producerar både värme och el krävdes allokering för att fördela 

utsläppen mellan produkterna och för att göra detta användes alternativproduktionsmetoden. För att 

dessutom undersöka hur stor påverkan valet av allokeringsmetod har gjordes beräkningar då 

allokeringen baserades på producerad MWh. Det vill säga utsläppen fördelas med förhållandet som 

gäller mellan mängd producerad värme och producerad el. Det var på detta sätt den produktionsdata 

från Fortum som fanns att tillgå var uppdelad vilket medförde att inga beräkningar gjordes för att 

omfördela tillfört bränsle vid beräkningar med denna allokeringsmetod. Metoden valdes med tanke på 

dess enkelhet och höga transparens.  

För att få ett så rättvist värde som möjligt för den svenska elmixens emissionsfaktor beräknades 

månadsvisa emissionsfaktorer över år 2015. För att undersöka hur stor påverkan på fjärrvärmens totala 

emissionsfaktor valet av elmix har gjordes beräkningar även med värden för nordisk elmix, europeisk 

elmix samt miljömärkt el.      

5.2.2 Möjligt scenario för år 2020 

För att ta fram månadsvisa emissionsfaktorer för år 2020 baserades beräkningarna på produktionsdata 

från år 2015 samt antaganden från Fortum om vilka stora förändringar som kommer ske mellan åren 

2015 och 2020. En stor förändring är att den nya fliseldade anläggningen KVV8 kommer tas i drift. 

Anläggningen körs till viss del under år 2016 och planeras gå för fullt år 2017 och framåt. I och med att 

KVV8 tas i drift kommer vissa andra anläggningar köras i mindre utsträckning. KVV8 kommer generera 

mellan 1200 och 1700 GWh värme årligen. Det stora spannet i produktionsvolym beror på att 

anläggningen körs på olika sätt beroende på hur efterfrågan på värme ser ut. Är det kallt ute och 

värmebehovet stort produceras en större andel direktvärme och därmed mindre el. Direktvärme innebär 

att ångan som i en kraftvärmeanläggning skulle kunna användas till elproduktion används till 

värmeproduktion i stället. Även elpriset påverkar därmed hur anläggningen kommer köras (Tonhammar, 
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Lööf, 2016). Nedan visas i stora drag de förändringar i fjärrvärmeproduktionen som Fortum bedömer är 

rimliga att ske. Värdena togs fram av Fortum år 2014 i syfte att vara underlag vid Stockholms stads 

arbete mot miljömålen.        

 Minskning av kolanvändningen i KVV6 med ca 20 %. 

 Minskning av oljeanvändningen i KVV1 med ca 85 %.  

 Minskning av oljeanvändningen i Högdalen med ca 40 %.  

 Minskning av biooljeanvändningen i Hammarby med ca 30 %.    

 Ökad användning av flis eftersom KVV8 tas i drift, beräknad värmeproduktion mellan 1200 och 

1700 GWh årligen.   

Med utgångspunkt i punkterna ovan och produktionsdata från år 2015 gjordes beräkningar på hur 

månadsvisa emissionsfaktorer skulle kunna se ut för år 2020.  

5.2 Emissionsfaktorer för svensk elmix 
El krävs vid fjärrvärmeproduktionen, främst vid användning av värmepumpar. Därför har 

emissionsfaktorn för svensk elmix beräknats. Data från Entso-e (2016) över elproduktionen per månad 

har använts för att beräkna elmixens emissionsfaktor. Entso-e tillhandahåller data över producerad el 

fördelat på kraftslag. Utifrån denna data samt värden för emissionsfaktorer för elproduktion i Sverige, se 

tabell 5, har månadsvisa emissionsfaktorer för svensk elmix beräknats.  

I detta arbete används svensk elmix för år 2015 i beräkningarna för fjärrvärmens emissionsfaktorer. Den 

el som används i systemet, till bland annat värmepumpar, värderas alltså med emissionsfaktorerna för 

svensk elmix vilken varierar från månad till månad. Vilken elmix som skall användas vid olika 

undersökningar är omdiskuterad. Detta ledde fram till en undersökning av hur valet av elmix påverkar 

slutresultatet för fjärrvärmens emissionsfaktorer. I undersökningen studerades tre olika typer av elmixer, 

Nordisk elmix, Europeisk elmix och miljömärkt el, dessa elmixer användes i beräkningar för fjärrvärmens 

emissionsfaktor för år 2015. Resultatet från beräkningarna jämfördes sedan med värden då den Svenska 

elmixen användes. 

 

5.3 Marginalbränsle för typveckorna 

För att kunna utvärdera en eventuell sänkning av emissionsfaktorn för fjärrvärme genom att genomföra 

energieffektiviserande åtgärder i byggnader har fjärrvärmenätens marginalbränsle studerats för de 

utvalda typveckorna. Timredovisad produktionsdata användes för att se vilka anläggningar som sattes i 

drift när och på så sätt var det möjligt att ta fram de anläggningar som ligger överst i körordningen.        
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6 Resultat 

6.1   Månadsvisa emissionsfaktorer el  

Resultatet från beräkningarna av emissionsfaktor på månadsbasis för svensk elmix visas i tabell 12 

nedan. Resultatet visar att emissionsfaktorn är som lägst under sommaren och som högst vintertid. 

Detta är naturligt då en större andel fossilkraftproduktion sker under vintern. Distributionsförluster samt 

LCA-värden för respektive produktionsteknik är medtagna i beräkningarna.     

Tabell 12 – Svensk elmix emissionsfaktorer uträknat per månad, enhet gCO2e/kWh.   

Månad 
Jan Feb Mars April Maj  Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Genomsnitt 

över året  

Emissionsfaktor 

[gCO2e/kWh] 
31,2 29,4 22,3 18,3 17,8 13,1 12,1 12,2 13,6 18,4 23,2 25,1 19,7 

 

För att även visa hur mängden produktion och konsumtion av el ser ut över året togs tabell 13 fram. 

Värdena är från Entso-e (2016) och har enheten GWh. Utifrån värdena utläses att Sverige under hela året 

producerar mer el än vad som konsumeras. Vad som också är tydligt är att under sommaren exporteras 

större mängder än under vintern.    

Tabell 13 – Tabell över produktion och konsumtion av el i Sverige.   

Månad Jan Feb Mars April Maj  Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Produktion 

[GWh] 15009 14357 14654 13134 12303 11553 12007 12130 11252 14124 13548 14460 

Konsumtion 

[GWh] 14100 12610 12851 10967 10494 9602 8907 9561 9888 11578 12242 13130 

 

6.2 Månadsvisa emissionsfaktorer fjärrvärme  
Resultatet av beräkningar för att ta fram månadsvisa emissionsfaktorer för de båda näten presenteras 

nedan. Resultatet gav att skillnaderna mellan City-södra nätet och Nordvästra nätet är stora. För det 

Nordvästra nätet går emissionsfaktorn upp sommartid medan det är tvärtom för City-södra nätet. Att 

emissionsfaktorn går upp under sommaren för det Nordvästra nätet beror av att det under de kallare 

årstiderna eldas med pellets och flis, som båda har låga emissionsfaktorer. På sommaren blir då andelen 

avfall, som har högre emissionsfaktor än pellets och flis, större. Detta gör att fjärrvärmens 

emissionsfaktor per producerad kWh blir högre under sommaren för det Nordvästra nätet. För City-

södra nätet går emissionsfaktorn upp under vintern på grund av användningen av kol och fossil olja. 

Under juni till september körs inte kraftvärmeanläggningen som går på kol alls vilket är avgörande orsak 

till de minskade emissionsfaktorerna under sommarmånaderna jämfört med de kallare månaderna.        

6.2.1 Allokerat med alternativproduktionsmetoden 

I graf 6 nedan presenteras resultatet för beräkningarna för månadsvisa emissionsfaktorer. För 

kraftvärmeanläggningarna allokeras bränslet mellan värme och el baserat på alternativ-

produktionsmetoden. Resultatet visar att emissionsfaktorerna för City-södra nätet är som högst under 

mars, detta kan tyckas motsägelsefullt då produktionen är större under både januari, februari och 
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december. Mängden kol är avgörande i detta fall, av alla månader under år 2015 är mars den månad som 

det eldas störst mängd kol. För det nordvästra nätet ses det högsta värdet under juni månad, detta kan 

förklaras av den stora mängd avfall som eldas, dessutom eldas drygt 40 % större mängd fossil olja 

jämfört med juli. Det lägsta värdet återfinns för maj, detta på grund av låg avfallsandel samt hög andel 

pellets i produktionsmixen. Beräkningar har även utförts då de båda näten ses som ett nät, resultaten 

återfinns i appendix, se figur 27 och 28.         

 

Figur 7 – Diagram över City-södra och Nordvästra nätets månadsvisa emissionsfaktorer för år 2015, allokeringen har gjorts med 

alternativproduktionsmetoden.  

I graferna 7 och 8 visas mängd tillfört bränsle till respektive nät, linjen i graferna visar mängden värme 

som producerats varje månad. Att mängden producerad värme ständigt ligger över mängden 

tillfördbränsleenergi beror av allokeringen av bränsle för kraftvärmeproduktion. På grund av allokeringen 

blir mängden bränsle som tilldelas till värmeproduktion mindre än producerad värme. Under sommaren 

produceras mindre värme genom kraftvärmeproduktion vilket gör att skillnaden mellan tillfördenergi och 

producerad värme blir mindre. Dessutom är en större andel värme producerad med värmepumpar under 

sommaren, det gör också att skillnaden minskar då en värmepump av typen Fortum använder sig av kan 

omvandla 1 kWh el till mellan 2,6 och 3,7 kWh värme.     
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Figur 8 - Diagram över City-södra nätets bränsleanvändning samt produktion år 2015, allokering utförd med 

allternativproduktionsmetoden.  

Att beakta när resultatet i graferna 7 och 8 studeras är att City-södra nätet är betydligt större än det 

Nordvästra nätet. Total produktion för City-södra nätet år 2015 är ca 5,3 TWh och för Nordvästra nätet 

är siffran 1,7 TWh.   

 

 

Figur 9 - Diagram över bränsleanvändning samt produktion i Nordvästra nätet år 2015, allokering utförd med 

alternativproduktionsmetoden. 
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6.2.2 Allokerat på producerad MWh 

  

Figur 10 - Diagram över City-södra och Nordvästra nätets månadsvisa emissionsfaktorer för år 2015, allokering har gjorts 

baserat på producerad MWh. 

För att undersöka hur stor påverkan valet av allokeringsmetod har gjordes beräkningar på månadsvisa 

emissionsfaktorer där värmen från kraftvärmeverken allokerades med energiallokering. Resultatet ses 

ovan i figur 19 och visar betydande skillnader jämfört med beräkningarna då 

alternativproduktionsmetoden användes. I tabellerna 14 och 15 kan tydliga skillnader utläsas. Främst ses 

skillnaderna i City-södra nätet under vintern. Detta är på grund av den stora mängd kraftvärme som 

produceras i City-södra nätet vintertid. Under sommaren är skillnaderna mindre, den minsta skillnaden 

över året är under september månad, då uppgår den till 12,2 gCO2e/kWh. Den största skillnaden 

återfinns i mars. För det genomsnittliga värdet över året ger alternativproduktionsmetoden drygt 20 

procent lägre utsläpp för både City-södra samt Nordvästra nätet. För det Nordvästra nätet är skillnaden 

som störst i juli. Den minsta skillnaden ses i maj då även avfallsförbränningen är mycket låg. 

Avfallsanläggningarna i det Nordvästranätet är kraftvärmeanläggningar vilket gör att produktionen i 

dessa anläggningar ger stor påverkan i fråga om allokeringsmetod.  Resultatet i tabellerna 14 och 15 

finns i grafisk form i appendix, se figur 29 och 30.        

Tabell 14 - Tabell över månadsvisa emissionsfaktorer för City-södra nätet, värden för både energiallokering och 

alternativproduktionsmetoden.  

City-Södra nätet år 2015 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Genomsnitt 

över året 

Energiallokering 143,6 150,5 162,4 141,3 141,6 78,5 112,5 98,7 100,6 135,3 157,0 142,6 140,3 

Alternativproduktionsmetoden 115,3 119,7 125,4 108,2 106,2 63,6 87,5 82,4 88,4 107,9 120,9 115,8 110,9 
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 Tabell 15 - Tabell över månadsvisa emissionsfaktorer för det Nordvästra nätet, värden för både energiallokering och 

alternativproduktionsmetoden. 

Nordvästra nätet år 2015 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Genomsnitt 

över året 

Energiallokering 36,0 41,0 45,9 50,8 20,4 98,4 103,2 97,6 87,6 56,0 51,9 50,5 51,8 

Alternativproduktionsmetoden 29,9 32,4 32,6 33,7 17,5 79,1 71,0 65,6 77,3 49,7 43,8 39,2 40,6 

 

6.2.3 Elmixens påverkan   

I graferna 11 och 12 presenteras resultatet från beräkningar med olika emissionsfaktorer för elmixen. I 

graferna är alltså de blå staplarna exakt samma som tidigare presenterade resultat för månadsvisa 

emissionsfaktorer. Resultatet för City-södra ger att skillnaderna månaderna emellan är väldigt lika. Det 

gör att andelen blir större på sommaren då emissionsfaktorerna generellt är lägre där. Europeisk elmix 

sticker ut från de övriga, detta då den har avsevärt högre emissionsfaktor. Skillnaderna mellan Nordisk 

elmix, Svensk elmix samt miljömärkt el är små. Över hela året är skillnaderna mellan Nordisk elmix och 

miljömärkt el runt 10 gCO2e/kWh, resultatet för den svenska elmixen ligger mellan dessa två under hela 

året.     

 

Figur 11 - Graf över resultatet för beräkningar på City-södra nätet med olika emissionsfaktorer för elmixen.   

För Nordvästra nätet är skillnaderna mellan nordisk elmix och miljömärkt el runt 6 gCO2e/kWh under 

vinterhalvåret. Under sommarhalvåret är skillnaderna större, som störst är de i augusti med skillnaden 

18 gCO2e/kWh. Den stora skillnaden i produktionen är att elen till värmepumparna utgör en större andel 

av den totala produktionen.    
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Figur 12 - Graf över resultatet för beräkningar på Nordvästra nätet med olika emissionsfaktorer för elmixen.   

6.3 Emissionsfaktorer för typveckor 

För typveckorna har export och import tagits med i beräkningarna. Under sommarveckan sker främst 

export från båda Fortums nät ut till de nät de samarbetar med. Under höstveckan är det vanligaste 

driftfallet att import sker från Söderenergi och att det samtidigt exporteras värme till Norrenergi, Skogås 

samt Järfälla. Vinterveckan är väldigt lik höstveckan vad det gäller både import och export. 

6.3.1 Sommarvecka  

Resultatet för emissionsfaktorerna baserade på timdata över produktion under en varm vecka visas i 

figur 13. Resultatet gäller för perioden 1/7 till 7/7 år 2015, den gröna linjen visar temperaturen i 

Stockholm med värden längs den högra lodrätaaxeln. Det är svårt att utläsa några tydliga och generella 

resultat, det går att se en antydan till att emissionsfaktorn för Nordvästra nätet går upp vid låga 

temperaturer, vilket kan förklaras med större mängd avfall i produktionen.       
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Figur 13 - Diagram över City-södra och Nordvästra nätets emissionsfaktorer för en varm vecka under juli år 2015, samt 

utomhustemperatur i Stockholm.    

6.3.2 Höstvecka 

Emissionsfaktorer för den valda höstveckan presenteras i figur 14. Resultatet kommer från beräkningar 

baserade på produktionsdata från perioden 24/10 till 30/10 år 2015. De båda näten kan ses som 

speglingar av varandra, när emissionsfaktorn för City-södra nätet går upp går emissionsfaktorn för 

Nordvästra nätet ner och vise versa.  City-södra nätet ökar värmeproduktionen med värmepumpar och 

biooljor vid kallare temperatur. Medans det i det Nordvästra nätet produceras mer värme med 

trädbränsle samt biooljor vid kallare temperaturer. Över veckan är variationen något större för City-

södra nätet jämfört med Nordvästra.      

 

Figur 14 - Diagram över City-södra och Nordvästra nätets emissionsfaktorer för en vecka med fluktuerande temperatur under 

oktober år 2015, samt utomhustemperatur i Stockholm. 
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6.3.3 Vintervecka  

Resultatet för typveckorna gav att skillnaderna mellan de två näten är absolut störst under vintern. 

Resultatet från beräkningarna för vinterveckan presenteras i figur 15. Det högsta värdet under den valda 

vinterveckan för City-södra nätet uppgick till 146 gCO2e/kWh, vilket kan jämföras med 54 gCO2e/kWh 

som är det högsta värdet för Nordvästra nätet. De lägsta värdena under veckan var 105 gCO2e/kWh och 

21 gCO2e/kWh för respektive City-södra nätet och Nordvästra nätet. För det Nordvästra nätet syns de 

absolut lägsta värdena under vinterveckan jämfört med sommar och höstveckan. För City-södra nätet 

sker det motsatta, de högsta värdena uppkommer under vinterveckan.  Det syns inga tydliga samband 

mellan temperaturförändringarna över veckan och hur emissionsfaktorerna för näten varierar.         

 

Figur 15 - Diagram över City-södra och Nordvästra nätets emissionsfaktorer för en kall vecka under januari år 2016, samt 

utomhustemperatur i Stockholm. 
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6.4 Marginalbränsle för typveckorna 

6.4.1 Sommarvecka 

I både City-södra och Nordvästra nätet sker värmeproduktionen under den valda sommarveckan med 

avfallsförbränning samt värmepumpar. Detta är naturligt då avfallet är det mest ekonomiskt fördelaktiga 

bränsle Fortum använder sig av. Värmepumparna ligger överst i körordningen vilket gör att de ger 

spetslastproduktion. Värt att notera är även att produktionen i City-södra nätet är avsevärt mycket 

större än produktionen i Nordvästra nätet.   

 

Figur 16 - Diagram över hur produktionsmixen i City-södra nätet såg ut en varm vecka i juli år 2015.   

  

Figur 17 - Diagram över hur produktionsmixen i Nordvästra nätet såg ut en varm vecka i juli år 2015. 
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6.4.2 Höstvecka  

Produktionen för den valda höstveckan sker för City-södra nätet med stora mängder avfall. 

Värmeproduktionen från avfall är i nivå med maxproduktionsnivå, detta till skillnad från sommarveckan, 

då den genomsnittliga värmeproduktionen från avfall var lite över 300 MW per timma. I City-södra nätet 

sker även en betydande andel värmeproduktion från kol med inslag av olivkärnor. Inblandningen av 

olivkärnor är i genomsnitt över året (2015) lite under 4 procent. Under kategorin KVV Fossil ingår även en 

liten andel fossil olja.        

 

Figur 18 - Diagram över hur produktionsmixen i City-södra nätet såg ut en höstvecka i oktober år 2015.  

För Nordvästra nätet är avfallsförbränning en stor andel, dock inte lika stor som den är för City-södra 

nätet. Störst andel har KVV biobränslen med en andel på runt 50 till 60 %. De båda näten har 

produktionstoppar där biooljeeldade värmeverk går in.   
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Figur 19 - Diagram över hur produktionsmixen i Nordvästra nätet såg ut en höstvecka i oktober år 2015. 

6.4.3 Vintervecka 

 

Figur 20 - Diagram över hur produktionsmixen i City-södra nätet såg ut en kall vecka i januari år 2016. 

Under den kalla januariveckan användes en stor mängd biooljor och även en viss mängd fossila oljor. 

Även elpannor användes under vissa perioder i City-södra nätet. Avfallsförbränningen ligger på liknande 

nivåer som under höstveckan. De fossila kraftvärmeanläggningarna körs mer än dubbelt så mycket under 

vinterveckan jämfört med den studerade höstveckan.  
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För det Nordvästra nätet ser spetsproduktionen likande ut med till största delen biooljor och en mindre 

andel fossila oljor. Det är viktigt att ha i åtanke att den totala mängden producerad värme är väsentligt 

större i City-södra nätet jämfört med det Nordvästra nätet. I det Nordvästra nätet sker den absolut 

största delen av värmeproduktionen i biobränsledrivna kraftvärmeanläggningar. Brista som eldas till 

största delen med flis och Hässelbyverket som till största delen eldas med pellets producerar båda värme 

till det Nordvästra nätet.         

 

Figur 21 - Diagram över hur produktionsmixen i Nordvästra nätet såg ut en kall vecka i januari år 2016. 

6.5 Månadsvisa emissionsfaktorer fjärrvärme, år 2020 

De stora förändringarna mellan år 2015 och år 2020 nämnda i avsnitt 6.2. gäller alla City-södra nätet. 

Fortum har inte för avsikt att göra några större förändringar i produktionen för det Nordvästra nätet 

vilket medför att emissionsfaktorerna för år 2015 även antas gälla år 2020. Däremot kommer 

emissionsfaktorerna för City-södra nätet att förändras i och med att produktionen kommer förändras, se 

tabell 16. I figur 22 presenteras resultatet för de månadsvisa emissionsfaktorerna. En stor del i 

förändringen är uppstarten av den fliseldade anläggningen KVV 8. I och med att KVV 8 startas upp 

minskar användningen av kol och fossil olja. Det leder till en betydande minskning för den genomsnittliga 

emissionsfaktorn över året för år 2020 jämfört med år 2015. Då Fortum angivit att KVV 8 inte kommer 

köras månaderna juni, juli och augusti skiljer sig inte värdena för dessa månader år 2020 nämnvärt mot 

värdena år 2015.   

Tabell 16 - Värden över City-södra nätets emissionsfaktorer för år 2015 och 2020.  

City-Södra nätet  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Genomsnitt 

över året 

År 2015  115,3 119,7 125,4 108,2 106,2 63,6 87,5 82,4 88,4 107,9 120,9 115,8 110,9 

År 2020 78,7 82,9 87,0 72,7 65,2 63,2 86,5 81,8 79,1 86,0 86,8 80,0 76,8 
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Figur 22 - Graf över hur emissionsfaktorerna varierar över året, City-södra nätet år 2020. 

6.6 Effekt- och energireducerande åtgärders påverkan på emissionsfaktorer  

För att undersöka eventuell potential hos effektreducerande åtgärder togs grafer över mängd 

distribuerad samt producerad fjärrvärme fram (se figur 23-26). Mängden distribuerad fjärrvärme varje 

timma skiljer sig något mot den producerade mängden fjärrvärme under samma timme då Fortum 

använder sig av ackumulatortankar. Ackumulatortankarna lagrar värme och kan på så sätt förskjuta 

produktion och distribution i förhållande till varandra. Med hjälp av tankarna kan effekttopparna 

reduceras. Trots detta kan toppar i mängd distribuerad fjärrvärme utläsas. Figurerna nedan visar 

distribuerad och producerad fjärrvärme för höst och vinterveckan. Grafer för de båda nätens produktion 

och distribution under sommarveckan finns att se i appendix.   

City-södra nätet har ganska tydliga toppar  under både höst- och vinterveckan (se figur 23 och 24). 

Topparna infaller oftast under morgon eller kväll. Topparna i distribution för höstveckan har dock kunnat 

minskas gentemot topparna i produktion, detta innebär att ackumulatortankar lett till att produktionen 

över dygnet kunnat spridas ut. Till viss del syns samma företeelse under vinterveckan, men  för 

vinterveckan syns tydligare toppar för produktion under morgon och kväll. Fördelarna med  

effektstyrningsåtgärder i fastigheter skulle bli mest synliga under vintern. Både då de tydligaste topparna 

i produktion uppkommer under vintern men också eftersom den största mängden spetsbränsle används 

under vintern.  De tydligaste topparna i värmeproduktion för City-södra nätet (se graf 23), kan direkt 

kopplas till en ökad användning av fossil olja samt en andel produktion från elpannor. Även för det 

Nordvästra nätet kopplas topparna i produktion till ökad andel fossil olja i produktionen.  

För det nordvästra nätet följer distribuerad mängd den producerade mängden väl (se figur 25 och 26). 

Det innebär att effektstyrning i fastigheter skulle ge stora fördelar. Under flera av morgnarna och 

kvällarna kan tydliga toppar i producerad mängd värme utläsas. Topparna skulle kunna minskas om de 

anslutna fastigheterna installerar effektreducerande utrustning. Även för det Nordvästra nätet är 

topparna tydligare i vinterveckan jämfört med höstveckan. För vinterveckan syns tydliga effekttoppar 

under nästan alla  morgnar och kvällar (se figur 24). Grafer över sommarveckorna för de båda näten finns 

i appendix (se figur 31 och 32). För det Nordvästranätet produceras under nästan hela veckan mer än 
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vad som distribueras, detta kan ha att göra med att avfallet behöver förbrännas samtidigt som man då 

producerar el. Även fjärrkyla produktionen kan vara orsak till viss överproduktion, då produktion av kyla 

leder till att även värme produceras. För de båda näten ses toppar under sommarvecka. Dock är 

topparna oregelbundna och kan inte varje dag relateras till morgon och kväll.     

Energieffektivisering av en fastighet får till följd att utsläppen minskar för uppvärmningen med 

fjärrvärmen men inte automatiskt att emissionsfaktorn för fjärrvärmen minskar. En 

energieffektiviseringsåtgärd som ger en jämn minskning över hela året ger att basproduktionen kan 

minskas. Då basproduktionen under stora delar av året sker med bränsle som har förhållandevis låg 

emissionsfaktor gör en energieffektivisering att emissionsfaktorn stiger. Resultatet ger därmed inte en 

tydlig bild bara genom att se till emissionsfaktorn. Att minska energianvändningen i en fastighet är 

naturligtvis alltid önskvärt och det leder till minskade utsläpp.      
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Figur 23 - Graf över mängden värme som går ut i City-södra nätet samt mängden producerad värme, höstvecka år 2015. 

 

 

Figur 24 - Graf över mängden värme som går ut i City-södra nätet samt mängden producerad värme, vintervecka år 2016. 
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Figur 25 - Graf över mängden värme som går ut i Nordvästra nätet samt mängden producerad värme, höstvecka år 2015 

 

Figur 26 – Graf över mängden värme som går ut i Nordvästra nätet samt mängd producerad värme, vintervecka år 2016.
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7  Diskussion 
Ett viktigt resultat som togs fram var den stora skillnaden i de båda nätens månadsvisa emissionsfaktorer 

(se figur 7). För det Nordvästra nätet steg emissionsfaktorn under sommaren, vilket var motsatsen mot 

vad som sker för City-södra nätet. Detta är viktigt att belysa då näten i flera sammanhang behandlas som 

ett system. De ägs och drivs båda av Fortum Värme men skiljer sig mycket i vilka bränslen som används 

och därmed vilka utsläpp som sker. För vidare studier och andra undersökningar är det av vikt att se till 

det system som avses och att använda sig av rätt systemgränser. Detta eftersom resultatet annars kan ge 

en missvisande bild av verkligheten. Skillnaderna mellan näten ger också en tydlig bild av vart resurser 

ska läggas för att sänka emissionsfaktorerna. Generellt är emissionsfaktorn högre i City-södra nätet vilket 

ger att åtgärder borde utföras i detta nät för att minska utsläppen i Stockholm. En stor anledning till de 

högre emissionsfaktorerna i City-södra nätet är kolanvändningen. Kraftvärmeanläggningen som eldas 

med kol ger stor påverkan på de totala emissionsfaktorerna då kol i sig har en hög emissionsfaktor.  

Även variationerna av emissionsfaktorerna över året för det Nordvästra nätet säger något om vad som 

måste göras för att sänka utsläppen. De högsta emissionsfaktorerna för det Nordvästra nätet 

uppkommer under sommaren när den största bränsleandelen är avfall. För att kunna sänka 

emissionsfaktorn måste därmed avfallet antingen bli bättre sorterat med lägre utsläpp som följd eller 

minska som bränsleandel i produktionsmixen. För att kunna sänka den fossila kolandelen i avfallet är en 

utsortering av plast viktigt. Detta eftersom plast står för den största andel fossilt kol i totala avfallsmixen. 

En minskad andel avfall i produktionsmixen har stora tekniska förutsättningar särskilt på sommaren då 

flera andra anläggningar inte går i sin fulla kapacitet. Avfall är dock ett billigt bränsle vilket gör att 

fjärrvärmebolag gärna har det i sin basproduktion året runt. Som det är idag produceras dessutom stora 

mängder avfall som på något sätt behöver tas omhand.                  

Detta arbete är till stor del uppbyggt utifrån beräkningar av emissionsfaktorer för fjärrvärme. Vad som 

blir tydligt i arbetet är att emissionsfaktorer ger en tydlig bild över vart utsläppen sker och när de sker, 

men också att användandet av emissionsfaktorer inte alltid ger en rättvis bild. Ett exempel är om en 

åtgärd ger en energibesparing under sommaren. Det leder, för de båda näten, främst till att mindre 

värme produceras från värmepumpar. Vilket i sin tur leder till att emissionsfaktorerna stiger då den 

totala andelen värme som produceras med avfall stiger.  

För många fjärrvärmesystem går emissionsfaktorn upp på vintern på grund av en större andel fossil olja i 

produktionsmixen under vintern. Detta är alltså inte fallet för det Nordvästra nätet, helt på grund av en 

större andel avfall under sommaren jämfört med under vintern. Det Nordvästra nätet har under vintern 

en stor andel trädbränsle i produktionen. Då trädbränsle har lägre emissionsfaktor än avfall sjunker 

nätets emissionsfaktor under vintern. Detta innebär att trots att produktionen stundtals kan vara mer än 

fem gånger större under vinter jämfört med på sommaren blir emissionsfaktorn lägre.           

År 2020 kommer rimligtvis inte att se ut helt som år 2015 vädermässigt och därmed inte heller 

produktionsmässigt. Beräkningarna för år 2020 är uppbyggda utifrån år 2015 vilket gör att osäkerheterna 

behöver tas i beaktan. Skulle en lång serie av produktionsdata för många år bakåt i tiden ha legat till 

grund för beräkningarna av år 2020 hade resultatet fått en större säkerhet. Detsamma gäller för 

typveckorna, resultatet som framkommer skulle haft större signifikans i ett större antal veckor 
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granskade. I detta arbete granskas enbart tre utvalda veckor under ett år. Hade tiden funnits hade det 

varit mycket intressant att undersöka fler veckor under året samt att undersöka fler år. Det skulle vara 

intressant att fortsätta studien genom att undersöka fler veckor för att med större säkerhet säga hur 

hela systemets effekttoppar kan påverkas genom att ett stort antal fastigheter installerar effektstyrning.    

En annan osäkerhet för prognosen för år 2020 är hur stor exporten till andra, närliggande nät blir. I 

dagsläget är det svårt att förutspå om värmeexporten kommer öka kraftigt. Det borde vara ett möjligt 

scenario då produktionen kommer kunna öka kraftigt i och med drifttagningen av KVV 8. Fortum har 

angivit att exporten till Söderenergi och Norrenergi kommer öka (Tonhammar Lööf, 2016). Planen är 

även att kunna minska produktionen i värmepumparna samt i koleldade KVV 6. Vad som är värt att 

nämna är att exporten i sig inte påverkar emissionsfaktorerna utan det är den förändrade produktionen 

som påverkar.    

De resultat som framkommer gällande effekttoppar för typveckorna visar att det under de valda 

veckorna finns tydliga effekttoppar för de båda näten under vinterveckan. Det leder till resultatet att 

effektstyrning i fastigheter skulle ge nytta dels för driften av systemet men också i fråga om utsläpp. 

Topparna i spetsbränsleförbränning sammanfaller med topparna i produktionsmängd, vilket leder till att 

om effekttopparna kan minskas kan även spetsbränsleanvändningen minskas. Då spetsbränslet i många 

fall vintertid är fossil olja kan alltså den användningen reduceras och ge positiva effekter på 

miljöpåverkan från fjärrvärmeanvändningen.    

De tre typveckorna studerades vad gäller effekttoppar. Tydligast toppar syns för vinterveckan för de 

båda näten, även höstveckan har tydliga toppar i distribution dock kan ackumulatortankar avhjälpa till 

att topparna även uppkommer i produktionen. Resultatet ger på detta sätt att störst positiva effekter 

från effektreducering i fastigheter ses under de kalla månaderna. Under resten av året finns för Fortum 

stora möjligheter att själva reducera effekttopparna genom egna ackumulatortankar. Fortum är Sveriges 

största fjärrvärmebolag och har stora resurser i form av produktionsanläggningar och lagringskapacitet. 

Med ett stort nät finns möjligheten att driftoptimera i stor utsträckning. Fortum optimerar sin drift med 

avseende på flera olika variabler som utomhustemperatur, bränslepriser och lednings kapacitet för 

stunden. Resultatet för denna studie ger att de positiva aspekterna av effektreducering kan ge än större 

utslag för ett mindre fjärrvärmebolag med mindre möjligheter att optimera driften och lagra värme i 

ackumulatortankar. Variationer i enstaka hushåll ger större utslag i ett litet fjärrvärmesystem. 

Skillnaderna mellan Nordvästra nätet och City-södra nätet ger även de belägg för större fördelar för ett 

mindre nät. Effekttopparna blir tydligare främst under höst veckan i det Nordvästra nätet som är 

väsentligt mindre än City-södra nätet. Producerad mängd värme följer tydligare distribuerad mängd 

värme för det Nordvästra nätet.    

Förändringarna i värmeproduktionsanläggningarna som Fortum utför mellan år 2015 och 2020 leder till 

stora minskningar av emissionsfaktorer för City-södra nätet. Detta visar på att arbetet mot minskade 

utsläpp går framåt och att insatserna ger resultat. Den stora mängden värme som produceras i KVV8 gör 

att emissionsfaktorn främst sänks under vintern. Vilket även det visar på att utförda åtgärder är rätt 

riktade då emissionsfaktorerna för de kalla månaderna varit de helt klart högsta.  
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Valet av allokeringsmetod påverkar i hög grad resultatet av denna typ av studie (se tabell 14-15). Hur 

stor påverkan valet av allokeringsmetod har beror på hur stor andel kraftvärme som finns i systemet. För 

City-södra nätet kan stora skillnader ses under hela året, med störst variationer över vintern då 

kraftvärmeanläggningarna går med sin fulla kapacitet. De värden som är generella över året blir cirka 20 

procent högre med energiallokering jämfört med alternativproduktionsmetoden. Detta gäller för de 

båda näten. De stora skillnaderna är värt att ha i åtanke särskilt vid beslutsfattande. Inom branschen är 

alternativproduktionsmetoden en väletablerad metod. Dock finns det negativa aspekter med metoden 

och den är därför ifrågasatt av vissa. Beretta (2012) menar att en metod som förespråkas i branschen 

borde kunna vara mer dynamisk för att ge en mer rättvis fördelning av bränsle och utsläpp. Bränslenas 

emissionsfaktorer innehåller värden från LCA. Det finns oftast steg i en LCA som går att göra på flera 

olika sätt (olika sätt att dra systemgränser osv), det innebär att resultatet skulle kunna förändras med 

andra LCA-värden. I kombination med variationerna mellan de olika allokeringsmetoderna ger olika LCA-

värden för bränslen ökade osäkerheter.    

Vad som är värt att diskutera och behöver studeras vidare är möjligheterna till att minska mängden 

spetsbränsle. Det kan vara svårt att minska mängden spetsbränsle, i alla fall under vissa tidsperioder, då 

värmeproduktionen av ett spetsbränsle behöver vara lätt att variera. Därför innebär det att 

energieffektiviseringar inte behöver leda till att just spetsbränsleproduktionen minskas utan kan leda till 

att annan produktion minskas. Detta gör att inga klara slutsatser kan dras rakt av. En 

energieffektiviseringsåtgärd kan leda till både lägre och högre emissionsfaktor. Dock är en 

energieffektiviseringsåtgärd alltid positiv i fråga om faktiska utsläpp, vilket inte framkommer genom 

studerande av enbart emissionsfaktorer.  

En presentation av resultatet i detta exjobb gjordes för representanter från fastighetsbolag och Fortum. 

Från responsen på presentation visades att fastighetsbolagen är intresserade av emissionsfaktorer dels i 

fråga om miljöklassning av byggnader och dels då de väger mellan värmepumpar och fjärrvärme. Flera 

bostadsbolag har egna värmepumpar som de kan välja att ha i drift eller att istället ha dem avstängda 

och då köpa in en större del fjärrvärme. De stora skillnaderna i emissionsfaktorer mellan City-södra nätet 

och Nordvästra nätet var något som fick fastighetsbolagen att ifrågasätta tidigare siffror som oftast 

presenteras som en ihop slagen siffra för de båda näten. I detta fall blir systemgränserna viktiga vilket 

gör att de bör redovisas tydligt för att ge en rättvis bild av systemet. Effekttoppar är intressanta för 

fastighetsbolagen och flera av representanterna påpekade att fastigheterna håller värme mycket länge. 

Det gör att effektstyrning kan fungera bra och ge stora fördelar ur systemsynpunkt. Genom prismodeller 

som gynnar effektstyrning kan fördelarna dessutom ge positiva ekonomiska aspekter. Kan 

effekttopparna reduceras framhåller även Fortum att nya fastigheter kan kopplas in utan att nya 

produktionsanläggningar behöver byggas. 
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8 Slutsats 
Arbetet ledde fram till att emissionsfaktorer för City-södra och Nordvästra nätet togs fram. Från 

emissionsfaktorerna sågs tydliga skillnader mellan de två näten. Vilket innebär att det är viktigt att 

studera de två näten separat för att kunna lokalisera exakt vart utsläppen sker. Den årsbaserade 

genomsnittliga emissionsfaktorn för City-södra nätet år 2015 är 111 gCO2e/kWh, denna siffra kan 

jämföras med värdet för det Nordvästra nätet som är 41 gCO2e/kWh.  

Vad som blir tydligt från resultaten av denna studie är att emissionsfaktorer inte är det bästa att använda 

för att undersöka effektstyrning och energieffektiviseringsåtgärder. En minskad energianvändning kan 

leda till att emissionsfaktorerna stiger, vilket ger en missvisande bild då energieffektivisering bör 

betraktas som en positiv åtgärd för alla parter. I Fortums nät kommer en energisparåtgärd göra att 

emissionsfaktorn stiger på sommaren, då det under sommaren enbart produceras värme med avfall och 

värmepumpar. Om det för Fortum finns möjlighet kommer produktionen minska med värmepumparna 

och ligga på samma nivå med avfallet, detta på grund av den ekonomiska situationen. Då elen till 

värmepumparna har lägre emissionsfaktor än avfallet kommer den totala emissionsfaktorn att stiga. 

Under de kalla månaderna av året är det svårare att i förväg avgöra hur utfallet av en 

energieffektivisering kommer bli. Då Fortum styrs av ett ekonomiskt intresse ser de helst en minskning i 

användandet av det dyraste bränslet, vilket är olja. En minskning av olja är dock inte självklar då olja 

används som topplastbränsle. Det viktiga för de anläggningar som används vid topplast är att de går lätt 

att styra och reglera. Det måste gå förhållandevis snabbt att ställa om från helt avstängd panna till full 

kapacitet och vice versa.    

En annan slutsats är att fördelarna som kan ses vid effektreducering blir större i ett mindre nät. Riktigt 

stora nät har många olika produktionsanläggningar och ett stort antal fastigheter som gör att systemet 

går att driftoptimera i hög grad. Dessa fördelar saknar mindre nät vilket gör att fördelarna med 

effektreducering i fastigheter blir större i mindre nät. För Fortums båda nät kan därmed större fördelar 

uppnås i det Nordvästra nätet. City-södra nätet har dessutom stor kapacitet att lagra värme i 

ackumulatortankar, vilket gör att många effekttoppar kan jämnas ut. Även i det Nordvästranätet finns en 

viss möjlighet till lagring av värme i ackumulatortankar men effekttopparna blir kvar i stor del för både 

höstveckan och vinterveckan. Vad som också blir tydligt är att effektreducerande åtgärder ger störst 

fördelar under vintern. Under vintern ses de tydligaste effekttopparna i distribuerad värme vilket gör att 

åtgärder för att minska topparna får störst positiv påverkan under vintern.   

Resultatet i denna studie visar stora skillnader för de använda allokeringsalternativen, vilket belyser 

vikten av att använda en och samma metod i hela branschen. En standardisering skulle göra det lättare 

för alla inblandade att inte oavsiktligt göra felaktiga jämförelser. Valet av allokeringsmetod blir även av 

allt större betydelse då andelen kraftvärme ökar. Hur allokeringen mellan el och värme sker är inte helt 

självklar och det finns för- och nackdelar med alla metoder. Beräkningarna med de olika elmixerna ger 

slutsatsen att inte betydande skillnader ses beroende på vilken elmix som används. Detta gäller om 

någon av Svensk elmix, Nordisk elmix eller miljömärkt el används. Den europeiska elmixen ger stort 

utslag i fjärrvärmens emissionsfaktor vilket är förväntat då den i sig har en mycket hög andel fossil 

elektricitet jämfört med de andra elmixerna.  



45 
 

Resultatet för typveckorna visar att de två näten beter sig olika för temperaturvariationer, särskilt för 

höstveckan. När temperaturen går ner stiger emissionsfaktorn för City-södra nätet medans den blir lägre 

för det Nordvästra nätet. För vinterveckan ses mindre variationer och de båda näten beter sig mer likt 

varandra. Under sommarveckan ses inga tydliga kopplingar till temperaturen för något av de båda näten.   

En viktig slutsats från beräkningarna av scenariot för år 2020 är att stora skillnader för City-södra nätet 

kan ses för år 2020 jämfört med år 2015 i och med att KVV 8 är i full drift. Den genomsnittliga 

emissionsfaktorn över året är år 2020 77 gCO2e/kWh jämfört med för år 2015 111 gCO2e/kWh. Störst 

förändring återfinns under vintern då KVV 8 förväntas köras med full kapacitet. 
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10 Appendix 

 

Figur 27 - City-södra nätet och Nordvästra nätets sammanslagna emissionsfaktorer för år 2015. 

 

Figur 28 - City-södra nätet och Nordvästra nätets sammanslagna emissionsfaktorer för år 2015.  
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Figur 29 - City-södra nätets månadsvisa emissionsfaktorer, allokering utförd med alternativproduktionsmetoden samt 

energiallokering.  

 

Figur 30 - Nordvästra nätets månadsvisa emissionsfaktorer, allokering utförd med alternativproduktionsmetoden samt 

energiallokering. 
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Figur 31 - Graf över mängden värme som går ut i City-södra nätet samt mängd producerad värme, sommarvecka år 2015.  

 

Figur 32 - Graf över mängden värme som går ut i Nordvästra nätet samt mängd producerad värme, sommarvecka år 2015.  
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