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Sammanfattning
Det är i samverkan mellan energibolag och slutanvändare som effektiva
energisystem kan skapas. Med ett systemperspektiv mellan tillförsel- och
användarsidan inom energisystemet kan forskningsprojektet Hållbar Region bidra
med en pusselbit till framtidens energisystem, med ökad energieffektivitet och
minskad klimatpåverkan som resultat.
Forskningsprojektets syfte är att genom samverkan mellan universitet, energioch fastighetsbolag arbeta för att skapa en hållbar och resurseffektiv region. Detta
delvis genom att utbyta kunskap kring utmaningar och på så vis öka förståelsen för
varandras verksamheter, både inom och mellan branscherna.
Under etapp 1 utvecklades simulerings- och optimeringsmodeller gällande
renoveringspaket av fastigheter och energisystemet. Arbetet fortskrider löpande
med ytterligare beräkningar och scenarioanalyser. Under etapp 2 har många
delstudier genomförts och som vardera ger input och kunskap för vidare utveckling.
Några av resultaten uppkomna under etapp 2 är:
Betong bättre än trä?
En fallstudie påvisar att ett
flerbostadshus med betongstomme
har lägre miljöpåverkan än en
liknande huskropp av
träkonstruktion. Se mer i avsnitt 5.1
Tillvarata överskottsvärme!
Studien undersöker alternativ för att
nyttiggöra överskottsvärme i
fjärrvärmenätet, som möjliggörs
genom samarbete med närliggande
verksamheter. Att nyttogöra värmen
genom en absorptionsdriven
värmepump är det som förordas. Se
mer i avsnitt 5.3
Prismodellens roll för incitament
till energieffektivisering!
Flertalet prismodeller analyseras utifrån
ett klimatperspektiv. En modell med
säsongsvarierande prissättning förordas
och där effektuttaget lyfts fram som en
nyckel. Se mer i avsnitt 5.5

Vikten av utökad och förbättrad
kundkontakt!
En studie av den framtida
värmemarknaden visar på vikande
efterfrågan. Nya tillämpningsområden,
ökad och förbättrad kommunikation är
viktiga aspekter för att möta
utmaningen. Se mer i avsnitt 5.2
Beräkningar av primärenergifaktorer!
En studie analysera premiärenergifaktorer
för svensk fjärrvärme utifrån flertalet
perspektiv och metoder. De beräknade
faktorerna blir betydande mindre än
Boverkets. Se mer i avsnitt 5.4
Nyttan av en dynamisk
framledningstemperatur!
Studien undersöker effekt- och
flödesutjämnande körstrategier för att
möta dygns- och säsongsvariationer av
efterfrågan på värme. Studien påvisar ökad
elverkningsgrad och ett högre
temperaturspann möjliggör bättre effektoch flödesutjämning. Se mer i avsnitt 5.6
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Förord
Projekt Hållbar Region drivs av Linköpings universitet i nära samverkan med
energibolag och fastighetsbolag. De aktörer som varit aktiva inom projektet under
etapp 2 är:








Akademiska Hus
E.ON Sverige AB
Fastighets AB L E Lundberg
Lejonfastigheter AB
Linköpings universitet
AB Stångåstaden
Tekniska verken i Linköping AB

Uppstarten till projektet var ett möte på Söderköpings Brunn i oktober 2013 där
Tekniska verken tillsammans med ett flera större fastighetsbolag i länet var samlade
för att bl.a. diskutera framtida strategier för regionen. På mötet framkom en stark
consensus om vikten att agera tillsammans, energibolag och fastighetsbolag, och att
se på regionens styrkor med ett övergripande systemperspektiv. Efter mötet vidtogs
diskussioner och förankring hos enskilda parter viket ledde till att projektet Hållbar
region kunde startas under hösten 2014.
Etapp 1 färdigställdes under 2016 och med denna rapport påvisar vi hur
projektet har fortskridit och utvecklats under etapp 2. I starten av etapp 3 planerar
vi att lansera en hemsida, där vi hoppas kunna sprida information och kunskap om
forskningsprojektet på ett enkelt sätt. Vi vill även poängtera att vi alltid välkomnar
alltid nya aktörer till projektet, oavsett om man varit med från start eller inte!
Avdelningen för energisystem vid Linköpings universitet vill med föreliggande
rapport av etapp 2 av forskningsprojektet riktat ett varmt tack till alla deltagande,
för både medfinansiering av projektet och för ovärderlig input till projektets
frågeställningar och forskning. De diskussioner och samtal vi fört inom projektet
har varit öppna och stimulerande och har utgjort grunden för hela projektets
målsättning.

Stefan Blomqvist, doktorand
Patrik Rohdin, biträdande professor
Louise Ödlund, professor
December 2018
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Inledning

Det är i samverkan mellan energibolag och slutanvändare som effektiva
energisystem kan skapas. Genom ett systemperspektiv mellan tillförsel- och
användarsidan inom energisystemet kan forskningsprojektet Hållbar Region bidra
med en pusselbit till framtidens energisystem, med ökad energieffektivitet och
minskad klimatpåverkan som resultat.
Aldrig förr har vi haft den möjlighet vi har nu! Att ställa om vårt energisystem till
ett mer klimatvänligt med hjälp av ny teknik och förnybara lösningar innebär såväl
möjligheter som utmaningar. Med mer intermittenta energislag, så som sol och
vind, och mer varierande elpriser ställs nya krav på framtidens energisystem. Idag
har också användarsidan i energisystemet, som exempelvis fastighetsbolag, fler
valmöjligheter med både småskaliga och storskaliga lösningar vilket även det ger
nya förutsättningar när framtidens energisystem utformas.
För att uppnå ett framtida förnybart och balanserat energisystem krävs
samverkan för att finna de smartaste lösningarna, och se var små- respektive
storskaliga lösningar passar bäst. För de smarta systemen byggs i samverkan!

1.1

Syfte

Forskningsprojektet Hållbar Region har som syfte att genom samverkan mellan
universitet, energi- och fastighetsbolag arbeta för att skapa en hållbar och
resurseffektiv region. Detta delvis genom att utbyta kunskap kring utmaningar och
på så vis öka förståelsen för varandras verksamheter, både inom och mellan
branscherna.
De grundläggande målen för forskningsprojektet är att genom samverkan skapa
förutsättningar för reducerade systemkostnader och minskad klimatpåverkan med
lägre primärenergianvändning, d.v.s. lägre användning av de bränslen som tillförs
energisystemet. Det möjliggörs genom effektiv omvandling och användning av de
sekundära energibärarna, som el och värme.
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Motivering och nyttan med forskningsprojektet

Tanken kring hållbarhet ligger till grund för detta forskningsprojekt. En av de mer
kända formuleringarna är Brundtlands, 1987 [1]:
"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov”
Detta projekt fokuserar främst på den ekologiska grenen av hållbarhet med
avseende på energifrågor. Forskningen inbegriper även sociala och ekonomiska
aspekter, vilket är de andra två grenarna inom hållbarhet. Det är denna syn och
tankar kring hållbarhet som ligger till grund för forskningsprojektet, när det
illustreras som en inledande tankebubbla i Figur 1.

Figur 1 - Forskningsansats och illustration kring uppkomsten och placering av
forskningsprojektet. Figuren presenteras och förklaras löpande i stycke 1.2.
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På FN-, EU- och nationell nivå pågår kontinuerlig utveckling av mål, vilket är det
som åsyftas härnäst i Figur 1. De nationella 20-20-20-målen, med vidareutveckling
av målen, lyder [2]–[4]:
• 40 % lägre utsläpp av växthusgaser år 2020 (från 1990 år nivå)
 Inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045
• 20 % mindre tillförd energi per BNP-enhet år 2020 (från 2008 års nivå)
 50 % effektivare energianvändning år 2030, utryckt som tillförd
energi i relation till BNP (från 2005 års nivå)
• 50 % förnybar energi av den totala energianvändningen år 2020
 100 % förnybar elproduktion 2040
Omformulerade mål uttrycks även i Agenda 2030, Förenta Nationernas (FN) arbete
för Hållbar utveckling. Detta forskningsprojekt bidrar främst till att uppfylla Mål 7:
”Hållbar energi för alla”, 11: ”Hållbara städer och samhällen” och 13: ”Bekämpa
Klimatförändringarna”, vars symboler visas i Figur 2. [5]–[7]

Figur 2 - De globala hållbarhetsmålen som detta forskningsprojekt främst
bidrar till. Beslutade om av FN och uttryckta i Agenda 2030. Illustration: FN
De nationella målen berör även det regionala utvecklingsarbetet (se Figur 1),
exempelvis har kommunerna Linköping och Norrköping arbetat fram en gemensam
klimatvision [8] och båda kommunerna har ställt sig bakom arbetet med Agenda
2030 och de globala målen [9], [10]. Linköpings kommun har även antagit ett mål
om koldioxidneutralitet år 2025 [11]. Norrköpings kommun utrycker i sin
energiplan bl.a. mål om energieffektiviseringsmål om 30% fram till 2030 (från
2005), samt att endast använda förnybara energislag och bränslen 2030 [12]. Det är
även denna region, som även kallas den fjärde storstadsregionen eller East Sweden,
som är fokusområdet för detta projekt.
Vidare ner i tratten i Figur 1 ser vi att energisystemet illustreras genom tillförseloch användarsida. Den senare delas in i tre sektorer när det gäller Sveriges
energianvändning, enligt Energimyndigheten [13]. Då detta forskningsprojekt
innefattar energibolag och fastighetsbolag är det inom sektorn för ”byggnader och
service” som projektresultaten har störst inverkan. 2016 stod denna sektor för
knappa 40% av den total energianvändning i landet, vilket var mest av de tre
sektorerna. Total energianvändning inom sektorn uppgick till 146 TWh, varav El (73
TWh) och fjärrvärme (46 TWh) stod för drygt 80% av användningen i sektorn [13].
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Genom forskningsprojektet bidrar universitetet med en ingång från
forskarvärlden och andra närverk, där forskare och näringslivsrepresentanter bjuds
in för att sprida och utbyta kunskap och information. En del av projektet är även
studenternas lärande. Det är en av universitets uppgifter att, bl.a. genom detta sätt,
bidra till lärande inom organisationerna, då flertalet studenter hamnar inom
branscherna och möjligen hos någon av projektets verksamma aktörer.
Utöver de praktiska och användbara resultaten till sina verksamheter bidrar
aktörerna inom projektet till arbetet att uppfylla de nationella målen, samt målen
på EU och FN-nivå. Samtidigt bidrar aktörerna till att stärka det regionala
utvecklingsarbetet för en konkurrenskraftig och hållbar region.

Aktörerna inom projektet bidrar till arbetet att uppfylla de
lokala och globala målen. Samt, till att stärka det regionala
utvecklingsarbetet för en konkurrenskraftig och hållbar
region
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Tidigare arbete inom projektet- Etapp 1

Etapp 1 bestod övervägande av modellering, simulering, samt systemoptimering av
det sammankopplade energisystemet i staden, omfattande både tillförsel och
efterfrågan. Programvaran som används är IDA ICE [14] och MODEST [15].
Inledande workshops med kreativa övningar och diskussioner kring framtida
utmaningar ledde till behovsidentifiering och problemformuleringar att bygga
projektet kring. Tidiga resultat från simuleringar, optimeringar och studier
återkopplades, itererades och diskuterades inom projektgruppen och under
workshops. Beräkningarna utfördes senare genom systemoptimeringar av
frågeställningar baserat på det diskussionsunderlag som framkommit.
Vid studierna användes ett flerbostadsbestånd på 273000 m2 med
normalkorrigerad energianvändning på 121 kWh/m2 och en årlig användning av
35.6 GWh fjärrvärme. Studien analyserade flertalet renoveringsfall och åtgärder för
beståndet. Jämfört med grundfallet, var några av resultaten:
38% minskat elbehov och
minskade globala utsläpp med
13 000 ton CO2eq

Halverat fjärrvärmebehov och
ökade globala utsläpp med
1 300 ton CO2eq

Vid klimatskalsåtgärder samt introduktion
av FTX i värmepumpsanslutna fastigheter

Vid klimatskalsåtgärder samt introduktion
av FTX i fjärvärmeanslutna fastigheter

Ökade globala utsläpp med
8 000 ton CO2eq
Vid klimatskalsåtgärder och FTX-lösning,
samt byte från fjärrvärme till värmepump.

Ökade globala utsläpp
med 22 000 ton CO2eq
Vid byte av värmekälla, från
fjärrvärme till värmepump.

Kraftbalansen förbättras med
motsvarande ca 1 900 GWh/år!
Om nya fastigheter, om totalt 50 000 000
m2, byggs enligt BBRs krav på näranollenergibyggnader med uppvärmning
genom fjärrvärme
(istället för värmepump)

Minskat effektbehov med 28%
Vid klimatskalsåtgärder samt introduktion
av FTX i fjärvärmeanslutna fastigheter

Minskat effektbehov med 37%
Vid klimatskalsåtgärder samt introduktion
av FTX i värmepumpsanslutna fastigheter

1 kWh fjärrvärme har inte
samma värde som 1 kWh el!
Primärenergifaktor på för el bör vara
2,5 och inkluderas vid jämförelse av
uppvärmnings-alternativ. Det leder
till att alternativet med fjärrvärme ger
en lägre energianvändning och
följaktligen till lägre globala
emissioner av CO2eq

Utförligare analyser och diskussioner, samt underliggande beräkningar och
modelleringar återfinns i forskningsprojektets första delrapport ”Hållbar region
etapp 1”. [16]
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Vetenskaplig grund och arbetsmetodik

Forskningsprojektet är av transdisciplinär karaktär, vilket innebär att samtidigt som
det öppnar upp för både tekniska och samhällsvetenskapliga perspektiv är det ett
komplext och krävande arbetssätt. Detta då det är många discipliner och synsätt
som ska samlas kring lösningen av samma problem. Ett lyckat arbete kan däremot
ge ett stort genomslag, då en samsyn över disciplingränser kan uppnås. Genom ett
aktivt deltagande av aktörerna uppmuntras kunskapsutbyten och nya idéer
genereras.

3.1

Vetenskaplig grund

Heltäckande svar på komplexa och mångfacetterade problem kan sällan
åstadkommas inom en disciplin, det vill säga det kräver en tvärvetenskaplig metod.
Att arbeta tvärvetenskapligt, vilket görs inom detta forskningsprojekt, innebär att
man interagerar mellan, integrerar eller överlappar discipliner för att arbeta med ett
gemensamt problem [17].
En av de tre tvärvetenskapliga grenarna är den multidisciplinära betraktelsen,
där interaktionen mellan akademiska discipliner är mer av ett samarbete runt ett
gemensamt problem. Disciplinerna utbyter inte kunskap, teorier och delar inte
systemgränser kring problemet i en multidisciplinär betraktelse, vilket illustreras i
Figur 3. De akademiska disciplinerna bidrar endast med sitt begränsade perspektiv
på problemet. Ett multidisciplinärt arbetssätt bidrar inte till ny integrativ kunskap.
När det kommer till den interdisciplinära betraktelsen sker arbetet och
interaktionerna i samverkan, där frågeställningen fokuserar kring problem från den
”verkliga världen” [17]. Disciplinerna som samverkar är av akademisk natur, där
kunskap utbyts och teoribildningar samt problemformuleringarna och dess
systemgränser är gemensamma.

Figur 3 - Illustration av tre olika vetenskapliga betraktelser eller angreppssätt
att arbeta kring ett problem.
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Angreppssättet leder till att ämnes- och disciplingränser bryts och ny integrativ
kunskap skapas med syftet gemensamt forskningsmål. [18]
Transdisciplinär betraktelse kan definieras som studier där akademiska forskare
från olika discipliner samt icke-akademiska aktörer skapar ny kunskap och teorier
när gemensamma frågor studeras [17]. Angreppssättet kan således betraktas som en
kombination av interdisciplinär metodik och ett deltagande tillvägagångssätt. [18]
Det transdisciplinära arbetssättet anses var det mest önskvärda men också det
mest komplexa angreppssättet. Så komplext att vissa, exempelvis Pohl [19], ser det
som en hopplös strävan och Tress et al. [18] uttrycker att transdisciplinär forskning
sker i undantagsfall, då även interdisciplinär forskning sällan uppnås.
Däremot uttrycker Walter et al. [20] att transdisciplinär forskning präglas av att
forskare och icke-forskare samarbete kring ett specifikt och verkligt problem. Vidare
beskrivs det att transdisciplinär angreppssättet kombinerar vetenskaplig forskning
och samtidigt genererar kapacitet för beslutsfattande hos de involverade ickeakademiska aktörerna [20]. Viktigt att poängtera är att arbetsmetodiken, med
samverkande aktörer och vetenskapliga discipliner, ska ske kontinuerligt under
projektets gång. Discipliner och metoder ska inte sammanföras vid slutförandet av
projektet eller studien, likt Stock och Burton [17] beskriver multidisciplinära studier
som sammanförs och framställs som interdisciplinära studier när de i själva verket
är jämförande eller sammanfattande forskningsrapporter.

3.2

Arbetsmetodik inom projektet

För att uppnå ett aktivt deltagande hos aktörerna, samt ett tydligt kunskapsutbyte
mellan aktörerna sker regelbundna träffar i främst två olika format, klustermöten
och workshops, som illustreras i Figur 4. Vid samtliga sammankomster ingår
representanter från den akademiska och icke-akademiska världen.

Figur 4 - Den övergripande praktiska arbetsmetodiken inom
forskningsprojektet bestående av klustermöten och workshops.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
IEI / ENERGISYSTEM

Hållbar Region Etapp 2
UTGÅVA 1
11(28)

Klustermötena innebär att forskningsprojektens aktörer delas in i två grupper,
efter sin branschtillhörighet – En grupp bestående av energibolag, samt en där
fastighetsbolagen samverkar. Anledningen till detta är möjligheten till att djupare
och mer ingående diskutera branschspecifika frågor, som sedan exempelvis kan
omsättas i studier som då även omfattar den andra aktörsgruppen. Klustermötena
äger rum vid ungefär två tillfällen per år och klustergrupp.
Syftet med projektets workshops är att fånga upp idéer och frågeställningar hos
företagen. Presentationer, föredrag och diskussioner i storgrupp eller mindre
arbetsgrupper varvas för att väcka idéer, utbyta kunskap och sprida tidiga resultat.
Representanter från företagen som är med i projektet deltar aktivt vid träffarna om
det så är i diskussionerna eller genom att hålla presentationer. Genom detta
arbetssätt uppmuntras kunskapsutbyte och idégenerering som i slutändan mynnar
ut i forskningsfrågor, uppslag till studier eller andra delprojekt. Träffarna äger rum
ungefär fyra gånger per år.
Utöver dessa träffar så sker även arbeten och samverkan i form av
forskningsstudier, samt studentprojekt och examensarbeten på mastersnivå
(civilingenjörer) där vardera aktör bidrar med tid och kunskap i frågorna.
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Genomförda workshops under etapp 2

I detta avsnitt följer kortare sammanfattningar av innehållet i de workshops som
har hållits under etapp 2 av forskningsprojektet. Önskar du ta del av
presentationerna eller vill veta mer, kontakta Louise Ödlund eller Stefan Blomqvist.
Workshop 6 – Kundvärde, Affärsmodeller och Innovation
Denna workshop hade fokus på Kundvärde, Affärsmodeller och Innovation.
Professor Daniel Kindström från Avdelningen för industriell ekonomi vid LiU
inledde med ett föredrag med efterföljande gruppdiskussioner. Bland frågorna som
lyftes hittade vi bl.a.
•
Vad målet med innovation är?
•
Vad betyder ett allt större fokus på värde och vad får det för
konsekvenser?
•
Vad är en affärsmodell och hur skiljer vi den från strategi?
•
Hur kan vi förändra affärsmodellen? Genom affärsmodellsinnovation?
Diskussioner fördes även kring de resultat som uppkommit ur Etapp 1 av projektet,
samt kring studentarbeten som planerades involveras i projektet i form av
examensarbeten.
Workshop 7 – Nudging
Ulrica Melin, projektledare på Stångåstaden, ledde ett föredrag med
efterföljande diskussioner kring ”Nudging- Går det att ’knuffa’ hyresgäster till
ändrade beteenden?”. Föredraget byggde vidare på det Jenny Palm talade om under
Workshop 3 ”Tekniken det lätta – Beteende det svåra”. Beteende kan frammanas
genom policys, lagar och förordningar, ekonomiska incitament, information och
nudging. Där det senare kan delas in i olika kategorier:
1. Förändra den fysiska miljön
2. Goda förinställningar
3. Sociala normer
4. Förenkla och rama in information
För att lyckas med grundtanken att påverka människan till en positiv
beteendeförändring genom nudging är det värt att, under planering och
genomförande, betänka att:
 Det ska vara enkelt att välja det personen hade tänkt från början,
 Transparens och ärlighet – inga ”fulnudges”, samt
 Inga ekonomiska incitament ska ligga till grund för ”nudgen”
Under workshopen fick vi även ta del av det inledande arbetet som gjorts i våra
pågående examensarbeten. Resultaten presenteras i nästkommande workshop.
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Workshop 8 – Presentation av projektresultat
De fyra examensarbetena (enligt nedan) som pågått under vårterminen
presenterades och diskuterades. Examensarbetena gjordes av studenter som läste
civilingenjörsprogrammet Energi-Miljö-Management
•
Framtida energilösning för tillvaratagande av överskottsvärme med
värmepump - Ett examensarbete utfört på Händelöverket, E.ON (Stefan
Elez)
•
Primärenergifaktorer för fjärrvärme - Analys och beräkning av
primärenergifaktorer för svensk fjärrvärme (Gerda Ingelhag och
Michael Gullberg)
•
Fjärrvärmens prismodeller – Hur ska de utformas för att ge incitament
till minskad klimatpåverkan (Viktor Svensson och Anna Widengren)
•
Norrköping framtida värmemarknad (Sara Bley och Elin Lindström)
Studierna berörs närmare i avsnitt 5.
Workshop 9 – Mind the Gap & Spara och bevara
Wiktoria Glad, universitetslektor vid Avdelningen för Tema Teknik och social
förändring på LiU, tog upp energieffektiviseringsgapet och hur vi genom att arbeta
med beteenden ska kunna minska det (mind the gap). ”Energieffektiviseringsgapet”
har kommit att bli en utgångspunkt för forskningen om människor, beteenden och
organisering inom den byggda miljön. Det handlar om att den potential för
energieffektivisering i den befintliga bebyggelsen och energisystemen som inte tas
tillvara.
Patrik Rohdin, biträdande professor vid Avdelningen för energisystem på LiU,
talade om energieffektivisering i historisk bebyggelse. Kulturhistoriskt värdefulla
byggnader utgör en betydande del av samhällets energianvändning. Ett
forskningsprojekt mellan LiU och Uppsala universitet pågår just nu kring
energieffektivisering i historisk bebyggelse, vilket innebär byggnader byggda innan
1945. Vi får ta del av pågående arbete, preliminära resultat och diskussioner.
Workshop 10 - Energieffektivisering, inomhusmiljö och
kostnadseffektivitet
Vi blev bjudna på en presentation av Fastighets AB L E Lundberg i Norrköping
och deras nya kontorslokaler. Jimmy Ekström, miljö- och energiansvarig, och
Tobias Artursson, driftingenjör, guidade oss genom ett nyrenoverat
kontorslandskap med samverkansmodell, vilket kändes nyskapande inom
branschen och för aktörerna i projektet.
Lina La Fleur, doktorand på Avdelningen för energisystem, höll ett föredrag och
diskussioner kring Energieffektivisering, inomhusmiljö och kostnadseffektivitet vid
renovering av flerfamiljshus.
Vi diskuterade även framtida studier och examensarbeten inom projektet.
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Workshop 11 – Hinder och drivkrafter
Workshopen hölls hos Eon i Norrköping, där vi inledningsvis får ta del av deras
verksamhet med hjälp av Fredric Botlin, distributions- och optimeringschef, och
Martin Andersson, affärsingenjör. Vi bjuds även på en presentation kring det
examensarbete som pågår inom projektet, med studenterna Emelie Larsson och
Anton Lydell. Arbetet har titeln ”Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av
nyckelfärdiga flerbostadshus - En jämförelse mellan betong- och träkonstruktion”
där idén kring arbetet har varit frekvent diskuterad inom projektet och arbetet görs
inom Stångåstadens ramar.
Patrik Thollander, professor vid Avdelningen för energisystem, höll ett föredrag
med diskussionspunkter kring ”Hinder mot och drivkrafter för energieffektivisering
i industrin”. Även om enkätstudierna har gjorts inom andra (mer produktbaserade)
branscher så finns tydliga nyttor med ämnet inom detta projekt och aktörernas
branscher. Energiledning eller ”energy management” är ett intressant ämne för att
utvärdera ett företags arbete kring energieffektiviseringar.
Workshop 12 – Trä- eller betonghus? LCC och LCA
Workshopen hölls hos Stångåstaden i Linköping där vi får ta del av tidiga
resultat från examensarbetet rörande att jämföra nyckelfärdiga hus i betong eller
träa av studenterna Emelie Larsson och Anton Lydell. Två specifika
flerbostadsbyggnader av vardera trä- samt betongstomme har jämförts och
analyserats. De intressanta resultaten tyder på att klimatavtrycket från livscykeln är
ungefär detsamma, vilket väckte stort intresse. Studien berörs närmare i avsnitt 5.
Lina La Fleur, doktorand på Avdelningen för energisystem, presenterade delar
av sin forskning rörande livscykelkostnadsoptimeringar. Presentationerna var
väldigt öppna och inbjöd till långa diskussioner under workshopen.
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Studier under etapp 2 och dess resultat

Under etapp 2 har ett antal studier genomförts. Frågorna har gemensamt
arbetats fram i projektgruppen och resultaten har presenterats och diskuterats
löpande.

5.1

Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av
nyckelfärdiga flerbostadshus

Studien syftar till att analysera miljöpåverkan från flerbostadshus med
betongkonstruktion jämfört med träkonstruktion. Det sker genom att jämföra två
befintliga hus och genomföra en livscykelanalys (LCA), samt en
livscykelkostnadsanalys (LCC) på flerbostadshusen. Arbetet skedde i samverkan
med AB Stångåstaden och genomfördes som ett examensarbete på avancerad nivå
av civilingenjörsstudenterna Emelie Larsson och Anton Lydell. Handledare var Lina
La Fleur, doktorand i energisystem, och examinator Louise Ödlund, professor i
energisystem. [21]

Figur 5 - De två studerade flerbostadshusen. Till vänster ses en illustration av
Hjältevads flerbostadshus med trästomme och till höger ses två av de fyra Kombohus
Bas som Stångåstaden byggt på Utsädesgatan i Linköping.
Bilder från Larsson och Lydell [21].
Studien motiveras genom att bostadssektorn står för en tredjedel av Sveriges
energianvändning och är därmed föremål för studier och åtgärder som kan minska
energianvändningen. I en tid av bostadsbrist så uppstår utmaningen att bygga
bostäder snabbt, billigt och miljövänligt.
Författarna studerar två av de tre hållbarhetaspekterna genom att kombinera
LCA (ekologisk), samt LCC (ekonomisk). Studien analyserar miljöpåverkan från
husens olika livscykelfaser samt kostnader över en period av 50 år. Även passande

LINKÖPINGS UNIVERSITET
IEI / ENERGISYSTEM

Hållbar Region Etapp 2
UTGÅVA 1
16(28)

energieffektiviseringsåtgärder som ämnar att öka den termiska prestandan hos
huskonstruktionerna studeras.
Resultaten visar att betongkonstruktionen i standardutförande hade något lägre
miljöpåverkan i sex av sju studerade kategorier. Ekonomiskt så visar resultatet att
träkonstruktionen är ca 20% dyrare under analysperiod på 50 år. Med en antagen
kalkylränta på 7,5% påvisar författarna att det inte var lönsamt med någon
energieffektiviseringsåtgärd. Halveras dock kalkylräntan blir det lönsamt att
tilläggsisolera krypgrunden i flerbostadshuset av träkonstruktion.
Då detta är fallspecifika resultat från två studieobjekt lyfter författarna fram i
sina slutsatser att fler studier bör göras i ämnet, för att generella slutsatser ska
kunna dras kring vilket konstruktionsmaterial som är mest hållbart.
Studien, i sin fulla längd, finns att tillgå via referenslistan [21] eller länk i sidfot 1.
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Norrköpings framtida fjärrvärmemarknad

Studien är en scenarioanalys av efterfrågan på fjärrvärmemarknaden i
Norrköping år 2035. Studiens syfte är att utreda faktorer som påverkar
värmemarknaden samt potentiella nyanslutningar eller utbyggnader av dagen
system i Norrköping. Arbetet skedde i samverkan med E.ON Värme Sverige AB i
Norrköping och genomfördes som ett examensarbete på avancerad nivå av
civilingenjörsstudenterna Sara Bley och Elin Lindström. Handledare var Tommy
Rosén, doktorand i energisystem, och examinator Louise Ödlund, professor i
energisystem. [22]
Föresatsen är att svenska fjärrvärmenät kan bli en viktig pusselbit i
omställningen till ett mer hållbart energisystem, där trenden dock är vikande på
den nationella värmemarknaden för fjärrvärmen. Även i Norrköping har efterfrågan
minskat med 0,5-1% årligen den senaste tiden.
Sex faktorer som antas påverka utvecklingen identifieras av författarna genom
litteraturstudier; Energieffektivisering av befintlig bebyggelse, marknadsandelar,
spillvärme från hushållsapparater, klimatförändringar, nyanslutningar (se Figur 6),
samt nya tillämpningsområden för fjärrvärme.

Figur 6 - Norrköping kommuns översiktsplan till 2035. Rött markerar områden för
bostäder och svart markerar områden för verksamhet. (Bley och Lindström [22])
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Tre framtida scenarier utarbetades och namnges som Referensfall, Hög
energieffektivisering och Individuella uppvärmningslösningar. Gemensamt för
scenarierna är att potentialen för nyanslutningar, som består av nybyggnationer i
takt med en växande stad, är 59 GWh fram till 2035. Resultaten av
scenarioanalysen visar på en minskad efterfrågan med 16% för Referensfallet, 34%
minskning för Hög effektivisering, samt 24% minskning för scenariot Individuella
uppvärmningslösningar.
Slutsatser som görs av författarna är att energibolaget föreslås utöka och
förbättra sitt arbete med kundkontakt för att möta de kommande utmaningarna,
samt undersöka nya tillämpningsområden som exempelvis markvärme eller
industriprocesser. Pris och hållbarhetsaspekter är två parametrar som kunderna
uttrycker ligger till grund vid val av uppvärmningsformer och något som föreslås
kommuniceras från energibolaget.
Önskar du ta del av arbetet, kontakta Louise Ödlund eller Stefan Blomqvist.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
IEI / ENERGISYSTEM

5.3

Hållbar Region Etapp 2
UTGÅVA 1
19(28)

Framtida energilösning för tillvaratagande av
överskottsvärme med värmepump

Studien syftar till att undersöka möjligheterna med en framtida lösning med
värmepump och hur den kan vändas i samverkan med Händelöverket för att minska
investerings- och marginalkostnaderna för värmeproduktion till Norrköping
fjärrvärmenät. Arbetet skedde i samverkan med E.ON Värme Sverige AB i
Norrköping och genomfördes som ett examensarbete på avancerad nivå av
civilingenjörsstudenten Stefan Elez. Handledare för arbetet var Louise Ödlund,
professor i energisystem, och examinator var Magnus Karlsson, universitetslektor i
energisystem. [23]
E.ON har som mål att till 2025 leverera 100% förnybar och återvunnen energi.
Det innebär att en koldriven men även en biodriven värmepanna ska ersättas
(Panna 12 resp. 11). En lösning är att ersätta de två med en biohetvattenpanna
(Panna 16). Däremot, i samma område, Händelö, finns det tillgång till
överskottsvärme från närliggande verksamheter. Studien undersöker möjligheterna
att tillvarata denna överskottsvärme i kombination med en kompressordriven eller
absorptionsdriven värmepump. Genom modellering och användandet av
programmen reMind och VBA Excel har författaren analyserat lönsamheten mellan
de tre alternativen utifrån olika scenarios för elpris.
Resultatet visar att lösningen med en absorptionsdriven värmepump är betydligt
mer lönsam än en lösning med enbart Panna 16, där den förstnämnda är 30-42
MSEK billigare i investering. Med en beräknad livslängd om 20 år uppvisar även
absorptionsvärmepumpen en bättre lönsamhet jämfört med Panna 16, med en
skillnad på 79-102 MSEK då scenarierna analyseras. Däremot blev en lösning med
kompressordriven värmepump inte lönsam i jämförelse med Panna 16.
Slutsatsen från författaren är att E.ON ska fortsätta utreda möjligheterna med
att investera i en absorptionsvärmepump.
Studien, i sin fulla längd, finns att tillgå via referenslistan [23] eller länk i sidfot 2.
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Primärenergifaktorer för fjärrvärme och uppvärmning av
byggnader

Studien syftar till att analysera och beräkna primärenergifaktorer för svensk
fjärrvärme. Arbetet skedde i samverkan med Tekniska verken i Linköping och
genomfördes som ett examensarbete på avancerad nivå av
civilingenjörsstudenterna Michael Gullberg och Gerda Ingelhag. Handledare för
arbetet var Danica Djuric Ilic, biträdande universitetslektor i energisystem, och
examinator Louise Ödlund, professor i energisystem. [24]
Arbetet tar avstamp i Boverkets nya förslag kring Sveriges realisering av
premiärenergifaktorer för uppvärmning i byggnader. Det innebär att tidigare krav
om specifik energianvändning ersätts med en energiprestandaindikator för att
uttrycka en byggnads primärenergianvändning. El föreslås tilldelas faktorn 1,6
(fram till 2021) och uppvärmning med fjärrvärme, olja, naturgas och biobränsle
föreslås en faktor 1,0.
Arbetet genomförs genom litteraturstudie innehållande vetenskapliga artiklar
och konsultrapporter. En kartläggning kring hur andra länder inom EU har
beräknat nationella premiärenergifaktorer för fjärrvärme, eller om så skett, ingår
också. Genom studien har författarna identifierat två olika beräkningsperspektiv
med tillhörande allokeringsmetoder för el och värme;
 Bokföringsperspektivet, innehållande energimetoden,
alternativproduktionsmetoden och exergimetoden.
 Konsekvensperspektivet, innehållande systemutvidgning genom power
bonus metod
Totalt har 10 olika kombinationer av perspektiv, allokeringsmetoder och indata
använts vid beräkning av primärenergifaktorerna.
Författarna föreslår att bokföringsperspektivet och alternativproduktionsmetoden används som inledning vid framtagandet av svenska primärenergifaktorer
för fjärrvärme. Dessa två metoder anses lätthanterlig och stöds dessutom av
flertalet aktörer exempelvis Värmemarknadskommittén (VMK) och Swedish
Standards Institue (SIS). Vid beräkning av primärenergifaktorerna sker
nätuppdelningen genom åtta olika kategorier, som ses i Tabell 1 som är hämtad ur
arbetet [24].
Författarna förespråkar inte någon uppdelning framför någon annan, utan
understryker det viktiga i att tydligt motivera val kring beslutsunderlaget. En
slutsats som kan göras kring studien och som författarna uttrycker är att de
beräknade faktorerna är betydligt mindre än den som presenterats av Boverket.
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Tabell 1 - Primärenergifaktorer beräknade med bokföringsperspektivet samt
alternativproduktionsmetoden. [24]
Nätuppdelning

Nationell faktor
Nät med avfall
När utan avfall
Nät med elproduktion
Nät utan elproduktion
Nät med 0-14 GWh värme/el
Nät med 15-300 GWh värme/el
Nät med 301-70000 GWh värme/el

Värmemarknads
-kommittén
(VMK)*
0,25
0,27
0,23
0,23
0,38
0,53
0,2
0,26

Swedish Standards
Institute
(SIS)*
0,47
0,36
0,65
0,41
0,76
1,02
0,59
0,41

* Faktorer för ingående bränslen i fjärrvärmeproduktionen har hämtats av från VMK resp. SIS

Studien, i sin fulla längd, finns att tillgå via referenslistan [24] eller länk i sidfot 3.
.
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Fjärrvärmens prismodeller

Syftet med denna studie är att undersöka hur fjärrvärmens prismodeller bör
utformas ur ett klimatperspektiv. Arbetet skedde i samverkan med aktörerna inom
Hållbar Region och genomfördes som ett examensarbete på avancerad nivå av
civilingenjörsstudenterna Viktor Svensson och Anna Widengren. Handledare var
Daniel Kindström, professor i industriell marknadsföring, och examinator Louise
Ödlund, professor i energisystem. [25]
Författarna skriver att tidigare studier har belyst problematiken kring en vikande
efterfrågan kring fjärrvärme och att det finns ett behov av att förändra fjärrvärmens
prismodeller. Tidigare forskning och studier har undersökt hur en prismodell bör
utformas för att vara attraktiv för kunder, samt hur den anpassas efter
producentens kostnadsstruktur.
Arbetet består av en intervjustudie där samtliga aktörer inom
forskningsprojektet deltar. Intervjuer ämnar undersöka hur prismodellerna ger
incitament till fastighetsbolagen att energieffektivisera, där fyra olika
energieffektiviseringsåtgärder väljs att analyseras i studien;
 Individuell mätning och debitering (IMD)
 En klimatskalåtgärd
 Solvärme
 Installation av värmeåtervinning genom FTX
Med hjälp av en teoretisk beräknad energikurva för ett bostadsbestånd
undersöker författarna hur åtgärderna påverkar energianvändningen samt hur
värmekostnaden och lönsamheten varierar beroende på prismodell.
En modell över Linköpings fjärrvärmesystem används för att undersöka hur de
fyra energieffektiviseringsåtgärderna påverkar bränsleanvändningen samt
utsläppen från systemet. På så vis bedöms vilka åtgärder som bäst reducerar
klimatpåverkan, vilka också är de åtgärder som bör premieras av prismodellen,
enligt studien syfte.
Resultaten visar på att de åtgärder som bör gynnas är de som minskar
energianvändningen då inomhustemperaturen är låg, då det korrelerar med
produktion som genererar högre utsläpp. Författarna påpekar i resultatet att det
inte sågs någon koppling mellan ökad spetslastproduktion och hög
vattenförbrukning under morgon och kväll. Därför finns det inte stöd att, ur ett
utsläppsmässigt perspektiv, motverka sådana effekttoppar.
Slutsatsen som författarna lyfter fram är att den utveckling av prismodell som
hittills skett, från ett konstant energipris över året till en säsongvarierad
prissättning, är korrekt i syftet att ge incitament till energieffektivisering för
minskad klimatpåverkan. Vidare bör effektdelen av prissättningen i större grad
påverkas av användningen vintertid för att ge mindre påverkan av de åtgärder som
minskar energianvändningen vid högre utomhustemperaturer.
Önskar du ta del av arbetet, kontakta Louise Ödlund eller Stefan Blomqvist.
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Nyttan av en dynamisk framledningstemperatur i
fjärrvärmesystem

Syftet med denna studie är att analysera effekt- och flödesutjämnande
körstrategier som tar hänsyn till dygnets varierande värmebehov. Arbetet skedde i
samverkan med Tekniska verken i Linköping och genomfördes som ett
examensarbete på avancerad nivå av civilingenjörsstudenterna Richard Hellsberg
och Oskar Lindgren. Handledare för arbetet var Stefan Blomqvist, doktorand i
energisystem, och examinator Louise Ödlund, professor i energisystem. [26]
Värmebehovet i en stad varierar mycket över dygnet, där utomhustemperatur
och socialt beteende är de största bakomliggande orsakerna. Efterfrågan på värme
är störst på morgonen när människor vaknar och är aktiva, samtidigt som
utomhustemperaturen är låg. Ett vanligt sätt att reglera framledningstemperaturen
i fjärrvärmenätet är att manuellt ställa in den efter den lägsta
utomhustemperaturen under dygnet och sedan upptar flödet variationerna av
värmebehovet, vilket även resulterar i att den producerade effekten varierar.
Denna studie ämnar alltså att studera det omvända förhållandet, där flödet och
effekten bibehålls stabilt och framledningstemperaturen varieras. Författarna har
utarbetat två olika strategier
A. Flödesutjämnade körstrategi
B. Effektutjämnande körstrategi
Bägge strategierna bygger på att öka framledningstemperaturen inför effekttoppar
och minska densamma inför perioder med lägre efterfrågan. Strategierna analyseras
under perioden oktober 2014- september 2015 och för tre fall;
1. Normalfall (min temp 95°C),
2. Fall med undertemperatur (min temp 90°C), samt
3. Fall med övertemperatur (10% högre temperatur än normalfallet, dock
maximalt 117°C)
Strategierna kan även leda till ökade intäkter vid försäljning av el, reducerade
pumpkostnader och minskade utsläpp. I detta arbete ingår även att kartlägga
trögheten i fjärrvärmenätverket, alltså den tid det tar för värmen att nå ut till
stadens olika områden, se Figur 7.
Resultaten som författarna lyfter fram visar att båda strategierna ger en ökad
elproduktion för normalfallet (1), med ökade intäkter på 240- 370 Tkr. Även
flödesintäkten ökar beroende på ett högre medelflöde i systemet, som leder till
högre pumpkostnad och högre avgift för kund enligt aktuell prissättning. Den
flödesutjämnande strategin (A) uppvisar resultat som leder till både utjämnande av
flöde och effekt, där dock den effektutjämnande strategin (B) kan leda till större
flödesvariationer. De fall gällande under- och övertemperaturer (2,3) i systemet kan
förstärka resultaten från normalfallen ytterligare. Noteras gör att
koldioxidutsläppen minskar i fallet med övertemperatur (3) men ökar i de två andra
studerade fallen. Båda strategierna som undersöks ger en ökad elverkningsgrad i
normalfallet.
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Som slutsats påpekar författarna att de studerade fall där ett större
temperaturspann tillåts uppvisar bättre effekt- och flödesutjämning. Vilken strategi
som är mest lönsam kan variera mellan kraftvärmeverk och tidsperioder.

Figur 7 - Karta över Linköping med illustration av fjärrmens distributionstid.
Ytterområden finns illustrerade i rapport [26]
Studien, i sin fulla längd, finns att tillgå via referenslistan [26] eller länk i sidfot 4.

4

Permanent länk till studien: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-131159
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Pågående och fortsatt arbete

I samband med uppstarten av etapp 3 påbörjas arbetet med att lansera en
forskningsverksamhetssida. Det blir en hemsida inom ramarna för Linköping
universitets webbplats, där vi ämnar att samla pågående studier, resultat och göra
det enklare att söka och sprida information om forskningsprojektet. Vi hoppas
presentera den i närtid på adressen www.liu.se/forskning/hallbar-region, så håll
utkik! Som ett led i lanseringen av hemsidan och tanken att på ett enklare sätt
sprida information och kunskap från projektet öppnar vi även upp för flera aktörer
att samverka i projektet.
Vid uppstarten av etapp 3, under hösten och våren 2018, ämnar vi att undersöka
aktörernas hållbarhets- eller energimål. Syftet är att undersöka om aktörernas
målbild samspelar med varandra eller om motsatser kan uppstå. Det vi ska belysa är
hur målen är utformade och om det finns samverkan inom eller mellan målen, samt
hur en övergripande målbild om en konkurrenskraftig och CO2-snål region ser ut
hos aktörerna. Projektet, som främst genomförs genom intervjustudier, kallar vi
”Energimål i samverkan”.
Vidare så kommer även samarbetet inom forskningsprojektet studeras. Vi tittar
närmare på hur aktörerna samverkar och vilka hinder och drivkrafter som finns.
Genom en intervju- och enkätstudie kan vi se vilka egenskaper som är viktiga att
belysa och bemöta i kommunikationen mellan företag för att de ska arbeta
tillsammans mot en mer hållbar framtid. Några exempel på kategorier som
undersöks är ekonomiska, tekniska, beteende och organisatoriska incitament.
Projektet kallar vi ”Hinder och drivkrafter för en Hållbar region”.
Vidare pågår det en studie gällande batterilagring av el i flerbostadshus, där
batteriet syftar till att möjliggöra effektstyrning i fastigheten och därmed kapa
effekttoppar Byggnaden består av bostadsyta på 3300 m2 och butiksytor på 690 m2 i
bottenplan. Batteriet som är kopplat till fastigheten har en kapacitet på 7,2 kWh och
en effekt på 5,76 kW. I studien ingår en litteraturstudie kring batterilager, samt
simulering av batterilager i kombination med solceller och laddning av elbilar.
Markvärme, som omnämns i en av studierna som ett nytt tillämpningsområde
(se 5.2), undersöks närmare i en kommande forskningsartikel. Markvärme syftar till
att värma gator, trottoarer och torg för att hålla markytan torr och därmed minska
risken för halkolyckor och öka framkomligheten i staden. SVT Nyheter rapporterade
så sent som i början av november 2018 [27] om en forskningsrapport från Chalmers
tekniska högskola, som kartlagt uppvärmda gator och trottoarer i de 20 största
svenska städerna. Där kunde forskarna påvisa att fyra av fem halkolyckor kan
undvikas med uppvärmda gator. Vad rapporten inte tar upp och som det påtalas
behövs mer forskning kring är klimateffekterna. Det undersöks närmare i den
kommande forskningsartikeln inom Hållbar Region etapp 3.
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En långsiktig produkt sprunget ur detta forskningsprojekt är den kommande
avhandlingen från doktoranden Stefan Blomqvist. Avhandlingen, och dess
delstudier och forskningsartiklar, kommer till stora delar vara baserade ur Hållbar
Region.
Likt tidigare i projektet är det våra idéer, problem och utmaningar som formar
forskningsprojektet och dess studier.
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