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Sammanfattning 
I januari 2017 kom Boverket ut med nya förslag om regleringar gällande Sveriges realisering av 

primärenergifaktorer för uppvärmning i byggnader. Det innebär att de tidigare kraven om specifik 

energianvändning ersätts med en energiprestandaindikator som uttrycker en byggnads 

primärenergianvändning. Användningen av primärenergifaktorer för reglering av uppvärmning i byggnader 

härstammar ifrån EU:s direktiv om energieffektiva byggnader (EPBD), där syftet är att styra nybyggnationer 

mot nära-nollenergibyggnader (NNE). Boverket föreslår att el bör tilldelas primärenergifaktorn 1,6 fram till 

2021 och uppvärmning med fjärrvärme, olja, naturgas och biobränsle ska inledningsvis tilldelas faktorn 1,0. 

Förslaget har fått mycket kritik ifrån bland annat svenska energibolag, som menar att den svenska fjärrvärmen 

missgynnas, då den likställs med annan uppvärmning som exempelvis olja. Det framgår även i EPBD att 

medlemsländer får ta fram egna primärenergifaktorer som motsvarar lokala förutsättningar. Sammantaget har 

examensarbetet syftat till att beräkna och analysera primärenergifaktorer för svensk fjärrvärme. 

Inom arbetet genomfördes en litteraturstudie där rapporter, vetenskapliga artiklar och konsultrapporter inom 

ämnet primärenergifaktorer studerades. Dessutom undersöktes huruvida övriga länder inom EU beräknat 

nationella primärenergifaktorer för fjärrvärme och hur de gått tillväga. Det har konstaterats av författarna att 

det finns ett stort antal metoder, värderingar och synsätt att beakta vid framtagandet av primärenergifaktorer. 

Två olika beräkningsperspektiv har identifierats, bokförings- och konsekvensperspektivet. Utöver dessa 

perspektiv återfanns ett antal metoder för allokering mellan el och värme; I rapporten har energimetoden, 

alternativproduktionsmetoden samt exergimetoden studerats inom bokföringsperspektivet. För 

konsekvensperspektivet har systemutvidgning använts genom power bonus method, i vilken producerad el i 

kraftvärmeverk antas ersätta motsvarande mängd elproduktion på marknaden. Totalt studeras 10 olika 

kombinationer med varierande perspektiv, allokeringsmetoder och indata för beräkning av 

primärenergifaktorer. 

Författarna föreslår att bokföringsperspektivet och alternativproduktionsmetoden bör användas som ett 

första steg vid framtagandet av svenska primärenergifaktorer för fjärrvärme. Detta eftersom metoden är 

lätthanterlig och stödjs av flertalet aktörer, såsom Värmemarknadskommittén (VMK) och Swedish Standards 

Institute (SIS). De beräknade primärenergifaktorerna har delats upp i de 8 kategorierna nät med och utan 

avfall, med och utan elproduktion efter storlek samt ett nationellt värde, se tabellen nedan. 

Primärenergifaktorer för ingående bränslen i fjärrvärmeproduktion har inhämtats från VMK och SIS. 

Författarna har valt att inte förespråka någon uppdelning framför en annan, utan anser snarare att en tydlig 

motivering bör ligga bakom de beslut som ska tas och att de beräknade faktorerna utgör beslutsunderlag i 

frågan. En viktig slutsats är dock att de beräknade faktorerna är betydligt mindre än den som presenterats av 

Boverket. Vidare anser författarna att tydligare riktlinjer behöver implementeras på EU-nivå för hur nationella 

och lokala primärenergifaktorer får tas fram och beräknas.  

Primärenergifaktorer beräknade med bokföringsperspektivet samt alternativproduktionsmetoden 

Nätuppdelning Värmemarknadskommittén Swedish Standards Institute 

Nationell faktor 0,25 0,47 

Nät med avfall 0,27 0,36 

Nät utan avfall 0,23 0,65 

Nät med elproduktion 0,23 0,41 

Nät utan elproduktion 0,38 0,76 

Nät med 0–14 GWh värme/år 0,53 1,02 

Nät med 15–300 GWh värme/år 0,20 0,59 

Nät med 301–7000 GWh värme/år   0,26 0,41 
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Abstract 

In January 2017, Boverket issued new proposals for regulations concerning Sweden's realization of primary 

energy factors for heating in buildings. The new proposal replaces the previous requirements for specific 

energy use with an energy performance indicator that expresses a building's primary energy use. The use of 

primary energy factors for the regulation of heating in buildings is derived from the EU's Energy Efficient 

Buildings Directive (EPBD), which aims guiding new buildings towards Near-Zero Energy Buildings 

(NZEB). Boverket proposes that electricity should be set to the primary energy factor 1.6 (until 2021) and 

heating by either district heating, oil, natural gas or biofuel should initially be assigned the factor 1.0. The 

proposal has received a lot of criticism from, among other players, Swedish energy companies, which argue 

that the Swedish district heating is given a disadvantage, as it valued the same as energy carriers such as oil. It 

is also apparent from the EPBD that member countries may develop their own primary energy factors that 

correspond to local conditions if they want to. All in all, above mentioned issues have led to this thesis’ aim, 

which is calculating and analyzing primary energy factors specifically for Swedish district heating. 

Within the thesis boundaries, a literature study was conducted in which reports, scientific articles and 

consultancy reports on the subject of primary energy factors were studied. In addition, it was investigated if 

other EU countries have calculated national primary energy factors for district heating and how they were 

implemented. It has been concluded by the authors that there are a large number of methods, values and 

approaches to be taken into account in the development of primary energy factors. 

Two different calculation perspectives have been identified, the accounting and consequence perspective. In 

addition to these perspectives, a number of methods were found for the allocation of electricity and heat; In 

the thesis, the energy method, the alternative production method and the exergy method have been studied in 

the accounting perspective. For the consequence perspective, system expansion has been utilized through the 

power bonus method, in which electricity produced in CHP plants is assumed to replace the corresponding 

electricity generation in the market. In total, 10 different combinations are studied with varying perspectives, 

allocation methods and input data for the calculation of primary energy factors. 

The authors suggest that the accounting perspective and alternative production method should be used as a 
first step in the development of Swedish factors for district heating. The method is easy to handle and 
supported by many actors, such as Värmemarknadskommittén (VMK) and the Swedish Standards Institute 
(SIS). The calculated primary energy factors have been divided into the following categories: waste in the fuel 
mix, a national factor, electricity generation and grid size. The authors have chosen not to advocate any 
calculated factor in front of another, but rather thinks that the upcoming decisions to be taken regarding 
primary energy factors should be well motivated. An important conclusion, however, is that the calculated 
factors are considerably smaller than those presented by Boverket. Furthermore, the authors argue that 
clearer guidelines need to be implemented at an EU level for how national and local primary energy factors 
can be developed and calculated. 
 

Primary Energy Factor (PEF) calculated with the accounting perspective and alternative 
production method 

Categorization PEF with VMK data PEF with SIS data 

National factor 0,25 0,47 

Grids with waste fuel 0,27 0,36 

Grids without waste fuel 0,23 0,65 

Grids with electricity produciton 0,23 0,41 

Grids without electricity produciton 0,38 0,76 

Grids with 0–14 GWh heat/year 0,53 1,02 

Grids with 15–300 GWh heat/year 0,20 0,59 

Grids with 301–7000 GWh heat/year 0,26 0,41 
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1 Inledning 
I följande avsnitt ges läsaren en kort introduktion till det ämne arbetet kommer att beröra. Ämnet presenteras först ur ett 

bredare perspektiv som trattas ned efter hand. Syfte och frågeställningar formuleras därefter utifrån en problemformulering. 

Avslutningsvis ges en kort beskrivning, tillsammans med en överskådlig bild, över arbetets disposition.  

1.1 Bakgrund 
Den förstärkta växthuseffekten till följd av förbränning av fossila bränslen är vår tids mest uppmärksammade 

miljöproblem. En höjning av jordens medeltemperatur kan begränsas genom att minska vår energianvändning 

och ersätta fossila bränslen med förnyelsebara (International Energy Agency, 2016). EU har i samband med 

detta arbete formulerat ett antal klimatmål. Till 2020 ska utsläppen av växthusgaser och energiförbrukningen 

minska med 20 % vardera jämfört med 1990 års nivåer (EU-kommissionen, 2015). Ambitionerna i Sverige är 

högre än så, här ska energianvändning och utsläppen av växthusgaser minska med 50 % respektive 40 % över 

samma tidsperiod (Regeringskansliet, 2015). Dessa mål är en bit på vägen mot att nå ambitionen om ett 

fossilfritt Sverige år 2050 (Regeringskansliet, 2017). 

I EU står bostads- och servicesektorn för drygt 40 % av den slutgiltiga energianvändningen (EU-

kommissionen, 2008). Likheter finns med Sverige där bostads- och servicesektorn tillsammans med 

industrisektorn utgör de mest energikrävande sektorerna och står för cirka 40 % av den totala slutliga 

energianvändningen vardera (Energimyndigheten, 2015).  

I byggnadsbeståndet finns den största potentialen för energibesparingar. Med bakgrund av detta tog EU år 

2012 fram energieffektiviseringsdirektivet (EED), i vilken de påvisar att energieffektivisering inom 

byggsektorn måste ske för att nå upp till EU:s energi- och klimatmål. Målen om energieffektivisering är 

utryckta i termer av primärenergi. (EU-kommissionen, 2012) 

Begreppet primärenergi används idag i diskussioner om val av en byggnads uppvärmningssystem samt vid 

energieffektivisering av byggnader. Hur en byggnads energianvändning ska utformas finns beskrivet i 

direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD). Utifrån direktivet ska byggnaders energiprestanda mätas i 

form av enhetslösa primärenergifaktorer (EU-kommissionen, 2010). Speciellt viktigt blir detta efter 2021, då 

EPBD föreskriver att alla nybyggnationer ska vara nära-nollenergibyggnader (NNE). Det leder i sin tur till att 

de uppvärmningsformer som finns för bostäder blir viktiga att kartlägga, då de tilldelas egna 

primärenergifaktorer. I Sverige är det Boverket som har i uppgift att implementera berörda direktiv i 

Boverkets byggregler (BBR). 

Den totala mängd energi som går åt från utvinning av energiråvara till levererad energi kallas primärenergi. 

Således återspeglar primärenergi den totala resursanvändningen i naturresurser, som utnyttjas från 

energianvändningen (Profu, 2016). Begreppet tycks bli problematiskt när det ska omsättas i praktik, vilket 

framgår av citatet nedan. 

”I grunden är primärenergi ett naturvetenskapligt begrepp som är entydigt definierat. Men för att kunna beräkna och använda 

primärenergi-begreppet praktiskt krävs antaganden och metoder (Profu, 2016).” 

Primärenergifaktorer användas för att konvertera den slutliga energianvändningen till använd mängd 

primärenergi, vilket görs genom att multiplicera energimängden med en kvot. Idag finns det ingen vedertagen 

standardiserad metod för beräkning av primärenergianvändning, som resulterar i varierande ansatser och 

skillnader i resultat (Profu, 2016). 
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Det ökade samhällsengagemanget för miljöfrågor har bidragit till ett explosionsartat intresse för 

miljöcertifieringar på byggnader (SGBC, 2016). En av de vanligaste miljömärkningarna är Miljöbyggnad, som 

är anpassad efter svenska förutsättningar. Krav på energianvändning utgör en central del i certifieringen, där 

bedömningskriterierna baseras på BBR om årlig specifik energianvändning, kWh/m2,Atemp (SGBC, 2012). 

Byggnadens energianvändning jämförs med BBR:s krav, om energianvändningen är lägre än kraven erhålls 

högre betyg. Boverkets förslag om primärenergifaktorer kan således spela en avgörande roll vid val av en 

byggnads uppvärmningssystem framöver. 

1.2 Problemformulering 
I januari 2017 kom Boverket ut med nya förslag om regleringar gällande Sveriges realisering av 

primärenergifaktorer. De föreslår en primärenergifaktor på 1,6 för el fram till 2021 och därefter 2,5, samt en 

inledande primärenergifaktor på 1 för uppvärmning med biobränsle, olja, naturgas och fjärrvärme. 

Övergången från 1,6 till 2,5 syftar till att styra primärenergifaktorn från dagens byggregler mot vad som 

föreslagits i EPBD (Forsman, 2017).  

I och med implementeringen av primärenergifaktorer för uppvärmning, som är en direkt följd av EU:s 

energieffektiviseringsdirektiv, blir kravbilden mer transparent och verklighetstrogen. En aspekt som Boverket 

väljer att bortse ifrån är att särskilja på de olika uppvärmningsmetoder som inte innefattar el, eftersom all 

övrig uppvärmning, exempelvis fjärrvärme och eldningsolja, tilldelas faktorn 1. Vidare har inga beräkningar 

eller antaganden för dessa primärenergifaktorer presenterats av Boverket. 

Fjärrvärme står idag för 13 % av landets totala energianvändning och är den absolut vanligaste 

uppvärmningsformen för lokaler och flerbostadshus (Energimyndigheten, 2016). Fjärrvärmeproduktion är i 

många fall utbyggt i kombination med kraftvärme, vilket medför att både el och fjärrvärme produceras. Det 

innebär förutom att uppvärmning till bostäder tillhandahålls så ersätter även den kraftvärmeproducerade elen 

motsvarande mängd på elmarknaden. Med ett marginalelsperspektiv innebär detta att den 

kraftvärmeproducerade elen ersätter fossil elproduktion, vilken främst består av el producerad via gasturbin 

samt kolkondens (Gode et al., 2009).  

Vidare kan fjärrvärmeproduktionen anses vara en reell samhällsnytta, nämligen tillhandahållningen av 

avfallstjänster (Glasare et al., 2017a). Det finns dem som ställer sig kritiska till att avfallet används för 

energiåtervinning, exempelvis Finnveden et al. (2012) som föreslår införande av nya styrmedel som styr mot 

ökad materialåtervinning och beskattning av förbränning. Enligt International Energy Agency (2013) 

förväntas dessutom andelen energitillförsel i form av avfall och biobränsle öka kraftigt i Sverige. I jämförelse 

med individuella lösningar är storskaliga system som fjärrvärmesystem ofta ett effektivare alternativ, vilket gör 

begreppet primärenergi extra intressant för svenska energiföretag (Profu, 2016). Utifrån dessa perspektiv kan 

det diskuteras om fjärrvärmens fördelar och potential kan lyftas fram tydligare och på ett mer rättvist sätt, 

istället för att som idag tilldelas en schablonmässig primärenergifaktor, som är likställd med andra 

uppvärmningsmetoder. 

Tillvägagångssätt och modeller för beräkning av primärenergifaktorer för fjärrvärme existerar och har bland 

annat genomförts i Danmark (Engelund Thomsen et al., 2014). Examensarbetet kommer att, utifrån 

existerande metoder, beräkna primärenergifaktorer för svenska fjärrvärmenät. Hänsyn kommer att tas till 

förväntade framtida förändringar i bränsle- och produktionsmixen.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka huruvida föreslagna primärenergifaktorer från Boverket 2017-01-12 är 

representativa för el och fjärrvärme i Sverige och om de harmoniserar med EU:s 

Energieffektiviseringsdirektiv (EED) samt direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD). Vidare syftar 

arbetet till att ta fram lokala och nationella primärenergifaktorer för fjärrvärme utifrån existerande metoder, 

vilka kommer jämföras mot varandra. 

Med framtagandet av primärenergifaktorer för fjärrvärme ämnar författarna bidra till en transparent 

bedömning då olika uppvärmningsmetoder jämförs med fokus på primärenergi. Syftet uppfylls utifrån 

följande frågeställningar: 

• Uppfyller Sverige EED och EPBD med dagens satta primärenergifaktorer för el och fjärrvärme? 

• Vilka metoder finns inom Sverige och EU för att ta fram primärenergifaktorer för fjärrvärme? 

o Hur påverkar olika metoder de beräknade primärenergifaktorerna? 

• Hur kan primärenergifaktorer för svensk fjärrvärme utformas idag och kommer de förändras i 

framtiden? 

o Hur ska primärenergifaktorer beräknas och hur ska allokering ske? 

o På vilket sätt bör primärenergifaktorer presenteras? 

1.4 Rapportens disposition 
En schematisk förenklad bild över rapportens disposition återfinns i Figur 1. Det första kapitlet har gett en 

introduktion till ämnet, beskrivit problemet bakom examensarbetet och syftet med arbetet. I kapitel 2 

presenteras det teoretiska ramverk som använts för att kunna diskutera och besvara arbetets frågeställningar. I 

kapitlet redogörs för värdering av primärenergi, primärenergifaktorer, fjärrvärmens grundläggande egenskaper 

och kraftvärme. 

Det teoretiska ramverket följs av en fallstudie, där bakomliggande direktiv och byggregler från EU respektive 

boverket presenteras. Vidare beskrivs fjärrvärmens uppbyggnad och dess roll i det svenska energisystemet. I 

kapitel 4, metodkapitlet, beskrivs tillvägagångssätt för litteraturstudie, enkät och beräkningsmodell. 

I kapitel 5 återfinns litteraturstudien, som problematiserar olika metoder för val av primärenergifaktorer för 

fjärrvärme inom EU. Dessutom skildras svensk forskning inom området med fokus på olika allokerings- och 

värderingsmetoder för beräkning av primärenergi. 

Den beräkningsmodell som tagits fram i arbetet introduceras i kapitel 6. Beaktade allokerings- och 

värderingsmetoder för beräkning av primärenergifaktorer på lokal och nationell nivå presenteras. I kapitel 7 

redogörs och analyseras de framräknade primärenergifaktorerna med olika metoder samt resultatet från 

enkäten. Därefter analyseras resultaten och en diskussion förs kring huruvida dagens primärenergifaktorer är 

representativa för el och fjärrvärme i Sverige. Avslutningsvis ges förslag på primärenergifaktorer och framtida 

studier, vilka är presenterade i kapitel 10.

 

Figur 1- Överskådlig bild över rapportens disposition 
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- PEF och EU-direktiv
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2 Teoretiskt ramverk  
Följande kapitel inleds med att förklara begreppen primärenergi, primärenergifaktorer och systemperspektiv. En förklaring av 

olika synsätt på el kommer även att ges, då det kan påverka fjärrvärmens primärenergifaktor. Vidare presenteras fjärrvärmens 

grundläggande egenskaper och dess koppling till avfallstrappan, därefter beskrivs kraftvärme för el- och fjärrvärmeproduktion. 

2.1 Primärenergi 
Begreppet primärenergi syftar till att bestämma den totala mängd energi som krävs för att utföra ett arbete, 

där hänsyn tas till hela energins försörjningskedja. I EPBD definieras primärenergi som ”Energi från förnybara 

och icke-förnybara energikällor som inte har genomgått någon omvandling (EU-kommissionen, 2010)”. Vidare definierar 

EU-kommissionen i EED primärenergianvändning som ”Den inhemska bruttoanvändningen, exklusive annan 

användning av energi (EU-kommissionen, 2012)”. Båda dessa definitioner förtydligar att hela energislagets 

livscykel ska tas i beaktning, vilket är den stora skillnaden gentemot det mer vanligt förekommande begreppet 

energianvändning, som enbart tar nettoanvändningen av energi i beaktning. 

I Figur 2 nedan ges en schematisk beskrivning av vad primärenergi är och hur försörjningskedjan generellt ser 

ut från råvara till en faktisk energitjänst. Detta kan förtydligas genom exempelvis en oljepanna. Råolja utvinns 

ur berggrunden och klassas som primär energi. Denna råolja går sedan igenom en första omvandlingsfas och 

raffineras för att uppnå en högre kvalité, med en viss mängd tillförd energi som kostnad. Den raffinerade 

oljan kan sedan förbrännas i en oljepanna för att producera varmvatten till ett fjärrvärmenät, förluster erhålls i 

varierande storlek beroende på oljepannans verkningsgrad.  

 

Figur 2 - Schematisk bild över den generella omvandlingen från primärenergi till användbar energi 

Exemplet ovan är en mycket förenklad bild av verkligheten, men tydliggör ändå vad begreppet primärenergi 

innebär. Eftersom hela energislagets försörjningskedja ska tas i beaktning uppstår lätt problematik gällande 

vilken detaljnivå beräkningar ska utföras på, vilket i grunden bestäms utifrån hur systemgränsen är definierad. 

I artikeln Primary energy use in buildings in a Swedish perspective presenterar författarna en rad artiklar där 

primärenergianvändningen beräknats med olika systemgränser (Swing Gustafsson et al., 2016), vilket leder till 

att det i många fall är svårt att jämföra primärenergianvändningen olika system emellan (se avsnitt 2.2 för mer 

information kring systemgränser). Inom EED existerar inga riktlinjer för hur systemgränsen ska sättas i detalj 

vid beräkningen av primärenergianvändning (EU-kommissionen, 2012). Detta innebär att det råder delade 

meningar om hur systemgränser för beräkningen av primärenergi ska genomföras, därmed varierar både 

metodik och resultat. 
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2.1.1 Primärenergifaktorer 
För att kunna relatera primärenergibegreppet till den levererade mängden energi för en byggnad, process, 

produktionsanläggning eller liknande används i många fall primärenergifaktorer. En primärenergifaktor kan 

förenklat sägas motsvara den använda mängden primärenergi, dividerat med den levererade energimängden 

(Latõšov et al., 2016). Följaktligen erhålls en faktor som på ett tydligt sätt påvisar energianvändningen för ett 

system sett ur ett livscykelperspektiv. 

𝑃𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
   [1] 

Primärenergifaktorn används sedan för att med enkelhet jämföra olika energislag och dess 

primärenergianvändning mot varandra. I detta läge uppstår dock problematik, eftersom systemgränser och 

metodik ofta varierar vid beräkningen av faktorerna, vilket resulterar i en stor spridning gällande resultaten 

beroende på hur primärenergifaktorerna har beräknats (Swing Gustafsson, 2016). Exempel på detta 

förtydligas i Tabell 1, där primärenergifaktorer sammanställda av värmemarknadskommittén (VMK) samt 

Swedish Standards Institute (SIS) presenteras (VMK, 2016; SIS, 2014). De tydliga skillander som kan ses 

gäller framförallt synen på sekundära biobränslen, pellets och den övergripande elen.  

Tabell 1 - Primärenergifaktorer för ett antal energislag utifrån VMK:s och SIS perspektiv 

Bränsletyp Primärenergifaktor 
VMK 

Primärenergifaktor 
SIS 

Avfall 0,04 0,04 

Sekundärt biobränsle 0,03 1,01-1,06 

Pellets 0,11 1,11 

Olja 1,11 1,11 

El (övergripande) 2,29 1,63 

Kärnkraftsbaserad el - 2,92 

Fossilbaserad el - 2,20 

Förnybar el - 1,10 

 

Gällande biobränslet (sekundärt biobränsle samt pellets) har VMK antagit att de kan värderas på samma sätt 

som avfall, vilket innebär att hänsyn inte tagits till dess energiinnehåll (Swing Gustafsson, 2016). SIS å andra 

sidan har tagit hänsyn till biobränslets energiinnehåll och därmed utgått ifrån värdet 1 (ibid.). Den stora 

skillnaden är således att VMK ser på biobränsle som sekundärenergi och därmed en restprodukt, medan SIS 

anser att biobränsle är en primär energikälla. 

För den övergripande elen har VMK räknat med nordisk residualmix, medan SIS utgår ifrån den nordiska 

produktionsmixen (ibid.), vilket resulterat i att primärenergifaktorn för el är något högre i VMK:s fall 

gentemot SIS. Mer information om de två olika beräkningsmetoderna för elmixer återfinns i avsnitt 2.2.2. De 

tydliga skillnader som finns mellan SIS och VMK:s perspektiv påvisar att beroende på vilka antaganden och 

värderingar som görs kan värdena på primärenergifaktorerna variera betydligt. 

Utifrån resonemanget ovan inses att beroende på vilka aktörers förslag på primärenergifaktorer som väljs 

påverkas resultatet i olika riktningar. Det finns inga tydliga krav eller riktlinjer på hur beräkningar av 

primärenergifaktorer ska genomföras och hur olika energislag ska värderas. Denna problemtik har undersökts 

i artikeln Empirical and dynamic primary energy factors, där författarna studerat 30 stycken olika genomförda 

beräkningar av primärenergifaktorer. Resultatet visar att 10 av beräkningarna inte hänvisar till någon typ av 

metod eller tillvängagångssätt, 17 använder sig av någon typ av standard/nationella metoder och 3 stycken 

simulerar fram sina egna faktorer (Wilby, 2014). Det är tydligt att framtagandet av primärenergifaktorer 
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således inte enbart är baserat på vetenskap och att jämförbarheten därför kan vara bristande (Swing 

Gustafsson, 2017). 

2.1.2 Värdering av primärenergi 

Primärenergi kan både vara kol, råolja, uran och solljus, eftersom begreppet definieras som energi i en 

naturresurs. En åtskillnad mellan olika typer av primärenergi borde göras enligt Persson et al. (2005) som 

föreslår följande indelning; 

• Icke förnyelsebar energi så som kol, uran, naturgas och olja 

• Förnyelsebar, icke fritt flödande energi i form av biobränsle, vattenkraft, avfall och restvärme 

• Förnyelsebar, fritt flödande energi så som solkraft, vindkraft, strömmande vatten och vågor 

Åtskillnaden görs i syfte att särskilja primärenergi i form av kol med exempelvis solkraft. Slutanvändningen av 

energi blir alltid större eller lika med ett. Undantag sker då fritt flödande energi ansätts till noll och endast den 

energi som krävs uppströms för transport och distribution beaktas. Detta synsätt motiveras med att solkraft 

liksom vind- och vågkraft kan betraktas som en oändlig resurs (Persson et al., 2005). I de fall då en vis del av 

den totala primärenergin exkluderas från primärenergifaktorerna har en värdering gjorts, vilket leder till att 

faktorn kan understiga 1. Då ingen värdering gjorts är primärenergifaktorn alltid större eller lika med ett, som 

en följd av dess definition, se Ekvation .1 

Hushållsavfall och restvärme värderas ofta på samma sätt som solkraft och andra förnyelsebara fritt flödande 

energikällor. Enligt punkterna ovan betraktas de dock egentligen som förnyelsebara icke fritt flödande. Den 

nya indelningen görs med bakgrund av att både hushållsavfall och restvärme är oundvikliga biprodukter med 

få alternativa användningsområden än energiåtervinning genom fjärrvärme. (Gode et al., 2012) 

Det finns en annan syn på alternativa användningsområden för avfall. Finnveden (2012) menar att högre steg 

i avfallshierarkin, se förklaring avsnitt 2.3, kan uppnås genom politiska styrmedel. Det skulle exempelvis 

kunna innebära att avfall i större utsträckning materialåtervinns eller förebyggs istället för att förbrännas i 

energiåtervinningssyfte.  

Följaktligen är det av relevans att lyfta fram införda värderingar på ett tydligt sätt. Ofta är det just fritt 

flödande energi som exkluderas, eftersom det inte ”känns” rätt att likställa förnyelsebara energiresurser med 

fossila. Även vid allokering av restvärme görs många gånger en värdering. Restvärmen tilldelas 

primärenergianvändning noll och kärnproduktionen som exempelvis ståltillverkning tilldelas hela 

primärenergianvändningen. (Gode et al., 2012) 

2.2 Systemperspektiv och systemgränser 
När olika typer av förslag, beräkningar och resultat ska jämföras är det viktigt att samma parametrar och 

antaganden har använts i respektive fall för att en rättvisande jämförelse ska kunna genomföras. Det innebär 

att ett systemperspektiv måste appliceras, där alla faktorer som kan påverka det studerade systemet tas i 

beaktning. I boken The Systems Approach beskriver författaren hur ett system är uppbyggt och vilka generella 

byggstenar det innehåller. Författaren till boken menar på att ett system generellt består av 5 olika punkter, 

vilka presenteras nedan (Churchman, 1968): 

• Total system objective – Det övergripande målet med systemet 

• System’s environment – Vad påverkas systemet av och vilka systemgränser finns uppsatta 

• Resources – De resurser som finns tillgängliga och används av systemet 

• Components of the system – De olika enheter och aktörer som agerar i systemet 

• Management of the system – Beskriver hur systemet styrs, kontrolleras och följs upp 
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Churchman pekar framförallt på att den andra punkten, System’s environment, är den svåraste att definiera 

och styra över. Vidare beskrivs att det är mycket viktigt att sätta upp tydliga systemgränser för sin studie för 

att arbetet inte ska tappa fokus (Churchman, 1968). Även i ny publicerad forskning tas problematiken 

gällande systemgränser upp. Systemforskaren Lars Ingelstam konstaterar att det inte finns några generella 

metoder för att sätta upp systemgränser, men att de ändå krävs för att ge arbetet relevans och jämförbarhet 

med andra studier (Ingelstam, 2012). 

2.2.1 Systemgränser för energiprestanda hos byggnader 

För att tydliggöra hur Sverige ska uppnå kraven om nära-nollenergibyggnader tog Boverket år 2015 fram en 

rapport som underlag till regeringen. I denna rapport tydliggörs hur olika systemgränser kan sättas för 

byggnader och vilka konsekvenser det får för dess energiprestanda, de tre olika systemperspektiven 

presenteras i Figur 3. 

Systemgränsen Nettoenergi tar enbart hänsyn det energibehov som existerar inom byggnaden, det vill säga den 
energi som slutgiltigt används. Detta innebär att denna systemgräns främst kan användas för att utreda själva 
byggnadens energiprestanda, det vill säga aspekter som dess klimatskal, intern värmeåtervinning samt 
värmelaster (Boverket, 2015). En viktig aspekt är att byggnadens infrastruktur för energitillförsel, vanligtvis 
olika typer av värme- och kylanläggningar, är placerande utanför systemgränsen (Wahlström, 2014). Slutligen 
kan därmed konstateras att ett krav baserat på systemgränsen Nettoenergi bortser ifrån vilken typ av energi som 
används, var den härstammar ifrån och hur den transporterats till byggnaden. 
 

 

Figur 3 - Schematisk bild av olika sätt att definiera systemgränser för byggnader, inspirerad av boverket (2015) 

Begreppet Levererad energi (eller energianvändning) syftar till den energi som tillförs byggnaden innan intern 
omvandling sker, systemgränsen är således placerad runt om den fysiska byggnaden (Boverket , 2015). Inom 
denna systemgräns innefattas därmed förluster som sker inuti byggnaden, framförallt inom 
omvandlingsförluster i kyl- och värmesystem. Exempel på detta kan vara elanvändning i värmepumpar samt 
bränsletillförsel i eventuella värmepannor (ibid.). I Figur 3 ses även att Gratisenergi ingår i denna systemgräns. 
Gratisenergi innebär i detta fall energi som fastighetsägaren inte behöver betala för, till exempel interna 
värmelaster från personer, spillvärme från diverse apparater samt passiv solinstrålning (ibid.).  
I vissa fall kan systemgränsen omvandlas från Levererad energi till Köpt energi. Detta innebär att ingen form av 

gratisenergi tas hänsyn till, vilket resulterar i att den köpta energin kan bestämmas utifrån fakturor och 

debiteringar för energitjänster och blir därmed lätt att mäta. Vidare innefattas inte heller egenproducerad el 

och värme via solceller, solfångare småskalig vindkraft eller liknande inom denna systemgräns, och dras 
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således bort från byggnadens energibehov. Systemgränsen köpt energi är det synsätt som Boverket använt vid 

regleringar och krav gällande bostäders energiprestanda fram till och med januari 2017, då det föreslogs att 

BBR ska utgå ifrån primärenergifaktorer. (Boverket, 2015) 

Den slutliga systemgränsen Primärenergianvändning innefattar hela energislagets försörjningskedja och återfinns 

mer ingående beskrivet i avsnitt 2.3 Primärenergi. 

2.2.2 Värdering av el ur ett systemperspektiv 
När olika beräkningar och värderingar ska genomföras gällande elproduktion samt elanvändning finns det ett 

antal systemperspektiv och angreppssätt som kan tas i bruk. Detta är relevant för svensk fjärrvärme eftersom 

stora andelar produceras i kraftvärmeverk, därmed blir elproduktionen en viktig parameter för att bedöma 

fjärrvärmens prestanda. Beroende på hur elen beaktas och vilka systemgränser som sätts kan resultat variera 

betydligt, vilket innebär att den valda metoden måste anpassas mot det specifika fallet (Gode et al., 2009). I 

dagsläget finns det framförallt fyra olika synsätt som är vanligt förekommande beroende på vad som ska 

beräknas och hur det studerade systemet ser ut; driftsmarginalel, utbyggnadsmarginal, residualmix samt elmix. 

Driftsmarginalelen är det mer förekommande av de två angreppsätten gällande marginalel och kommer 

hädanefter att benämnas som marginalel. 

Begreppet marginalel syftar till den form av elproduktion som används för att täcka den sista efterfrågan, dvs. 

den sista förbrukade enheten på elmarknaden (Energimyndigheten, 2002). De olika produktionsmetoderna 

rangordnas på en tillgångskurva baserat på stigande rörliga produktionskostnader, en så kallad merit order, 

där den dyraste produktionsmetoden antas ligga på marginalen (Deane et al., 2015). Det svenska elsystemet är 

inte isolerat utan integrerat i norden via elbörsen Nord Pool, och i växande utsträckning med övriga Europa. 

Detta innebär att marginalproduktionen ofta inte ligger inom Sverige, utan i övriga Europa där dyrare 

gasturbinproduktion samt kolkondens används frekvent (Deane et al., 2015). För att erhålla ett 

tidsdifferentierat resultat kan ett alternativ till marginalelen användas, konsekvensel. Konsekvenselen består av 

en mix och motsvarar den produktionsmetod som legat på marginalen under ett antal tidsperioder över det 

studerade året (Profu, 2016).  

Marginalelsperspektivet används framförallt när olika typer av förändringar såsom energieffektivisering, ökad 

produktion eller nybyggnationer inom elproduktion ska utvärderas (Gode et al., 2009). Genom att anta att 

den nya produktionen ersätter den el som i dagsläget produceras på marginalen kan förändringen beskrivas i 

kvantitativa tal, exempelvis i form av minskade CO2-utsläpp eller primärenergianvändning. I Figur 4 återges 

den svenska elhandeln med andra länder åren 2010–2015. Det framgår att elhandeln är betydande, och 

därmed svenska elproducenters och konsumenters påverkan på det europiska elsystemet. Så länge en 

betydande elhandel förekommer är det därför av intresse att studera marginalelsperspektivet med den 

europeiska/nordeuropeiska elmarknaden som systemgräns (Hägerby & Persson, 2012). 

Till skillnad från driftsmarginalen används angreppssättet utbyggnadsmarginal då hänsyn tas till den framtida 

elproduktionen. Då nuvarande produktion har en viss teknisk livslängd kan den inte anses gälla då ett längre 

perspektiv antas. Istället för att titta på vilka typer av anläggningar som är dyrast i drift visar 

utbyggnadsmarginalen de anläggningar som är dyrast att bygga. Således mäter utbyggnadsmarginalen den 

elproduktion som behöver, eller inte behöver, byggas i framtiden till följd av en förändring. Att förutspå de 

dyraste produktionsteknikerna i framtiden samt hur efterfrågan på el kommer att se ut är svårt, vilket leder till 

att utbyggnadsmarginalen är ett begrepp med många osäkerheter. I ett bredare perspektiv kan dock 

utbyggnadsmarginalen ge fingervisningar om hur framtida investeringar kan se ut i elsystemet, samt hur 

import och export av el kan komma att förändras. (Gode et al., 2009) 
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Figur 4 - Elhandel med andra länder perioden 2010–2015 i GWh/vecka (Energimyndigheten, 2016a) 

Ett alternativ till användningen av marginalel är att använda sig av elmix vid beräkningar. Begreppet elmix 

motsvarar den genomsnittliga produktionen i det studerade systemet (Gode et al., 2009). Användning av 

elmix blir relevant när en redan befintlig anläggning eller produktionsprocess ska bedömas och inga 

förändringar antas ske, dvs. vid olika typer av redovisningar (Hägerby & Persson, 2012). Även i det här fallet 

får det betydelse vilket system som studeras och därmed vilken elmix som används.  

Det sista synsättet som kan användas för att värdera el kallas residualel. Energimarknadsinspektionen (Ei) 

definierar residualel som den el vilken innehåller samtliga attribut från elproduktionen som återfinns i den 

studerade regionen, bortsett från el som är ursprungsgaranterad (Ei, 2011). Med attribut menas i detta fall de 

egenskaper som kan tilldelas elen, exempelvis baserat på dess produktionskälla, mängd koldioxidutsläpp samt 

genererad mängd kärnbränsleavfall (ibid.). Ursprungsgaranterad el säljs vanligen i form av förnybar el, där 

elhandelsbolag garanterar dess kunder att motsvarande mängd el som kunden använder produceras genom 

förnybara metoder. I det svenska fallet innebär det att residualmixen i större grad utgörs av fossil- och 

kärnkraftsproducerad el, vilket gör att residualmixen har sämre miljöprestanda än vanlig elmix (Svensk 

Energi, 2012). 

Inom examensarbetet ligger fokus på angreppssätten marginlel, konsekvensel, residualel och elmix. Den 

geografiska systemgränsen innefattar den nordiska samt nordeuropeiska elmarknaden. Gällande marginalel 

har ett representativt värde för elproduktion inom EU beaktats. 

2.3 Kraftvärme 
Inom den svenska fjärrvärmesektorn produceras idag majoriteten av all fjärrvärme i kraftvärmeanläggningar 

(Energimyndigheten, 2016). Kraftvärmeproduktion innebär i korthet att istället för att enbart 

värmeproduktion erhålls även el genom förbränning av en mängd bränslen. I det svenska fallet är det 

framförallt avfall och biobränslen som förbränns i kraftvärmeanläggningar. (Energiföretagen Sverige, 2017) 

Den vanligaste typen av kraftvärmeverk utgörs av en rankinecykel, där en eller flera ångturbiner är inkopplade 

för elproduktion. Bränsle eldas i en panna, varpå vatten kokas upp till ånga, som i sin tur driver en turbin. När 

ångan sedan nått en viss temperaturnivå kopplas turbinen bort och ångan kondenseras till hetvatten som 

skickas ut på fjärrvärmenätet. (Svensk Energi, 2016) 

Varje enskilt kraftvärmeverk kan styra och anpassa dess framledningstemperatur på hetvattnet för att 

tillgodose det lokala fjärrvärmenätets behov. Primärt görs det genom att låta turbinen arbeta olika långt och 
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därmed producera mer eller mindre el. Vanligtvis har varje enskilt nät en konstant framledningstemperatur. 

Vidare bidrar avkylningen av vattnet inom fjärrvärmenätet till att returledningstemperaturen på vattnet sänks, 

vilket internt utnyttjas genom att värmeväxla returvattnet med rökgaserna för att erhålla hetvatten. I Figur 5 

återges en schematisk över kraftvärmeverkets roll ser ut i det lokala fjärrvärmenätet. (Fredriksen & Werner, 

2014)  

 

Figur 5 - Schematisk bild över kraftvärmeverkets roll i fjärrvärmenätet 

Ett kraftvärmeverk uppnår i vanliga fall en total verkningsgrad mellan 90–93 % energieffektivitet, till skillnad 

från enbart elproducerande kondenskraftverk som når runt 40 % (Sjöström, 2016). Den totala 

verkningsgraden för ett kraftvärmeverk räkna ut genom att addera den producerade mängden värme samt el, 

och därefter dividera med energiinnehållet i det tillsatta bränslet, se ekvation [2] (Çengel, 2008). 

η𝑡𝑜𝑡 =
𝑊𝑒𝑙 + 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝑄𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒
   [2] 

ηtot 
Wel 
Qvärme 

Total verkningsgrad [-] 
Producerad mängd el [kWh] 
Producerad mängd värme [kWh] 

Qbränsle Använd mängd bränsle [kWh] 

Vad gäller framtagandet av primärenergifaktorer för kraftvärmebaserad fjärrvärme innebär det en ökad 

komplexitet. Förutom att hela bränslets försörjningskedja, från råmaterial till färdigt eldningsbränsle, studeras 

behöver även hänsyn tas till den producerade elen. Beroende på hur den producerade elen värderas kommer 

det att påverka fjärrvärmens primärenergifaktor, vilket förklarades mer ingående i avsnitt 2.2.2. 

2.4 Teknikfokus kontra affärsidé 
Den huvudsakliga idén med fjärrvärme är att tillgodose lokala kundkrav på uppvärmning genom ett lokalt 

distributionsnät, som baseras på värmeresurser och bränslen som annars skulle gå till spillo. Ett 

konkurrenskraftigt fjärrvärmenät består av billiga värmekällor, ett tydligt värmebehov samt ett nät med 

rörledningar som knyter samman källorna och behovet (Fredriksen & Werner, 2014).  

Vidare måste kapaciteten i systemet vara tillräckligt stor för att kunna bemöta kundernas värmebehov en 

extremt kall vinterdag. Det görs genom att investera i kompletterande värmeverk, som ofta är kostsamma att 

driva och därmed endast används i spets- och reservändamål. I Figur 6 redogörs för energiflödena i ett 

fjärrvärmesystem som baseras på denna affärsidé. Skillnaden i andel primär- och sekundärenergitillförsel blir 

tydlig, vilket påvisar en av fjärrvärmens viktiga egenskaper, nämligen att mängden tillförd primärenergi är 

lägre än den levererade värmeenergin till kunderna (Fredriksen & Werner, 2014). 
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Figur 6 - Ett fjärrvärmesystems energiflöden som skapats utifrån den grundläggande affärsidén, inspirerad av Fredriksen & Werner (2014) 

Begrepp som förbättrad lokal miljöpåverkan, försörjningssäkerhet, flexibilitet, storleksekonomi och 

synergiekonomi, vilka beskrivs mer ingående nedan, är egenskaper som ofta tilldelas ett fjärrvärmesystem 

(Fredriksen & Werner, 2014). När fjärrvärme ersätter små värmepannor kan lokal miljöpåverkan i form av 

luftföroreningar så som kväve, stoft och svavel reduceras. Det kan också argumenteras för att 

försörjningssäkerheten ökar med fjärrvärme, eftersom den primära energianvändning blir lägre då fjärrvärme 

kan ersätta fossila bränslen, vilket har positiva effekter på både försörjningssäkerheten och utsläpp av 

koldioxidemissioner (Fredriksen & Werner, 2014). Detta eftersom ett fjärrvärmesystem, enligt resonemanget 

som tydliggörs i Figur 6, kan inkludera värmeåtervinning och andra förnyelsebara energikällor för 

uppvärmning. Vidare är egenskapen flexibilitet kopplad till möjligheten till variation i körordningen i olika 

värmetillförselenheter vid föränderliga marknadspriser. 

Storleksekonomi innebär att stora produktionsvolymer resulterar i lägre kostnader, vilket förklaras med högre 

panneffektivitet, kunnig och utbildad personal tillsammans med en högre grad av föroreningskontroll. I och 

med alternativa uppvärmningssystem, såsom effektiva värmepumpar, intåg på värmemarknaden är det inte 

längre möjligt att motivera fjärrvärmesystem utifrån ett storskalighetsekonomiperspektiv. Den främsta 

drivkraften bakom fjärrvärme idag är istället kombinationen av olika synergiekonomier, så som möjligheten 

att använda strategiska värmeresurser i form av kraftvärme, spillvärme från industrier och avfallsförbränning. 

(Fredriksen & Werner, 2014). 

En av de främsta fördelarna med fjärrvärme är således tillvaratagandet av annars outnyttjade resurser. 

Avfallstrappan, se Figur 7, beskriver prioriteringsordningen för avfall inom EU, vilken ska följas så länge det 

är miljömässigt och ekonomiskt motiverat. Uppkomsten av avfall bör i första hand förebyggas och i andra 

hand återanvändas, för att slutligen materialåtervinnas. I fjärde hand bör avfall återvinnas på annat sätt, 

exempelvis energiåtervinning till fjärrvärme och el genom förbränning i kraftvärmeverk. Endast i de fall då 

ovannämnda steg inte är möjliga eller lämpliga ur miljösynpunkt ska avfallet bortskaffas. (Naturvårdsverket, 

2017) 

Energiåtervinning genom fjärrvärme spelar en viktig roll för resurshushållningen och uppfyllandet av de 

nationella avfallsmålen om ökad grad av materialåtervinningen och minskade avfallsmängder. Detta eftersom 

fjärrvärme kan tillvarata rester från materialåtervinningsprocessen liksom annat icke återvinningsbart avfall. 

Det kan också betraktas som en nödvändighet för att upprätthålla Sveriges deponiförbud. (Avfall Sverige, 

2013) 

Sekundär energitillförsel: 

Värme återvunnen från 

kraftvärme, avfallsförbränning 

och industriell spillvärme 

Primär energitillförsel: 

Fossila bränslen 

Primär energitillförsel: 

Förnyelsebart som geotermi, 

biomassa, solvärme 

Fjärrvärme-

system 

Värmeförluster 

Värme levererad för 

lågtemperaturbehov 
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Figur 7 - Avfallstrappan beskriver prioriteringsordningen för avfall (Naturvårdsverket, 2017) 

Vad gäller framtagandet av primärenergifaktorer för kraftvärmebaserad fjärrvärme innebär det en ökad 

komplexitet. Förutom att hela bränslets försörjningskedja studeras, från råmaterial till färdigt eldningsbränsle, 

behöver även hänsyn tas till den producerade elen. Beroende på hur den producerade elen värderas kommer 

det att påverka fjärrvärmens primärenergifaktor, vilket förklarades mer ingående i avsnitt 2.2.2. 

  

Deponering

Annan 
återvinning t.ex. 
energiåtervinning

Material-
återvinning

Förberedelse 
inför 
återanvändning

Förebyggande



27 

 
 

3 Fallbeskrivning 
I följande kapitel ges en kort sammanställning över fjärrvärmens situation idag och hur det sett ut genom tiderna. Befintliga regler 

inom byggnadsområdet presenteras med fokus på det som berör fjärrvärme, på EU-nivå liksom på nationell nivå. Vidare följer 

en beskrivning av värmesektorns historia i korthet, med fokus på tillförd energi för fjärrvärmeproduktion. Slutligen skildras 

fjärrvärmens potential och dess förmåga att uppfylla leveranssäkerhet.  

3.1 EU-direktiv och Boverkets förslag om nya byggregler 
Direktivet byggnaders energiprestanda (EPBD) antogs av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd år 

2010 och syftar till att förbättra fastighetsbeståndets energiprestanda i Europa. I direktivet beskrivs det att 

medlemsländerna ska ta fram en definition av nära nollenergibyggnader, där energiprestandan av en byggnad 

klart och tydligt presenteras genom en energiprestandaindikator. Energiprestandaindikatorn ska baseras på 

numeriska indikatorer för primärenergianvändningen, som grundar sig i primärenergifaktorer per 

energibärare. De numeriska indikatorerna får ta hänsyn till nationella eller regionala förutsättningar genom 

årsgenomsnittsvärden samt europeiska standarder. Primärenergifaktorer används för att ta fram 

primärenergianvändningen. 

Direktivet om energieffektivisering (EED) trädde i kraft 2012 och syftar till att minska 

primärenergianvändningen i EU. Åtgärder inom samtliga delar av energisystemet presenteras och respektive 

land ska införa en handlingsplan med förväntad primärenergianvändning år 2020. Slutlig energianvändning 

eller primärenergianvändning ska beräknas med hjälp av rekommenderade omvandlingsfaktorer. 

För att uppfylla EU:s krav om nära-noll energibyggnader enligt EPBD tog Boverket år 2015 fram ett första 

förslag på förändringar i BBR. Förslaget resulterade i många kritiska remissvar från bland andra Svensk 

Fjärrvärme, Fortum, Vattenfall samt Klimatkommunerna och fick därmed omarbetas. 

Boverket presenterade i januari 2017 nya förslag på tillämpning av nära-noll energibyggnader (Boverket, 

2017). Ekvation [3] visar boverkets förslag om definition kring byggnaders energiprestanda. Primärenergital 

har ersatt det tidigare kravet på specifik energianvändning. Kraven om maximalt tillåtna energianvändning, 

mäts alltså i primärenergital, vilka har skärpts sedan föregående krav. De tidigare kategorierna eluppvärmda 

byggnader respektive icke eluppvärma byggnader försvinner. Geografiska justeringsfaktorer som är fastställda 

på kommunnivå har införts. Dessutom tas hänsyn till förnybar energi nära byggnaden, så som sol, vind och 

vatten. Boverket har inte definierat vad som innebär ”nära” byggnaden. Systemgräns med levererad köpt 

energi tillämpas, vilket innebär att gränsdragningen sker i direkt anslutning till byggnaden. 

 

𝑃𝐸𝑇 =
( 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑒𝑙

𝐹𝑔𝑒𝑜
+𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑒𝑙 +𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑒𝑙+ 𝐸𝑓,𝑒𝑙) × 𝑃𝐸 𝑒𝑙+( 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣

𝐹𝑔𝑒𝑜
+𝐸𝑘𝑦𝑙+ 𝐸𝑡𝑣𝑣) ×𝑃𝐸ö𝑣𝑟

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
   [3]   

 

PET 
Euppv,el, Ekyl,el, 
Etvv,el, Ef,el, Euppv, 
Ekyl, Etvv 

Primärenergital [kWh/m2] 
Levererad köpt energi [kWh] 
Energi till uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och fastighet uppdelat i 
elenergi och övrig energi [kWh] 

Fgeo Geografisk justeringsfaktor [-] 
PEel Primärenergifaktor för el [-] 
PEövr Primärenergifaktor för övrig energi [-] 
Atemp Tempererad area [m2] 
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I Boverkets nya förslag föreslås en primärenergifaktor på 1,6 gälla för el från och med 2017, vilken sedan 

kommer öka till 2,5 från och med 2021. Anledningen till denna fördröjning är att mild övergång eftersträvas 

från de tidigare kraven till de nya. Efter mejlkontakt med Forsman på Boverket (2017) kan det bekräftas att 

värdet 1,6 härstammar från kvoten mellan de tidigare kraven på el- samt värmeuppvärmda byggnader, vilket 

redovisas i ekvation [4]. Faktorn 2,5 för el som gäller från och med 2021 är föreslagen utifrån EU:s direktiv 

om byggnaders energiprestanda (ibid.). 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑒𝑗 𝑒𝑙𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑑

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑒𝑙𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑑
=

90 𝑘𝑊ℎ/𝑚2

55 𝑘𝑊ℎ/𝑚2
≈ 1,6   [4] 

För övrig energi föreslås primärenergifaktorn 1 fram till 2021. I Boverkets (2015) tidigare förslag, Svensk 

tillämpning av nära-nollenergibyggnader, kallas primärenergifaktorer för viktningsfaktorer. Faktorerna beskrivs vara 

framtagna i syftet att undvika ett främjande av elenergi för uppvärmning. Dessutom beskrivs 

viktningsfaktorerna i det tidigare förslaget kunna används som just primärenergifaktorer för att uppfylla 

energiprestandadirektivet. 

Förslaget från Boverket i januari 2017 har väckt mycket kritik hos ett flertal energibolag och experter inom 

området, vilket framgår tydligt i två debattartiklar publicerade i tidskriften Aktuell Hållbarhet (Glasare et al., 

2017a & 2017b). Författarna lyfter framförallt fram att energianvändningen hos byggnader borde vara den 

styrande faktorn inom energiprestanda för att garantera att energisnåla byggnader byggs. Vidare betonar de att 

om primärenergifaktorer ska användas som mått på energiprestanda bör specifika faktorer tas fram för 

fjärrvärme. Detta då fjärrvärmens samhällsnytta och tillvaratagande av restflöden, som annars inte skulle haft 

något användningsområde, inte återspeglas i den valda primärenergifaktorn för övrig energi (ibid.). 

Fler aktörer har reagerat på förslaget, vilket har lett till att cirka 140 remissvar mottagits av Boverket 

(Boverket, 2017a). Boverket skriver att ett 80-tal remisser stöder förslaget (med samt utan kommentarer), 35 

avstyrker och resterande har ej lämnat specifika synpunkter. Boverket konstaterar att majoriteten av 

kommentarerna berör just primäerenergifaktorerna och de valda systemgränserna, men även de geografiska 

justeringsfaktorerna samt när de nya reglerna ska implementeras. Detta visar på att många aktörer anser sig 

berörda av det nya förslaget och att debatten är levande gällande hur primärenergifaktorerna bör definieras, 

oavsett om det gäller el, övrig energi eller specifikt fjärrvärme. 

I början av maj kom Boverket ut med en extra remiss gällande förslag på ändringar i BBR, där de tidigare 

erhållna remissvaren beaktats. Inför den nya remissperioden skriver Boverket att det istället för två kommer 

införas sex primärenergifaktorer; Energibärarna el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och naturgas tilldelas 

var sin faktor (Boverket, 2017b). Dessa energislag, förutom elen, förslår Boverket tilldelas 

primärenergifaktorn ett, vilket innebär att ingen skillnad uppstår gentemot de det senaste förslaget (ibid.). 

Boverket skriver däremot att den införda differentieringen av de olika energibärarna är en signal gällande vilka 

primärenergifaktorer som kommer tilldelas uppdaterade och separata värden i och med skärpningen av 

energikraven i BBR 2021 (ibid.).  

3.2 Energianvändning i sektorn bostäder och service 
Inom värmesektorn hade Sverige inledningsvis en energiförsörjning som framförallt baserades på olja. Sedan 

1970-talet har olja som uppvärmningsalternativ fasats ut till förmån för fjärrvärme och el, vilka idag 

dominerar sektorns energianvändning, se Figur 6. Fjärrvärme introducerades i Sverige på 1950-talet och har 

inom sektorn bostäder och service sedan dess ökat markant. Inledningsvis var det möjligheten att producera 

värme och el i kombination som var det främsta skälet till den storskaliga implementeringen (Svensk 

Fjärrvärme, 2009).  
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Fjärrvärme finns idag i hela landet och är det vanligaste energislaget för uppvärmning och varmvatten i 

flerbostadshus och lokaler. 250 av landets 290 kommuner har fjärrvärme som den dominerade 

uppvärmningsformen i centralorten (Energimyndigheten, 2016). Oftast är fjärrvärmesystemen lokala, men de 

kan skrida över kommungränser liksom ägas av både privata och offentliga aktörer. 

 

Figur 5- Tillförd energi inom det svenska fjärrvärmesystemet (Energimyndigheten, 2016) 

Oljekrisen och introduktionen av kärnkraft bidrog till en minskad oljeanvändning på 1970-talet, med 

undantag i transportsektorn. Användningen av kol och olja för fjärrvärmeproduktion har minskat till att idag 

endast användas på marginalen, vilket kan förklaras med den hårda beskattningen (Energimyndigheten, 2016). 

Istället baseras fjärrvärmen framförallt på biomassa så som avfall, se Figur 5. I samband med att fler 

kärnkraftverk togs i bruk sjönk också elpriset, vilket ledde till introduktion av flera stora värmepumpar under 

1980 och 1990-talet. Till följd av de energiintensiva industrier som finns i landet har spillvärme kommit att bli 

en viktigare del i den tillförda energin för fjärrvärme. Med bakgrund av de historiskt låga elpriserna har 

Sverige fortfarande hög elanvändning per invånare. I Sverige är elanvändningen ca 15 000 kWh per person 

och år, vilket är betydligt högre än genomsnittet i EU (Svensk energi, 2014) .  

Slutlig energianvändning inom sektorn domineras trots fjärrvärmens utbredning av el. Den goda tillgången på 

vattenkraft har förutom kärnkraften varit med och bidragit till historiskt låga elpriser. Elpriset för industrier är 

fortsatt låga och var under år 2015–2016 lägre än medelpriset i EU och under samma period har elpriset för 

hushåll variet och ligger närmare medelvärdet för EU (Eurostat, 2017). 

Andelen el av den totala energianvändningen har ständigt ökat, bortsett från hög- och lågkonjunkturer både i 

Norden och i EU. I Sverige har användningen av el stagnerat samtidigt som andelen el av den totala mängden 

använd energi fortsatt öka. (Profu, 2015)  

Det svenska och nordiska elsystemet präglas av en större andel förnyelsebara energikällor, till skillnad från 

övriga Europa som står inför större klimat- och energiutmaningar med en eltillförsel baserad på ca 70 % 

fossila bränslen. Det svenska elsystemet kan enligt Profu (2015) bidra till lösningar i andra länder genom 

elexport liksom genom ökad elanvändning i andra sektorer. EU belyser i energieffektiviseringsdirektivet 

(2012) att det finns stor potential för primärenergibesparing genom outnyttjad högeffektiv kraftvärme, 

fjärrvärme och fjärrkyla. 
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Figur 6 - Slutlig energianvändning i bostäder och service per energibärare mellan åren 1970 och 2015 (Energimyndigheten, 2016) 

3.3 Potential och leveranssäkerhet 
Vidare finns det enligt Swing Gustafsson (2017) stor potential att sänka toppeffektbehovet av el genom att 

använda fjärrvärme istället för el för uppvärmning. Minskad efterfrågan på el samt ökad produktion genom 

kraftvärmeverk, bidrar möjligt att täcka toppeffektbehovet på el med el från kraftvärmeverk. Val av 

energibärare för byggnader har stor påverkan på omgivningens energisystem, en aspekt som bör beaktas i 

energieffektiviseringsprojekt på lokal, nationell och global nivå.  

Utöver arbetet mot att sänka utsläppen av växthusgaser finns det fler aspekter att ta hänsyn till. Det moderna 

samhället är idag beroende av välfungerande energiförsörjning, vilket bidragit till att aspekten 

försörjningstrygghet blivit allt viktigare. Trygg energiförsörjning kan definieras enligt följande: 

”Energisystemens förmåga att leverera energi enligt användarnas behov och efterfrågan, till en accepterad kostnad, samt 

marknadens, offentlig sektors och användarnas samlade krishanteringsförmåga. (Energimyndigheten, 2016)” 

I de flesta fall håller fjärrvärmeleveranserna god kvalitet och de avbrott som förekommer får ingen betydande 

påverkan. Det finns dock en icke negligerbar risk för längre avbrott, som kan påfresta hela samhällen 

påtagligt. Konsekvenserna blir märkbara eftersom så pass många drabbas samtidigt av ett avbrott på fel ställe. 

I och med ett fjärrvärmesystems beroende av trygg elförsörjning, teknisk utrustning som vid skada kan 

påverka stora delar av systemet samt det säkerhetspolitiska läget, finns det en riskbild gentemot trygg 

fjärrvärmeförsörjning. (Energimyndigheten, 2016) 
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4 Metod 
Inledningsvis presenteras i korthet den övergripande metoden och hur arbetet kommer att utformas, varpå den genomförda 

litteraturstudien beskrivs. Därefter återges hur beräkningsmodellen för framtagandet av primärenergifaktorer togs fram, samt 

vilken typ av data som använts och på vilket sätt de inkluderas i beräkningsverktyget. Slutligen presenteras hur enkäten tagits 

fram, generella avgränsningar för arbetet samt hur det slutliga resultatet ämnas att tolkas. 

4.1 Studiens genomförande 
Den övergripande metoden för studien presenteras i Figur 7 nedan. Utifrån den teoretiska bakgrunden erhålls 

en uppfattning om vilka aspekter som bör tas hänsyn till när primärenergifaktorer ska tas fram, samt vad som 

är viktigt att tänka på när det gäller fjärrvärme och kraftvärme i synnerhet. Vidare sammankopplar den 

påföljande fallbeskrivningen teoriavsnittet med hur den svenska fjärrvärmesituationen ser ut, både historiskt 

och i dagsläget. Dessutom beskrivs den rådande debatten kring primärenergifaktorer och redogör varför det 

är av intresse att ta fram faktorer specifikt för fjärrvärme. 

 

Figur 7 - Beskrivning av studiens generella metod och genomförande 
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Utifrån denna bakgrundsinformation samt förklaring av nuläget genomfördes en litteraturstudie, där fokus låg 

på att utreda hur primärenergifaktorer för fjärrvärme kan beräknas och vilka metoder som kan användas. 

Detta gäller framförallt allokeringsmetoder för värme- och elproduktionen och hur eventuella 

systemutvidgningar bör utformas, men även hur olika bränsletyper kan värderas. Dessutom studerades övriga 

EU-länder som redan implementerat primärenergifaktorer för fjärrvärme. 

Litteraturstudien mynnade därefter ut i uppbyggnaden av ett Excel-verktyg vilket används för att beräkna 

primärenergifaktorer för de svenska fjärrvärmenäten, där flera beräknings- och värderingsmetoder 

implementerades. Ett antal primärenergifaktorer erhölls för respektive nät, vilka sedan analyserades sett till ett 

antal parametrar. Därefter diskuterades samt bedömdes de framtagna primärenergifaktorerna utifrån satta 

bedömningskriterier. Detta resulterade slutligen i ett förslag på primärenergifaktorer för svensk fjärrvärme. 

4.2 Litteraturstudie 
Målet med en litteraturstudie är enligt Bryman (2004) att skapa sig en uppfattning om var forskningsområdet 

står i dagsläget, vilka aspekter och faktorer som är väsentliga att lyfta samt vilka strategier som har och kan 

tillämpas. Då kravet gällande primärenergifaktorer härstammar från EU:s energieffektiviseringsdirektiv EU-

kommissionen (2012) och inga direkta riktlinjer ges för hur faktorerna ska beräknas, har författarna valt att 

fokusera litteraturstudien på de metoder som hittills använts. På grund av otydligheten gällande hur 

primärenergifaktorer definieras är det för författarna extra viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid 

genomgången av olika metoder. Detta poängteras även av Björklund och Paulsson (2012), då de menar att 

syftet med beräkningarna kan variera, och därmed dess resultat. 

De typer av dokument som omfattades av litteraturstudien bestod främst av vetenskapliga artiklar samt 

rapporter genomförda på uppdrag av Svensk Fjärrvärme. För att ta fram relevanta vetenskapliga artiklar 

användes framförallt databasen Scopus. Scopus är en del av bokförlaget Elsevier, och är en online-databas 

som innehåller vetenskapligt granskad litteratur inom bland annat teknologi, medicin och humaniora 

(Elsevier, 2017). De sökord som användes för att hitta relevanta artiklar innefattar till stor del variationer av 

följande temer: Primary energy factor, Primary energy in buildings, primary energy district heating. Som sökresultat 

genomfördes en begränsning till att enbart visa vetenskapliga artiklar. För de träffar vars titlar ansågs 

intressanta för arbetet lästes sammanfattningen igenom, varpå de som bedömdes som relevanta sparades ned 

och användes i litteraturstudien. 

Det bör noteras att forskningen kring primärenergifaktorer för fjärrvärme är, enligt författarnas uppfattning, 

relativt begränsad. Detta beror troligtvis på att metoden för framtagande av primärenergifaktorer inte är 

vetenskaplig, eftersom olika typer av värderingar samt viktningar måste göras (Wilby, 2014).  

Ett antal rapporter som behandlar ämnet primärenergi samt primärenergifaktorer har även studerats, varav de 

flesta är framtagna av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme inom det övergripande projektet Fjärrsyn. 

Majoriteten av dessa rapporter är skrivna av forskare på svenska universitet och högskolor samt konsulter 

inom energiområdet. 

Då flertalet av de studerade rapporterna är genomförda på uppdrag av en branschorganisation, både genom 

forskare men även konsulter, blev det viktigt för examensarbetets trovärdighet lästes med ett kritiskt synsätt. 

Detta styrks även av Lekvall & Wahlbin (2007), vilka menar på att rapporter utförda av konsulter i vissa fall 

kan vrida metoder samt resultat för att gynna uppdragsgivarens syfte. 

4.3 Framtagande av beräkningsmodell i Excel 
En beräkningsmodell i Excel togs fram i syfte att beräkna primärenergifaktorer för respektive fjärrvärmenät i 

Sverige. För att undersöka hur olika allokeringsmetoder och värderingar påverkar värdet av 

primärenergifaktorn har flera olika typer av metoder för allokering använts, liksom diverse värderingar. För 
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fjärrvärmeproduktion är allokering framförallt nödvändigt när el- respektive värmeproduktionen ska 

särskiljas, till exempel vid bedömning av miljöpåverkan för respektive energislag. Dessa allokeringsmetoder 

och de olika sätten att värdera bränslen har identifierats i samband med genomförd litteraturstudie. En 

sammanfattning av de metoder och värderingar som använts i den framtagna beräkningsmodellen återfinns i 

kapitel 6. 

Majoriteten av de metoder som ligger till grund för beräkningsmodellen härstammar från 

forskningsprogrammet Fjärrsyn, som syftar till att stärka konkurrenskraften för fjärrvärme genom tvär- och 

mångvetenskaplig forskning (Fjärrsyn, 2017). De har tillsammans med Svensk Energi sammanställt en guide 

för vägledning vid miljövärdering av fjärrvärme, vilken också är beaktad i arbetet. 

Utöver en grundlig genomgång av svensk forskning inom området undersökte författarna även hur andra 

länder inom EU valt att använda primärenergifaktorer för fjärrvärme. Denna genomgång var en del av 

litteraturstudien och berörde såväl vetenskapliga artiklar, framförallt av Latõšov et al. (2016), som information 

från olika länders motsvarighet energimyndigheten och branchorganisationen Svensk Energi. På det sättet 

kunde en bild över möjliga tillvägagångssätt för kategorisering och tillämpning skapas. Författarna anser att 

just den internationella utblicken är av stor vikt då kravet på användning av primärenergifaktorer för 

beskrivning av energiprestanda härstammar ifrån EU-direktiv. I och med detta blir andra länders tolkning av 

direktiven av vikt för att bedöma hur de svenska faktorerna ska beräknas. Detta både så att transparens 

erhålls de olika medlemsländernas metoder emellan, men även så att det existerar en tydlig anknytning till 

direktiven. 

I framtagandet av primärenergifaktorer för fjärrvärme i Sverige gjordes en kategorisering med avseende på 

bränslemix, fjärrvärmenätens storlek och tekniker. Motivering och beskrivning av valda kategorier beskrivs 

mer ingående avsnitt 6.4, som berör uppdelning av primärenergifaktorer.  

4.4 Datainsamling och hantering av data 
För att kunna utföra beräkningar och använda de olika allokerings- och värderingsmetoder som presenteras i 
litteraturstudien har det krävts data gällande de svenska fjärrvärmenäten. Även information kring 
primärenergifaktorer för ingående bränslen till fjärrvärmeproduktion samt el är nödvändigt för att ta fram 
fjärrvärmefaktorer. Då det inte rör sig om större datamängder som ska hanteras har inga specifika riktlinjer 
för datahantering och felidentifiering implementerats i metoden. Författarna har däremot aktivt granskat data 
som tydligt avviker från den generella trenden och i de fall då uppenbara felkällor ertappats exkluderat data 
från beräkningarna. 
 

4.4.1 Sveriges olika fjärrvärmenät 
Fjärrvärmeleverantörer och producenter har i dagsläget ingen lagstadgad skyldighet att redovisa och 

ursprungsmärka deras producerade fjärrvärme (Energiföretagen Sverige, 2016). Däremot har 

branschorganisationen Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) i flera år redovisat den insatta 

bränslemixen i respektive medlemsföretags fjärrvärmenät. Vidare rapporteras det även in total mängd 

producerad el samt värme för varje nät, vilket tillsammans med bränslemixen ger en översikt över nätets 

storlek och prestanda.  

En viktig aspekt som noterats av författarna är att det inte existerar något lagkrav gällande ursprungsmärkning 

av fjärrvärme. För att de data som har använts vid beräkningarna av primärenergifaktorer för svensk 

fjärrvärme ska kunna anses representativa för den svenska fjärrvärmesektorn krävs det att en majoritet av 

näten studerats. Enligt Energiföretagen Sverige står deras medlemsföretag för cirka 98 % av de svenska 

fjärrvärmeleveranserna (Jönsson, 2017). I och med denna representation anser författarna att den av 
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Energiföretagen Sverige presenterade statistiken är godtagbar och ger en generell bild av den svenska 

fjärrvärmesektorn. 

Statistik för respektive fjärrvärmenät finns presenterad på två olika sätt; dels som total producerad el och 

värme i Sverige av fjärrvärmebolag, dels producerad mängd el och värme för respektive nät (Energiföretagen 

Sverige, 2017a). Vidare är all inrapporterad statistik uppdelad på årsbasis (Khodayari, 2017), vilket innebär att 

hänsyn inte har tagits till olika driftsituationer och hur primärenergifaktorn varierar över året. 

Gällande tillförd energi till kraftvärme- och värmeproduktion har statistiken redan fördelats genom 

användning av alternativproduktionsmetoden, där separata tillsförselsnivåer för el och värme har tagits fram. 

Denna allokering har använts, däremot har författarna genomfört andra typer av allokeringsmetoder för att 

kunna jämföra de olika resultaten (se avsnitt 6). I de fall då kraftvärmeverk styr sin drift mot att temporärt 

producera enbart el eller värme har ingen statistik inrapporterats, detta för att tydligt särskilja kraftvärmen 

från övrig produktion (Energiföretagen Sverige, 2016). 

4.4.2 Primärenergifaktorer för olika energi- och bränsleslag 

För att kunna ta fram och beräkna primärenergifaktorer specifikt för fjärrvärme har det krävts information 

om de olika energi- och bränsleslagen som används vid fjärrvärmeproduktion. Primärenergifaktorerna för de 

olika bränsleslagen har gjort det möjligt att beakta respektive bränsles primärenergianvändning. I Figur 8 

motsvarar detta att hänsyn tagits till nivåerna i pyramiden upp till energiomvandling. Den översta delen i 

pyramiden har också inkluderats genom beaktning av primärenergifaktorn för hjälpenergi, så som 

pumpenergi, vilket ett fjärrvärmesystem kräver. Hjälpenergi syftar i detta fall på energi som tillsätts för att 

produktionen ska fungera, exempelvis el till pumpar och styrsystem. Noterbart är dock att författarna 

avgränsat från att ta hänsyn till värmeförluster i själva fjärrvärmenätet, då tillgänglig data enbart mäter den 

värme som lämnar värme- och kraftvärmeverken. De olika stegen i pyramiden återfinns i Figur 9, i vilka de 

exemplifieras utifrån den svenska primärenergitillförsel år 2014. 

Vidare har data gällande el krävts, då kraftvärmeproduktion påverkar vilken typ av el som används i systemet 

då den ersätter dyrare produktionsmetoder (se avsnitt 2.2.2).  

 

Figur 8 - Pyramid som visar att varje enhet slutanvänd energi kräver en viss andel primärenergi. Bild inspirerad av Gode et al. (2012) 
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Figur 9 - Den svenska primärenergitillförseln och effektiva slutanvändningen år 2014 baserat på statistik från IEA (Werner, 2017) 

Det existerar ett antal värden på primärenergifaktorer för olika energi- och bränsleslag som sammanställts av 

olika aktörer i Sverige. I en beräkningsmodell presenterad av Värmemarknadskommittén (2016) redovisas en 

överenskommelse om hur synen kring miljövärden för fjärrvärmeuppvärmda fastigheter ska tas fram. Även 

den svenska föreningen Swedish Standards Institute (SIS) presenterar ett antal primärenergifaktorer för olika 

bränsleslag i standarden SS 24300-3: Byggnaders energiprestanda – Del 3: Klassning av miljöpåverkan. Det är 

framförallt metoder från SIS och VMK som har använts i detta arbete, vilket kan motiveras då Swing 

Gustafsson et al. (2016) understryker dessa som de två huvudmetoderna för beräkning av 

primärenergianvändning genom primärenergifaktorer i Sverige. 

Föreningen SIS är en ideell förening som samordnar samt utvecklar diverse standardiseringar i Sverige, och är 

medlem i den globala organisationen ISO (SIS, 2017). Föreningens övergripande syfte är att utarbeta 

opartiska standarder, vilket ger en förutsättning för transparenta och enhetliga rutiner inom olika områden 

(ibid.). Standarden SS 24300–3: Byggnaders energiprestanda – Del 3: Klassning av miljöpåverkan, innehåller 

bland annat primärenergifaktorer för olika bränslen, vilka denna rapport kommer att använda sig av. 

Värmemarknadskommittén (VMK) består av medlemmar ifrån branschorganisationen Energiföretagen 

Sverige, som i sin tur bildades av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme år 2016, samt ett flertal 

fastighetsbolag. Den vägledning som VMK beslutat om innehåller både olika metoder för miljövärdering av 

fjärrvärme samt värden på primärenergifaktorer för olika bränsletyper som ingår i produktionen. De 

primärenergifaktorer som VMK valt att presentera härstammar i första hand från Miljöfaktaboken 2011 av 

Gode et al. (2011).  

http://www.sis.se/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/allm%C3%A4nt/ss-24300-32014
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Miljöfaktaboken 2011 innehåller den mest detaljerade sammanställningen av emissionsfaktorer för olika 

bränslen och energislag för svensk el- och värmeproduktion (Gode et al., 2011). Sammanställningen av 

emissionsfaktorer innehåller bland annat primärenergifaktorer framtagna utifrån svenska förhållanden. Data 

är framtagen genom litteraturgranskning av rapporter om livscykelanalys för olika energislag (ibid.). 

Miljöfaktaboken har i första hand utarbetats av Värmeforsk, vilka är en del av det större forsknings- och 

kunskapsföretaget Energiforsk, som strävar efter att vara en opartisk aktör i arbetet mot framtidens 

energisystem (Energiforsk, 2017). 

4.5 Enkät 
För att undersöka hur primärenergienergifaktorer för fjärrvärme påverkas av framtida förändringar i bränsle- 

och produktionsmixen och för att undersöka vad energibolag själva tror om bränsle- och produktionsmixen 

framåt utformades en enkät. En enkät ansågs mer lämpligt än studie av framtidsprognoser framtagna av 

exempelvis Energimyndigheten, IEA eller Greenpeace.  

Enkäten genomfördes på energibolag med en produktion av fjärrvärme över 300 GWh år 2015 och med 

tillgänglig data från Energiföretagen Sverige (2015). Urvalet motiveras med att de största 

fjärrvärmeleverantörerna antogs vara ledande i branschen och tillsammans stå för en stor andel av den totala 

fjärrvärmeleveransen. År 2015 stod dessa bolag tillsammans för ca 70 % av den totala fjärrvärmeleveransen 

(Energiföretagen Sverige, 2017). Webformuläret skickades ut via mejl till kunnig inom bränslemixen på 

samtliga bolag och kunde besvaras under perioden 5–20 april 2017. Kontaktuppgifterna erhölls genom att 

kontakt först togs med respektive energibolags växel. Två påminnelsemejl skickades under perioden. Totalt 

skickades enkäten ut till 29 bolag och besvarades på ett korrekt sätt av 18, vilket gav en svarsfrekvens på 62 

%. Tre stycken bolag menade på att det var för svårt att uppskatta svar på frågorna och övriga svarade inte 

alls. 

Enkäten, som bestod av en Excel-fil, innehöll totalt tre stycken frågor om förväntad bränslemix och 

produktionsmix år 2030, se bilaga 1. För att underlätta för respondenten hade en unik enkät för respektive 

fjärrvärmesystem utformats, där bränsle- och produktionsmix för deras nät år 2015 presenterades. Bränslemix 

motsvarar bränslesammansättning för fjärrvärme- och kraftproduktion och produktionsmix motsvarar 

andelen producerad el respektive fjärrvärme. I den första frågan fick respondenten uppskatta procentuella 

fördelningen av bränslemixen år 2030 och i den andra den procentuella fördelningen mellan producerad el 

och fjärrvärme 2030. Den sista frågan var öppen och berörde respondentens syn på Boverkets förslag om 

primärenergifaktorn 1,0 för fjärrvärme.  

Formuläret innehöll endast tre stycken frågor med bakgrund av att hålla enkäten kort, då Esaiasson et al. 

(2012) menar att det inte bör ta för lång tid att svara på enkäten, maximalt 10 minuter. Detta eftersom 

tålamodet hos respondenterna kan antas vara begränsat, vilket gör det viktigt att hålla nere antalet frågor. 

Valet att genomföra en enkätundersökning gjordes då det enligt Viggósson (2011) är fördelaktigt när data ska 

inhämtas från en stor grupp människor. En webbaserad enkät kan enligt Ejlertsson (2014) också motiveras 

med att möjlighet ges att direkt lagra svaren. 

Vidare menar Ejlertsson (2014) att det krävs både planerings- och tankearbete innan formuläret utformas.  

Syfte med enkäten ska vara tydligt formulerat och frågorna ska ha vuxit fram utifrån en problemformulering. 

Det är enligt Viggósson (2011) också viktigt att ha det klart för sig hur resultatet ska bearbetas innan enkäten 

skickas ut. Detta har i arbetet uppfyllts eftersom enkätstudien påbörjades i mitten av arbetsprocessen, då 

författarna hade en klar bild över hur enkäten skulle användas i arbetet. Således var både syftet med enkäten 

och det problem som ämnades lösas väl definierat när enkätstudien påbörjades.  
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Det faktum att många har överfulla mejlkorgar och enkäten därmed kan vara svåridentifierbar är en nackdel 

med enkät via mejl (Ejlertsson, 2014). En annan nackdel med enkäter menar Bryman (2011) är det inte ger 

några fördjupande svar. I arbetet anses det inte vara nödvändigt då författarna i första hand strävar efter att få 

en indikation om framtida förändringar i bränsle- och produktionsmixen i de olika fjärrvärmesystemen. 

Däremot kan det enligt Viggósson (2011) uppstå problem vid antagande om att respondenterna vet mer än 

vad det egentligen kanske har möjlighet att känna till. Det kan vara svårt för energibolag att förutse framtida 

förändringar i bränsle- och produktionsmix, vilken kan påverkas av faktorer som de inte kan råda över, så 

som olika politiska styrmedel. 

4.6 Bedömningskriterier 
I listan nedan presenteras de bedömningskriterier som ligger till grund vid framtagande av förslag på 

primärenergifaktorer för svensk fjärrvärme. Utifrån den genomförda litteratur- och enkätstudie har kriterierna 

nedan identifierats. 

1. De beräknade primärenergifaktorerna ska sträva mot att spegla de svenska fjärrvärmesystemen på ett 

rättvist sätt.  

2. I de fall då både el och värme produceras i nätet måste en rimlig avvägning genomföras som 

bedömer de båda energislagen skillnader i kvalité. 

3. De använda beräkningsmetoderna ska om möjligt vara förankrade i relevanta EU-direktiv, såsom 

EED och EPBD. Dessutom ska riktlinjer presenterade av svenska aktörer såsom VMK, SIS och 

Energiföretagen Sverige tas i beaktning. 

4. Gällande val av angreppsätt på el ska det finnas en stark koppling till det svenska elsystemet samt 

beakta integrationen med övriga norden och Europa. 

5. Presentationen av primärenergifaktorerna ska vara användarvänlig och lätt att applicera, men 

samtidigt på ett tydligt sätt återspegla de svenska fjärrvärmesystemen. 

4.7 Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats till att endast studera primärenergifaktorer för energibärarna el och fjärrvärme. För el 

har inga beräkningar av nya primärenergifaktorer gjorts. Tidigare studier om primärenergifaktorer för el har 

istället granskats och jämförts med Boverkets förslag. Arbetet har avgränsats till att endast studera fjärrvärme, 

således har fjärrkyla avgränsats bort. 

Enkäten har endast skickats till de största leverantörerna med egna värme- och kraftvärmeverk, som år 2015 

rapporterade värmeproduktion till Energiföretagen Sverige, vilket motsvarar 29 stycken energibolag. Detta 

eftersom det inte varit möjligt inom arbetets tidsram att beakta förväntade förändringar i samtliga 371 

fjärrvärmesystem, som rapporterat in sin levererade värmeproduktion år 2015.  

Arbetet varken beaktar eller jämför fjärrvärme med andra uppvärmningsformer. Det ska förtydligas att 

författarna inte ser fjärrvärme som en entydig framtida lösning för uppvärmning. Inom arbetet kommer fokus 

ligga på primärenergi utan att en större värdering görs av dess ekonomiska, sociala eller miljömässiga aspekter. 

Avgränsningar i beräkningsmodellen har gjorts genom att endast inkludera utvalda allokerings- och 

värderingsmetoder, vilka förtydligas i kapitel 6. Vid kategorisering av fjärrvärmesystem har fokus legat på 

nätets storlek, produktionsmix, teknik samt nätets framtidsutsikter. 

Arbetet beaktar endast energieffektiviseringsdirektivet, direktivet om byggnaders energiprestanda samt 

Boverkets byggregler ur perspektivet primärenergifaktorer och primärenergianvändning. Således har övriga 

regelverk som kan tänkas beröra ämnet avgränsats bort. 
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Vid beräkning av primärenergifaktorer har avgränsning gjorts genom att exkludera fjärrvärme som köpts in 

från annan leverantör. Således är det endast den egna produktionen som beaktas.  

Primärenergianvändning i slutanvändningsfasen har i arbetets avgränsats bort. Detta eftersom det förslag på 

PEF el som Boverket (2017) presenterade inte beaktar slutanvändningsfasen.  
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5 Relaterade studier 
I kapitlet ges en överskådlig bild av primärenergifaktorer för fjärrvärme i olika EU-länder, där skillnaderna mellan 

primärenergifaktorer beskrivs. Det följs av en problematisering kring inkonsekvent beräkningsmetodik inom EU. När en 

internationell utblick och överblick skapats presenteras en mer noggrann redogörelse över identifierade allokerings- och 

värderingsmetoder utifrån svensk forskning, som tar ursprung från ett bokföringsperspektiv alternativt ett konsekvensperspektiv.  

5.1 Internationell överblick och problematisering 
Latõšov et al. (2016) menar att EU-länder idag flexibelt kan implementera primärenergi-konceptet, vilket 

tydliggörs genom att både definitionen av primärenergi och framtagande av primärenergifaktorer skiljer sig åt 

mellan EU-länderna. Avsaknaden av en enhetlig strategi för beräkningar av primärenergi i EU:s förordningar 

har lett till att primärenergianvändning idag kan beräknas på flera olika sätt (Swing Gustaffson et al., 2016). 

Det kan exemplifieras genom att studera grannlandet Danmark, där PEF för fjärrvärme är framtagen som en 

kombination av politiska ställningstaganden, beräkningar och med avsikten att gynna förnyelsebara 

energikällor, enligt Lauresen (2016). Dagens PEF för fjärrvärme har i Danmark satts till lägre än 1, vilket det 

gjorts som en följd av den stora mängden befintlig kraftvärmeproduktion (Banch, 2014). 

En klassifikationsstruktur innehållande de tre olika typerna av PEFs som används inom EU idag kan urskiljas 

i Tabell 2 och Tabell 3. Ett nationellt PEF innebär att en bestämd faktor gäller för alla fjärrvärmesystem i 

landet. Det betyder att hänsyn varken tas till bränslemix, produktionsmix eller teknologier, vilka samtliga kan 

ha betydelse för primärenergianvändningen i det enskilda nätet. Bränslemixen kan bestå av en stor andel 

förnyelsebart, ett nyare och renoverade system medför lägre värmeförluster, med rökgaskondenseringen kan 

verkningsgraden öka och möjligheten att använda spillvärme bidrar till minskat bränslebehov. Valet av ett 

nationellt PEF är enligt Latõšov et al. (2016) anmärkningsvärt, som menar system med något eller några av 

fördelarna ovan bör främjas genom lägre primärenergifaktorer.  

Den andra typen av kategorisering tillämpas i hälften av de studerade EU-länderna och innebär att hänsyn tas 

till bränslemix, produktionsmix och teknologier. Den tredje kategorin innebär att ett PEF beräknas för varje 

unikt enskilt fjärrvärmesystem. 

Tabell 2 - EU-länder med en bestämd PEF samt EU-länder där PEF beräknas för respektive fjärrvärmesystem. Tabell inspirerad av Latõšov et al. 
(2016) 

 

  

  

Typ av PEF Land PEF  

Nationellt värde 
 

Bulgarien 1,3 

Danmark 0,6–1,0 

Estland 0,9 

Finland 0,7 

Frankrike 1,0 

Beräknat för 
varje unikt 
fjärrvärmesystem 

Italien Ja 

Tyskland Ja 

Polen Ja 
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Tabell 3 - Primärenergifaktorer med avseende på bränslemix, produktionsmix och teknik för respektive EU-land. Tabell inspirerad av Latõšov et al. 
(2016) 

Land Kraftvärmeverk Värmeverk Spillvärme 
  Fossilt 

bränsle 
Förnyelsebart 
bränsle 

Fossilt 
bränsle 

Förnyelsebart 
bränsle 

Österrike 0,19 1,36 0,28 1 

Tjeckien Definierade mellan 0,1–1 - 

Ungern 0,83 0,5 1,26 0,76 - 

Slovakien 1,0–1,40 - 1,19–1,40 0,15 - 

Slovenien Medelvärde 1,2 Medelvärde 1 - 

Lettland 0,7 0 1,3 0,1  

Litauen 0,91 Medelvärde i landet 
0,17–0,9 Definierade för vissa fjärrvärmeproducenter 

- 

Storbritannien 1,06–1,22 1,01–1,10 1,06–1,22 1,01–1,10 1,34 

 

En del länder har exkluderats från klassifikationsstrukturen ovan, såsom Sverige, Kroatien, Rumänien och 

Nederländerna. De exkluderande länderna anses av Latõšov et al. (2016) ha bristande information om PEF 

och/eller inte införlivat dem ännu. Sverige tänkte inledningsvis frångå konceptet och istället tillämpa så 

kallade viktningsfaktorer, vilka skulle ha samma funktion som PEF men vara frikopplade från 

primärenergibegreppet. Boverket presenterade förslag på viktningsfaktorer, vilka de menade kunde användas 

som just primärenergifaktorer i syfte att uppfylla direktivet om byggnaders energiprestanda (Boverket, 2015). 

I det senaste förslaget från 2017 har Boverket dock valt att överge viktningsfaktorer och istället fokusera på 

just primärenergifaktorer (Boverket, 2017). 

Information om hur beräkning av primärenergifaktorer för fjärrvärme har genomförts i de länder som 

presenteras i Tabell 2 och 3 har sökts av författarna. Generellt har informationen gällande beräkningsmetoder 

varit begränsad och svåråtkomlig, speciellt då informationen i många fall varit publicerade med respektive 

lands inhemska språk. 

5.1.1 Hänsyn till lokala förutsättningar 
Majoriteten av de studerade länderna inom EU använder ett nationellt värde för PEF för fjärrvärme, se Tabell 
2. Det är enligt Wilby et al. (2014) problematiskt eftersom PEFs är naturligt föränderliga. Hänsyn vid 
beräkning bör därför tas till tid och geografisk lokalisering, såsom variationer i bränslemix, transporter och 
produktionsmetoder. Just geografiska faktorer tenderar att bli komplicerade att ta med i beräkningarna, då det 
krävs arbete att ta fram specifika data för varje enskilt fjärrvärmenät och dess försörjningskedjor. Beretta et al. 
(2012) menar att det finns ett behov av att verktyg som kan hantera dynamiska förändringar vid beräkningar 
av PEF, som är beroende av tid och lokala egenskaperna hos processerna i systemet. 
 
Energy Networks är ett analysverktyg som kan användas för beräkning av PEF med avseende på slutlig 
energianvändning i ett specifikt land eller region vid en särskild tidpunkt (Wilby et al., 2014). Ett sådant 
verktyg tar hänsyn till ett energisystems ständiga förändringar. PEF för ett specifikt system kan således 
studeras över tid, vilket gör det möjligt att säga något om huruvida energisystemet utvecklas i en positiv eller 
negativ riktning. 

 
5.1.2 Primärenergianvändning med olika metoder 
Profu (2016) menar att problematiken kopplad till primärenergi kan förklaras med den rådande bristen på en 

entydig metod för att beräkna primärenergi. Ur miljö- och resurssynpunkt kan dessutom olika former av 

primärenergi variera.  
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Swing et al. (2016) exemplifierar problematiken genom att studera tre alternativ för uppvärmning och 

ventilation i en fastighet utifrån 16 olika kombinationer av antaganden om primärenergianvändning. 

Alternativen bestod av A. Fjärrvärme med mekanisk frånluft, B. Fjärrvärme med värmeåtervinning från 

frånluft respektive C. fjärrvärme med frånluftsvärmpump. Resultatet visar att primärenergianvändningen 

skiljer sig betydande beroende på vilken primärenergiberäkningsmetod som använts. I ett fall hade fall A 

40 % högre primärenergianvändning än alternativ C och i ett annat hade C 320 % högre 

primärenergianvändning än alternativ A. Allokeringsmetoder för kraftvärmeverk respektive avfall, 

primärenergifaktorer för avfall, biobränsle, el och värme hade samtliga betydande påverkan på resultatet.  

Swing et al. (2016) menar att det kommer bli svårt att komma fram till en överenskommelse om en väg för att 

uppnå EU:s energieffektiviseringsmål, eftersom olika metoder för att uppskatta primärenergianvändning kan 

ge helt olika resultat. 

5.2 Primärenergifaktorer på EU-nivå 
År 2016 publicerades rapporten Final report – Evaluation of Pirmary energy factor calculation options for electricity 

(Esser & Sensfuss, 2016), i vilken det beskrivs hur primärenergifaktorer för el kan beräknas och vilka 

konsekvenser metoderna medför. Rapporten är beställd av EU-kommissionen och utgår från EU:s 

energieffektiviseringsdirektiv gällande hur primärenergifaktorer för el ska beräknas, baserat på kritik mot det i 

EED valda värdet på 2,5 för el. I rapporten presenteras fyra olika beräkningsmetoder vilka författarna anser 

både relevanta och överensstämma med energieffektiviseringsdirektivet. Resultatet av de olika beräkningarna 

för åren 2000–2030 kan ses nedan i Figur 12. Noterbart är att denna graf påvisar att PEF bör minska inom 

EU i framtiden, samtidigt som Boverket föreslår att PEF för el bör öka till 2,5 från och med 2021 i Sverige 

(Boverket, 2017). Det innebär således att svensk elanvändning kommer värderas sämre än EU-snittet sett till 

primärenergianvändning. 

Information och prognoser för det framtida europeiska energisystemet har hämtats ifrån PRIMES 2012 

Reference Scenario (Esser & Sensfuss, 2016). PRIMES-modellen är baserad på EU28s elmarknad, där 

marknadsjämvikt antas genom att priser sätts på olika energislag så att produktion och efterfrågan möts (EU-

Kommissionen, 2013). Modellen är dynamisk och tar fram ett resultat för varje efterfrågad tidsperiod, där 

hänsyn tas till antagna förändringar inom industrin, styrmedel, energimarknaden etc. (ibid.). 

 

Figur 10 - Beräknade Primärenergifaktorer för el för de fyra olika metoderna år 2000-2030 (Esser & Sensfuss, 2016) 

Utifrån graferna framgår att de beräknade primärenergifaktorerna kan variera med upp till 0,6 för ett givet år, 

beroende på vilka metoder och synsätt som antas. Skillnaden mellan metod 1 och metod 3 är att i det första 

fallet har energimetoden använts vid allokering av kraftvärme, medan metod 3 har använt 

alternativproduktionsmetoden (EU-Kommissionen, 2013). Då användning av alternativproduktionsmetoden 

sker allokeras en högre andel primärenergi på elen vid just kraftvärmeproduktion, vilket leder till att metod 3 
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erhåller en högre primärenergifaktor för samtliga år. De båda allokeringsmetoderna beskrivs mer ingående i 

avsnitt 53.1.  

Metod 2 å andra sidan bortser ifrån primärenergi som härstammar ifrån förnyelsebara källor och tar enbart 

hänsyn till de transporter, byggnationer samt driftunderhåll som krävs för att producera den förnybara elen. 

Fokus har istället legat på att beräkna den fossilbaserade produktionens primärenergifaktorer ur ett 

livscykelperspektiv. Även i detta fall har alternativproduktionsmetoden använts vid allokering av 

kraftvärmeproducerad el. Resultatet visar att primärenergifaktorn blir betydligt lägre än för övriga fall, 

speciellt i framtiden då andelen förnybar el i det europeiska nätet antas öka. (EU-kommissionen, 2013) 

Slutligen togs metod 4 fram för att skapa en övre gräns för primärenergifaktorn genom att ta hänsyn till 

förnybar produktion, fossilbaserad produktion ur ett livscykelperspektiv samt användning av 

alternativproduktionsmetoden för allokering av kraftvärme (EU-Kommissionen, 2013). Detta resulterade i 

den högsta primärenergifaktorn för samtliga studerade år. 

Tabell 4 - Sammanställning av centrala skillnader de fyra studerade metoderna emellan 

 Kraftvärmeallokering Hänsyn till förnybar 
primärenergi 

Fossil primärenergi ur 
ett livscykelperspektiv 

Metod 1 Energimetoden Ja Nej 

Metod 2 Alternativproduktionsmetoden Nej Ja 

Metod 3 Alternativproduktionsmetoden Ja Nej 

Metod 4 Alternativproduktionsmetoden Ja Ja 
 

En kort sammanställning av betydande parametrar i samtliga metoder redovisas i Tabell 4. Det framgår att 

den förnybara elproduktionen blir alltmer betydande i framtiden och att primärenergifaktorn minskar 

betydligt om de förnybara källornas primärenergi bortses ifrån. Slutligen visar det sig att genom att applicera 

ett livscykelperspektiv på fossilbaserad elproduktion så ökar primärenergifaktorn, vilket avspeglas i 

differensen mellan metod 3 och 4. 

Både Martinsson et al. (2012) samt Esser & Sensfuss (2016) konstaterar att det finns flera sätt att definiera 

och beräkna primärenergifaktorer för el, vilket leder till att inget absolut värde kan tas fram. De menar på att 

beräkningsmetoden som används måste väljas noggrant och representera det studerade systemet tydligt. 

Vidare konstaterar de att alla metoder genererar primärenergifaktorer under 2.5 efter år 2015 och att trenden 

är fortsatt nedåtgående. I och med detta menar de att den primärenergifaktor för el som är fastställd i EED är 

för hög och behöver omvärderas för att vara relevant. 

Gällande metodval rekommenderas i rapporten att alternativproduktionsmetoden används, då den på ett 

tydligt sätt tar hänsyn till skillnaden i kvalité på el och värme (EU-Kommissionen, 2013). De skriver även att 

ett livscykelperspektiv bör appliceras, framförallt gällande fossila källor, för uppnå ett mer rättvist resultat. 

Dock menar de att detta innebär en betydande ökning av beräkningarnas komplexitet, framförallt eftersom 

stora variationer förekommer i de olika energislagens produktion- och logistikkedjor. Därför föreslås i 

rapporten att schablonvärden används för att ta hänsyn till respektive energislags livscykel. 

5.3 Svensk forskning om primärenergifaktorer 
Profu (2016) ger i sin rapport Primärenergi för energiföretag förslag på hur beräkning av primärenergi kan göras. 

Projektet lyfter de metodmässiga frågor och problem om hur primärenergi bör beräknas och presenteras. I 

rapporten beskrivs vikten av att använda och väga samman flera olika metoder och perspektiv för att erhålla 

en rättvis helhetsbild av fjärrvärme. Det första steget handlar om att avgöra om ett bokföringsperspektiv eller 

konsekvensperspektiv ska tillämpas, vilka är två olika grundläggande miljövärderingsprinciper.  
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Bokföringsperspektivet innebär att primärenergin beräknas exempelvis genom allokering, för att sedan kunna 

jämföras mellan olika aktörer. Konsekvensperspektivet innebär istället att förändringar i system tas hänsyn till 

genom systemutvidgning, ofta med ett marginaltänk. (Profu, 2016) 

Utifrån Profu (2016) kan företag och aktörer med hjälp av konsekvensperspektivet göra följande: 

• Studera företagets totala nettobidrag till miljöpåverkan 

• Peka på verksamhetsområden som är betydelsefulla för miljöpåverkan 

• Analysera miljöeffekten av förändringar 

• Mäta och följa effekten av genomförda förändringar 

Med ett bokföringsperspektiv kan istället följande genomföras enligt Profu (2016): 

• Jämföra utsläpp/primärenergifaktorer med andra aktörer 

För energiföretag är kategorin ”undviken primärenergi” lika viktig som använd primärenergi, eftersom denna 

tas hänsyn till genom exkludering. I samma rapport av Profu (2016) beskrivs konsekvensperspektivet, där 

innehållet i sekundära bränslen och energibärare inte ska tas med i beräkningen av primärenergin. 

Exkluderingen motiveras med att dessa bränslen hade funnits tillgängliga även om inte kraftvärmen hade 

existerat. Deras primära syfte har inte varit att fungera som ett bränsle, däremot ska den efterbehandling samt 

transport som krävs för att kunna utnyttja det sekundära bränslet tas hänsyn till. Principen gäller även för 

avfall, där mängden avfall som uppkommer är oberoende av andelen energiåtervinning och ska således inte 

beaktas i beräkningarna. I de fall energiåtervinning baseras på importerat avfall kan konsekvenser av 

förändrad deponering i Europa också beaktas i beräkningarna. Rapporten belyser vikten av att ett 

hänsynstagande till den alternativa användningen av de restprodukter som används av energiföretaget. Extra 

viktigt anses det bli för olika typer av avfall som annars skulle kunna hamna på deponi eller liknande. 

Rapporten utgår från VMK:s primärenergifaktorer snarare än de som är sammanställda av SIS. Den stora 

skillnaden mellan källorna är att VMK exkluderar energiinnehållet i oförädlade biobränslen. Profu (2016) 

stödjer VMK och menar att exkluderingen är ett mer rättvist betraktelsesätt, eftersom att oförädlade 

biobränslen varken är en begränsad resurs i dagsläget eller primärt uppkommer för att eldas. Här råder dock 

skilda meningar aktörer och organisationer emellan, där vissa menar på att avfallsförbränning bör undvikas 

och att avfallet bör ses som ett primärbränsle (Finnveden et al., 2012). 

Profu (2016) argumenterar också för hur elen lämpligen bör beräknas. Istället för värden från VMK har 

bedömning utifrån påverkan i det nordeuropeiska elsystemet använts. I detta fall beaktas vad den 

producerade elen förväntas ersätta eller ersättas av i det fallet elproduktionen upphör. Denna el benämns 

konsekvensel och beräknas genom att studera vilken typ av elproduktion som kommer att 

tillkomma/försvinna. Konsekvensel beskrivs vara en mix av olika typer av kraftslag som ligger på marginalen 

i det nordeuropeiska kraftsystemet för ett specifikt år. Med bokföringsperspektivet däremot används ofta ett 

medelvärde för elproduktionen (nordisk residualmix).  

Information om allokering och värdering av avfall respektive restvärme har hämtats från Gode et al. (2012) 

rapport om primärenergi i avfall och restvärme. Rapporten är en del av ett projekt inom 

forskningsprogrammet Fjärrsyn och syftar till att bygga kunskap om användning av primärenergifaktorer för 

avfall och restvärme. En del i projektet berör kraftvärmeallokeringar, med fokus på hur fördelning av resurser 

och emissioner ska allokeras mellan samproduktion av el och värme (Martinsson et al., 2012). I delprojektet 

har olika allokeringsmetoder presenterats och analyserats.  De allokeringsmetoder som rapporterna redogör 

för presenteras mer ingående nedan. Siffror som presenteras i följande metoder och exempel är hämtade ur 

Miljöfaktaboken 2011 av Gode et al. (2011). 
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Tabell 5 - Klassificering av metoder för allokering och systemutvidgning 

 Kraftvärme Avfall Restvärme 

Bokförings-
perspektivet 

Energimetoden 
Exergimetoden 
Ekonomisk allokering 
Alternativproduktionsmetoden 
Swedish method 

Allokering till 
avfallssystemet/ 
energisystemet 
 

Ekonomisk allokering 
Noll till restvärme 

Konsekvens-
perspektivet 

Power bonus method Systemutvidgning till 
avfallets alternativa 
användning 
 

Systemutvidgning för 
användning av restvärme 
Systemutvidgning för 
utvinning av restvärme 

 

5.3.1 Allokeringsmetoder för kraftvärme 
Följande underkapitel baseras på rapporten Kraftvärmeallokeringar av Martinsson et al. (2012) och tar upp olika 

allokeringsmetoder för kraftvärmeproduktion. Nedan följer en förklaring till de ekvationer som presenteras i 

avsnittet: 

Epeh Allokering av primärenergi till värmegenerering från bränsle [kWh] 
Epe Bränslets totala primärenergiåtgång [kWh] 
Qh,tot I kraftvärmeanläggningen nettogenererad fjärrvärme [kWh] 
Wchp,net Nettogenererad el i kraftvärmeverket där avdrag gjorts för intern användning av el [kWh] 
Wchp,el El producerad i det studerade kraftvärmeverket 
ηq Alternativ värmeverkningsgrad (förbränning av bränsle för enbart värmeproduktion i separat 

anläggning) 
ηW Alternativ elverkningsgrad (förbränning av bränsle för enbart elproduktion i separat 

anläggning) 
ex Den genererade fjärrvärmens exergifaktor 
PEFfj Primärenergifaktor fjärrvärme, som avser ett specifikt fjärrvärmenät 
PEFel Primärenergifaktor el, som avser el från ett regionalt elsystem 
ΣQfdel(j)  Fjärrvärme levererad till slutkunder på fjärrvärmenätet 

 

Energimetoden 

Miljöpåverkan delas upp utifrån mängden MWh el/värme som producerats i ett kraftvärmeverk. Metoden 

innebär att en typ av fysikalisk allokering görs. Andelen el och värme värderas i denna metod på samma sätt 

då en 1:1 ratio erhålls. Metoden används av Statistiska Centralbyrån och Energimyndigheten. Den är enkel att 

använda, vilket tydliggörs i exemplet som följer. För ett kraftvärmeverk som producerar 72 enheter värme 

och 23 enheter el från 100 enheter bränsle (Martinsson et al. 2012) erhålls följande resultat: 

 

𝐸𝑝𝑒ℎ

𝐸𝑝𝑒
=

𝑄ℎ,𝑡𝑜𝑡

𝑄ℎ,𝑡𝑜𝑡+𝑊𝑐ℎ𝑝,𝑛𝑡𝑒
=

72

72+23
= 0,76   [5]  

Exergimetoden 

Enligt exergimetoden allokeras mer miljöpåverkan till elen eftersom den har exergivärdet 1. Exergi 

karakteriserar ett energislags förmåga till att utföra arbete, där el har det maximala värdet 1. Den termiska 

energin har värdet 0,21 vid 100 °C och en omgivningstemperatur på 20 °C (Çengel et al., 2008). 

Samma formel samt produktionsfördelning som för energimetoden används i exemplet nedan för 

exergimetoden. Exergifaktorn tas fram genom att använda formeln för Carnotverkningsgraden, som 
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innefattar temperaturen på värmet (vattnet) samt omgivningens temperatur (vilken brukar sätts till 20 

Celsius). Då temperaturen på värmet ökar stiger även exergifaktorn, då mer energi finns tillgänglig att 

utvinnas (Çengel, 2008). Notera att resultatet i ekvation [6] blev 0,4 gentemot 0,76 i ekvation [5]. Mindre 

påverkan/energianvändning allokeras alltså till värmeproduktionen då exergimetoden används. (Martinsson et 

al. 2012) 

 
𝐸𝑝𝑒ℎ

𝐸𝑝𝑒
=

𝑒𝑥∗𝑄ℎ,𝑡𝑜𝑡

𝑒𝑥∗𝑄ℎ,𝑡𝑜𝑡+𝑒𝑥∗𝑊𝑐ℎ𝑝,𝑛𝑡𝑒
=

0,21∗72

0,21∗72+1∗23
= 0,4   [6] 

 

Alternativproduktionsmetoden 

Denna metod tar hänsyn till att mer bränsle hade behövts om elen och värmen skulle ha producerats i 

separata processer, vilket gör att kraftvärmen av uppenbara skäl gynnas (Martinsson et al. 2012). Vid 

beräkningen används alternativa verkningsgrader för el- samt värmeproduktion, vilka med fördel hämtas från 

2004/8/EG (kraftvärmedirektivet). Formeln ser ut enligt följande: 

 
𝐸𝑝𝑒ℎ

𝐸𝑝𝑒
=

𝑄ℎ,𝑡𝑜𝑡
𝜂𝑞

𝑄ℎ,𝑡𝑜𝑡
𝜂𝑞

+
𝑊𝑐ℎ𝑝,𝑛𝑒𝑡

𝜂𝑤

   [7] 

Alternativmetoden finns delvis förankrad som en standard i EU:s kraftvärmedirektiv, däremot är den mer 

utvecklad i detta format då allokeringen mellan el och värme är tydlig. Även i internationella sammanhang 

finns metoden representerad, i artikeln Study on free allocation of emission allowances for district heating production under 

ETS for the period 2013-2020 based on benchmarking principles (Hiltunen et al., 2009) beskrivs metoden med 

benämningen ”Benefit sharing method”. Det konstateras även i denna artikel att antalet allokeringsmetoder 

som används av olika EU-länder är i princip lika många som antalet länder, det finns således en mängd 

variationer på metoderna.  

Power bonus method  

Denna metod har som grundförutsättning att värme är huvudprodukten medan elen ses som en biprodukt. 

Metoden beskriver hur ett energisystem påverkas vid en förändrad fjärrvärmeanvändning. Elen som 

produceras ur kraftvärmeverken antas ersätta annan elproduktion inom ”regionen”, vilket i praktiken innebär 

att den mängd primärenergi som hade krävts för att producera elen subtraheras från kraftvärmeverkets totala 

primärenergianvändning (bygger på standarden EN 15316-4-5). Nedan framgår hur uträkningen går till: 

𝑃𝐸𝐹 =
( ∑ 𝐸𝑝𝑒,𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑃𝐸𝐹𝑏𝑟,𝑖 −𝑃𝐸𝐹 𝑒𝑙 × 𝑊𝑐ℎ𝑝,𝑒𝑙)

 ∑ 𝑄𝑓𝑑𝑒𝑙,𝑗
𝑛
𝑗=1

    [8] 

I detta fall är det PEF-bränsle och PEF-el som kan vara svårt att ta fram, el-faktorn kan tas fram antingen att 

sätta den till EU:s marginalfaktor 2,5 eller utefter el-faktorn i det regionala elsystemet. Bränslet kan tas fram 

utifrån dess sammansättning (mix). 

Ekonomisk allokering 

Metoden innebär att miljöpåverkan allokeras med avseende på det ekonomiska värdet för elen samt värmen 

som produceras. Eftersom priset på elen samt värmen är volatilt kan uträkningen ske på olika sätt, exempelvis 

genom ett medelvärde eller tidsdifferentiering. Metoden beskrivs dock inte vara vanligt förekommande för 

kraftvärmeproduktion. (Martinsson et al. 2012) 

Swedish 2/7 Method 

Metoden innebär i korthet att el allokeras 5/7 och värme 2/7 av de totala emissionerna vid 

kraftvärmeproduktion. Detta baseras på energitjänstdirektivet 2006/32/EC, där snittverkningsgraden för 



46 

 
 

elproduktion inom EU är 40 %. Det är även ifrån denna verkningsgrad EU:s primärenergifaktor 2,5 för el 

kommer ifrån. (Martinsson et al. 2012) 

Andra metoder som tas upp är Primärenergimetoden (fungerar som power bonus method men antar att elen 

som ersätts är producerad i kondenskraftverk) samt decreased electricity production method (används när 

fjärrvärmenät inte är helt utbyggda och kondenskraften antas komma att konverteras till kraftvärme inom en 

snar framtid). Det förklaras även i rapporten att allokeringsmetoderna är att föredra när rena värden ska 

beräknas och jämföras, medan systemutvidgning (power bonus, primärenergimetoden, DEPM) kan användas 

när analyser av förändringar i större system ska genomföras. 

Sammanfattningsvis, för allokering är alternativmetoden att föredra då både el och värme ges fördelar. Det är 

även den metod som anvisas av Environmental Product Declaration, vilket är en oberoende miljödeklaration 

som tar hänsyn till produkter ur ett livscykelperspektiv (EPD, 2017). Vidare sammanfaller 

alternativproduktionen med GHG-protokollets riktlinjer samt till stor del vad som föreslås i EU:s 

kraftvärmedirektiv 2004/8/EG. 

Vid systemutvidgning är det framförallt primärenergimetoden samt power bonus method som används för att 

undersöka hur systemet påverkar dess omgivning. Hur den ersatta elen ska definieras finns inte beskrivet. Här 

kan både marginalel eller elmix kan användas, vilket påverkar resultatet betydligt. 

5.3.2 Värdering av avfall 

Information i kapitlet nedan om allokering och värdering av avfall har hämtats från rapporten Primärenergi i 

avfall och restvärme av Gode et al. (2012). I rapporten diskuteras ett antal olika synsätt på avfall och dess 

primärenergifaktor, vilka presenteras nedan: 

Allokering till avfallssystemet innebär ett synsätt där förbränningen av avfallet sker i bortskaffningssyfte. 

Oavsett sammansättning på avfallet så betraktas värme från avfallsförbränningen som gratis ur miljösynpunkt. 

Med detta synsätt ansätts PEF till 0 alternativt 0 + 0,04, vilket motsvarar den insatsenergi i form av 

pumpenergi som krävs. Primärenergifaktorn för avfall blir högre då all primärenergi allokeras till 

energisystemet. PEF-avfallsbränsle föreslås till 1,16. Det är ett termodynamiskt perspektiv där all energi i 

avfallet beaktas, från insamling till leverans till kraft- eller värmeverket. 

Ekonomisk allokering kan liksom vid allokering i kraftvärmeverk göras även för avfallsförbränning. 

Miljöpåverkan mellan energiutvinning och avfallsbehandling fördelas då i proportion mot förväntade intäkter. 

Till följd av att mottagningsavgiften för avfall ofta står för den dominerande intäkten blir miljöpåverkan för 

värme med denna metod låg.  

Alternativt kan systemet utvidgas ytterligare och hänsyn tas här till avfallets alternativa öde, såsom deponi 

eller materialåtervinning. Beroende på avfallets öde får avfallet större eller mindre påverkan på miljön 

(Björklund et al., 2007). En alternativanvändning av avfallet innebär lägre miljöpåverkan än värmeutvinning 

genom förbränning. Systemutvidgning är inte helt oproblematiskt enligt Gode et al. (2012), som poängterar 

att avfall kan ha olika typer av alternativ användning. I den studerade rapporten presenteras olika exempel på 

PEF för avfallsbränsle, som beror på avfallets alternativa användning. 

Det första exemplet som Gode et al. (2012) presenterar innebär att hälften av avfallet inte har någon 

alternativanvändning, varför faktorn halveras till 0,5. Den andra hälften av avfallet betraktas som bioenergi 

och PEF ansätts till 1. Dessutom görs ett tillägg för uppskattad primärenergianvändning vid transport och 

sortering av avfallet på 0,16. Således blir den totala primärenergifaktorn för avfallsbränslet 0,66. 

I det andra exemplet betraktas den alternativa användningen av avfallet ur ett bredare europeiskt perspektiv. 

Till följd av den europeiska marknaden antas en del av det svenska avfallet hamna på deponier. En 
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bedömning görs om att 15 % av energin i avfallet utvinns vid dessa deponier. Ianspråktagande av avfall 

medför i detta fall en faktor på 0,15. Liksom i föregående exempel adderas en faktor på 0,16 och den totala 

PEF avfallsbränsle blir 0,3. 

Gode et all (2017) menar att det finns ytterligare en gren inom systemutvidgning till avfallets alternativa 

användning, vilket innebär att synsättet borde-tänkande appliceras. Det betyder att respektive fraktion i 

hushållsavfallsmixen studeras utifrån avfallshierarkin. Borde-tänkande på svenskt avfallsgenomsnitt resulterar 

i en PEF på 0,61. Om avfallet hanteras på bästa möjliga sätt enligt borde-tänkande beaktas endast hjälpenergi, 

vilket leder till en faktor på 0,04. 

För att avgöra hur allokering ska göras kan frågan huruvida avfallet förbränns i energiåtervinningssyfte eller i 

syfte att bortskaffas ställas. I det första fallet allokeras miljöpåverkan till energisystemet och i det andra fallet 

allokeras miljöpåverkan istället till avfallssystemet. Det finns en gräns definierad i EU:s avfallsdirektiv, som 

redogörför när det är återvinning respektive bortskaffande av hushållsavfall. 

Gode et al. (2012) föreslår att avfall som inte annars hade kunnat materialåtervinnas bör tilldelas 

primärenergifaktorn 0 eller nära 0. Detta resonemang är inte helt oproblematiskt, då frågan om vad som är 

värt att materialåtervinna och respektive fraktion ska värderas kvarstår. Slutligen föreslår projektet en 

primärenergifaktor på 0,61 för genomsnittligt hushållsavfall. 

En uppföljning av projektet har gjorts av Gode et al. (2013) i syfte att vidareutveckla metoder kring 

primärenergifaktorer för avfallsbränslen (Gode et al., 2012). Uppföljningen har mynnat ut i rapporten 

Värdering av fjärrvärmens resurseffektivitet. I den rapporten kommer författarna fram till att primärenergifaktorn 

för ett bränsle bestäms utav följande:  

• Energiinnehållet i själva bränslet samt hur bränslet bedöms/värderas (om det ska inneha 

primärenergi eller inte, exempelvis antar VMK att biobränslets energiinnehåll är noll) 

• Åtgång i varje steg i livscykel/omvandlingsprocess. Inom detta måste cut-off regler tillsättas. 

Dessutom belyser Gode et al. (2013) återigen att det är viktigt att skilja på avfall som ”borde” gå till 

materialåtervinning och vad som ”borde” förbrännas. 

5.3.3 Överskottsvärme 

Följande information om allokering av restvärme baseras på rapporten Primärenergi i avfall och restvärme av Gode 

et al. (2012). I rapporten beskrivs restvärme vara mindre spretigt än avfallsbränslen, som har fler synsätt 

såsom värdering och val av systemgränser. Resultatet i rapporten pekar på att restvärme inte ska bära någon 

primärenergi, som istället bör allokeras till kärnprocessen. De resurser som allokeras till restvärmen kan 

således sättas till noll med motivet att restvärmen varken har någon alternativ användning eller ger upphov till 

någon extra miljöpåverkan. Det poängteras dock av Gode et al. (2012) att detta synsätt kan medföra en 

förenklad bild av verkligenheten. 

 

Alternativt genomförs systemutvidgning för användning av restvärme, som innebär att tillskott av restvärme 

medför att energi från andra källor kan reduceras. Miljöpåverkan från de energikällor som kan minskas 

tillskrivs restvärmen, som ofta får en hög miljöpåverkan enligt denna metod. 

 

Även ekonomisk allokering kan tillämpas, vilket innebär att miljöpåverkan allokeras till det ekonomiska värdet 

för restvärmen respektive anläggningens andra produkter. Metoden leder ofta till relativt låg miljöpåverkan 

för restvärmen.  
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5.3.4 Regelstyrd energivärdering av byggnader 
I rapporten Energivärdering av byggnader analyserar Karlsson et al. (2017) regelstyrd energi- och miljövärdering 
av byggnader. Målet med projektet är bland annat att motivera och ange värden på primärenergifaktorer och 
energiformfaktorer, samt visa på hur dessa faktorer kan användas för energivärdering av en byggnad. 
 
Karlsson et al. menar att värdet på en primärenergifaktor inte kan ansättas godtyckligt för att styra 

användning av en specifik energibärare, eftersom primärenergifaktorn ger ett mått på den faktiska 

förbrukningen av energiresurser. Faktorer som är justerade efter politiska och ekonomiska önskemål samt 

värderingar bör istället särskiljas, vilket görs i rapporten genom att benämna dem energiformfaktorer.  

I rapporten diskuteras problematiken med att hänsyn får tas till lokala förutsättningar vid implementering av 

primärenergifaktorer enligt direktivet om byggnaders energiprestanda. Begreppet primärenergifaktor är 

egentligen strikt definierat (vilket presenterats i avsnitt 2.1.1), varför EU:s anvisning kan uppfattas som 

svårtolkad. 

Beräkning av primärenergifaktorer för el görs genom att studera energiomvandlingen från en energibärare till 

el respektive värme. Om energibäraren är ett fossilt bränsle krävs det 2,5 gånger mer primärenergi för att 

leverera 1 kWh el jämfört med 1 kWh värme. Karlsson et al. (2017) påpekar att den största svagheten med 

denna metod är att den endast beaktar primärenergikällans värmevärde och inte dess förmåga att omvandlas 

till mekanisk eller elektrisk energi. Metoden passar bättre för beräkning i ett europeiskt energisystem, eftersom 

elproduktion i större utsträckning är baserad på fossilt bränsle där. I det svenska energisystemet däremot finns 

det en stor andel vattenkraft, som med små förluster kan omvandlas till el. Det anses vidare svårt att beräkna 

entydiga värden för primärenergifaktorer för kärnkraft och olika typer av biobränslen. Beroende på hur 

restavfallet betraktas skiljer sig primärenergifaktorn avsevärt för kärnkraft. 

Karlsson et al. (2017) lyfter ett kritiskt resonemang kring metoder för beräkning av primärenergifaktorn för 

svensk och nordisk elmix. Kritiken handlar om att summering av primärenergifaktorer görs för olika typer av 

energibärare, såsom vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och biobränsle. Hänsyn borde här tas till de olika 

energiformerna, som potentiell energi, kinetisk energi kärnenergi och kemisk energi.  

Vad gäller primärenergifaktorn för fjärrvärme anses den enklare att beräkna, eftersom olika typer av bränslen 

står för den primära energin. Beroende på hur oförädlat biobränsle och spillvärme betraktas varierar 

primärenergifaktorn för fjärrvärme. Det finns således ett flertal metoder för beräkning av faktorer för olika 

energibärare. Rapporten av Karlsson et al. (2017) visar på hur primärenergifaktorn för fjärrvärme varierar 

med beräkningsmetoderna mellan år 2004–2013. 

Följande fyra metoder, innehållande olika principer för värdering, har i rapporten av Karlsson et al. (2017) 

använts för beräkning av PEF för fjärrvärme: 

1. Totalt PEF: Total primärenergiförbrukning mäts. Samtliga bränslen per energibärare ges ett 

värde som är större än 1 då dess energiinnehåll tas hänsyn till. Detta inkluderar även PEF för 

avfallsbränslen och spillvärme.  

2. Icke-förnybar PEF: Liknar metoden ovan men PEF för förnyelsebar energi har satts till 0, 

varför metoden ger ett mått på andelen förnyelsebar energi. Hänsyn tas till beredning av den 

sekundära energin.  

3. Miljöfaktaboken: PEF = 0 för avfallsbränslen, flis från returträ och vindenergi. Hänsyn tas till 

beredning av den sekundära energin. 

4. Svensk fjärrvärme: PEF = 0 för biobränslen värderade som restprodukter. PEF = 0 även för 

avfall och spillvärme.  
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Allokering mellan el- och fjärrvärmeproduktion har gjorts med alternativproduktionsmetoden. Figur 11 visar 

att Total PEF är relativt konstant, vilket förklaras med att andelen kraftvärme och total-verkningsgraden är 

ungefär samma som tidigare. Som en följd av ökad användning av bio- och avfallsbränslen visar de övriga 

metoderna på en annan trend med sjunkande PEF-värden.  

 

Figur 11 - Primärenergifaktorer för fjärrvärme beräknade med olika metoder (Karlsson et al., 2017) 
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6 Beräkningsmodell 
I följande kapitel redogörs för den beräkningsmodell som använts i arbetet vid framtagning av primärenergifaktorer. Vidare 

presenteras och motiveras val av data för el och bränsle samt använda allokeringsmetoder. Detta resulterade i tio stycken olika 

fall, som åskådliggörs i Figur 12 och Figur 13.  

6.1 Upplägg 
De ingående bränslenas primärenergifaktorer samt den el som produceras i kraftvärmeverken har utgjort 

grunden vid framtagningen av PEF fjärrvärme. Data har inhämtats både från SIS och VMK, vilka är de två 

källor med primärenergifaktorer för en större mängd olika bränslen som identifierats. Dessa data har sedan 

använts för att ta fram primärenergifaktorer för fjärrvärme. 

I modellen har både konsekvens- och bokföringsperspektivet beaktats. Inom bokföringsperspektivet 

förekommer tre allokeringsmetoder samt två angreppssätt på el. Endast en metod har använts inom 

konsekvensperspektivet, power bonus method, som tar hänsyn till att den i kraftvärmeverket producerade 

elen kan ersätta marginalel eller konsekvensel. Utöver angreppsätt på el har ingen åtskillnad gjorts för 

ingående bränslen mellan perspektiven, då tydlig skillnad i resultat erhålls med olika data för el (Profu, 2016).  

Vid allokering mellan producerad el och fjärrvärme i de olika fjärrvärmenätens kraftvärmeanläggningar har 

hela systemet betraktats som ett kraftvärmeverk. Ett fjärrvärmesystem kan egentligen innehålla både 

värmekraftverk och kraftvärmeverk. Denna förenkling har gjorts för att göra allokering möjlig inom arbetets 

tidsram. Dessutom har förluster i fjärrvärmenätet, pumpenergi och övrig primäråtgång i slutanvändningsfasen 

avgränsats bort, vilket motiveras med att el-faktorerna inte innehåller dessa förluster.  

6.2 Bokföringsperspektivet 
Värmemarknadskommittén har kommit överens om att bokföringsperspektivet ska användas vid framtagning 

av primärenergifaktorer för fjärrvärme, vilket framgår i dokumentet Överenskommelser i värmemarknadskommittén 

(VMK, 2016). Den överenskommelsen är delvis grundad på ställningstaganden som gjorts av 

branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Dessutom ger perspektivet enligt Profu (2016) möjlighet att 

jämföra primärenergifaktorn för fjärrvärme i ett fjärrvärmesystem med ett annat. Bokföringsperspektivet 

uppfattades därmed vara intressant att utgå ifrån i beräkningsmodellen.  

I Figur 12 åskådliggörs de allokeringsmetoder som använts i arbetet: energimetoden, exergimetoden och 

alternativproduktionsmetoden, vilka presenterades i kapitel 5. Energimetoden valdes då den förespråkas av 

Energimyndigheten och Statistiska centralbyrån, samt är enkel att använda enligt Martinsson et al. (2012). 

Alternativproduktionsmetoden används av VMK och EPD, och metoden anses av Martinsson et al. (2012) ge 

fördelar både till el och värme. Exergimetoden har inkluderats i modellen då det enligt Karlsson et al. (2016) 

är viktigt att ta hänsyn till energikällornas olika kvalitet. Exergimetoden är som beskrivet i litteraturstudien 

väsentligt beroende av den exergifaktor som värmen tilldelas. I beräkningsmodellen har exergifaktorn satts till 

0,21, vilket som tidigare förklarats motsvarar en vattentemperatur på 100 °C och en omgivningstemperatur på 

20 °C. Just detta värde har även använts i tidigare studier som berör exergiinnehållet i fjärrvärme (Erlandsson, 

2009) 

Vad gäller el har nordisk residualmix använts för fallen med data från VMK, i enlighet med deras riktlinjer. I 

de fall tas ingen hänsyn till att en del fjärrvärmebolag använder ursprungsmärkt el, vilket innebär att de 

primärenergifaktorer som beräknas är något pessimistiskt uppskattade. SIS använder istället nordisk elmix, 

alltså är den ursprungsmärkta elen också inkluderad i denna mix och ger därmed en mer positiv skattning av 

elmixen. För att beräkna primärenergifaktorn för nordisk elmix använder sig SIS av följande ekvation:  

𝑁𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘 𝐸𝑙𝑚𝑖𝑥 = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓ö𝑟𝑛𝑦𝑏𝑎𝑟 𝑒𝑙 ∙ 1,1 + 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙 𝑒𝑙 ∙ 2,2 + 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘ä𝑟𝑛𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑠𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙 ∙ 2,92   [9] 



51 

 
 

Andelen elproduktion från respektive energikälla baseras på elproduktionen i norden. Som framgår av 

ekvation [9] delas produktionen upp i tre kategorier; förnybar-, fossil- samt kärnkraftsproducerad el. 

Information om elproduktion i norden har hämtats från NordREGs rapport Nordic Market Report 2014 – 

Development in the Nordic Electricity Market, där andelarna uppgår till ca 66, 13 samt 21 % för respektive kategori 

(NordREG, 2014). Den data som använts är baserad på år 2013, då författarna inte återfunnit 

produktionsdata per energibärare i norden för år 2015. 

 

 

Figur 12 - Flöde över vilka allokeringsmetoder, data för bränslen och angreppsätt på el som inkluderats i beräkningsmodellen 
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6.3 Konsekvensperspektivet 
Det andra perspektivet som studerats är konsekvensperspektivet, som tar hänsyn till förändringar i ett större 

energisystem, som blir intressant då Sveriges elsystem blir allt mer integrerat med det nordeuropeiska. I Figur 

13 nedan framgår det att endast power bonus method använts för tillgodoräknande av producerad el. Det är 

den enda metod som identifierats inom perspektivet. 

Inom detta perspektiv kan systemutvidgning göras för de olika bränslen som fjärrvärmen baseras på. Det 

innebär att bränslenas alternativa öde undersöks, exempelvis kan importerat avfall för energiåtervinning ses 

som ett sätt att undvika deponi i Europa, vilket i sin tur genererar en lägre primärenergifaktor. Hänsyn har 

inte tagits till alternativa öden som ovannämnda eftersom det enligt Profu (2016) kan anses tillräckligt att 

fokusera på elen för att få en rimlig omfattning på studien. 

Inom perspektivet användes konsekvensel för det nordeuropeiska elsystemet, som innebär marginalelen det 
senaste året. Användning av konsekvensel gör det möjligt att visa på el som tillkommer om elproduktion från 
kraftvärmeverket tas bort. I modellen har förslaget från Boverket (2017) med en primärenergifaktor på 2,5 för 
el från år 2021 använts. Primärenergifaktorn kan således betraktas motsvara marginalelen i Europa, som 
består av elproduktion från kolkondenskraftverk (Gode et al., 2009). 

 
Figur 13 - Flöde över vilka allokeringsmetoder och data som beaktats i beräkningsmodellen inom konsekvensperspektivet 

6.4 Uppdelning av primärenergifaktorer 
För att undersöka hur de beräknade primärenergifaktorerna bör presenteras och analyseras har de studerade 

näten delats upp, vilket tydliggörs i Figur 7 i metodkapitlet. Uppdelning har gjorts med avseende på: 

implementerad teknik, storlek på nätet och ingående bränslen. Teknik har undersökts genom att studera 

fjärrvärmesystem med och utan kraftvärme. Storlek på nät har baserats på mängd levererad fjärrvärme, där 

näten delats in i tre storlekskategorier enligt avsnitt 7.4.2. Bränslemixen har framförallt baserats på andelen 

avfall. Avfallet valdes att studeras på grund av följande två faktum; dels att både VMK och SIS värderar avfall 

lågt i förhållande till andra bränslen, dels att avfall är ett debatterat ämne där energiåtervinning av vissa 

ifrågasätts. En känslighetsanalys har genomförts i kapitel 7, där värdet på avfall ökats från 0,04 till 1,04 för att 

ta hänsyn till avfallets energiinnehåll. Detta för att undersöka vad en alternativ värdering avfall resulterar i för 

PEF fjärrvärme. 
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Vid uppdelning av PEF har allokering genomförts med enbart alternativproduktionsmetoden, då metoden 

rekommenderas av SIS och VMK. För konsekvensperspektivet har power bonus method och europeisk 

marginalel använts, med bakgrund av Boverkets förslag. 

För samtliga kategorier har de beräknade primärenergifaktorerna presenterats med ett median-, medel och ett 

totalt värde. Det totala värdet för respektive kategori har tagits fram genom att studera de ingående näten som 

ett stort system. Således summeras allt bränsle samt el- och fjärrvärmeproduktion för de aktuella näten, varpå 

en PEF-beräkning genomförs som representerar den valda uppdelningen. 

Enkätsvaren användes för att ta fram en medelbränslemix för de tillfrågade näten, som har legat till grund för 

beräkningar av framtida primärenergifaktorer. Då mycket information saknades och den framtida 

bränslemixen är hypotetisk har inga omfattande beräkningar genomförts; enbart primärenergifaktorer med ett 

konsekvensperspektiv och marginalel har presenterats. Författarna bedömde att denna metod var enklast att 

genomföra med den begränsade data som fanns tillgänglig. Syftet med de framtida beräkningarna är inte att 

erhålla ett exakt och rättvist värde, utan snarare att undersöka huruvida primärenergifaktorer varierar över tid. 

Vid beräkning av de framtida primärenergifaktorerna utifrån konsekvensperspektivet användes power bonus 

method (se ekvation [8]). Skillnaden för det framtida fallet är att inga siffror gällande bränsletillförseln fanns 

tillgängliga, utan enbart nätens prognostiserade fördelning gällande värme- och elproduktion. För att ta 

hänsyn till verkningsgraden i de olika anläggningarna har därför faktorer för bränsletillförseln för respektive 

nät år 2030 tagits fram baserat på bränsletillförseln år 2015. För ett nät som år 2015 använde 15 enheter 

bränsle, producerade 11 enheter värme och 2 enheter el erhölls en bränslefaktor enligt ekvation [9]. Med 

antagandet att produktionsfördelningen år 2030 var 80 % värme och 20 % el för det beräknande nätet kunde 

ekvation [8] skrivas om till ekvation [10]. Skillnaden blir att beräkningen utfördes i procentuella termer snarare 

än absoluta. Ekvation [9] och [10] applicerades sedan på alla tillfrågade nät som svarat på enkäten. 

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 2015 =
𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 2015

𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 2015
=

15

11 + 2
≈ 1,15    [9] 

 

𝑃𝐸𝐹 =
𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 2015×𝑃𝐸𝐹𝑏𝑟,𝑖 − 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙 2030× 𝑃𝐸𝐹 𝑒𝑙 

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 2030
=

1,15×𝑃𝐸𝐹𝑏𝑟,𝑖 − 0,2× 𝑃𝐸𝐹 𝑒𝑙 

0,8
     [10] 

För att beräkna den totala primärenergifaktorn multiplicerades respektive näts bränslefaktor, andel el och 

värme med 2015-års tillförsel- och produktionsnivåer. En förenklad relation mellan de olika näten med 

avseende på dess storlek erhölls. Därefter kunde den totala primärenergifaktorn för näten år 2030 beräknas. 

6.5 Ingående data för olika bränsletyper 
De data som använts från VMK och SIS gällande primärenergifaktorer för olika bränsletyper presenteras 

nedan i Tabell 6. De 19 kategorier motsvarar de som presenteras i Bilaga 2, med tillskott av rubrikerna 

”Övrigt fossil” och ”Köpt producerad specifik fjärrvärme”. Dessa två kategorier har adderats för att öka 

transparensen mellan den tillgängliga nätstatistiken från Energiföretagen Sverige samt primärenergifaktorer 

för de olika bränsletyperna framtagna av VMK och SIS. 

I Tabell 6 framgår att de båda aktörerna värderar majoriteten av bränsletyperna på ett likartat sätt. Förutom 

skillnaden i syn på el är det framförallt värden på olika biobränslen som skiljer sig åt. Kategorierna ”Oförädlat 

biobränsle” samt ”Bioolja” skiljer sig med värdet 1, eftersom VMK klassar oförädlat biobränsle som en 

sekundär bränslekälla. Hänsyn tas därför inte till dess energiinnehåll utan enbart energianvändning för 

utvinning, transport, distribution och slutanvändning. SIS å andra sidan utgår ifrån att de oförädlade 
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biobränslena ses som primärbränslen, därav tilldelas de en primärenergifaktor över 1 där bränslets 

energiinnehåll inkluderats. 

Angående synen på avfall delar både VMK och SIS uppfattning och tilldelar kategorin en PEF på 0,04, med 

utgångspunkten att det är ett sekundärbränsle som måste omhändertas. Med detta synsätt betraktas 

avfallsförbränning som positivt med avseende på primärenergianvändning, och något som med fördel kan 

utvecklas i framtiden.  

Tabell 6 - Primärenergifaktorer för 19 olika bränslekategorier framtagna utifrån VMK och SIS perspektiv (VMK, 2016; SIS, 2014) 

Bränsletyp Primärenergifaktor 
VMK 

Primärenergifaktor 
SIS 

Stenkol 
Eldningsolja (alla typer) 
Naturgas 
Åkergrödor 
Avfall 
Avfallsgas, avfallsgas från industrin 
RT-flis 
Oförädlat biobränsle (bark, grot, spån, stamvedsflis) 
Förädlat biobränsle (träpellets, träbriketter, träpulver) 
Bioolja 
Torv 
El till värmepump 
Rökgaskondensering 
Elpannor 
Spillvärme 
Hjälpel 
Annat 
Övrigt fossil 
Köpt prod.spec fjv 

1,15 
1,11 
1,09 
1,05 
0,04 
0,08 
0,05 
0,03  
1,05 
0,04 
1,01 
Varierar 
0 
Varierar 
0 
Varierar 
1,11 
1,11 
1,11 

1,15 
1,11 
1,09 
1,05 
0,04 
0,06 
0,05 
1,03 
1,15 
1,04 
1,01 
Varierar 
0 
Varierar 
0 
Varierar 
1,11 
1,11 
1,11 
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7 Resultat och analys 
I kapitlet presenteras primärenergifaktorerna beräknade utifrån den beräkningsmodell som beskrevs i föregående kapitel. 

Resultat i form av primärenergifaktorer framtagna med varierande perspektiv, allokeringsmetoder, datakällor och angreppssätt 

på el redovisas. Slutligen presenteras resultatet gällande framtida bränslemix som erhölls i den genomförda enkäten och hur den 

kan påverka primärenergifaktorn för fjärrvärme framåt. Samtidigt analyseras det erhållna resultatet och uppdelning av 

primärenergifaktorer utifrån kraftvärme och värmekraft, storlek på nät och slutligen bränslemix. 

7.1 Primärenergifaktorer inom bokförings- och konsekvensperspektivet 
I Figur 14 presenteras primärenergifaktorer för svensk fjärrvärme år 2015, där alla nät har slagits ihop och 

beräknats som ett. Primärenergifaktorerna presenteras för de fall som redovisades i kapitel 6, med olika 

kombinationer av perspektiv, allokeringsmetoder, data och angreppssätt på el.  

De fyra översta fallen i Figur 14 ingår i konsekvensperspektivet och resterande i bokföringsperspektivet. Den 

lägsta primärenergifaktorn, på 0,1, erhålls vid systemutvidgning med data från VMK och marginalel. Det 

största värdet, på 0,6, erhålls inom samma perspektiv med data från SIS och konsekvensel. PEF fjärrvärme 

varierar således mellan 0,1–0,6 beroende på vilken kombination som studeras. Utifrån Figur 14 kan det 

konstateras att primärenergifaktorer beräknade med data från VMK är betydligt lägre än de som beräknats 

med data från SIS. 

 

Figur 14 - Primärenergifaktor utifrån samtliga näts tillförda energi samt produktionsmix  
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7.2 Bokföringsperspektivet 
Nedan följer framtagna primärenergifaktorer inom bokföringsperspektivet. Avsnittet är uppdelat i två 

huvuddelar: först en jämförelse av allokeringsmetoder och sedan en jämförelse av ingående data. 

Inledningsvis presenteras resultat där primärenergifaktorn beräknats med alternativproduktionsmetoden, 

exergimetoden och energimetoden. För att öka tydligheten och jämförbarheten mellan de olika 

allokeringsmetoderna presenteras dessa med data från VMK och SIS i separata figurer. Därefter presenteras 

de olika allokeringsmetoderna var för sig med data från båda datakällorna i samma figur. 

7.2.1 Jämförelse av allokeringsmetoder 
I fjärrvärmesystem med kraftvärme blir val av allokeringsmetod intressant. Nedan presenteras resultat utifrån 

de tre allokeringsmetoderna inom bokföringsperspektivet med data från VMK i Figur 15 och från SIS i Figur 

16. I samtliga diagram visas nät inom den studerade kategorin på x-axeln och tillhörande primärenergifaktorer 

på y-axeln. I Figur 15 ses att 77 nät ingår i kategorin ”Fjärrvärmenät med elproduktion”, och att 

primärenergifaktorn för majoriteten av dessa nät ligger under 0,2. 

Allokering genom exergimetoden med data från VMK generar lägst primärenergifaktor för samtliga 

fjärrvärmenät med elproduktion, vilket framgår i Figur 15. Exergimetoden fördelar således störst andel av 

primärenergin på elproduktionen utav de tre metoderna, detta eftersom el har ett högre exergivärde än 

upphettat vatten. Energimetoden genererar å andra sidan det högsta värdet på primärenergifaktorerna, 

eftersom denna metod värderar el och värme lika. Alternativproduktionsmetoden kan ses som ett mellanting 

sett till exergi- och energimetoden; produktionen i kraftvärmeverket jämförs med om elen och värmen skulle 

producerats enskilt i separata anläggningar. Detta leder till att elproduktionen tilldelas mer primärenergi per 

producerad kWh än värmeproduktionen, dock inte i lika stor uträckning som för exergimetoden. 

I Figur 16 har primärenergifaktorer med data från SIS beräknats med de olika allokeringsmetoderna. Precis 

som i fallet ovan, och baserat på samma grunder, genererar exergimetoden de lägsta och energimetoden de 

högsta värdena på primärenergifaktorer för samtliga fjärrvärmenät. Med data från SIS är dock skillnaden i 

resultat större mellan de olika allokeringsmetoderna än med data från VMK. Detta synliggörs i Figur 16 där 

avståndet mellan de gröna, blå och lila prickarna har ökat gentemot Figur 15. Det innebär att andelen 

elproduktion har större betydelse med SIS-data, detta eftersom de ingående bränslena värderas relativt 

likvärdigt. 

Fjärrvärmenät vars primärenergifaktorer är högt beräknade med data från VMK, se nät 60–75, kan förklaras 

med en lägre andel oförädlat biobränslen i bränslemixen. Resonemanget stödjs av att det inte finns någon 

brant stigning i Figur 16, där samma allokeringsmetoder har tillämpats med data från SIS.  
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Figur 15 - Primärenergifaktorer enligt bokföringsperspektivet utifrån olika allokeringsmetoder med data från VMK 

 

Figur 16 - Primärenergifaktorer enligt bokföringsperspektivet utifrån olika allokeringsmetoder med data från SIS 

7.2.2 Jämförelse av ingående data 
I Figur 17, 18 och 19 blir det tydligt att valet av data har en betydande roll för resultatet. I figurerna 

presenteras de olika allokeringsmetoderna var för sig med data från SIS respektive VMK. Data från SIS 

genererar ett högre värde på primärenergifaktorn oavsett allokeringsmetod för majoriteten av 

fjärrvärmenäten.  

Ett stigande värde på primärenergifaktorer beräknade med SIS motsvarar i de flesta fall ett relativt lågt värde 

på primärenergifaktorer beräknade med data från VMK. Denna trend är genomgående för samtliga 

allokeringsmetoder, se Figur 17 till 19. 
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Figur 17 - Primärenergifaktorer med allokering genom energimetoden med data från SIS och VMK 

 

Figur 18 - Primärenergifaktorer med allokering genom alternativproduktionsmetoden med data från SIS och VMK 

 

Figur 19 - Primärenergifaktorer med allokering genom exergimetoden med data från SIS och VMK  
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Allokeringsmetoder blir oväsentligt för nät med enbart fjärrvärmeproduktion, då ingen allokering 

förekommer och endast val av data påverkar resultatet. I Figur 20 presenteras primärenergifaktorer för 

fjärrvärmenät med enbart värmeproduktion med data från VMK och SIS. 

För de första 150–160 näten är primärenergifaktorer beräknade med data från VMK betydligt lägre än 

motsvarande för data från SIS. Fjärrvärmenät med hög andel oförädlade biobränslen erhåller således en låg 

primärenergianvändning. En drastisk förändring sker för de resterande nät beräknade med data från VMK, 

från nät 200 och framåt, där de konvergerar mot samma resultat som SIS-värdena.  

 

Figur 20 - Primärenergifaktorer enligt bokföringsperspektivet med data från VMK och SIS för fjärrvärmenät utan kraftvärme  

7.3 Konsekvensperspektivet 
Inom konsekvensperspektivet har endast power bonus method använts vid beräkningarna, då inga fler 

metoder identifierades. Istället för att variera metoderna har fokus legat på att jämföra primärenergifaktorer 

beräknade med olika data och angreppssätt på el. Två angreppssätt på el har studerats, marginalel på den 

europeiska elmarknaden och konsevensel på den nordeuropeiska elmarknaden. Inledningsvis jämförs olika 

angreppssätt på el, varpå val av ingående data analyseras. 

7.3.1 Jämförelse av angreppsätt på el 
I Figur 21 och 22 visas primärenergifaktorer beräknade för nät med elproduktion. Oavsett angreppssätt på el 

medför data från SIS ett högre värde på primärenergifaktorn jämfört med VMK. 

Med konsekvensel varierar primärenergifaktorn mellan -0,6 och 0,8 med data från VMK och mellan -0,1 och 

1,4 med data från SIS. Då marginalel appliceras varierar primärenergifaktorn mellan -0,7 och 0,8 med data 

från VMK och mellan -0,3 och 1,4 med data från SIS. Då primärenergifaktorn för marginalel är större än för 

konsvensel resulterar användning av marginalel i något lägre primärenergifaktorer. 
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Figur 21 - Primärenergifaktor beräknade med power bonus method, data från VMK och SIS samt konsekvensel 

 

Figur 22 - Primärenergifaktor beräknade med power bonus method, data från VMK och SIS samt marginalel 

För nät med kraftvärme kan primärenergifaktorerna erhålla negativa värden, vilket är en anmärkningsvärd 

skillnad gentemot nät utan kraftvärme. Primärenergifaktorn understiger noll när den undvikta 

primärenergianvändningen är större än den som motsvarar ingående bränslet i det studerade fjärrvärmenätet. 

Inom konsekvensperspektivet är det således centralt att ställa sig frågan vilket angreppssätt på el som ska 

tillämpas. Sammanfattningsvis erhålls lägre primärenergifaktorer för fjärrvärme vid högre 

primärenergifaktorer på el. 

7.3.2 Jämförelse av ingående data 

För nät utan elproduktion uppstår endast skillnader mellan de olika fallen beroende på val av data. Resultaten 

kan ses i Figur 23 och 24. Skillnader i resultat mellan de olika datakällorna uppstår när andelen oförädlat 

biobränsle ökar. Val av angreppssätt på el har inte märkbar inverkan på resultatet, eftersom ingen 

elproduktion sker och elanvändning i form av hjälpel, såsom pumpning inom produktionen, i näten är relativt 

liten jämfört övrig bränsleanvändning. 
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Figur 23 - Primärenergifaktorer för nät utan elproduktion med data från VMK och SIS med konsekvensel 

 

Figur 24 - Primärenergifaktorer för nät utan elproduktion med data från VMK och SIS med marginalel 

7.4 Uppdelning av primärenergifaktorer 
I avsnittet presenteras och analyseras resultat efter att primärenergifaktorerna delats in i kategorierna teknik, 

storlek på nät samt bränslemix. Inledningsvis redogörs för primärenergifaktorer uppdelade på fjärrvärmenät 

med och utan kraftvärme. Därefter görs en indelning efter mängd levererad fjärrvärme och slutligen efter 

bränslemix. 

Primärenergifaktorerna har beräknats som ett medel- och medianvärde för alla nät inom respektive kategori. 

Dessutom presenteras värdet Total, vilket innebär att hänsyn tagits till den totala bränsletillförseln samt 

värme- och elproduktionen. För exemplet fjärrvärmenät med kraftvärme ses alla ingående nät som ett stort 

system där alla bränsle- och energiflöden adderats. Vid de olika uppdelningarna har beräkningar utifrån 

bokföringsperspektivet med alternativproduktionsmetoden samt konsekvensperspektivet med europeisk 

marginalel genomförts.  
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7.4.1 Nät med och utan elproduktion 
I tabell 7 återfinns primärenergifaktorer beräknade enligt bokföringsperspektivet. Det är en tydlig skillnad i 

resultat mellan nät med och utan kraftvärme oavsett om medel-, median- eller totalvärdet studeras. Resultaten 

inom konsekvensperspektivet, se Tabell 8, följer samma mönster. En jämförelse mellan medianvärdet 

beräknat med SIS enligt konskevensperspektivet för och utan kraftvärme visar att skillnaden uppgår till så 

mycket som 0,77, vilket är den största skillnaden som påträffats. 

Skillnaderna i resultat är stora beroende på val av datakälla. Lägst primärenergifaktorer för nät med 

kraftvärme erhålls med konsekvensperspektivet, där resultaten är negativa. Tabell 7 och 8 påvisar en stor 

spridning beroende på om medel-, median- eller totalvärde används. 

Tabell 7 - Primärenergifaktorer uppdelat på nät med och utan kraftvärme beräknade med bokföringsperspektivet – alternativproduktionsmetoden 

Typ av 
fjärrvärmenät 
 

PEF VMK 
 

PEF SIS 
 

Medel Median Total Medel  Median Total 

Kraftvärme  0,15 0,12 0,23 0,47 0,47 0,41 

Endast värme 0,49 0,22 0,38 0,94 1,04 0,76 
  

Tabell 8 - Primärenergifaktorer uppdelat på nät med och utan kraftvärme beräknade med konsekvensperspektivet – power bonus method med marginalel 

Typ av 
fjärrvärmenät 
 

PEF VMK 
 

PEF SIS 
 

Medel Median Total Medel  Median Total 

Kraftvärme  -0,15 -0,13 0,01 0,60 0,63 0,44 

Endast värme 0,66 0,31 0,47 1,31 1,40 0,98 

 

7.4.2 Storlek på nät 
I Figur 25 och 26 visas primärenergifaktorer för samtliga nät med sortering efter storlek på 

fjärrvärmeproduktion. Storlek på nätens värmeleveranser ökar till höger i figuren. 

För de första 0–150 näten i Figur 25 uppgår majoriteten av primärenergifaktorerna till ca 1,1, vilket motsvarar 

nät med en fjärrvärmeleverans upp till 14 GWh per år. Mellan nät 150–325 följer faktorerna ett annat 

mönster både för SIS och VMK. Primärenergifaktorer baserade på SIS är mer spridda och majoriteten av de 

som är baserade på VMK ligger vid PEF 0,1. Inom detta intervall levererar näten mellan 14 och 300 GWh per 

år. För de absolut största näten, kring nät 325 och framåt, ökar spridningen för SIS och för VMK är 

faktorerna återigen samlade kring 0,1. Inom detta område levererar näten mellan 301 och 7000 GWh per år. 
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Figur 25 - Primärenergifaktorer beräknade med bokföringsperspektivet och alternativproduktionsmetoden sorterade utifrån fjärrvärmeleverans 

 

Figur 26 - Primärenergifaktorer beräknade med konsekvensperspektivet och power bonus metoden sorterade utifrån fjärrvärmeleverans 

I Tabell 9 och 10 presenterats resultat som erhållits utifrån de storleksfördelade näten. De tre olika 

kategorierna i tabellerna är baserade på mängd levererad fjärrvärme och delades upp efter de mönster som 

kunde urskiljas i Figur 25. Nät med en levererad fjärrvärme på 0–14 GWh per år kräver enligt tabell 9 och 10 

störst primärenergianvändning för samtliga fall. Med undantag för medel- och medianvärde beräknade med 

VMK och bokföringsperspektivet, så har nät med en fjärrvärmeleverans på 301–7000 GWh per år lägst 

primärenergifaktorer. Det kan noteras att de större fjärrvärmenäten ger upphov till en lägre 

primärenergianvändning.  
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Tabell 9 - Primärenergifaktorer beräknade med bokföringsperspektiv och uppdelade efter storlek på nätens årliga fjärrvärmeleveranser - 
alternativproduktionsmetoden 

Levererad 
fjärrvärme 
[GWh/år] 

PEF VMK 
 

PEF SIS 
 

Medel Median Total Medel  Median Total 

0–14 0,68 1,06 0,53 1,06 1,15 1,02 

14–300 0,23 0,12 0,20 0,73 0,86 0,59 

301–7000 0,23 0,13 0,26 0,44 0,39 0,41 
 

Tabell 10 - Primärenergifaktorer beräknade med konsekvensperspektiv och uppdelade efter storlek på nätens årliga fjärrvärmeleveranser - power bonus 
method med marginalel 

Levererad 
fjärrvärme 
[GWh/år] 

PEF VMK 
 

PEF SIS 
 

Medel Median Total Medel  Median Total 

0–14 0,92 1,25 0,75 1,50 1,51 1,46 

14–300 0,23 0,14 0,13 1,00 1,19 0,81 

301–7000 -0,08 -0,12 0,08 0,47 0,41 0,42 

 

7.4.3 Bränslemix  
I Figur 27 återfinns primärenergifaktorer sorterade efter mängd avfall i bränslemixen och i Figur 28 visas den 

motsvarande procentuella mängden avfall respektive oförädlat biobränsle. Avfallet förefaller intressant att 

studera, eftersom det värderas lågt av VMK och SIS samt att det är ett debatterat bränsle. Det är endast 39 

nät som har avfall i sin bränslemix, vilket syns på de lågt placerade gröna prickarna längst till höger i figuren. 

VMK värderar flera bränslen lägre än vad SIS gör varför de blå prickarna minskar redan vid nät 100 i figuren. 

Författarna uppfattar att det hade varit intressant att studera vilken roll oförädlat biobränsle har, eftersom 

bränslet värderas på olika sätt av VMK och SIS samt är den största enskilda bränslekällan. Med bakgrund av 

att SIS värderar samtliga bränslen över 1, med undantag för spillvärme, avfall, RT-flis, avfallsgas och 

rökgaskondensering, så är det svårt att undersöka hur variationer i bränslemixen påverkar 

primärenergifaktorn. Detta syns i Figur 25, där det inte finns någon tydlig trend för de nät som nyttjar 

oförädlat biobränsle. Trenden är dock tydlig för de näten med 0 respektive 100 % oförädlat biobränsle i 

bränslemixen. Avfall anses mer intressant att studera då det värderas på samma sätt av VMK och SIS samt 

dessutom utgör en betydande del i den totala svenska bränslemixen. De näten med avfall i bränslemixen står 

samtidigt för ca 60 % av den totala värme- och elproduktionen i fjärrvärmeanläggningar i Sverige. 
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Figur 27 - Primärenergifaktorer sorterade efter mängd avfall i bränslemixen, störst andel till höger 

 

Figur 28 - Procentuella andelen oförädlat biobränsle och bioolja samt avfall i fjärrvärmenäten sorterade efter andel avfall 

I Figur 29 visas primärenergifaktorer beräknade med Power bonus method enligt konsekvensperspektivet. 

Trenden i figuren påminner om den i Figur 27. De första 100 näten är samlade kring värdet 1,5 istället för 1,2.  

För de sista 36 näten, som har avfall i bränslemixen, sjunker värden till omkring 0,25 för SIS.  
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Figur 29 - Primärenergifaktorer sorterade efter mängd avfall i bränslemixen beräknade enligt power bonus method 

I Tabell 11, 12, 13 och 14 visas primärenergifaktorer för nät med och utan avfall i bränslemixen. En 

känslighetsanalys presenteras i tabell 13 och 14, där primärenergifaktorn för avfall ansatts till 1,04 istället för 

0,04.  

En markant skillnad i resultat erhålls för nät med och utan avfall med data från SIS. De nät som har avfall i 

bränslemixen har betydligt lägre primärenergifaktorer, vilket tydliggörs i Tabell 12 där medianvärdet skiljer sig 

med 1,15. Faktorer beräknade med VMK är mer lika för nät med och utan avfall, vilket kan förklaras med att 

VMK värderar primärenergifaktorer för flera bränslen nära noll. Detta åskådliggörs i Tabell 11 och 12, där 

totalvärdet är detsamma oavsett om avfall är inkluderat i bränslemixen eller inte. 

Om avfallet ansätts primärenergifaktorn 1,04 blir resultaten annorlunda. Faktorerna ökar med runt 0,7 för 

samtliga värden för nät med avfall inom konsekvensperspektivet, både med data från SIS och VMK. Inom 

bokföringsperspektivet ökar motsvarande värden med ca 0,3. Det kan således konstateras att värdering av 

avfall spelar en viktig roll vid framtagande av primärenergifaktorer. Detta eftersom avfall utgör en betydande 

del i den totala mängden tillförd energi. 

Tabell 11 - Primärenergifaktorer beräknade med bokföringsperspektiv och uppdelade på nät med och utan avfall i bränslemixen – 
alternativproduktionsmetoden 

Levererad 
fjärrvärme 
[GWh/år] 

PEF VMK 
 

PEF SIS 
 

Medel Median Total Medel  Median Total 

Avfall 0,18 0,14 0,27 0,3 0,26 0,36 

Inget avfall 0,45 0,19 0,23 0,91 1,04 0,65 
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Tabell 12 - Primärenergifaktorer beräknade med konsekvensperspektiv och uppdelade på nät med och utan avfall i bränslemixen – power bonus method med 
marginalel 

Levererad 
fjärrvärme 
[GWh/år] 

PEF VMK 
 

PEF SIS 
 

Medel Median Total Medel  Median Total 

Avfall 0,00 0,03 0,10 0,28 0,21 0,33 

Inget avfall 0,55 0,23 0,11 1,26 1,36 0,88 

 

Tabell 13 - Primärenergifaktorer beräknade med ett bokföringsperspektiv och uppdelad på nät med och utan avfall i bränslemixen – 
alternativproduktionsmetoden med värdet 1,04 för avfall 

Levererad 
fjärrvärme 
[GWh/år] 

PEF VMK 
 

PEF SIS 
 

Medel Median Total Medel  Median Total 

Avfall 0,55 0,53 0,56 0,67 0,62 0,65 

Inget avfall 0,45 0,19 0,23 0,91 1,04 0,65 

 

Tabell 14 - Primärenergifaktorer beräknade med ett konsekvensperspektiv och uppdelad på nät med och utan avfall i bränslemixen – power bonus method 
med marginalel och värdet 1,04 för avfall 

Levererad 
fjärrvärme 
[GWh/år] 

PEF VMK 
 

PEF SIS 
 

Medel Median Total Medel  Median Total 

Avfall 0,71 0,74 0,67 0,99 1,06 0,91 

Inget avfall 0,55 0,23 0,11 1,26 1,36 0,88 

 

7.5 Framtida primärenergifaktorer baserade på enkäten 
Hur primärenergifaktorn för fjärrvärme kan komma att förändras i framtiden baseras på den enkät som 

skickades ut till de 33 största fjärrvärmenäten i Sverige (storlek i form av mängd levererad värme år 2015). Av 

de totalt 18 svar som erhölls innehöll 17 av dem information gällande både framtida bränslemix och 

produktionsförening; ett av svaren innehöll enbart nätets framtida bränslemix. 

Inledningsvis presenteras den av näten gemensamma uppskattade medelbränslemixen för 2030, och därefter 

redogörs för framräknade primärenergifaktorer. Avslutningsvis presenteras svaren på fråga tre i enkäten, som 

berör energibolagens syn på Boverkets förslag om en primärenergifaktor på 1 för fjärrvärme. 

7.5.1 Uppskattad bränslemix år 2030 

I Figur 30 visas medelbränslemixen år 2015 för de nät som svarat på enkäten. Med begreppet 

medelbränslemix menas medelvärdet av de 18 studerade nätens bränslemix, utan hänsyn till nätens storlek. 

En sammanställning av medelbränslemixen baserad på energibolagens egen uppskattning för år 2030 

återfinns i Figur 31. Oförädlat biobränsle såsom bark, grot, spån och stamvedsflis förväntas utgöra den 

största enskilda bränslekällan på 43 % även år 2030. Andelen hjälpel, rökgaskondensering, el till värmepump 

och förädlat biobränsle förväntas vara oförändrade. Fossila bränslen som stenkol, naturgas, eldningsolja och 

torv har fasats ut till förmån för ökad andel spillvärme, RT-flis, bioolja och avfallsgas från industrier. Andelen 

avfall förväntas minska från 23 % till 22 % från 2015–2030. 
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Figur 30 - Fördelning av bränslen år 2015 med data baserad på Energiföretagen Sverige (2015) 

 

Figur 31 - Förväntad fördelning av bränslen år 2030 

7.5.2 Primärenergifaktorer 2030 
I Tabell 16 presenteras primärenergifaktorer för de 17 fjärrvärmenät som i enkäten svarat på både framtida 

bränslemix och produktionsfördelning. Vidare presenteras primärenergifaktorer för motsvarande nät 

beräknade med data från år 2015. De framtida primärenergifaktorerna är beräknade med ett 

konsekvensperspektiv och marginalel, mer om framtagandet av dessa återfinns i avsnitt 6.4. 

Utifrån resultaten i Tabell 15 framgår det att primärenergifaktorn minskar under tidsperioden 2015–2030. Det 

kan förklaras med att andelen elproduktion antas öka i majoriteten av näten och att de fossila bränslena fasas 

ut och ersätts mestadels av spillvärme. Eftersom spillvärme tilldelas PEF 0 av både VMK och SIS är den 

ökade användningen en förklaring till att faktorerna minskar.  
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Tabell 15 - Primärenergifaktorer baserade på statistik respektive uppskattad produktions- och bränslemix 2015 och 2030 – konsekvensperspektiv med 
power bonus method och marginalel 

Levererad 
fjärrvärme 
[GWh/år] 

PEF VMK 
 

PEF SIS 
 

Medel Median Total Medel  Median Total 

2015 -0,24 -0,32 0,02 0,48 0,43 0,44 

2030 -0,42 -0,44 -0,24 0,34 0,36 0,30 

 

Med bakgrund av att primärenergifaktorn kan komma att förändras har en känslighetsanalys genomförts där 

värdet på marginalel inom EU har varierats från 1,5–2,5 vid beräkningen av primärenergifaktorerna för 2030, 

resultaten återfinns i Figur 21. I figuren framgår det att värderingen av el blir viktig och spelar en betydande 

roll vid beräkning av PEF fjärrvärme, speciellt för konsekvensperspektivet. 

 

Figur 32 - Primärenergifaktorer baserade på uppskattad produktions- och bränslemix 2030 – konsekvensperspektivet med power bonus method och 
varierad marginalel 

7.5.3 Energibolags syn på Boverkets förslag 
Två tredjedelar av de tillfrågade energibolagen som svarat på enkäten anser att Boverkets förslag om en 

primärenergifaktor på 1 för fjärrvärme är för hög. Övriga energibolag har valt att inte lämna någon 

kommentar, eftersom de inte anser sig tillräckligt insatta. Inget energibolag uppger att de samtycker om en 

primärenergifaktor på 1. 

De energibolag som uppger att primärenergifaktorn är för hög motiverar detta med någon eller några av 

följande punkter (notera att nedanstående punkter inte är citat utan författarnas sammanfattade bild av 

enkätsvaren): 

• Missvisande då dagens verkliga primärenergifaktor ligger mellan 0,01–0,5 

• Det är en vansinnig förenkling där fjärrvärme likställs med andra uppvärmningsformer 

• Ger en snedvriden bild, med exempelvis spillvärme går det åt mindre energi än den energi som 

levereras 

• PEF bör omvärderas för att få till stånd bättre resurshantering i samhället 

• Det missgynnar en viktig värmekälla som skapar möjlighet att bygga ett robust och mer hållbart 

energisystem och samhälle 
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Övriga kommentarer från respondenterna: 

• Påverkar också SGBC Miljöbyggnad som baseras på Boverket 

• Fokusera på använd energi istället för köpt energi 

• Det intressanta är förhållandet mellan el och värme 

• Primärenergifaktorn bör vara anpassad efter enskilda förutsättningar i de olika näten 

7.6 Sammanställning av resultat 
Nedan, se Figur 33, 34, 35 och 36, återfinns en sammanställning av avsnitt 7.4 Uppdelning av 

primärenergifaktorer. Resultat inom bokförings- och konsekvensperspektivet presenteras var för sig, liksom 

primärenergifaktorer framtagna genom total-och medelvärden. En jämförelse mellan nät med och utan avfall, 

med och utan kraftvärme och mellan nät med olika storlek på fjärrvärmeleveransen, visar på skilda 

primärenergifaktorer inom kategorierna. 

 

 

Figur 33 - Medelprimärenergifaktorer utifrån bokföringsperspektiv och alternativproduktionsmetoden med data från VMK och SIS-marginalel 
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Figur 34 - Medelprimärenergifaktorer utifrån konsekvensperspektiv med data från VMK och SIS-marginalel 

 

 

 

Figur 35 - Total primärenergifaktorer utifrån bokföringsperspektiv och alternativproduktionsmetoden med data från VMK och SIS-marginalel 
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Figur 36 - Total primärenergifaktorer utifrån konsekvensperspektiv med data från VMK och SIS-marginalel 
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8 Diskussion 
I följande avsnitt förs en diskussion som grundar sig i de frågeställningar som arbetet ämnar besvara. Inledningsvis diskuteras 

huruvida direktivet om byggnaders energiprestanda och energieffektiviseringsdirektivet uppfyllts genom Boverkets föreslagna 

primärenergifaktorer. Sedan förs en diskussion kring utformning av primärenergifaktorer idag och hur de kan komma att 

förändras framåt, samt vilka metoder som ligger bakom. Slutligen följer en kort diskussion om val av källor och metod. 

8.1 Uppfyllande av EED och EPBD 
EPBD öppnar upp för användning av skilda metoder vid framtagning av primärenergifaktorer, eftersom 

hänsyn får tas till lokala förutsättningar. Det framgår också att beaktande får göras till antingen nationella, 

regionala eller relevanta europeiska standarder vid framtagandet av PEF (EU-kommissionen, 2010). 

Dessutom verkar det saknas en entydig definition om vad en primärenergifaktor faktiskt är och hur den ska 

tas fram. Resonemanget stödjs av Latõšov et al. (2016), som menar att koncepetet med primärenergi flexibelt 

kan implementeras i EU:s medlemsländer.  

Betydelsen av en standardiserad metod för beräkning av primärenergianvändning blir tydlig genom Swing 

Gustafsson et al. (2016), som visar på hur olika beräkningsmetoder kan leda till varierande resultat i 

primärenergiåtgång för samma typ av uppvärmningssystem. Även Profu (2016) beskriver hur bristen på en 

standardiserad metod resulterar i varierande ansatser vid beräkning. Ingelstam (2012) menar att det krävs 

någon typ av ansats till systemgränser för att olika arbeten och beräkningar ska vara någorlunda relevanta och 

jämförbara, något som saknas i dagsläget. Dessa otydliga regleringar bidrar till en minskad transparens, vilket 

medför att olika länders resultat inte kan jämföras på ett rättvist sätt. 

Med bakgrund av den fria tolkningen verkar det förhållandevis enkelt att uppfylla EU:s direktiv om 

byggnaders energiprestanda. Vidare är det i skrivande stund tillåtet för medlemsländerna att använda EU:s 

föreslagna primärenergifaktor på 2,5 för el om ingen annan faktor tagits fram. Direktivet om byggnaders 

energiprestanda antas i och med Boverkets föreslag om primärenergifaktorer på 1,6 (sedan 2,5) för el och 1 

för fjärrvärme vara uppfyllt. Detta som en konsekvens av att det inte finns någon standardiserad metod för 

framtagning av primärenergifaktorer. 

Huruvida föreslagna faktorer är vetenskapligt framtagna och faktiskt bidrar till minskad 

primärenergianvändning i enlighet energieffektiviseringsdirektivet kan ifrågasättas. Detta då föreslagna 

faktorer inte motsvarar de olika energislagens primärenergianvändning ur ett livscykelperspektiv, från 

utvinning av råvara till slutanvändning (se Figur 37). Faktorerna för el och fjärrvärme har istället tagits fram 

utifrån det tidigare förhållandet mellan eluppvärmda respektive icke eluppvärmda byggnader samt utifrån 

EU:s förslag på 2,5 för el (Boverket, 2017).  

En faktor på 1,6 för el är svår att koppla till ”primärenergitriangeln” (Figur 37). Fokus hamnar på ett 

förhållande snarare än primärenergiåtgång. 2,5 å andra sidan motsvarar elverkningsgraden i ett 

kolkondensverk, vilket representeras av energiomvandlingssteget i figuren. Den faktiska primärenergiåtgången 

verkar i detta fall förbises, då resterande steg i pyramiden inte inkluderas. 

Esser & Sensfuss (2016) visar i sin rapport att primärenergifaktorn för el inom EU kommer att sjunka till 

2030 och förväntas då vara mellan 1,4–1,9 beroende på beräkningsmetodik. Boverkets förslag om att öka 

PEF för el framåt verkar går därför inte i samklang med hur faktorn förväntas förändras. Återigen hamnar 

fokus i BBR på förhållandet mellan el och övrig energi snarare än att beakta primärenergiåtgång, vilket 

diskuteras mer i avsnitt 8.2. 
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Figur 37 - Författarnas tolkning av EU:s fokus (rödmarkerat) vid framtagning av primärenergifaktor för el 

Kopplingen mellan en primärenergifaktor på 1 för fjärrvärme och primärenergiåtgång ur ett 

livscykelperspektiv är oklar. Det kan ifrågasattas om det är rättvist ur primärenergisynpunkt att likställa 

uppvärmning via en oljepanna eller naturgas med fjärrvärme. Enligt både VMK och SIS har eldningsolja 

primärenergifaktorn 1,11. Fjärrvärme däremot baseras bland andra bränslekällor på spillvärme, 

rökgaskondensering och avfall, med primärenergifaktorer mellan 0–0,04. 

De beräknade primärenergifaktorerna i resultatkapitlet varierar alla mellan 0,1–0,6 för bokföringsperspektivet, 

oavsett val av allokeringsmetod och datakälla. Detta är en markant skillnad från Boverkets förslag på 1, vilket 

tyder på att förslaget inte tar hänsyn till primärenergianvändning ur ett livscykelperspektiv. Karlsson et al. 

(2017) visar också att primärenergifaktorn för svensk fjärrvärme i flera fall understiger 1 med beräkning 

genom alternativproduktionsmetoden. Enligt Karlssons beräkningar varierar faktorn mellan 0,3–1,1 beroende 

på hur de ingående energikällorna värderas. Faktorn överstiger 1 endast då samtliga ingående energikällor 

tilldelats en primärenergifaktor större än 1, vilket inkluderar både spillvärme och avfall. Med övriga metoder 

understiger alltså primärenergifaktorerna 0,85. 

I strävan efter att få en mer rättvis bild av ett energislags faktiska primärenergianvändning, och därmed kunna 

bidra till total minskad primärenergianvändning bör hela pyramiden beaktats vid framtagning av 

primärenergifaktorer. Avsaknaden av en standardiserad metodik bidrar till att EPBD och EED ur 

perspektivet minskad primärenergianvändning uppfattas vara kontraproduktivt. En standardisering skulle 

kunna innehålla rekommendationer om perspektiv, allokeringsmetod, systemgräns och angreppssätt för de 

olika energikällorna. En tydligare bild över hur olika primärenergifaktorer tagits fram och vilka värderingar 

som gjorts vid framtagandet skulle också öka förståelsen för ämnet inom berörda branscher. Författarna har 

under arbetets gång fått en uppfattning att flera berörda aktörer, det vill säga energi- och fastighetsbolag, 

tycker att begreppet primärenergifaktor är oklart och skapar förvirring. 

8.2 Förhållandet mellan el och värme 
När begreppen primärenergi och primärenergifaktorer för fjärrvärme diskuteras är det naturligt att 

motsvarande faktor för el blir viktigt, eftersom det ofta är valet mellan dessa uppvärmningsformer som 

byggnader står inför. När byggnadsregleringar gällande energiprestanda ska införas, med primärenergifaktorer 

som utgångspunkt, kan det argumenteras för att det enskilda värdet av respektive PEF inte är av stor vikt. 

Istället är det relationen mellan respektive PEF för el och värme som blir intressant, då det är skillnaden 

mellan dessa som driver konkurrenskraften för respektive energibärare och uppvärmningsmetod. 

I denna rapport har framförallt primärenergifaktorer för fjärrvärme studerats och beräknats, inga el-faktorer 

har tagits fram separat. Dock är det av stor vikt att förtydliga att primärenergifaktorn för fjärrvärme är direkt 

beroende av primärenergifaktorn för el. Dels eftersom el ingår i bränslemixen vid produktion av fjärrvärme, 
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dels att den kraftvärmeproducerade elen kan antas ersätta övrig elproduktion vid ett konskevensperspektiv. 

Således existerar en direkt relation mellan de båda faktorerna, vilket bidrar till en ökad jämförbarhet. 

Ytterligare en viktig aspekt är det angreppssätt som appliceras vid framtagande av primärenergifaktorer för el. 

Beroende på vilka geografiska systemgränser som dras erhålls varierade resultat för PEF el. Detta har påvisats 

i rapporten genom att beräkningar utförts med bland annat nordisk residualmix, europeisk marginalel samt 

nordeuropeisk konsekvensel. Dessa angreppssätt genererar olika faktorer med varierande värden. Eftersom 

valet av PEF för el får direkt inverkan på PEF för fjärrvärme är det därför viktigt att vara medveten om hur 

den används och har tagits fram. 

På grund av de uppenbara oklarheter som råder gällande metodiken för framtagande av primärenergifaktorer 

upplever författarna att tyngd i många fall läggs på att relationen mellan PEF el och fjärrvärme ska vara 

rättvis. Givetvis är relationen mycket viktig för att en jämn konkurrens ska råda, speciellt när 

primärenergifaktorer ska användas för att reglera energiprestandan i svenska nybyggnationer och 

miljöcertifieringar. Däremot är risken överhängande att fokus försvinner ifrån det som är 

primärenergifaktorernas faktiska uppgift och definition, nämligen att på ett vetenskapligt sätt beskriva den 

totala primärenergianvändningen för en process, råvara eller tjänst utifrån hela dess livscykel. 

8.3 Datakällor  
I arbetet har källorna VMK och SIS använts, eftersom de båda innefattar PEF för olika bränslen. Utöver en 

gemensam grundmetodik för beräkning använder de båda källorna alternativproduktionsmetoden för 

allokering och därmed bokföringsperspektivet. De primärenergifaktorer för bränslen som presenteras av 

VMK och SIS baseras i båda fallen på miljöfaktaboken. Den tydligaste skillnaden är, som tidigare 

presenterats, synen på oförädlat biobränsle. VMK har värderat oförädlat biobränsle till 0,03 och SIS till 1,03, 

vilket får betydande inverkan på primärenergifaktorn för fjärrvärme. Även bioolja värderas olika, till 0,04 av 

VMK och 1,04 av SIS, eftersom bioolja endast utgör en liten del av bränslemixen får den skilda synen ingen 

märkbar effekt på resultatet. 

Den skilda synen på oförädlat biobränsle får alltså en betydande inverkan på de resultat som presenteras i 

arbetet. För samtliga framräknade värden oavsett val av perspektiv eller allokeringsmetod resulterar data från 

SIS i högre primärenergifaktorer. Medelbränslemixen i de svenska näten bestod år 2015 av 43 % oförädlat 

biobränsle och är den enskilda största bränslekällan. Utifrån enkätstudien kan det fastställas att andelen 

förväntas vara oförändrad. Det pekar således på att val av datakälla har en avgörande roll för de värden som 

erhålls på PEF fjärrvärme både idag och framåt, om synen på oförädlade biobränslen fortsätter vara tudelad. 

En annan skillnad mellan källorna är angreppsätt på el. VMK rekommenderar nordisk residualmix, vilken de 

ansatt till 2,29. SIS förespråkar istället nordisk elmix, där ursprungsmärkt el inkluderas. Användaren får själv 

beräkna fram värdet genom en standard som presenteras, vilken i arbetet beräknades till 1,63. Angreppsätt på 

el antas inte ha en betydande inverkan på resultatet, eftersom andelen hjälpel i bränslemixen är relativt låg.  

8.4 Utformning av primärenergifaktorer 
I avsnittet diskuteras och ges förslag på alternativa tillvägagångssätt vid framtagande och presentation av 

primärenergifaktorer för svensk fjärrvärme. De förslag som har tagits fram grundar sig i de 

bedömningskriterier som presenterades i avsnitt 4.6. I Figur 38 nedan återges det förslag på tillvägagångssätt 

som tagits fram utifrån arbetets uppsatta bedömningskriterier, syfte och frågeställningar. 

Det är svårt att avgöra vilket perspektiv som resulterar i de mest verklighetstrogna primärenergifaktorerna. 

Antingen används data från föregående år vid bokföringsperspektivet eller uppskattade framtida värden inom 

konsekvensperspektivet. Utifrån den information som återfunnits inom området uppfattas det idag enklare att 

tillämpa bokföringsperspektivet. Det gäller exempelvis sammanställning av data på ingående bränslen. Inom 
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konsekvensperspektivet har såldes endast primärenergifaktorn för el studerats utifrån dess alternativa 

användning. Med bakgrund av detta samt med stöd av VMK, SIS och EPD har författarna valt att i ett första 

steg förespråka bokföringsperspektivet. Vid användning av primärenergifaktorer beräknade enligt 

bokföringsperspektivet bör faktorerna uppdateras kontinuerligt för att återspegla det svenska 

fjärrvärmesystemet.  

Det bör också framgå vilket perspektiv som tillämpats, eftersom länder som Polen och Tyskland beräknar 

primärenergifaktorer inom konsekvensperspektivet enligt Latõšov (2016). Det gör primärenergifaktorerna 

ojämförbara med faktorer beräknade inom bokföringsperspektivet.  

 

Figur 38 - Förslag på framtagande och presentation av primärenergifaktorer efter arbetets bedömningskriterier 

Resultatet i arbetet visade att exergimetoden generellt genererar lägst primärenergifaktor, följt av 

alternativproduktionsmetoden och sist energimetoden. Det innebär att allokering med exergimetoden 

resulterar i störst skillnad i primärenergianvändning och energimetoden minst skillnad mellan nät med och 

utan kraftvärme. Detta eftersom exergimetoden tar hänsyn till att el har ett högre exergivärde än värme och 

energimetoden betraktar energislagen som lika. Karlsson et al. (2017) förespråkar att hänsyn i större 

utsträckning bör tas till olika energislags kvalitet. Med det resonemanget bör allokering ske med 

exergimetoden eller alternativproduktionsmetoden, som båda tar hänsyn till att el och värme skiljer sig åt. 

Alternativproduktionsmetoden är den allokeringsmetod som används av SIS, VMK, EPD och i 

kraftvärmedirektivet. Metoden beaktar hur produktionen skulle sett ut i en annan anläggning, vilket kan anses 

bra eftersom det motsvarar ett verkligt system och vad som faktiskt skulle ha skett. Metoden gynnar både el 

och värme, utan att främja fjärrvärme på ett orättvist sätt.  

Marginalel och konsekvensel faller i författarnas förslag eftersom de studerar förändringar i enlighet med 

konsekvensperspektivet. Istället står valet mellan nordisk residualel och nordisk elmix. Residualel tar inte 

hänsyn till den el som är ursprungsmärkt, varför denna ger en pessimistisk uppskattning av 

primärenergifaktorn för el. Författarna vet inte om fjärrvärmebolag använder sig av ursprungsmärkt el eller 
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inte, det är således svårt att rekommendera det ena eller andra. Dessutom är vartdera angreppssätt definierade 

av VMK eller SIS. 

Valet av indata uppfattas av författarna utgöra ett av de svårare besluten vid framtagning av 

primärenergifaktorer. Skillnader i indata mellan VMK och SIS har stor betydelse för PEF fjärrvärme, vilket 

har varit ett genomgående tema i resultatavsnittet, framförallt som en följd av den skilda synen på oförädlat 

biobränsle. Den mest intressanta skillnaden anses av författarna vara hur oförädlat biobränsle ska värderas i 

Sverige. Enligt EPBD tillåts oförädlat biobränsle värderas utefter svenska förutsättningar, vilka skiljer sig 

gentemot övriga Europa då ett hållbart skogsbruk bedrivs i här (SkogsSverige, 2017). 

Författarna har valt att beräkna PEF utifrån tre olika värden: medel, median och total. Medelvärdet ger 

läsaren en bild av hur spridningen ser ut för de studerade näten, däremot kan resultatet bli missvisande om 

primärenergifaktorerna varierar mycket. I det avseendet är medianvärdet mer användbart. Det totala värdet 

däremot tar hänsyn till de ingående nätens storlek i form av totala årliga fjärrvärmeleveranser. Större nät får 

således en större inverkan på primärenergifaktorn, vilket författarna anser är rättvist när PEF ska tas fram. 

Utifrån resonemanget ovan är författarnas rekommendationer baserade på totala värden. 

I litteraturstudien blev det tydligt att det finns flera sätt att presentera primärenergifaktorer på. Majoriteten av 

de 16 EU-länder som Latõšov (2016) studerat har gjort någon typ av uppdelning. I flera länder, så som 

Tjeckien och Slovakien, varier PEF med andelen förnyelsebart i bränslemixen. I Tyskland, Polen och Italien 

har ett PEF beräknats för varje enskilt system. Andra länder som Ungern och Lettland har skilda faktorer 

tilldelas beroende på om fjärrvärmen produceras i kraftvärme- eller värmeverk. I de fallen tas hänsyn även till 

om bränslet är förnybart eller fossilt. Det innebär att ett land med denna typ av uppdelning kan ha upp till 

fyra olika typer av primärenergifaktorer för fjärrvärme. Andra länder inom EU har valt att ha en nationellt 

PEF.  

Fördelen med att dela upp PEF för olika nät är alltså att hänsyn i större utsträckning kan tas till lokala 

förutsättningar, vilket en nationell faktor inte gör. Med en primärenergifaktor beräknad som total för alla nät 

kommer de största näten påverka förutsättningarna för övriga nät i landet. Detta eftersom några få nät står 

för majoriteten av bränsleanvändningen, fjärrvärmeleveransen och elproduktionen. Utifrån genomförd enkät 

kan det konstateras att flera energibolag uttryckte en viss osäkerhet kring begreppen primärenergi och 

primärenergifaktor. De frågetecken som idag verkar existera kan försvåras av en uppdelning av 

primärenergifaktorer. 

I arbetet har tre olika sätt att dela upp och presentera PEF anpassade efter svensk fjärrvärme undersökts, 

avseende avfallsanvändning, storlek på nät och kraftvärme. Dessutom har ett enskilt nationellt värde tagits 

fram. Det är svårt att entydigt definiera ett sätt att kategorisera primärenergifaktorerna som är mer rättvist än 

något annat. En mycket viktig aspekt är att den uppdelning som väljs måste vara tydligt definierad och 

användarvänlig, då faktorn kommer användas av en mängd olika aktörer. För att erhålla ett så sanningsenligt 

resultat som möjligt borde varje enskilt fjärrvärmenät tilldelas en egen faktor. Detta skulle dock kräva en 

konstant uppdatering av primärenergifaktorerna för att motsvara förändringar i fjärrvärmesystemen.  

Följaktligen måste en avvägning göras mellan hur detaljerat och verklighetstroget primärenergifaktorer ska 

presenteras, gentemot hur tidskrävande och krångligt det blir att införliva och förhålla sig till faktorerna. 

Författarna har valt att inte peka ut något alternativ som bättre än ett annat, men anser att en tydlig 

motivering bör ligga bakom de beslut som ska tas och att ta de framtagna resultaten i detta arbete kan agera 

som beslutsunderlag. 
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8.4.1 Uppdelning – Ett nationellt värde 
Ett nationellt värde kan både vara enkelt att använda och att ta fram. Frågan om och hur uppdelning bör 

göras kan förbises. Dessutom verkar det redan idag råda en stress i Sverige över att uppfylla kraven i EPBD. I 

och med den förvirring som verkar råda i branschen kan det vara lämpligt att lägga fokus på att ta fram en 

faktor som förstås av alla istället, för att lägga fokus på uppdelning. Latõšov (2016) menar dock att det finns 

aspekter som gör att en nationell PEF inte går i samklang med definitionen av vad en primärenergifaktor är. 

En nationell PEF tar inte hänsyn till variation av ingående bränslen i de enskilda fjärrvärmesystemen. Den 

beaktar alltså inte om förnyelsebara eller fossila bränslen ingår i bränslemixen. Den tar eller inte hänsyn till 

vilken sorts teknik som använts i det enskilda systemet, så som kraftvärme eller rökgaskondensering.  

8.4.2 Uppdelning – Elproduktion i nät 

Vid uppdelning av nät med och utan kraftvärme är val av allokeringsmetod inom bokföringsperspektivet 

extra intressant, eftersom det har en central roll för hur mycket primärenergi som allokeras till värmen.  

Resultatet visar att primärenergifaktorer för nät med kraftvärme är lägre än för de nät med enbart 

värmeleverans, vilket gäller med data både från VMK och SIS. Det tyder på att uppdelningen är intressant 

och relevant.  

Det är viktigt att ha i åtanke att mindre nät inte har samma förutsättningar att genomföra tunga investeringar 

såsom kraftvärmeverk. En fråga om det är rättvist att tilldela de mindre näten högre faktorer, som en följd av 

att de inte har samma ekonomiska förutsättningar kan därmed diskuteras.  

Inom konsekvensperspektivet är angreppssätt på el och val av systemgräns betydelsefullt vid framtagande av 

primärenergifaktorer för nät med kraftvärme. Mest fördelaktigt blir det för nät med kraftvärme om 

elproduktionen antas ersätta kolkondens på marginalen på den europeiska elmarknaden. Fördelar erhålls 

också om konsekvensel används, men inte lika stora. Hägerby & Persson (2012) menar att det är intressant att 

studera olika elperspektiv då betydande elhandel förekommer med den europeisk/nordeuropeiska 

elmarknaden. 

8.4.3 Uppdelning – Avfall i bränslemixen 
Uppdelning av nät med och utan avfall signalerar att avfall som bränsle i fjärrvärmesystem är viktigt och 

positivt. Denna uppdelning kan komma att kritiseras eftersom avfall för energiåtervinning främjas, när det 

enligt exempelvis Finnveden et al. (2012) skulle kunna materialåtervinnas i större utsträckning med styrmedel. 

Även andra aktörer menar på att materialåtervinningen bör öka och att förbränning av avfall inte är hållbart, 

inte minst med avseende till EU:s avfallshierarki (se Figur 7). 

Dessutom värderas avfall nära noll i både VMK och SIS, vilket gör att PEF för nät med avfall tilldelas låga 

värden. I resultatet presenterades även en känslighetsanalys, se Tabell 13 & 14, där PEF för avfall höjdes från 

0,04 till 1,04. Denna höjning innebär att avfallets energiinnehåll tas hänsyn till, vilket betyder att avfallet ses 

som ett primärbränsle istället för ett sekundärbränsle. Med en höjd avfallsfaktor erhålls en betydande ökning 

av PEF för fjärrvärme, jämför Tabell 11 och 13. Resultatet påvisar att beroende på hur avfallet värderas 

påverkas de fjärrvärmenät som innehar avfall i sin bränslemix betydligt. Vid faktorn 1,04 istället för 0,04 för 

avfall stiger primärenergifaktorn för fjärrvärme med ca 0,7–0,8 enheter inom konsekvensperspektivet och 

med 0,29–0,39 inom bokföringsperspektivet. 

Beroende på hur avfall värderas är uppdelning utifrån nät med och utan avfall mer eller mindre intressant. 

Det kan konstateras att en uppdelning av nät med och utan avfall framförallt är intressant då avfallet värderas 

nära noll. Hög andel avfall i bränslemixen resulterar i låga värdena på PEF fjärrvärme. Tidigare i rapporten 

presenterades andra synsätt på avfall, vilka anses viktiga att belysa då de skiljer sig både från VMK och SIS. 
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Gode et al. (2012) beskriver exempelvis att avfall kan allokeras till energisystemet istället för till 

avfallssystemet.  

Avfallet kan studeras utifrån dess alternativa öde menar Björklund (2007). Om energiåtervinningen antas 

ersätta deponering i Europa, där endast en liten del av energin tas till vara på, erhåller avfallet en mer 

fördelaktig primärenergifaktor. Detta synsätt uppfattas vara svårt att tillämpa i praktiken, eftersom avfall idag 

importeras från flera länder med varierande alternativa öden. Diskussionen om vad som hade hänt med 

avfallet är dock en viktig aspekt vid värdering av avfall. 

Ett annat synsätt som uppfattas vara relativt komplext är borde-tänkande som presenteras av Gode et al. 

(2012). Respektive avfallsfraktion studeras efter avfallstrappan och det avfall som annars inte hade kunnat 

materialåtervinnas tilldelas en faktor nära 0. Detta synsätt går i samklang med Finnvedens (2012) kritiska 

resonemang kring energiåtervinning, som menar att flera av de högre nivåerna i avfallshierarkin hade kunnat 

uppnås med materialåtervinning via politiska styrmedel. 

8.4.4 Uppdelning – Storlek på fjärrvärmenät 

Under framtagandet av Excel-verktyget och beräkningen av PEF insågs att storleken på fjärrvärmenäten 
varierar kraftigt i Sverige. Majoriteten av näten producerar en förhållandevis liten mängd fjärrvärme under 
året, vilket gör att deras bidrag till den totala produktionen blir marginell. Detta innebär att de större näten 
står för en betydande påverkan då nationella PEF ska tas fram. Baserat på denna insikt gjordes en uppdelning 
där de svenska fjärrvärmenäten fördelas i små, medel och stora nät. 

Utifrån Tabell 9 och 10 kunde en genomgående trend urskiljas. De mindre näten (0–14 GWh årlig 
fjärrvärmeproduktion) erhöll i samtliga beräkningsfall störst PEF. I majoriteten av fallen genererade även de 
medelstora näten (14–300 GWh årlig produktion) en lägre PEF än jämfört med de största (301–7000 GWh 
årlig produktion). De mest troliga faktorer som bidrar till denna fördelning är att stordrifts- och skalfördelar 
erhålls i de större näten, såsom effektivare förbränning, fler möjligheter till inköp och variation av effektiva 
bränslen samt i regel mer uppdaterad utrustning. Sammantaget kan det leda till att en enhet fjärrvärme 
produceras mer effektivt i de större näten. 

Vidare kan det konstateras att majoriteten av de nät som använder hushållsavfall i sin bränslemix tillhör den 
större nätkategorin, vilket bidrar till en minskad PEF för det ingående bränslet för dessa nät. Detsamma gäller 
elproduktion, då kraftvärme främst är installerat i de större näten då en viss volym krävs för att uppnå 
lönsamhet.   

Sammantaget kan det konstateras att primärenergifaktorn för fjärrvärme generellt sett minskar med ökad 

leveransvolym av fjärrvärme. Att dela upp den nationella primärenergifaktorn baserat på nätens storlek kan 

därför anses vara rättvist. Framförallt eftersom de 33 nät som står för 301–7000 GWh årlig 

fjärrvärmeleverans utgjorde drygt 70 % av de totala fjärrvärmeleveranserna år 2015. Om enbart en nationell 

PEF tas fram kommer den därför till stor del baseras på dessa 33 nät, vilket innebär att de små och 

medelstora näten tilldelas en PEF som inte motsvarar deras produktion. 

8.5 Framtiden 
Till 2030 förutspår majoriteten av de tillfrågade energibolagen att förändringar kommer ske i bränslemixen i 

deras fjärrvärmesystem. Idag utgör fossila bränslen såsom stenkol, eldningsolja, naturgas och torv 8 % av 

medelbränslemixen. Till 2030 förväntas dessa bränslen helt fasas ut till förmån för spillvärme, RT-flis, bioolja 

och avfallsgas, som har betydligt lägre primärenergifaktorer jämfört med fossila bränslen. Flertalet energibolag 

förtydligar att det är svårt att säga något om bränslemixen så långt fram, eftersom mycket kan komma att 

förändrats i vår omvärld tills dess. Ett energibolag beskriver fordonsflottans utformning som ett exempel för 

betydelsen av vår omvärld. Om fordonsflottan är eldriven beskrivs kraftvärme vara viktigt. Om 

fordonsflottan å andra sidan är baserad på gas- eller biooljor kan priset på dessa bränslen komma att öka. 
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Därmed är det inte säkert att dessa biobränslen är prismässigt konkurrenskraftiga för fjärrvärme. Det kan 

dock konstateras att flera förändringar i bränslemixen förväntas ske. Inte minst för att uppfylla målet om ett 

fossilfritt Sverige år 2050. 

Primärenergifaktorer beräknade utifrån energibolagens uppskattade framtida bränsle- och produktionsmix 

tyder på att primärenergifaktorn för fjärrvärme kommer sjunka till 2030. Primärenergifaktorn för el kan dock 

komma att spela en avgörande roll för utvecklingen framåt. Resultatet i arbetet visar att en sjunkande 

primärenergifaktor för el leder till en ökad primärenergifaktor för fjärrvärme. De förändringar som förväntas 

ske och har skett i bränsle- och produktionsmixen i de svenska fjärrvärmenäten pekar på att 

primärenergifaktorn för fjärrvärme ständigt varierar. Dessutom kan politiska styrmedel spela en central roll 

för hur olika bränslen i framtiden kommer att värderas, som i sin tur kan komma att påverka värdering av 

fjärrvärme. Såldes poängterar författarna att primärenergifaktorn för fjärrvärme kontinuerligt bör ses över och 

uppdateras.  

8.6 Källkritik 
De allokeringsmetoder som använts i arbetet är samtliga presenterade inom forskningsprogrammet Fjärrsyn, 

som syftar till att stärka konkurrenskraften för svensk fjärrvärme. Detta återspeglar till viss del val av metod 

för miljövärdering av fjärrvärme, som idag utgår från alternativproduktionsmetoden. En högre andel av 

primärenergin allokeras till elen genom denna metod gentemot exempelvis energimetoden. Dess transparens i 

sammanhanget kan därför ifrågasättas. I författarnas vetskap finns det ingen liknande forskning som bedrivits 

vad gäller sammanställning av allokeringsmetoder för kraftvärme i Sverige. Rapporterna från fjärrsyn har 

därför kompletteras med internationella externa källor för att öka rapportens trovärdighet, så som 

rekommenderade allokeringsmetoder i EU:s energitjänstedirektiv, kraftvärmedirektiv och vetenskapliga 

artiklar inom området. Det har slutligen konstaterats i rapporten att både SIS och EPD förespråkar 

användning av alternativproduktionsmetoden vid allokering. Då båda dessa är oberoende aktörer styrker detta 

användningen av metoden (SIS, 2017; EPD, 2017). 

De primärenergifaktorer som presenteras för olika bränslen i både SIS och VMK härrör från Miljöfaktaboken 

2011. För vissa faktorer, såsom oförädlade biobränslen, skiljer sig källorna åt, vilket beskrivs mer ingående i 

avsnitt 2.1.1 Primärenergifaktorer. Ovanstående skillnader, samt att vissa faktorer tilldelats faktorer lägre än 1, 

kan tyda på att uppskattningar och ställningstaganden gjorts, vilket enligt Wilby et al. (2014) leder till att 

felkällor kan uppstå.  

8.7 Metoddiskussion  
Vid de beräkningar som genomförts i arbetet har inte primärenergianvändning vid slutanvändningsfasen 

beaktats, vilket motsvarar den översta delen i ”primärenergipyramiden”, se Figur 37. Ett mer 

verkligenhetstroget resultat erhålls om även denna fas inkluderas i beräkningarna, som exempelvis förluster i 

fjärrvärmesystemet. Då förslaget från Boverket med 1,6 för el och 1,0 för fjärrvärme inte beaktar 

slutanvändningsfasen avgränsades denna bort även i detta arbete. 

Det resultat som presenteras i rapporten baseras mestadels på alternativproduktionsmetoden. Denna metod 

används i flertalet studerade rapporter. Både Karlsson et al. (2017) och Esser & Sensfuss (2016) använder 

metoden liksom datakällorna SIS och VMK. Det är dock viktigt att poängtera att val av allokerignsmetod har 

en betydande inverkan på framräknad PEF. Detta tydliggörs i Figur 14, som visar att PEF inom 

bokföringsperspketivet kan variera mellan 0,35–0,53 och 0,19–0,28 beroende på indata. Dessutom har andra 

metoder helt avgränsats bort i arbetet, till följd av brist på information och eller allokeringsmetodens 

komplexitet. 
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I den genomförda enkäten begränsades antalet frågor till tre stycken i syfte att hålla enkäten kort. Denna 

förenkling medförde att frågor som hade kunnat ge ett mer ingående och tillförlitligt resultat avgränsades 

bort, såsom uppskattad total mängd (GWh) framtida bränsleanvändning, elproduktion och värmeleverans. 

Vid beräkning av framtida primärenergifaktorer användes istället totala värden från 2015, baserat på den 

procentuella fördelning som respondenterna svarat på. Denna förenkling gjordes framförallt för att 

möjliggöra en rättvis beräkning av de framtida primärenergifaktorerna, där nätens storlek kunde tas hänsyn 

till. 

För energibolag är det av självklara skäl svårt att förutse framtida mängd bränsle, elproduktion och 

fjärrvärmeleverans, varför det är osäkert om uppskattade totala värden hade gett ett mer tillförlitligt resultat. 

Att ta fram den framtida procentuella fördelningen ansågs av författarna vara enklare för energibolagen att 

genomföra. Trots de osäkerheter som uppstår gällande framtiden har svaren från enkäten gjort det möjligt att 

beakta variationer i tid, vilket är en viktig faktor enligt Wilby et al. (2014). 

I arbetet har tre möjliga sätt att dela upp primärenergifaktorer i Sverige undersökts och presenterats, 

uppdelning utifrån elproduktion, avfall i bränslemixen och storlek på nätens fjärrvärmeleveranser. Andra 

lämpliga sätt att kategorisera kan därmed ha förbisetts. Syftet med uppdelningen av primärenergifaktorer, som 

var att undersöka om uppdelning av PEF överhuvudtaget är intressant, uppfattas i arbetet ha uppfyllts. Ett 

nationellt PEF tar enligt Wilby et al. (2014) inte hänsyn till exempelvis variationer i geografiska egenskaper, 

vilket resultatet i arbetet också pekar på. Det är tydligt att det råder skillnader inom kategorierna, samtidigt 

som det uppfattas vara svårt att säga något om vilken indelning som är lämpligast.  
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9 Slutsatser 
Nedan följer de slutsatser som kan dras utifrån genomförd litteraturstudie, enkätutskick och beräkningar av 

primärenergifaktorer. Slutsatserna presenteras utifrån examensarbetets uppsatta frågeställningar (se avsnitt 1.3) i turordning. 

Uppfyllande av EED och EPBD 

• Direktivet om byggnaders energiprestanda med avseende på framtagande av energiprestandaindikator 

uppfattas vara harmoniserat med Boverkets förslagna primärenergifaktorer. Noterbart är att 

direktivet uppfylls relativt enkelt, som en följd av en utebliven standardiserad metod där hänsyn får 

tas till lokala förutsättningar 

• Huruvida föreslagna primärenergifaktorer bidrar till minskad primärenergianvändning i enlighet med 

Energieffektiviseringsdirektivet är oklart, eftersom de i arbetet framräknade primärenergifaktorerna 

för fjärrvärme är betydligt lägre än Boverkets förslag på 1 

Metoder för framtagning av primärenergifaktorer 

• Två beräkningsperspektiv har identifierats, bokförings- och konsekvensperspektivet. Utöver dessa 

perspektiv återfanns ett antal metoder för allokering mellan el och värme; i rapporten har 

energimetoden, alternativproduktionsmetoden samt exergimetoden studerats inom 

bokföringsperspektivet. För konsekvensperspektivet har power bonus method använts, i vilken 

producerad el i kraftvärmeverk antas ersätta motsvarande elproduktion på marknaden 

• De ingående bränslena kan värderas på olika sätt, exempelvis oförädlat biobränsle som av VMK 

värderas till 0,03 och av SIS till 1,03. Det får betydande inverkan på framräknad primärenergifaktor, 

eftersom att oförädlat biobränsle utgör den enskilt största bränslekällan idag 

• En standardisering tillsammans med en tydligare bild över hur olika primärenergifaktorer tagits fram 

och vilka värderingar som gjorts skulle bidra till en ökad jämförbarhet primärenergifaktorer emellan 

samt en ökad förståelse för området inom berörda branscher 

• Inom EU presenteras primärenergifaktorer på flera olika sätt, som en nationell faktor eller 

kategoriserad med avseende på ingående energikällor och/eller teknik. Det är dock svårt att säga 

något om hur PEF tagits fram i andra länder i och med brist på tillgänglig information 

Utformning av primärenergifaktorer för svensk fjärrvärme 

• I arbetet har totalt 10 olika kombinationer med varierande metoder och indata använts för att 

beräkna PEF. Utifrån ett svenskt perspektiv, samt att syftet med faktorerna är att beskriva 

existerande anläggningar, föreslår författarna som ett första steg att bokföringsperspektivet och 

alternativproduktionsmetoden bör användas vid framtagandet av svenska PEF för fjärrvärme. I 

framtiden bör det diskuteras om konsekvensperspektivet ska tillämpas 

• Gällande uppdelning av primärfaktorer har 8 olika uppdelningar studerats i rapporten, vilka 

presenteras Tabell 16 nedan. Det har av författarna konstaterats att nät med elproduktion samt ökad 

storlek generellt erhåller lägre primärenergifaktorer. Författarna har valt att inte förespråka någon 

uppdelning framför en annan, utan anser snarare att en tydlig motivering bör ligga bakom de beslut 

som ska tas och att de beräknade faktorerna bör utgöra beslutsunderlag i frågan 

• I den enkätstudie som genomförts har det påvisats att den framtida bränslemixen i svensk 

fjärrvärmeproduktion sannolikt kommer förändras. Med hjälp av de svar som erhållits har PEF för år 

2030 beräknats, vilka skiljer sig gentemot dagens faktorer. Baserat på detta anser författarna att det är 

viktigt att beräknade PEF uppdateras kontinuerligt för att fortsatta spegla den verkliga 

primärenergianvändningen 
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Tabell 16 - Totala värden beräknade med bokföringsperspektivet samt alternativproduktionsmetoden  

Nätuppdelning PEF med data VMK PEF med data SIS 

Nationell faktor 0,25 0,47 

Nät med avfall 0,27 0,36 

Nät utan avfall 0,23 0,65 

Nät med elproduktion 0,23 0,41 

Nät utan elproduktion 0,38 0,76 

Nät med 0–14 GWh värme/år 0,53 1,02 

Nät med 15–300 GWh värme/år 0,20 0,59 

Nät med 301–7000 GWh värme/år 0,26 0,41 
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10 Rekommendationer till intressenter 
Författarna rekommenderar att primärenergifaktorer för svensk fjärrvärme ska tas fram inom 

bokföringsperspektivet. Då perspektivet speglar primärenergianvändning i befintliga fjärrvärmesystem finns 

nödvändig data tillgänglig. Dessutom förespråkas perspektivet av Värmemarknadskommittén och Swedish 

Standards Institute. Författarna har heller inte identifierat samma mängd information, exempelvis för 

primärenergifaktorer för ingående bränslen, inom konsekvensperspektivet 

För allokering mellan el och värme föreslås alternativproduktionsmetoden, i enlighet med SIS, VMK och 

kraftvärmedirektivet. Resultatet i arbetet visar också att denna allokeringsmetod varken ger relativt höga eller 

låga primärenergifaktorer jämfört med exergi- och energimetoden.  

Både VMK och SIS har inhämtat primärenergifaktorer för ingående bränslen från Miljöfaktaboken 2011, som 

i författarnas vetskap är den mest detaljerade sammanställningen över emissionsfaktorer för energikällor för 

svensk el- och värmeproduktion. Miljöfaktaboken 2011 rekommenderas således som datakälla. 

Oförädlat biobränsle värderas i Miljöfaktaboken till 1,03. Författarna menar att det kan diskuteras om 

oförädlat bränsle ska värderas lägre än så, eftersom hänsyn enligt EPBD får tas till lokala förutsättningar. Det 

är en viktig diskussion då värdering av bränslet kommer ha betydande inverkan på primärenergifaktorn för 

fjärrvärme. 

Inom bokföringsperspektivet har två angreppssätt på el undersökts, nordisk residualmix och nordisk elmix. 

Författarna kan inte uttala sig om vilket av angreppssätten som bör användas, då fokus i arbetet har legat på 

fjärrvärme. 

Vidare föreslås en nationell faktor för fjärrvärme, som ett första steg i att bedöma fjärrvärme på ett mer 

rättvist sätt. Det är möjligt att senare dela upp primärenergifaktorerna för att på så sätt ta hänsyn till 

fjärrvärmenätens lokala förutsättningar.  

Samtliga fjärrvärmesystem kan förenklas till att betraktas som ett system, där den ingående sammanlagda 

bränslefördelningen tas hänsyn till. Det innebär att de nät med störst värmeleverans också är de som påverkar 

den nationella primärenergifaktorn mest.  

Utifrån ovan nämnda rekommendationer erhålls en primärenergifaktor mellan 0,25–0,47, beroende på hur de 

ingående bränslena värderas. Majoriteten av de största fjärrvärmeleverantörerna i Sverige förutspår 

förändringar i bränslemixen framåt. Tillskillnad från andra energikällor är primärenergifaktor för fjärrvärme 

inte ett fixt värde, utan snarare någon som förväntas förändras över tid. 
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11 Vidare arbete 
Författarna anser att det viktigaste arbetet på kort sikt är att införa en separat primärenergifaktor för 

fjärrvärme i Sverige. Denna rapport syftar till att agera som ett beslutsunderlag vid fastställandet av en sådan 

faktor. Det är även av vikt att på längre sikt införliva differentierade primärenergifaktorer som bygger på en 

relevant uppdelning av de svenska fjärrvärmenäten; författarna föreslår utifrån de beräknade resultaten att 

fokus bör ligga på att dela upp näten utefter storlek. 

I dagsläget ligger stor vikt bland aktörer på att relationen mellan primärenergifaktorn för el och övriga 

uppvärmningsalternativ ska vara ”rimlig” och inte leda till konkurrensfördelar. Författarna anser det beklagligt 

att fokus frångått det som faktiskt är primärenergifaktorns uppgift, att utifrån vetenskaplig grund definiera 

den totala primärenergianvändningen för en tjänst, produkt eller process. Författarnas förhoppning är att 

fokus kan skiftas till det sistnämnda synsättet. 

Som framgått av den genomförda enkätstudien och beräkning av framtida primärenergifaktorer så förändras 

faktorerna över tid, i takt med att fjärrvärmenätet byggs om och utvidgas. Författarna anser därför att det är 

av betydelse att uppdatera fastslagna primärenergifaktorer kontinuerligt, och föreslår att riktlinjer utarbetas för 

detta. Författarna har valt att rekommendera bokföringsperspektivet som ett första steg i framtagandet av 

primärenergifaktorer, men att implementering av konsekvensperspektivet bör undersökas. 

Det här arbetet visar på att det finns en mängd perspektiv, allokeringsmetoder, syn på bränslen och el som 

kan används vid framtagning av primärenergifaktorer för fjärrvärme, som påverkar vilket värde 

primärenergifaktorn sedan får. Författarna anser därför att en standardiserad metod vid framtagning av 

primärenergifaktorer på EU-nivå behövs tas fram, som innehåller tydliga riktlinjer om vad som gäller vid 

hänsynstagande till lokala förutsättningar. 

Flera av de energibolag som svarat på enkäten i arbetet menar att dagens föreslagna primärenergifaktorer 

missgynnar fjärrvärme och därmed möjligheten att skapa ett hållbart samhälle. Det hade således varit 

intressant att undersöka hur fjärrvärme som uppvärmningsalternativ påverkas av dagens satta 

primärenergifaktorer.  

Arbetet pekar på att val av systemgräns spelar roll för värdet på primärenergifaktorn för fjärrvärme, vilket gör 

det intressant att utvidga systemgränsen för fler ingående bränslen. Det gäller exempelvis avfall, där undviken 

deponi i Europa hade kunnat undersökas. 
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Bilaga 1 – Enkät i Excel till energiföretag gällande framtida produktions- och bränslemix 
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Bilaga 2 – Omgruppering av Energiföretagen Sveriges presenterade bränslemixer i den årliga 

fjärrvärmestatistiken 

Bränsle/Energibärare    

Stenkol 
 

 Stenkol 

Eldningsolja (EO1, EO2 inkl. WRD, EO3-5) 
 

 Eldningsolja (alla typer) 

Naturgas 
 

 Naturgas 

Åkergrödor 
 

 Åkergrödor 

Avfall 
 

 Avfall 

Avfallsgas 
 

 Avfallsgas, avfallsgas från industrin 

RT-flis 
 

 RT-flis 
Trädbränsle, oförädlat (bark, grot, spån, stamvedsflis, 
övrigt oförädlat) 

 

 

Oförädlat biobränsle (bark, grot, spån, 
stamvedsflis) 

Trädbränsle, förädlat (pellets, briketter, pulver, övrigt 
förädlat) 

 

 

Förädlat biobränsle (träpellets, träbriketter, 
träpulver) 

Bioolja, Tallbeckolja 
 

 Bioolja 

Torv o Torvbriketter 
 

 Torv 

El till värmepumpar 
 

 El till värmepump 

Rökgaskondensering 
 

 Rökgaskondensering 

El till elpannor 
 

 Elpannor 

Industriell spillvärme 
 

 Spillvärme 

Hjälpel 
 

 Hjälpel 

Annat bränsle, Solvärme 
 

 Annat 

    

    

Förklaring   

• Solvärme har inkluderats i annat   
• Värme från värmepumpar, har helt 

exkluderats då primärenergi består av den el 
som värmepumparna kräver, vilken har 
beaktats.    

• Köpt hetvatten (ospecificerat bränsle), har minskat 
till nästan obefintligt   

• Övrigt fossilt bränsle, har minskat till nästan 
obefintligt    

• Övrig bio, ej använd sedan 2008    

• Deponi och rötgas, ej använd sedan 2011    
 

 

 

 


