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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att genomföra en energi- och systemanalys 
av den planerade stadsdelen Djurgården i Linköping. Den ska ge svar på vilket 
uppvärmningssystem kombinerat med hustyp som är mest systemriktigt. Att 
bygga så miljövänligt som möjligt för att mildra den globala uppvärmningen är 
i fokus för alla parter. Slutsatsen är att passivhus inte är miljövänligast när det 
byggs i ett fjärrvärmenät med kraftvärme.1Det miljövänligaste och 
förmodligen det billigaste alternativet för alla parter är att bygga BBR2008 
hus med fjärrvärme.2 

Examensarbetet utreder en alternativ anslutning av passivhus till fjärrvärme. 
Resultatet visar att anslutningen med EPS PEX och ackumulator i ett 
sekundärnät lönar sig jämfört med en traditionell anslutning med  
Twin-stålrör i primärnät.3 Den alternativa anslutningens främsta egenskap är 
minskade värmeförluster med en bättre isolering. 

 

  

                                                 
1
 Passivhus är ett hus med bra och tät isolering som gör hela konstruktionen energisnål 

2 
BBR2008 är hus med gällande energispecifikation från Boverket.  

3
 EPS PEX är plaströr med frigolit isolering  

 



 

 

  



 

Abstract  

The purpose of the Master Thesis is to conduct an energy- and system analysis 
of the planed city district Djurgården in Linköping, Sweden.  From a system 
perspective the thesis provides an answer to suitable combinations of heating 
system and house types. The focus of everyone in society today is to build as 
environment friendly as possible, in purpose to prevent global warming. The 
conclusion is that a passivehouse is not the best environment friendly solution 
to combine with a district heating system which includes a heating and power 
plant. 4 The best solution would be a BBR2008 house both from an 
environmental and probably also economical perspective.5 

The Master Thesis investigates an alternative solution for how to connect 
passivehouses to district heating. The result shows that EPS PEX with 
accumulator in a secondary system is more economical than a traditional 
Twinpipe in a primary system.6 The best aspect of the alternative solution is 
the reduced heat losses due to better isolation. 

 

 

                                                 
4
 Passivehouse is a house with extremely god isolation that makes the whole construction 

energy efficient. 
5
 BBR2008 is a house with Swedish regulations for energy efficient year 2008 

6
 EPS PEX is a culvert system with plastic pipes and an isolation of cellular plastic  
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1 Inledning 
I inledningskapitlet beskrivs bakgrund till rapporten, syfte, avgränsningar, 
metod och en diskussion kring källor. I slutet av kapitlet redovisas och 
motiveras dispositionen av rapporten.  

1.1 Bakgrund 
Den globala uppvärmningen är ett problem och mer än någonsin ett aktuellt 
ämne. I stort sätt alla har fokus på att minska utsläppen av koldioxid som 
bidrar till globaluppvärmning. Inom bygg- och energibranschen diskuteras 
passivhus som ett sätt att minska utsläppen av koldioxid. Att bygga i 
passivhusstandard går ut på att husen ska vara väldigt energisnåla och på så 
sätt bidra positivt till miljön. 

Staden Linköping planerar att från grunden bygga en ny stadsdel namngiven 
Djurgården.  Vid byggandet finns en målsättning om ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbar stadsdel. Uppvärmning och energikrav på husen i den nya 
stadsdelen är en mycket viktig miljöpåverkande faktor.  

Vårt examensarbete handlar om att göra en övergripande systemanalys, om 
konsekvenser av uppvärmningsformer i olika hustyper. Vi vill belysa vikten av 
systemtänkande i den nya stadsdelen Djurgården. Om en systemanalys uteblir 
finns risk för suboptimeringar, vilket kan ge motverkande effekter till själva 
önskan att bygga så miljövänligt som möjligt.7  

Fjärrvärmebolagen ställs inför problemet med högre kostnader vid anslutning 
av allt energisnålare hus. Examensarbetet utvärderar en alternativ anslutning 
av hus till fjärrvärme med syftet att minska kostnaderna för 
fjärrvärmebolagen.  

1.2 Syfte  
Att genomföra en energi- och systemanalys av den planerade stadsdelen 
Djurgården i Linköping från primärenergi.  

Att med värderingsgrunder primärenergi, LCC, LCA och CO2 utvärdera olika 
uppvärmningsalternativ.  

Att redovisa konsekvenser och skillnader för systemgränser i ett globalt 
respektive lokalt perspektiv. 

                                                 
7
 Suboptimering: innebär att man riskerar att få en lösning som inte är den bästa tänkbara när man 

försöker dela upp ett komplicerat problem i hanterbara bitar. 
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1.3 Frågeställningar 

 Vilket alternativ är mest systemriktigt för uppvärmning av den 
planerade stadsdelen Djurgården i Linköping? 

 Vilka konsekvenser får olika uppvärmningstekniker och hustyper i ett 
framtidsperspektiv?  

 Om linjetätheten för anslutning av hus till fjärrvärme blir låg, vilka 
tekniska alternativ kan sänka kostnaden för fjärrvärmebolagen? 

1.4 Avgränsningar 
Specifika avgränsningar kommer att sättas kontinuerligt efterhand i 
rapporten. I detta kapitel behandlas mer övergripande avgränsningar.  

 Vid beräkning av elpris, primärenergi och kolkondens är 
avgränsningen på europeisk nivå.  

 Fjärrvärmesystemet med avseende på taxor, marginalpriser och 
prissättning är avgränsat till Linköping.  

 Vid uträkning av primärenergi används den lokala fjärrvärmemixen.  

 Värmepumpen sätts till en generell verkningsgrad på 2,5. 

 I utvärderingen av en alternativ anslutning till fjärrvärme avgränsas 
den till att endast omfatta anslutning av passivhus. 

1.5 Metod 
Tillvägagångssättet och arbetsmetodiken i denna rapport har varit att först 
genomföra ett antal interjuver med personer som är insatt i problematiken i 
ämnet. Utifrån deras rekommendationer har omfattande litteraturstudier 
genomförts i syfte för att formulera problemen mer precist.  

Därefter har beräkningar och modeller byggts upp i kalkylprogrammet MS 
Excel. Beräkningarna och modellerna har vedertagna teorier och antaganden 
som grund.   

1.6 Diskussion kring källor 
De viktigaste källorna har kommit från Svensk Fjärrvärme, 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Svensk Fjärrvärme är en 
organisation med intressen, och har kritiskt diskuterats med oberoende 
parter. Energimyndigheten och Naturvårdsverket anses som opartiska. I vissa 
frågeställningar har de avböjt att ta ställning just för att behålla sin 
opartiskhet.  
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1.7 Disposition 
Strukturen i rapporten är utformat enligt följande: 

Kapitel 2 Politiska mål och direktiv och kapitel 3 Sveriges energianvändning ger 
bakgrundsinformation för att förstå systemuppbyggnaden inom energi- och 
byggsektorn,  

Kapitel 4 Referensram behandlar vikten av att ha ett systemperspektiv. Den 
ger även en nyanserad bild att det finns olika synsätt hur elproduktions 
koldioxidutsläpp värderas.  

Kapitel 5 till kapitel 8 tillhör huvuddelen av rapporten. De förklarar 
värderingsgrunder, beräkningsmetodiker, uppvärmningstekniker och 
hustyper.  

Kapitel 9 och kapitel 10 presenteras resultaten från de olika 
beräkningsmetodikerna. Direkta analyser mot värderingsgrunderna 
genomförs. 

Kapitel 11 avslutar rapporten. Slutsatser och diskussioner om syftet med 
rapporten har blivit uppfyllt.  
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2 Politiska mål och direktiv 
I energipolitiken pågår en debatt om vilka synsätt och modeller som ska 
ligga till grund för styrmedel och direktiv. Helt klart ligger fokus på att 
minska utsläppen av växthusgaser, vilket i praktiken innebär en 
omformning av dagens energianvändning. EU har utformat ett direktiv 
med kraftigt minskade växthusgaser som mål. Sverige själv har utformat 
mål, som ligger i linje med EU: s direktiv och i vissa fall även mer 
långtgående. 

I slutbetänkandet av Energieffektiviseringsutredningen ”SOU 2008: 110 
”Vägen till ett energieffektivare Sverige” trycker utredarna på 
”Systemperspektivet som en grundläggande princip” och det är med denna 
utgångspunkt vi värderar resultaten av vårt arbete. Vårt arbete ser även 
klimatpåverkan som ett globalt problem, vilket måste värderas även vid lokala 
insatser.  

2.1 Europeiska unionens klimat- och energipaket 
På EU toppmötet i december 2008 enades medlemsländerna om ett 
gemensamt energi- och klimatmål8, som ligger till grund för hur Sverige 
utformar sina satsningar. Arbetet med en ny kraftfullare energi- och 
klimatpolitik påbörjades 2006 med ett direktiv9 från europaparlamentet. 
Utifrån direktivet 2006, påbörjades även en svensk statlig utredning SOU 
2008: 25, för att sedan följas upp med SOU 2008: 110.  

Utifrån dessa direktiv och utredningar görs antaganden och uppskattningar i 
detta arbete. De ligger till grund för värderingar för framtida energipriser, 
konsekvenser av ekonomiska styrmedel och den generella utvecklingen på 
energimarknaden. 

Direktiv 2006/32/EG 

I direktivet 2006/32/EG verkar EU helt uppenbart mot en mer homogen 
genensam energimarknad. I praktiken för Sverige innebär det ökade elpriser, 
som en anpassning till den europeiska marknaden. Prissättningen av elpriset i 
dag styrs av den elproduktion som ligger på marginalen. I ett europeiskt 
perspektiv är det kolkondens i Tyskland. Detta arbete utgår från att 
utvecklingen kommer att gå mot en effektivisering, samt urfasning av 
kolkondensen. Tidsperspektivet på detta är dock långt fram i tiden. 
Kolkondens kommer att finns kvar i systemet i en överskådlig framtid, vilket 
innebär mer än 30år. 10  

Ett av hindren som gör att utvecklingen mot en homogen europeisk 
elmarknad går trögt, är bristen på överföringskapacitet mellan 
medlemstaterna. I Sveriges fall är linorna över till kontinenten en flaskhals 
och en utbyggnad krävs för att marknaderna ska samspela på ett bra sätt.  

                                                 
8
 EU: s klimat- och energipaket: http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/citizen_sum/sv.pdf  

9
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG 

10
 Professor Björn G. Karlsson – Linköpingsuniversitet - Muntligt 

http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/citizen_sum/sv.pdf
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG11  

Syftet med detta direktiv är att främja kostnadseffektiv förbättring av 
slutanvändningen av energi i medlemsstaterna genom att: 

 Upprätta de vägledande mål samt de system, incitament och 
institutionella, ekonomiska och rättsliga ramar som är nödvändiga för 
att undanröja befintliga marknadshinder och brister som står i 
vägen för en effektiv slutanvändning av energi. 

 Skapa förutsättningar för utvecklingen och främjandet av en marknad 
för energitjänster och för att ge konsumenterna tillgång till andra 
åtgärder för förbättrad energieffektivitet.  

20-20-20 fram till år 2020 

Januari 2008 presenterades ett energi- och klimatpaket för EU som låg till 
grund för uppgörelsen vid EU-toppmötet i december 2008.12 En tanke med att 
EU har enats om en gemensamt energi- och klimatpaket, är att få andra länder 
i världen att ingå motsvarande internationella avtal. Från paketet framgår tre 
huvudambitioner, som gett upphov till uttrycket 20-20-20.  

De tre huvudmålen är att till år 2020: 

 Minska utsläppen av växthusgaserna med 20 % jämfört med 1990 
års utsläppsvärden. (30 % om andra industriländer gör jämförbara 
åtaganden). 

 
 Andelen förnybar energi ska öka till 20 % av den totala 

energiproduktionen, inklusive ett mål på minst 10 % biodrivmedel 
inom transportsektorn. 

 
 Energieffektivisering: EU ska minska sin energianvändning med  

20 % av de beräknade nivåerna 2020.  
 
Sverige har i dag 40 % förnyelsebar energi men målet är att det ska bli 49 % 
genom kraftig utbyggnad av vindkraft, biokraft- och värmeverk. 

2.2 SOU 2008: 110 - SOU 2008: 25 
Energieffektiviseringsutredningen lanserades efter EU direktivet 2006, syftet 
var att föreslå för regeringen hur direktivet ska genomföras i Sverige. Arbetet 
innebar att lägga fram handlingsplaner och dessutom i primärenergi 
uträkningen föreslå viktningsfaktorer för el, fjärrvärme, fjärrkyla, och 
oljeprodukter (Tabell 2: Viktningsfaktorer SOU 2008: 25 sida 28). 
Primärenergimodellen har ett livscykelperspektiv som grund och återspeglar 
de miljömässiga effekterna från olika bränslen/energislag.  

                                                 
11

 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2006 
12

 Package of Implementation measures for the EU's objectives on climate change and renewable 
energy for 2020 
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Att energieffektiviseringsutredningen tar ställning till fördel för primärenergi 
är principiellt viktig. Detta begrepp har haft svårt att bli allmänt vedertaget i 
Sverige på grund av dess viktning av producerad el. Sveriges elproduktion 
skiljer sig i och för sig från kontinenten med dess stora andel vattenkraft och 
kärnkraft. Då går det att förstå resonemanget att Sverige har en förhållandevis 
koldioxidneutral elproduktion men det ställningstagandet faller om man har 
ett globalt systemperspektiv. I ett globalt systemperspektiv är marginaleffekt 
vedertaget internationellt. Marginellt innebär att elproduktionens 
viktningsfaktor är satt efter den minst miljövänliga produktionsanläggningen, 
som är äldre kolkondenskraftverk. Nya anläggningar har en bättre 
verkningsgrad upp till 47 %13.   

2.3 Styrmedel som påverkar uppvärmning 
Utifrån värderingsgrunderna bedömer politiker hur man ska hantera våra 
gemensamma samhällsfrågor. Energi och miljö är stark kopplade med 
varandra och det ter sig naturligt att försöka begränsa vissa typer av 
energianvändning. Styrmedel kan få en mycket stor genomslagningskraft. 
Vattenfall som utvecklar sin koldioxidlagringsteknik CSS är helt beroende av 
priset på utsläppsrätter, om tekniken ska vara lönsam.14 I detta avsnitt ges en 
övergripande beskrivning av styrmedel och därefter en mer ingående 
redogörelse för koldioxidskatt, utsläppsrätter, el-certifikat och avfallsskatt.  

Vanligast är att göra en indelning av styrmedel i olika kategorier beroende på 
utformningen. I Tabell 1 redovisas uppdelningen till ekonomiska, regleringar, 
information och forskning.  

 

Tabell 1: Indelning av styrmedel
15

 

Ekonomiska styrmedel 

Fördelen med ekonomiska styrmedlen är att det utgår från att marknaden 
själv kommer att styra mot de politiska mål, som ligger bakom skatter eller 
subventioner. Detta sker då med principen om kostnadseffektivitet. Ser 
företagen att det inte lönar sig, respektive att det lönar sig, med användning av 
vissa bränslen så tar det inte lång tid innan en anpassning sker. Trögheten vid 
sådana styrningar av olika system kan vara kostnader för nyinvesteringar. 

                                                 
13

 Lars Strömberg - Chef forskning och utveckling vattenfall – Muntligt. 
14

 CSS - Carbon capture and storage: 
http://www.vattenfall.com/www/co2_en/co2_en/index.jsp  
15

 Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5616-6.pdf  

http://www.vattenfall.com/www/co2_en/co2_en/index.jsp
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5616-6.pdf
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Lönsamheten måste vara tillräckligt stor för företagen att räkna hem 
investeringen.  

Regleringar/juridiska styrmedel 

Om mål behöver uppnås snabbt när det till exempel finns risk för 
tröskeleffekter av miljöpåverkan från olika utsläpp, motiverar det en reglering 
av något slag. I Sverige reglerar miljöbalken mycket av de juridiska 
skyldigheter som uppkommer vid uppvärmning av bostäder/lokaler. Normer i 
BBR2008 är även ett exempel på hur reglering nyttjas för att styra en 
utveckling av byggnaders energieffektivitet. 

Information 

Information själv som styrmedel är oftast inte helt tillfredställande även om 
det finns exempel på det. Batteriinsamling är ett lyckat exempel som visat sig 
fungera enbart med information. I kombination med andra styrmedel kan 
information breda väg för andra styrmedel genom att den skapar förståelse 
och acceptans.  

Forskning 

Forskningen kan indirekt vara ett styrmedel, då den påverkar utvecklingen 
och hittar nya vägar för att nå uppsatta mål.  

Åter igen är det viktigt för EU att driva igenom sina direktiv i samtliga länder 
så att det blir ett gemensamt agerande, så att alla medlemsländers företag kan 
konkurrera på lika villkor.  När företag agerar på en global världsmarknad 
finns det risk att produktion flyttas till länder, där miljöreglerna har mindre 
krav.  

Det bör även observeras att om miljöproblemet är regionalt eller globalt kan 
det påverka analysen över styrmedlets kostnadseffektivitet. Vid globala 
miljöproblem så kan olika skattenivåer mellan olika källor vara önskvärt när 
företag agerar på en konkurrensutsatt världsmarknad och risk finns att 
produktion flyttas till länder där miljöregleringen är svagare än vad som gäller 
i utgångsläget. 

Koldioxidskatt 

Koldioxidskatten är en svensk punktskatt som tas ut på drivmedel och bränsle 
för uppvärmning.  Koldioxid- och energiskatten har troligtvis varit det 
styrmedel som har reducerat koldioxidutsläppen mest sedan 1990. 
Koldioxidskatten är införd tillsammans andra styrmedel och främsta skälen är 
öka energieffektiviseringen och att öka användandet av förnybara 
energikällor. Koldioxidskatten höjer kostnaden att konsumera fossila bränslen 
vilket gör dessa bränslen mindre lönsamma jämfört med förnybara energislag. 
Höga energipriser anses som den enskilt största faktorn till att energin ska 
användas effektivare. 

I ett europeiskt handelssystem indikerar studier att koldioxidskatten 
principiellt borde tas bort, då dubbla styrmedel för att uppnå samma resultat 
inte är effektivt. Men däremot anses koldioxidskatten vara kvar i 
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energiproduktionssektorn och fjärvärmeproduktionen för att inte gå miste om 
utvecklingen som redan skett mot en hög andel biobränsle för produktion.16 

Utsläppsrätter/utsläppshandel 

EU: s medlemsstater har bestämt att utsläppen av koldioxid skall reduceras. 
Som ett led i arbetet har de infört industriella styrmedel (EU Emission Trading 
Scheme EU EST).  

Ett delmål är att under perioden 2008-2012 minska utsläppen med knappt  
8 % jämfört med 1990 års nivå genom att bland annat använda EU ETS som 
styrmedel riktat mot industri- och energisektorn. Tanken med 
utsläppsrätterna är att ha ett tak för hur mycket koldioxid som får släppas ut.  
Industri- och energisektorns större aktörer blir till delade en kvot, när en 
period börjar. Taket för tilldelningskvoten sänks när en ny period börjar. 
Denna kvot som tilldelats ett företag kan användas eller säljas.  

I takt med att företag släpper ut koldioxid måste motsvarade utsläppsrätter 
redovisas och annulleras. På detta sätt minskar antalet utsläppsrätter på 
marknaden.  Om ett företag har större koldioxidutsläpp än det har 
utsläppsrättigheter, kan det köpa rättigheter av andra företag som är villiga 
att sälja sina. I takt med att taket för utsläppsrätter sänks och annulleras, 
medför det att priset på utsläppsrätter stiger. Syftet är att få industri- och 
energisktorn att bygga bort sina utsläpp. Om de inte bygger bort 
koldioxidutsläppen resulterar det till en stor kostnad för företagen. 

I skrivande stund har den rådande lågkonjunkturen fått oönskade följder på 
tillgången av utsläppsrätter. Företag, som har blivit tilldelad en kvot 
utsläppsrätter, har fått ett överskott på grund av sin kraftiga 
produktionsminskning. Produktionsminskningen är en följd av 
lågkonjunkturen. 

Elcertifikat 

Sverige införde ett elcertifikatsystem 2003. Syftet med elcertifikat är att höja 
andelen el producerad från förnybara energikällor. Målet är en höjning med  
17 TWh fram till år 2016 jämfört med 2002 års elproduktionsnivå. 

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem, d.v.s. att  
elcertifikatmarknaden är en politiskt skapad marknad. Handeln sker mellan 
elproducenter, elleverantörer och vissa elanvändare. Elmarknaden skapas då 
elleverantörer och vissa elanvändare har kvotplikt. De är tvingade enligt lag 
att köpa en viss andel förnyelsebar el av deras elförsäljning/användning.  

Detta system gynnar förnybar elproduktion, så att den kan konkurrera mot 
icke förnybara energislag. Elcertifikaten berör mest el från förnybara källor, 
elleverantörer, elintensiva industrier och vissa elanvändare. De energikällor 

                                                 
16

 Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5616-6.pdf 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5616-6.pdf
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som kan ta del av elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, 
solenergi, geotermisk energi och torv i kraftvärmeverk.17  

Elcertifikaten tilldelas elproducenter vars elproduktion uppfyller kraven i 
lagen om elcertifikat. Ett elcertifikat tilldelas elproducenter för varje 
megawattimme (MWh) el som de producerar. Marknadspriset sätts efter 
utbud. Detta leder till att i slutänden är det konsumenterna som bekostar 
elcertifikatsystemet genom elräkningen.18  

Elcertifikaten gynnar produktionen av vindkraft, men detta kan ha sina 
nackdelar i förlängningen. I Kraft-Affärer 10/09 befaras ett underskott på 
reglerkraft när vindkraften byggs ut. Eftersom vindkraft är intermittent och 
enbart genererar el när det blåser, måste det finnas reglerkraft som kan sättas 
in när vindarna avtar och elproduktionen sjunker. För tillfället är det 
vattenkraft som är den källan. Men när inte vattenkraften klarar detta behov, 
sett till hela europiska marknadens elproduktion, kommer snabbreglerad 
kolkondens som ständigt står i driftläge att bli denna reglerkraft. Ett sådant 
scenario skulle få en negativ miljöpåverkan. 

Avfallsskatt 

Den 1 juli 2006 infördes en avfallsförbränningsskatt på den fossila delen av 
hushållsavfall som förbränns. Den fossila andelen anses uppgå till 12,5 
procent.19 
 
Avfallsförbränningsskatten är en het fråga och nu ligger en proposition 
(Prorp, 2008/09:162) från regeringen att skatten borde slopas.  Regeringen 
tillsatte en utredning (SOU 2009:12). Utredarna anser att skatten inte lever 
upp till de önskade mål som skatten var tänkt att bidra med.  Utredningen 
tyder på att skatten har blivit missvisande, då trä har klassats som 
hushållsavfall bara för att hushållen har sorterat ut det. Trämaterial borde 
klassas som biobränsle. Utredningen tyder även på att skatten inte haft någon 
mätbar effekt på koldioxidutsläppen.  I frågan om att ersätta 
avfallsförbränningsskatten håller regeringen med utredarna i att ingen ny 
skatt ska ersätta bortfallet. Genom att höja den nuvarande koldioxidskatten 
med ett öre per kg skulle det innebära att miljömålen inte sänks med bortfallet 
av avfallsförbränningsskatten.19 
  

                                                 
17

 Källa: Energimyndigheten - http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat  
[090518] 
18

 Johan Lundén: Tidsbegränsad tilldelning av el-certifikat. LIU-IEI-TEK-A--09/00586—SE 
19

 Svenskenergi- http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elpriser-Skatter/Skatter-och-
avgifter-pa-produktion/  

http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat/
http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elpriser-Skatter/Skatter-och-avgifter-pa-produktion/
http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elpriser-Skatter/Skatter-och-avgifter-pa-produktion/
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3 Sveriges energianvändning  
Fjärrvärmen har fått en stor betydelse i Sverige de senaste 20 åren. Utvecklingen 
har gått väldigt fort, då det har funnits ett bra underlag i tätorter för 
fjärrvärmen att expandera. I början av utbyggnaden av fjärrvärme, var fokus att 
minska oljeanvändningen för uppvärmning av fastigheter. För att få ett 
övergripande systemperspektiv vid uppvärmning av hus behöver man förstå 
vilken roll uppvärmning av bostäder har för Sveriges hela system. 

Sverige är ett land i norden, som har ett större värmebehov för bostäder 
jämfört med andra länder på kontinenten. 37 % av slutlig energianvändning 
går till bostäder och service.  

 

Figur 1: Slutlig energianvändning i Sverige 2004
20

 

Ungefär 86 % av energianvändningen i delen bostäder och service går till 
bostäder och lokaler; 128 TWh. Av den delen utgör 60 % uppvärmning av 
tappvarmvatten; 77 TWh.21  

                                                 
20

 Energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme [2007: 2] från svensk fjärrvärme 
21

 Energimyndigheten 2005 
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3.1 Utveckling av uppvärmningsmarknad 

 

Diagram 1: Slutgiltig energianvändning inom bostäder och service
22

 

Energibehovet har legat på samma nivå sedan 70-talet. Trots att 
uppvärmningsytorna har ökat.  Detta beror på att husen vid nybyggen blivit 
mer energisnåla och äldre hus har renoverats med nya tekniker som gjort dem 
mer energieffektiva. Tillsammans gör detta att energianvändningen har legat 
på ungefär 150 TWh sedan 70-talet. 

Första oljekrisen slog till hårt i början på 70-talet, samt andra i slutet av 70-
talet, efter det började arbetet med att minska beroendet av olja. Det syns 
mycket väl i Diagram 1 att minskandet av oljeanvändningen slagit igenom 
ordentligt. Detta är en mycket stor miljövinst, som fjärrvärme bidragit till.   

Det är en avsevärd skillnad mellan Sverige och andra delar av EU. Inom EU 
finns fortfarande en större mängd oljan kvar för uppvärmning av byggnader. 
Bostäder i Sverige är uppvärmt på ett miljövänligare sätt jämfört med resten 
av Europa. 

Värmemarknaden för småhus  

Då allt fler flyttar till tätorter och storstäder kan man tro att småhusen inte 
utgör en stor del av den uppvärmda ytan i Sverige, men så är inte fallet. 
Uppvärmning av småhus är den enskilt största posten i uppvärmd area i 

Sverige (Diagram 2). 

                                                 
22

 Energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme [2007: 2] från svensk fjärrvärme 
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Diagram 2: Uppvärmd area [miljoner m
2
] i Sverige

23
 

Det har varit svårt för fjärrvärmen att ta andelar av småhusmarknaden 
(Diagram 3). Detta beror på att småhusen vanligtvis ligger i glesbebyggelse, 
där fjärvärme inte finns i närområdet. Om den gör det så är 
investeringskostnaden till anslutning alltför stor på grund av för dåligt 
värmeunderlag.  

Då småhusen i framtiden förmodligen kommer att byggas ännu energisnålare 
blir det ännu svårare att kunna etablera fjärrvärme till småhus främst i 
glesbygdsområden. 

 

Diagram 3: Svenska småhus nettobehov efter energiomvandling
23

 

 

                                                 
23

 Energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme [2007: 2] från svensk fjärrvärme 



Kapitel 3 - Sveriges energianvändning 

 

14 

 

Energieffektivisering en konkurrent till fjärrvärmen? 

För att nå klimatmålen som Europa och Sverige har slagit fast är 
energieffektivisering en förutsättning påstår många i den allmänna debatten. 
För fjärrvärmen innebär detta att värmemarknaden och värmebehovet 
kommer att sjunka. Risken är att om fjärrvärmens användning sjunker, 
sjunker även miljövinningen hos industrier med avseende på spillvärme. 
Företagen kan inte tillgodoräkna sig den eller dra av den som en 
effektivisering i miljömålen. För att motverka den utvecklingen har 
fjärrvärmeleverantörerna en utmaning i att skapa nya marknader för att fylla 
gapet som en effektivisering av samhället kan innebära. Det finns även risker 
med effektiviseringar. Åtgärder som med sunda förnuftet känns som en 
effektivisering kan i själva verket ha motsatt effekt. Det kan vara vanligt vid så 
kallade suboptimeringar, det vill säga enbart en liten del av ett system 
optimeras med effekten att hela systemen bli ineffektivare.  

Sverige fastighetsbestånd är relativt äldre än övriga länder inom EU. 80 % av 
byggnaderna byggdes innan 1980 och ca 6 % efter 1990. 77 % av ytorna i 
flerbostadshusen värms med enbart fjärrvärme. Dessutom tillkommer de 
flerbostadshus som värms av fjärrvärme med en kombination olja, el och 
värmepumpar. Detta gör att fjärrvärmen påverkar 90 % av uppvärmningen av 
flerbostadshus. En genomgående energieffektivisering av husen har utan 
tvekan en påverkan hos fjärrvärmeleverantörerna.  

Det är inte helt klart att effektiviseringen behöver innebära ett hot mot 
fjärrvärmen. Den självklara frågan är vart effektiviseringen sker, hos 
producenten eller användaren. I skrivande stund går utvecklingen mer mot att 
effektiviseringarna sker hos användarna, d.v.s. i klimatskalet på 
fastigheterna.24 Inom byggföretagen finns en viss motvilja till detta, eftersom 
de anser att de kommer tvingas bära den dyrare produktionskostnaden. 
Passivhus och lågenergihus blir mer vanliga vid nybyggen. BBR2008 innebär 
skärpta krav på energianvändningen i nybyggda hus.  

Utvecklingen inom EU är att införa direktiv för energisnålare hus redan under 
hösten 2009.25 Direktivet tar inget ställningstagande om passivhus då 
direktivet ska vara teknikneutralt.  

3.2 Prisutveckling för uppvärmningsformer 
Resultatet i denna rapport är väldigt starkt knuten till prisutvecklingen av 
olika uppvärmningsformer. Prisutvecklingen i sin tur är beroende av 
råvarupriser, politik, väder, i stort sätt hela världsbildens komplexa och 
svårförutsagda system. I skrivande stund har världsekonomin gått in i en djup 
regression, som på ett sätt överträffar depressionen på 1930-talet, då den inte 
var lika global.26 Utgångspunkten är att identifiera faktorer, begränsningar, 
politiska målsättningar och infrastrukturella förutsättningar, som pekar mot 
en utveckling i ett långsiktigt perspektiv.  

                                                 
24

 Klimatskal: Byggnadens väggar, tak, fönster, dörrar m.m. 
25

 http://www.byggindustrin.com/politik/passivhus-lyfts-ut-ur-eu-direktiv__6137  
26

 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article590510.ece [2009-06-09] 

http://www.byggindustrin.com/politik/passivhus-lyfts-ut-ur-eu-direktiv__6137
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article590510.ece
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Det går även att resonera fram vad som händer om vissa förutsättningar inte 
uppfylls, åt vilket håll som marknaden kommer att tvingas. Nedan redovisas 
de element som förklarar vårt förhållningssätt. Bränslepriser hänger samman 
och de flesta är knutet till olje- och kolpriserna. Vi anser att elpriset är viktigt 
för Sveriges energimarknad och har valt att redovisa den mer ingående än 
övriga bränslepriser.  

Elpris 

Elpriset är generellt starkt beroende av råvarupriset för olja och kol, eftersom 
en stor del av elproduktionen i världen är just från dessa fossila bränslen. I 
Sverige är dessutom dollarkursen ytterligare en faktor som påverkar elpriset. 
Euron berörs såklart även av dollarkursen, men har en tendens att vara 
stabilare och backas även upp av en större ekonomi, än Sveriges.  

Historiskt 

Under 40-talet byggdes vattenkraften ut i de svenska älvarna. De stora älvarna 
som bebyggdes med kraftverk ligger i de norra delarna av Sverige och de 
flesta konsumenter är belägna i de södra delarna av landet. För att 
transportera elkraften till de södra delarna byggdes kraftnät med kraftiga 
förbindelser mellan producentområde och konsumentområde, norr till söder. 
I de södra och mellersta delarna av landet byggdes fossileldade kraftverk och 
kärnkraftverk för att minimera nätbelastningen. För att höja 
utnyttjandegraden av anläggningarna byggdes även kraftnätet till våra 
granländer: Norge, Finland och Danmark. Detta ökade driftsäkerheten 
ytterligare av det svenska kraftnätet 

Energi- och effektdimensionering 

I dag är det skillnad på Nodens energisystem och övriga EU-länders 
energisystem. Norden har ett energidimensionerat system, medan Europa har 
ett effektdimensionerat system. I Norden produceras största delen el med 
vattenkraft och kärnkraft. Den lagrade energin i vattenmagasinen är faktorn 
som dimensionerar kraftsystemet. På kontinenten är systemet 
effektdimensionerat, vilket innebär att effektbehovet under dagtid är den 
dimensionerade faktorn av kraftsystemet.  

Det svenska energidimensionerade systemet har fördelen att el alltid kan 
produceras i vattenkraftverken så länge vatten finns lagrat i vattenmagasinen. 
I ett effektdimensionerat system finns risk för effektbrist då systemet inte 
klara av stora effektvariationer och kraftverken inte kan producera kundernas 
sammanlagda önskade behov27. 

Elprisernas variation över tiden är olika för de olika systemen. För svenska 
konsumenter är priset säsongsberoende. Priset har en liten variation över 
dygnet men det är en större variation mellan sommar och vinter. Elpriset ökar 
på vinterhalvåret när vattenreserverna minskar, samtidigt som efterfrågan på 
elenergi ökar. Den ökade efterfrågan efter el, beror på ett större 
uppvärmningsbehov av hus och lokaler vintertid. Sverige är ett av få länder 
som använder el för uppvärmningsändamål i en större omfattning.  

                                                 
27

 Thollander et al 2003 



Kapitel 3 - Sveriges energianvändning 

 

16 

 

På kontinenten betraktas el som en energiform med för hög kvalité för att 
användas till uppvärmning. Energins kvalité går under begreppet exergi, se 
Bilaga 7 – Exergi. Europeiska effektdimensionerande kraftsystemet har en 
liten variation mellan årstider men en stor variation i pris mellan dygnets 
olika timmar. Elpriset är som högst under de timmar på dygnet när den 
effektkrävande industrin har sin produktion igång.  

Elprisutveckling 

Med EU direktivet går vi mot en mer öppen marknad, där marknadshinder ska 
undanröjas för att ge en friare konkurrens. Vi närmar oss ett 
effektdimensionerande system och med det, den tyska elmarknadens priser. 
Avregleringen i Europa kommer leda till att Sveriges elpris antar en mer 
kontinental karaktär med ett högt pris på dagen och ett lägre på natten. Den 
stora frågan är hur lång tid det kommer att ta innan elmarknaden i Europa är 
mer homogen.  

I Figur 2 ges en prognos för elprisets utveckling. Det svenska priset på el sjönk 
när en gemensam marknad för Norden bildades, då avregleringen i Sverige 
trädde i kraft. Trenden är att priset stiger för Sverige och sjunker för 
kontinenten. Priset på el går mot en gemensam europeisk prissättning.  

 

Figur 2: Trolig prisutveckling av elpriset
28 

                                                 
28

 Dag S, 2000 Volvo Faces a Deregulated European Electricity Market. Linköpings 
tekniska högskola. 
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Flaskhalsar  

Det svenska kraftnätet är inget perfekt system utan har sina begränsningar. 
Inbyggda flaskhalsar i systemet innebär att elkraftöverföringen blir begränsad 
i visa övergångar i nätet. Dessa flaskhalsar benämns som snitt. I Sverige har vi 
fyra stycken snitt, snitt 1, 2, 4, och västkustsnittet.29 Se Figur 3 

 Snitt 1 det nordligaste snittet och ligger söder om Luleälv och norr om 
Skellefteälv. Snittet har en leverans begränsning på 2500-3200 MW. 

 Snitt 2 går norr om Dalälven genom Hälsingland och norra Dalarna. 
Snittet har en begränsning på 6200-7200 MW.  

 Snitt 4 är det sydligaste snittet och ligger i linje söder om Oskarshamn 
och Ringhals. Snittet begränsning ligger på 3500-4000MW. 

 Västkustsnittet består av ledningarna Horred - Kilanda och Strömma - 
Stenkulle. Snittet begränsning är ca 2500 MW. 

Även de övriga nordiska och europeiska länderna har interna flaskhalsar.  

                                                 
29

 Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv 
EMIR 2007:02 
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Figur 3: Flaskhalsar i Sverige och Norden
30 

                                                 
30

 Prisområden på elmarknaden (POMPE), EMIR 2007:02 
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Begränsningar i överföringskapacitet 

Överföringen till och ifrån Sverige är också en flaskhals på en öppen marknad. 
De nordiska ländernas kraftnät är dimensionerade efter lokala och regionala 
intressen. Nätet är uppbyggt för att i första hand klara av landets nationella 
behov. Vilket innebär att det finns begränsningar i överföringskapacitet till 
våra grannländer.31 Se Figur 4. 

Ett av hindren mot en enhetlig europisk marknad är att näten inte klarar av 
överföringarna mellan medlemstaterna. Dessutom är det alltid 
överföringsförluster när avstånden blir så stora. Utredningar visar att Sverige 
enbart kan överföra 15TWh till kontinenten via Danmark och Tyskland. 
Tyskland själv brottas med interna problem i sina kraftledningar. De har svårt 
att klara effekttopparna vid stora belastningar. Investeringar av detta slag i 
infrastruktur är alltid stora och tidskrävande, vilket är hämmande mot den 
framtida enhetliga europeiska marknaden.  

 

Figur 4: Överföringskapacitet
32

 

                                                 
31

 Prisområden på elmarknaden (POMPE) 
32

 Nordel http://www.nordel.org, 090526 

http://www.nordel.org/
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Biobränsle 

Sverige har i dag 40 % förnyelsebar energi, men målet är att det ska bli 49 % 
genom kraftig utbyggnad av vindkraft, biokraft- och värmeverk.  

Under perioden 2000-2007 steg användningen av biobränsle i energisektorn 
sjufaldigt. För uppvärmning av småhus ökade biobränsleanvändningen med  
4 % under 2007.  Följden av en ökad efterfrågan är att priserna ökat. Vissa 
prognoser spår en ökning av priset på biobränsle med hela 20 % under 2010. 

Energipriserna (realpris) har sjunkit från 1980-1996. Sedan dess har priset 
sakta höjts. Mellan 2006 och 2007 var den reala prisökningen 9 %. Den 
huvudsakliga anledningen är att den svenska marknad har en stor andel 
biobränslen, som har en ökande del i energibalansen. Biobränslepriserna steg 
i samma period med 40 % nominellt och 35 % realt.  

Faktorer som pekar för att trenden med ökande biobränslepriserna kommer 
att fortsätta är: 

 Energi- och klimatpolitik går i riktning mot en ökad användning av 
biobränsle. 

 Biobränsle gynnas av elcertifikat. 

 Biobränslen gynnas av handel med utsläppsrätter. 

 Ökad efterfrågan på biobränsle från pappers- och massaindustrin. 

Detta leder i sin tur till större konkurrens om biobränslet, vilket innebär 
ökade priser för biobränsle. Biobränslemarknadens framtida utveckling styrs 
till stor del av den framtida kostnaden för utsläpp av koldioxid33. 

 

Avfall 

Under de senaste tre åren har värmekraftverk/värmeverk, för 
fjärrvärmeproduktion, ökat i antal. Ökningen har berott på det låga 
avfallspriset och att höjda skatter för deponi trädde i kraft den 1 januari 2006. 
2006 var 65 % av bränslet, för fjärrvärme, från biobränslen och avfall.  

Avfallspriset har ändrats efter införandet av deponiskatten 2001, 
deponiförbudet infördes 2002 och 2005 inkluderas även organiskt material i 
skatten.  Före 2001 var avfallspriset på en jämn låg nivå, men efter 2001 
omvandlades avfallet till en inkomst. Omvandlingen beror på att vissa 
anläggningar tar emot hushållsavfall gratis, medan andra tar emot för 
betalning. 34  

 
Faktorer som påverkar avfallspriset.  

                                                 
33

 Statens energimyndighet - Långsiktsprognos 2006 
34

 Energimarknaden 2007, ISBN 978-91-977417-0-5, Energimarknadsinspektionen 
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 Nybyggnad av fler anläggningar höjer konkurrensen om avfall 

 Avfallsmängden i det geografiska området 

Det är svårt att uppskatta vilken prisutveckling avfallspriset kommer att få. 
Johan Sundberg vid forskningsföretaget Profu säger: ”Trots att återvinningen 
av använt avfall ökar i Sverige, så växer samtidigt avfallsmängden”.35 Om 
Johans uttalande blir verklighet så minskar risken för avfallsbrist.   

 

 

 

 

 

  

                                                 
35

 Johan Sundberg – Profu http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2506179.svd  

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2506179.svd
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4 Referensram 
Energisystemet i Sverige är komplext. För att dra slutsatser av insatser och 
förändringar i systemet behövs en övergripande systemöverblick för att förstå 
mekanismerna. Vårt arbete kommer att begränsa sig till den europeiska 
systemgränsen främst vid frågan om koldioxidutsläpp.  

4.1 Kolkondens marginalel i Europa 
Marginalel är den el vilket produceras i det dyraste kraftverket vid varje 
tillfälle. Miljöbelastningen beräknas sedan från vad dessa kraftverk har för 
utsläpp. Vid en minskning på efterfrågan av el är det den dyraste 
produktionen som drar ner sin elkraftsproduktion. Betraktas Sverige som ett 
eget system består elproduktion till största dels av kärnkraft samt vattenkraft, 
elproduktionens utsläpp är i stort sett fri från CO2 om all elproduktion 
summeras.  

Sett till Norden som systemgräns med en avreglerad elmarknad, blir danska 
kolkondenskraftverk producent av marginalel. EU har som mål att den 
Europiska marknaden ska bli allt mer homogen och där dominerar tysk 
kolkraftkondens på marginalen36. Kolkondenskraft kommer inte att bli ersatt 
inom en överskådlig framtid. Tysk kolkondens kommer att fortsätta vara på 
marginalen en lång tid fram över37.  

 

Figur 5: Principskiss kolkondens
36 

Kraftvärmeverk  

Skillnaden mellan kraftvärmeverk och kondenskraftverk är att 
kondenskraftverk kyler bort den största mängden värmeenergi i kyltorn enligt 

                                                 
36

 Professor Björn G Karlsson, Föreläsningsmaterial kurs TMES25, LIU - 2008 
37

 Professor Björn G Karlsson, Muntligt 
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Figur 5. Ett kraftvärmeverk använder värmebehovet i fastigheter och lokaler 
som ”kyltorn” och tar tillvara på mer energi än ett kondenskraftverk.  

Enligt Figur 5 så kyls 70 % energi bort i kondenskraftverken och bara 30 % 
omvandlas till nyttig elkraft. I kraftvärmeverket får man ut 30 % elkraft samt 
70 % värmeenergi för uppvärmning.  Genom att använda ”spillvärmen” som 
en produkt så ökar verkningsgraden för anläggningen.  Med en 
absorptionskylare kan man även använda kraftvärmeverkets värme för 
kylning under sommaren, vilket ger en jämnare värmelast38 under året, som är 
till fördel för kraftproduktion. 

Krafvärmeverkens elproduktion minskar de globala koldioxidutsläppen 

Linköpings elproduktion ingår i det nordiska och europiska kraftnätet.  
Att producera el i ett kraftvärmeverk i Sverige är mycket miljövänligare än om 
el produceras med kolkondenskraftverk i Tyskland. Undanträngningen av 
kolkondenskraftverken leder till att koldioxidutsläppen minskar.  

För varje kWh värme som produceras i Sverige med ett kraftvärmeverk 
undanträngs ca 0.39 kg koldioxidutsläpp i Tyskland. Konsekvensen blir att ett 
kraftvärmeverk i Sverige minskar de globala utsläppen. Vilket kan formuleras 
som att kraftvärmeverken har ”minus” utsläpp av koldioxid, vilket syns i 
Diagram 4.39 Förhållandet värme- och elproduktion är beräknade med 
principen från Figur 5.  

 

Diagram 4: Kraftvärmeverkens påverkan globalt 

Som framgår ur Diagram 4 är den globala miljövinningen oerhört stor för ett 
kraftvärmeverk. Det här är en effekt som uppkommer eftersom systemet är 
konstruerat med kolkondens på marginalen. Detta systemperspektiv är det 
viktigaste i hela arbetet och måste ligga som grund för hur man utformar 
framtidens energisystem.  

                                                 
38

 Värmelast är den värme som distribueras i fjärrvärmenätet  
39

Professor Björn G Karlsson, Föreläsningsmaterial kurs TMES25, LIU - 2008 
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4.2 Miljövärdering av elproduktionens CO2 - utsläpp 
Det är en stor debatt om hur man ska värdera koldioxidsutsläppen vid 
elproduktion, åsikterna sprider sig verkligen över ett mycket stort spektra. 
För att ge en nyanserad bild av miljövärderingen av el sammanfattar vi kort de 
olika synsätten och resonerar om denna rapports ställningstaganden. 

Marginalel 

Marginalel är el som produceras i det dyraste kraftverket vid varje tillfälle. 
Miljöbelastningen beräknas av dessa kraftverks utsläpp. Vid en minskning av 
efterfrågan på el dras effekten ned i dyraste produktionen. I Europas fall är 
kolkondensen dyrast när man räknar med koldioxidbeskattningen. I vissa 
rapporter anses marginaleffekten variera beroende på årsnederbörd, som kan 
kopplas till vattenlagring i vattenkraften.40 Då är systemgränsen på nationell 
svensk nivå. Som tidigare sagts utgår denna rapport med en europisk 
systemgräns och då är ovillkorligen kolkondens, som ligger på marginalen.  

Tillbakablickande perspektiv 

Med denna metod beräknas de genomsnittliga utsläpp från kända mätdata och 
fakta från tidigare år. Olika systemgränser som används är till exempel 
Sverige, Norden eller Europa. Även här är systemgränsen avgörande för 
resultatet som kan variera mellan 10-415kg CO2/MWh. Som tidigare sagts är 
en europeisk systemgräns det rimligaste och ger det högsta värdet av 
koldioxid utsläpp. Denna metod lämpar sig mest för statistik vid studerande 
av historiska trender. 

Framåtblickande perspektiv - MARKAL 

Profu AB41 är ett av många företag som använder sig av ett 
simuleringsprogrammet MARKAL42 för sina uträkningar. I MARKAL går det att 
bygga upp en komplex modell av den nordeuropeiska elmarknaden med 
många variabler. Utifrån detta ser man konsekvenserna av olika tilltänka 
framtidsscenarier. Framtidsscenarion har en inbyggd osäkerhet när man siar 
om hur elproduktionen kommer att se ut. Fokus ligger på frågeställningen: 
vilka blir effekterna på systemet med förändring i elanvändningen eller 
elproduktionen. Resultatet som modellen kommer fram till är att 
koldioxidutsläppen ligger mellan 0-600 CO2/MWh. Med utsläppstak inom EU 
kommer man fram till siffran 0 CO2/MWh vilket kan diskuteras och 
ifrågasättas i allra högsta grad. 

En intressant slutsats, som framkommer i MARKAL, är att med en förändrad 
elanvändning/elproduktion i Sverige sker största delen av effekterna främst 
utanför Sverige, till exempel i Danmark och Tyskland. Med andra ord är det 
marginaleffektsförändringar som visar sig då marginalproduktionen i 
Nordeuropa bland annat ligger i Tyskland.  

En omtalad teknik som påverkar koldioxidutsläppen är koldioxidlagring där 
svenska Vattenfall AB har en ledande roll i utvecklingen. Om denna teknik blir 

                                                 
40

 Elforsk - ”Miljöutvärdering av el – med fokus på utsläpp av el” 
41

 Konsultföretag som bistått Elforsk i rapporten ”Miljöutvärdering av el” 
42

 Beskrivning av programmet: http://www.etsap.org/markal/main.html  

http://www.etsap.org/markal/main.html
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kommersiellt gångbar kommer simuleringsprogrammet MARKAL fram till en 
utsläppssiffra på 150 CO2/MWh för elproduktion.  

Konsumentstyrt perspektiv 

Enligt Europaparlamentets direktiv 2003/54/EG, ska elleverantörerna 
redovisa för sina kunder från vilka källor den levererande elen är 
producerad.43 Informationen ska också innehålla vilken CO2 utsläpp som 
elproduktionen har givit upphov till. Tanken är att konsumenten själv ska 
påverka genom att göra ett aktivt val och på så sett få energibolagen att 
investera i förnyelsebar energi. Svenska Naturskyddsföreningen har ”Bra 
miljövalsmärket” som ska garantera visst ursprung för elleveranser.  

Några företag gör tolkningen att man då kan räkna sin el som koldioxidneutral 
om den till exempel produceras med vindkraft. Marginaleffekten gör dock att 
detta resonemang inte håller och detta styrks i Rapporten ”Effekter av 
förändrad elanvändning/elproduktion” från IVL.44 Den visar att i dagens läge 
går det inte att säkerställa vart elen har kommit ifrån och därmed kan man 
inte kalla den koldioxidneutral. 

För beskrivning av koldioxidutsläpp se Bilaga 8 - Koldioxidutsläpp 

 

                                                 
43

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:0055:SV:PDF  
44

 http://www3.ivl.se/rapporter/pdf/B1822.pdf - I samarbete med Energimyndigheten, 
Miljömålsrådet och Naturvårdsverket. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:0055:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:0055:SV:PDF
http://www3.ivl.se/rapporter/pdf/B1822.pdf
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5 Värderingsgrunder 
För att bedöma miljöpåverkan av olika uppvärmningsformer för 
byggnader behövs värderingsgrunder som är jämförbara, vilket är ett av 
de största problemen inom energi- och byggbranschen. I hela kedjan fram 
till uppvärmningen av hus är det en rad energiomvandlingar som skiljer 
sig mellan olika uppvärmningsalternativ. 

Det här arbetet har som grund att studera och jämföra uppvärmningstekniker 
för småhus med olika faktorer som primärenergi, koldioxidutsläpp, 
livscykelkostnad och emissioner från livscykelanalys. De olika 
värderingsgrunderna är beräkningsmodeller med uppgift att återspegla 
verkligheten. Det är viktigt för beräkningsmodellerna att man har relevanta 
systemgränser och förutsättningar, annars är risken stor för feltolkningar av 
resultaten. 

I detta avsnitt redovisas de olika beräkningsmodellerna med följande 
disposition. 

 Primärenergi. 

 LCC – Livscykelkostnad. 

 LCA – Emissioner med livscykelanalys. 

5.1  Primärenergi 
 

Primärenergi definieras som energi som en 
naturresurs45 har, och som inte har genomgått någon 
av människan utförd konvertering eller 
transformering. 

Formel 1: Definition primärenergi
46

 

I utredningen SOU 2008: 110 ”Vägen till ett energieffektivare Sverige” av 
Tomas Bruce m.fl. sätts en riktlinje för Sverige hur man ska värdera och 
jämföra olika energier med varandra. Primärenergi är ett begrepp vilket lyfts 
fram av utredningen som extra viktigt. Tanken bakom primärenergi är att man 
ska beakta hela processen från källan till slut. Därav kommer denna rapport 
att grunda sig på synsättet med primärenergi.  

Från definitionen är grundtesen och synsättet för primärenergi att man ska ta 
med all energi som krävs vid förädling av naturresursen till slutlig 
användning. (Se figur 1).  

                                                 
45

 Naturresurs är kol, olja, solenergi, vind, uran o.s.v. 
46

 http://glossary.eea.eu.int/EEAGlossary/P/primary_energy  

http://glossary.eea.eu.int/EEAGlossary/P/primary_energy
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Figur 6: Systemgränser primärenergi (källa ÅF). 

Hur mycket primärenergi respektive uppvärmningsform anses ge, beror på 
hur man viktar faktorerna i primärenergi uträkningen. Viktningsfaktorerna 
varierar lokalt beroende på hur processen för uppvärmningen är uppbyggd. 
För att få en rättvis generell faktor räknas en marginalfaktor fram. I tabell 1 
redovisas de faktorer som SOU 20008: 25 kommit fram till genom omfattande 
beräkningar och överväganden. Formel 1 visar hur ekvationen för 
primärenergi med marginalviktning ser ut.  

 

Tabell 2: Viktningsfaktorer SOU 2008: 25 

Biobr.1,2Oljeprod.1,2Fjk.0,4Fjv.0,6EL2,5PE   

Formel 2: Ekvation för primärenergi 

Viktningsfaktorn för el 

SOU 2008: 110 utgår från en marginaleffekt ur ett nordiskt perspektiv vid 
beräknandet av viktningsfaktorn för el. Sverige tillhör den nordiska 
elmarknaden där Danmarks kolkondens anses ligga på marginalen och faktorn 
hamnar på 2,5.  
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Det här arbetet har ett europeiskt perspektiv och anser att utvecklingen av 
elmarknaden blir mer homogen inom Europa. Tysklands elproduktion av 
kolkondens motsvarar då marginaleffekten som ligger till grund för 
viktningsfaktorn för el och hamnar på samma 2,5. 

Viktningsfaktor för fjärrvärme i Linköping 

Att bestämma viktningsfaktorn för fjärrvärme så rekommenderar SOU 2008: 
110 att man utgår från den lokala sammansättningen av bränslemixen och 
utseendet av produktionen till skillnad från el där man räknar med 
marginalfaktorn. Detta beror på att de två olika systemen är uppbyggda på 
olika sätt. Elproduktionen är en del av ett större internationellt nät, till 
skillnad från fjärrvärmen, som är begränsad lokalt inom ett område.  

Då fjärrvärmen i Linköping produceras med en baslast av avfall sjunker 
viktningsfaktorn markant och ligger på 0,6 enligt Tekniska Verken 
Linköping.47 Fördelning av bränslen hos Tekniska Verken Linköping under ett 
år redovisas i Tabell 3. 

Avfall 60 % 

Trädbränslen 20 % 

Olja 9 % 

Kol 5 % 

Plastavfall 3 % 

Gummi 3 % 

Tabell 3: Bränslemix Tekniska Verken Linköping 

Utvecklingen inom fjärrvärmen går mot en utbyggnad med bioeldad 
kraftvärme, som gör att man bedömer att primärenergifaktorn för fjärrvärme 
kommer att sjunka till genomsnittet 0,6 till år 201648. Detta visar på att 
fjärrvärmen som produceras i Linköping är bättre än genomsnittet i Sverige 
sett i primärenergi. Diskussioner förekommer även om att man ska värdera 
avfall ännu mer miljövänligt, då det är frågan om en återvinning av avfall.  

5.2 LCC – Livscykelkostnad 
LCC står för Life Cycle Cost och kommer hädanefter i rapporten att benämnas 
LCC. Vid en sådan här analys förekommer även benämningen LCCenergi som är 
ett uttryck just för specifikt uppvärmningen.  LCCenergi är det som kommer att 
beräknas och jämföras i detta arbete.  

Syftet med en LCC analys för uppvärmningskostnaderna är att jämföra de 
olika husen med olika uppvärmningsalternativ i ett längre perspektiv.  
Svårigheten och begränsningen med LCC är prognoserna för energipriserna. 
De är väldigt svårt, att med en horisont på 30 år, förutspå hur ekonomi och 
bränslepriser utvecklas.   
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Formel 3: Livscykelkostnad
49

 

 

Avgränsningar LCC 

I beräkningen inkluderas underhållskostnaden för uppvärmningssystemen. 
Livslängden för respektive uppvärmningssystem tas med, så vid ett längre 
perspektiv beräknas även en nyinvestering för värmepumpslösningen.  

Den största osäkerheten i en livscykelanalys är att uppskatta tillväxten för 
ekonomin i kalkylräntan och hur energiprisökningen kommer att utveckla sig. 
Värderingen att elmarknaden i Sverige alltmer kommer att integreras med 
den europeiska anses rimlig, vilket innebär ökade elpriser för Sveriges del.  

Prisökningen för fjärrvärme anses också öka, dock inte i lika stor takt som 
elpriserna. En bidragande faktor till prisökningen för fjärrvärme är den ökade 
konkurrensen på biobränsle, som är en markant del av den Svenska 
bränslemixen för fjärrvärmen. I LCC beräkningarna används prisutvecklingen 
i Tabell 4.  

Uppvärmningsform Prishöjningar  

EL 3 % 

Fjärrvärme 2,3 % 

Pellets 3 % 

Tabell 4: Prisutveckling el, fjärrvärme och pellets 

Arbetet och avvägningarna bakom prisutvecklingsvärdena behandlades i 
kapitel 3.2 Prisutveckling för uppvärmningsformer. 

Nominell- och real kalkylränta 

Vid beräkningarna av LCC används den reala kalkylräntan, vilket innebär att 
man inte tar hänsyn till inflationen. Det har fördelen att det ger ett ekonomiskt 
mått, som är oberoende av inflation och tidsförskjutningar och därmed kan 
jämföras vid olika tidpunkter.50 Vid bestämning av den reala kalkylräntan bör 
räntesatsen motsvara den reala räntan på långsiktiga lån.50  
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Diagram 5: Ränta Statsobligationer 10 år
51 

Man ser tydligt vilken inverkan fastighetskrisen hade i början av 1990-talet då 
räntan nådde rekordhöga höjder. Den har sedan dess sjunkit till lägre nivåer 
och för att nu med pågående finanskris kommit till väldigt låga nivåer i ett led 
att försöka motverka krisen. Finansmarknaden blev stabilare i början av 
2000-talet då den varierade mellan 4-6 %.   

Vägverket och Banverket genomför långsiktiga investeringar i infrastrukturen 
där tidsspannet är jämförbart med livslängden hos beräknade investeringar i 
denna rapport.  Vägverket och Banverket har för närvarande en real 
kalkylränta på 4 %, vilket även denna rapport använder sig av. 

 

Formel 4: Real kalkylränta 

rn : Nominell kalkylränta 
rr : Real kalkylränta 
q: Inflation 

Byggnader byter uppvärmningsteknik ett par gånger under sin livslängd, men 
intervallen för teknikskifte är ändå så pass långa att man inte utan eftertanke 
väljer en teknik för att sedan spontant byta till en annan efter 10 år.52  

5.3 LCA – Livscykelanalys emissioner 
LCA utgår från att man har analyserar systemet och vilka konsekvenser alla 
processerna och ämnen har i systemet. Som grund i denna rapport använder 
vi arbetet ”Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från 
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energianvändning på de svenska miljömålen” skrivet av IVL. 53 Arbetet har som 
syfte att ge vägledning för kommuner och företag att kunna beräkna sin 
påverkan av miljön i ett större systemperspektiv. Synsättet med primärenergi 
ligger som grund för hela LCA – analysen. I LCA - analysen finns hanteringen 
av bränslen från utvinning till uppvärmning, vilket sammanfaller bra med 
primärenergimetoden. Emissionsfaktorerna som redovisas i resultatet är 
såldes inte det direkta utsläppet i en skorsten. Det är en sammanlagd 
bedömning av den miljöpåverkan en råvara har från utvinning till förbrännig. 

Från IVLs arbete har vi byggt upp en modell som är gällande för just 
Linköpings fjärrvärmenät, vilket kommer att vara aktuellt för stadsdelen 
Djurgården. Här går det att utläsa vilket utsläpp ett hus har med uppvärmning 
av olika uppvärmningssystem. Det är viktigt att påpeka att IVLs arbete är 
approximationer, vilket ger andledning till försiktighet vid tolkning av 
resultaten.  

IVLs arbete går ut på att man identifierar vilka bränslen som används för 
uppvärmning och utgår från bränslets emissionsfaktorer, som har 
sammanställts i en LCA–analys 200154. Uppvärmning med el och pellets blir en 
enkel ekvation med emissionsfaktorerna. Svårare blir det för Linköpings 
uppvärmning med fjärrvärme, då man eldar med en bränslemix samt olika 
verkningsgrader i respektive pannor. Beräkningsförfarandet och metod 
redovisas i Bilaga 1 – Emissionsfaktorer i Linköpings fjärrvärmenät. 
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 IVL – Svenska miljöinstitutet 2009-01-07 http://www3.ivl.se/rapporter/pdf/B1822.pdf  
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6 Uppvärmningsalternativ 
På marknaden i dag finns det en mängd olika tekniklösningar för 
uppvärmning av småhus. Denna rapport avgränsar sig till fjärrvärme, 
kombipelletspanna, el-patron och bergvärmepump. Dessa avgränsningar 
har gjorts för att inte arbetet ska växa och bli alltför oöverskådligt. 
Marknaden för värmepumpar har ett väldigt stort utbud, det som skiljer 
sig mellan pumparna är investeringskostnader och verkningsgrader.  

6.1 Fjärrvärme från avfall 
Trots att återvinningen av använt avfall ökar i Sverige så växer samtidigt 
avfallsmängden.55 Avfallsmängderna beräknas öka med tre till fem gånger till 
år 2050, trots de nationella målen att minska dem. I detta perspektiv förstår 
man vikten av att hantera avfallsmängderna på ett så miljövänligt sätt som 
möjligt. Alternativet tidigare var att deponera avfall och soptipparna med dess 
problem växte därefter. Ett deponiförbud infördes i Sverige 1979 som 
förbättrade sophanteringen markant. Att elda avfall är en del av lösningen 
med avfallsproblemet. 

Fjärrvärmen i Linköping består till stor del av kraftvärmeverk, vilket innebär 
att 70 % går till värme och 30 % till elproduktion. Denna typ av utnyttjande är 
mycket miljövänlig, då man får elproduktion ”på köpet”. 2004 byggdes en ny 
panna på Gärstaverket i Linköping, som är en soppförbränningsanläggning, 
som har lägre emissioner än de som använts i beräkningarna. 

Linköping har ett fjärrvärmenät som kyler kraftgenereringsprocessen, genom 
att höja kylkapaciteten kan man öka elkraftproduktionen. Används den 
nordiska eller europiska elmarknaden som systemgräns, kommer varje 
producerad kWh el tränga bort motsvarande kWh el från ett kraftverk som 
producerar på marginalen.  

Utsläpp som blir lokalt från värmekraftverk i ett svenskt system, reducerar 
utsläppen i ett globalt system. Lokalt i Linköping genererar 
värmeproduktionen ett utsläpp på 0,031 kg koldioxid för varje producerad 
kWh fjärrvärme. För varje producerad kWh värme produceras även 0,43 kWh 
elkraft.  

Denna rapport har Tekniska Verken Linköpings taxor och prissättningar som 
underlag för beräkningar i simuleringsmodellerna. Utgår man från ett 
medelpris i Sverige kan resultat och slutsatser bli annorlunda.  

6.2 Värmepump 
I beräkningar av primärenergi och koldioxidutsläpp är verkningsgraden för 
värmepumpen satt till 2,5, vilket anses representera en 
bergvärmepumpslösning bra. Det finns system som har en bättre 
verkningsgrad men vi har valt denna begränsning för att få ett resultat, som är 
jämförbart med andra arbeten.  
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I fallet med passivhus finns det en risk för att luft/luft har svårt att täcka 
behovet för varmvatten och uppvärmning under vinterhalvåret utan att 
stöttas av el. Skulle man välja en lösning med luft/vatten stiger 
investeringskostnaden från 35 000 kr till ca 100 000 kr. 56 

Bergvärmepumpen installeras för att täcka 80-90 % av värmebehovet hos hus. 
Vid riktigt kalla dagar spetsas uppvärmningen med el.  

6.3 Direktverkande el/el-patron 
Uppvärmning genom att använda direktverkande el kräver det minsta 
underhållet och har enkel drift. En elpanna kräver ett litet utrymme, så den 
kan enkelt gömmas undan.  Om man har ett befintligt värmesystem 
exempelvis en oljepanna kan den konverteras till elvärme med en 
elpatron/elkassett. En elpatron kan även monteras på en ackumulator. 
Nackdel med att installera en elpatron i ett befintligt system är att 
verkningsgraden blir beroende av des placering.  En annan nackdel för 
eluppvärmning är, om det blir strömavbrott så försvinner byggnadens 
uppvärmningskälla. Med dagens prisutveckling mot den europeiska 
marknaden, innebär det att det kan bli dyrt att värma med direktel.  

6.4 Pellets 
Pelletspanna har pellets som bränsle. Pellets är ett mycket torrt bränsle och 
har bara en fukthalt på 10 %, vilket ger den fördelen med låga utsläppsvärden. 
Pellets är en produkt, som till största delen tillverkas av olika spån och andra 
biprodukter från sågverk. 

Pelletspannans fördelar är att ägaren kan reducera sitt eget arbete till ett 
minimum jämfört med vedeldning.  En nackdel är att tid måste avsättas för 
uraskning, sotning och påfyllnad av pellets. Påfyllnad av pellets beror på 
vilken automatiserings grad som väljs för pannan. Det finns bland annat 
cisterner eller säckvis påfyllning. Pelletspannan har ett visst underhållsbehov, 
som innebär ett byte av den automatiska tändplattan eller elektroder på 
plattan med ett intervall på 2-3 år. 

Gamla ved- och oljepannor kan konverteras till pelletspannor med installation 
av en pelletsbrännare. Pelletspannor kan behöva myndighetstillstånd 
beroende på i vilket område den byggs, för att det kan finna restriktioner för 
eldning av trädbränsle i tätbebyggda områden.  

6.5 Solfångare 
Solfångare är en teknik som förekommer mer och mer. En analys av detta tas 
med för att se vilka effekter den får. Solfångare finns i många varianter, från 
enkla och primitiva varianter utan isolering eller glas till vakuumsatta 
solfångare med isolering.  

Solfångare fungera genom att ett medium cirkulerar genom en slinga i 
solpanelen där den värms upp av solinstrålning. Det varma mediet värmer i 
sin tur en ackumulator. Ackumulatorn är anpassad efter husets värmebehov 
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som är uppvärmning och tappvarmvatten. För uppvärmning av bostaden 
används ett radiatorsystem eller ett värmebatteri i tilluftkanalen. 
Uppvärmningssystemet tar sin värme från ackumulatorn.  

För tappvarmvatten kopplas spiraler i ackumulatorn, i spiralerna sker 
värmeöverföringen till inkommande kallvatten som värms upp. 
Temperaturreglering och utspädning av tappvarmvattnet sker vid behov. 
Utspädning görs för att minimera risken för skollning vid tappstället. För 
kopplingsprincip se Bilaga 3 - Solfångare. En el-patron finns installerad i 
ackumulatorn för att klara av värmebehovet när solpanelerna inte räcker till.  

Soluppvärmningssystemet behöver också ha expansionskärl, reglerventiler, 
temperaturgivare, pumpar för cirkulation och reglersystem för övervakning 
och drift.57 Vilken temperatur man bestämmer sig för att ta ut från 
soluppvärmningssystemet är beroende på tillväxten av legionellabakterier.  
En ackumulator med korta ledningar och kort genomströmnings tid gör att 
risken för Legionellabakterien minskar. Legionellabakterien har sin tillväxt 
främst i temperatur området 20-42°C och avtar i temperaturer från 50°C.58 
Enligt BBR 6:612 måste lägsta temperatur vid tappstället vara 50°C.  
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7 Värmebehov hos byggnader 
För att beräkna hur mycket värme en villa behöver under ett år används 
beräkningsmodeller. Detta kapitel tar upp två olika metodiker och 
redovisar beräkningar för grunddata för respektive typ av hus passivhus, 
lågenergihus och BBR2008. Skillnaden mellan metodikerna är 
utgångspunkterna; den ena har kravspecifikationen och den andra 
klimatskalet på byggnaden.   

7.1 Olika hustyper 
De olika hustyperna som kommer vara med i undersökningen redovisas 
nedan. En detaljerad beskrivning med avseende på energikrav framkommer i 
nästkommande kapitel. 

Passivhus 

Passivhus är benämningen på ett hus som inte har ett uppvärmningssystem 
och således är ”passivt”. I praktiken stämmer det inte. Passivhus i Sverige 
behöver ha ett uppvärmningssystem under de kalla vintermånaderna. Det är 
ingen ny materialteknik som används vid konstruktion av passivhus. Fokusen 
ligger på att ha en mycket tjockare isolering jämfört med konventionella hus. 
Men en mycket tjockare isolering behövs inte lika mycket uppvärmning, som 
konventionella hus. Idealt är att uppvärmningen av huset ska ske av 
spillvärmen från elektriska apparater och av kroppsvärmen från de 
inneboende. 

För att få maximal effekt av denna tanke och minimera värmeförlusterna i 
klimatskalet genomförs en byggteknik som går ut på att gör huset lufttätt. Den 
byggtekniken skiljer sig avsevärt från ett konventionellt hus.  

Ett problem som följer passivhus är risken för ett kylbehov under 
sommarhalvåret. Eftersom huset i praktiken fungerar som en termos, finns 
risken att värmen stängs inne i huset under sommaren. Detta löser man oftast 
med en bra ventilation och manuell vädring med dörrar och fönster. 

Kylbehov kan motverkas med passiva åtgärder som markiser, ordentliga 
taksprång, stänga av FTX-ventilationen och vädra med öppna dörrar och 
fönster. Detta ett väldokumenterat problem som bör tas i åtanke under 

byggnation.59 I detta arbete förutsätts att denna problematik har beaktats vid 
konstruktion av husen och i beräkningarna räknas inte ett kylbehov med 
under sommarhalvåret.  

Lågenergihus 

Lågenergihus är en benämning som ibland förekommer, men till skillnad från 
passivhus så saknar själva begreppet lågenergihus någon egentlig definition; 
Med lågenergihus åsyftas snarare sådana hus vars energiförbrukning 
väsentligt understiger gällande regler och normer.60 I denna rapport har 
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lågenergihus en konventionell byggteknik. Skillnaden ligger i att isoleringen är 
tilltagen lite extra, för att nå energikraven.   

BBR2008 

I denna rapport är BBR2008 ett konventionellt hus. Just namnet BBR2008 är 
taget från den nya energispecifikationen BBR2008 från Boverket. 

7.2 Uppvärmningsbehov beräknat från 
kravspecifikation 

Utgångspunkten är att kunna jämföra detta arbetets resultat med ”Krav på de 
tekniska systemen inom Djurgården i Linköping”.  Definition på hustyperna i 
det arbetet är passivhus, lågenergihus och BBR2006.61 Boverket har kommit 
med nya byggregler sedan dess, så BBR2006 anpassas till BBR2008. Småhuset 
beräknas vara 1 ½-plans villa på 140 m2 tempererad area (A temp). Notera att 
det är svårare att uppnå energikraven i en och en halvplansvilla än i radhus 
eller flerbostadshus.  

Passivhus 

För passivahus i Djurgården är kravet på effekt 10 W/m2 eller lägre. För 
byggnadens uppvärmning vid DUT62 är energikravet max 38 kWh/m2 
Kravspecifikationen från ”Forum för Energieffektiva Byggnader” ligger på 45 
kWh/m2. Linköpings kommun har alltså valt ett lägre värde än standard, med 
motivering att ligga i framkant med utvecklingen.  

BBR2008 

Enligt Boverkets byggregler får inte den specifika energianvändningen vara 
mer än 110 kWh/m2 A temp. Djurgården har kravet 97 kWh/m2 som är något 
lägre, med motiveringen att ligga i framkant med utvecklingen. Energikravet 
är på 50 W/m2 för uppvärmningseffekt.  
 
Om byggnaden är eluppvärmd är kraven från BBR att byggnadens specifika 
energianvändning 55 kWh/m2 Atemp och år, samt installerad eleffekt för 
uppvärmning 4,5 kW. När Atemp är större än 130 m2 adderas en 
tilläggskoefficient enligt formeln 0,025 x (Atemp – 130). Vilket leder till att 
installerad eleffekt max får vara 4.75 kW.  
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Lågenergihus  

Ligger mellan passivhus och BBR2008 energikrav. 
 

Hus  Energi [kWh/m
2
]Atemp  Effekt [W/m

2
] 

BBR2008 ≤ 97 eller [55]63 ≤ 50 

Lågenergihus ≤ 56 ≤ 18,5 

Passivhus ≤ 38 ≤ 10 

Tabell 5: Kravspecifikation från Djurgårdsrapport 

Viktigt att notera är att kravspecifikationen inkluderar tappvarmvatten. 

7.3 Uppvärmningsbehov beräknat från klimatskal 
Beräkningsmetoden baserat på husets klimatskal innefattar en mängd steg 
och antaganden. För att kunna följa med i resonemanget har omfattningen av 
detaljnivån i detta kapitel begränsats. För detaljer i beräkningsdata hänvisas 
läsaren till Bilaga 2 - Uppvärmningsbehov. 

Dipositionen på detta kapitel är enligt följande: 

 Formler 

 Avgränsningar och antaganden 

 Beräkningar  

Formler 

För att beräkna husets energibehov, den extra energi som måste tillföras 
byggnaden för att upprätthålla önskad temperatur, används Formel 5.  

)(*24* VAV KKGDE 
 

EV = Husets energibehov under en viss period [Wh] 
KA = Husets värmningskoefficient [W/K] 
KV = Husets ventilationskoefficient [W/K] 
GD = Husets graddagar 

Formel 5: Energibehov för hus
64

 

Värden på husets värmningskoefficient, ventilationskoefficient och graddagar 
behöver bestämmas. KA respektive KV beräknas med Formel 7 och  Formel 6. 

OMA AUmK *
 

Um = Husets medel värmegenomgångskoefficient [W/m
2
*K] 

AOM = Husets omslutande area [m
2
] 

Formel 6: Husets transmissionskoefficient 
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1000
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PLufttempvent
V
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KV = Husets ventilationskoefficient [W/K] 
Åter = Värmeåtervinning [%] 
vvent= Lufthastighet ventilationsluft [l/s*m2] 
Atemp= Tempererad area [m2] 
CPLuft= Luftens specifikavärmetal [Ws/m3*K] 

Formel 7: Husets ventilationskoefficient 

GD beräknas med Formel 8 som är en summering över året på grund av att 
energibehovet varierar under året.65. Balanstemperaturen är beroende på hur 
trög byggnaden är, hur lång tid byggnaden kan hålla kvar värmen i 
klimatskalet.   

 
dec

jan

UB TTGD
31

1

)(

 för TU < TB  
GD = Husets graddagar 
TU = Utomhustemperatur 
TB = Balanstemperatur 

Formel 8: Husets graddagar 

Det är inte bara uppvärmningen av huset som kräver energi. Tappvarmvattnet 
kräver energi och den är inte beroende av hustyp utan bestäms av beteendet 
hos personerna i hushållet. För att se hur mycket varmvatten som åtgår i en 
bostad har vi utgått från beräkningsformeln som ”Kravspecifikation för 
passivhus i Sverige - Energieffektiva bostäder” använder sig av.66 Se Formel 9 

temp

VV
VV

A

V
E

55
   

EVV = Energianvändning för årligvarmvatten produktion per m
2
 

boyta [kWh/m
2
]  

VVV = årliga varmvattenanvändningen [m
3
] 

(12 m
3
/lgh + 16 m

3
/person för villor, parhus och radhus. 

För småhus över 120 m
2
 antas 4 personer.) 

Atemp = Uppvärmd area [m
2
] 

Formel 9: Husets energianvändning för varmvatten 
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Avgränsningar och antaganden  

 Utomhustemperaturerna är hämtade från mätdata från SMHI:s 
väderstation Malmslätt Linköping och är ett normalår. 

 Diskussion fördes med Heimo Zinko på Linköpings Universitet, för att 
bestämma balanstemperatur för hus.  

 Tidsintervall - månad har valts då vi anser det vara en tillräcklig 
uppdelning av året. 

 Husets värme- och ventilationskoefficient är från underlaget till 
Djurgårdsrapporten, som vi erhållit från Tekniska Verken Linköping.67 

 BBR2008 har använts om utgångspunkt för beräkningarna. Från dessa 
har samtliga värden till passivhus och lågenergihus uppskattats. 

                                                 
67

 Krav på tekniska system inom Djurgården i Linköping - Framtidens stad, 2008, Tekniska 
Verken Linköping 
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Beräkningar för BBR2008 

KA respektive KV 

I Bilaga 2 - Uppvärmningsbehov redovisas beräkningsvärden och en mer 
detaljerad lösningsgång som används för husets ventilations- och 
transmissionskoefficient. 

 Um-värde Lufthastighet Värmeåtervinning Omslutande 
area 

BBR2008 0,17 0,35 l/s*m
2
 82 % 404 m

2
 

Formel 7: Husets ventilationskoefficient 

Husets graddagar  

Husets graddagar är ett mått på hur många dagar huset är i behov av 
uppvärmning. Husets graddagar beräknas enligt Formel 8  sida 40. Normalårs 
temperaturer från SMHI, som är till grund för utomhustemperaturer redovisas 
i Bilaga 2 - Uppvärmningsbehov. Balanstemperaturer sätts enligt Tabell 6  

 Balanstemperatur [°C] 

BBR2008 14 

Lågenergihus 10 

Passivhus 6 

Tabell 6: Balanstemperaturer för hus
68 

På http://www.energiberakning.se verifierades att balanstemperaturen är 
rimlig för de olika husen. 69 

Uppskattningar för lågenergihus och passivhus 

Vid beräkningar av lågenergihus och passivhus antar vi att förhållandet 
mellan energibehovet per kvadratmeter för respektive byggnad relativt 
BBR2008 energibehov, ger en faktor på husens olika energibehov. Faktorn 
påverkar inte KV, då husen ska ha en lika god ventilation oberoende av hustyp. 

Tabell 7 nedan redovisas de framräknade och uppskattade data som ligger till 
grund för beräkningar av de olika hustypernas energibehov.   

 
Energibehov 

[kWh/m2] Faktor 
KA 

[W/K] 
KV 

[W/K] 
KA + KV 
[W/K] 

Husets 
graddagar 

BBR2008 97 1 70,08 10, 58 80, 66 2 785 

Lågenergihus 56 0,58 40,46 10, 58 51, 04 1 847 

Passivhus 38 0,39 27,45 10, 58 38, 04 992 

Tabell 7: Indata för energiberäkningar 

Diagram 6 visar uppvärmningsbehovet för de olika hustyperna, uppdelat 
månadsvis. Beräkningar finns i Bilaga 2. 

                                                 
68

 Föreläsningsmaterial TMES25, Heimo Zinko, HT 2008 LIU 
69

 http://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus/Index.aspx  

http://www.energiberakning.se/
http://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus/Index.aspx
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Diagram 6: Husets uppvärmningsbehov 

Tappvarmvatten 

Enligt Formel 9 sida 40, beräknat på 140 m2 och 4 personer boende i huset, fås 
ett uppvärmningsbehov på 4 180 kWh per år och ett genomsnitt på ca 350 
kWh per månad för de olika hustyperna.   
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Husens årliga energibehov inklusive tappvarmvatten  
 

 

Diagram 7: Uppvärmningsbehov för tappvarmvatten och uppvärmning 

Diagram 7 visar uppvärmningsbehovet månadsvis, värmebehovet för 
uppvärmning av både tappvarmvatten och uppvärmd area, under ett år.  För 
numeriska resultat redovisas dessa i Bilaga 2 - Uppvärmningsbehov. 

Det totala årliga uppvärmningsbehovet redovisas i Tabell 8. 

 
BBR2008 

[kWh] 
Lågenergihus 

[kWh] 
Passivhus 

[kWh] 

Värmebehov 9 571 6 443 5 085 

Tabell 8: Totalt uppvärmningsbehov 
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7.4 Dimensionering av solfångare 
För dimensionering av ett hus solfångare, bestäms den från husets 
värmebehov under sommaren. Vid diskussion med Heimo Zinko, har vi 
kommit fram till att varmvattenbehovet är den faktorn. Speciellt när det gäller 
passivhus vill man undvika att tillföra onödigt mycket energi till fastigheten 
under sommaren. I passivhus finns en risk att ett kylbehov kan uppstå på 
grund av övertemperaturer.  

Antaganden 

 Beräkningar baserades på tekniska data från Intelli-heats solpanel 
med vakuumrör.70 

 Effekten från panelerna är beräknade på en temperatur på 50°C till en 
ackumulatortank i bostaden. 

Beräknningar 

Varmvattenbehovet gör att det behövs två paneler på sammanlagt 5,56 m2 
och med en bidragsgivande yta på 3,42 m2. Beräkningsdata återfinns i  
Bilaga 3 - Solfångare. 

Soldata är hämtad från SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) utlåtande av 
beräkningar för solfångare Intelli-heat. Diagram 8 nedan visar energiutbytet 
för den bidragsgivande ytan i beräkningsfallet samt energiutbytet per 
kvadratmeter. 

 

Diagram 8: Bruttoutbyte solfångare 

 

                                                 
70

 http://www.solteknink.se, [09-04-06] 

http://www.solteknink.se/
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Med solpaneler minskar det totala uppvärmningsbehovet och i Diagram 9 
syns att under sommarmånaderna täcks all uppvärmning (tappvarmvatten 
och uppvärmning). På vintern är solpanelernas bidrag bara några få procent 
av behovet. Diagram 9 visar att det måste kompletteras med extra energi för 
att klara uppvärmningsbehovet av värme och tappvarmvattnet för de olika 
månaderna. 

 

Diagram 9: Uppvärmningsbehov med solfångare 

7.5 Kombinationer av hustyp och 
uppvärmningssystem 

Vid jämförelse mellan uppvärmningssystemen och hustyper finns ett problem 
med att det är svårt att ställa olika hustyper mot varandra. Passivhus har ett 
mycket lågt behov av uppvärmning jämför mot ett BBR2008 hus. Detta medför 
att vissa system inte lämpar sig i respektive hustyp. En bergvärmepump i 
passivhus är knappast troligt, då det är en stor investeringskostnad för ett litet 
behov. 71  

Vanligare är det med en el-patron i FTX-system i passivhus som spetsar 
topplasterna vid behov. Bergvärmepump i ett BRR 2008 hus är brukligt då 
värmebehovet är större och investeringen lönar sig, däremot el-patroner i 
BRR 2008 kan ej användas då Boverkets föreskrifter (Se fotnot 63) gällande 
installerad eleffekt förhindrar detta. Utgångspunkten i denna rapport blir då 
följande hustyper med respektive uppvärmningssystem.  

  Uppvärmningssystem  

Hustyp 140 m2 Fjärrvärme El Pellets 

Passivhus  Fjärrvärmecentral  El-patron i FTX-system Kombipanna 

Lågenergihus  Fjärrvärmecentral  Bergvärmepump  Kombipanna 

BBR2008 hus  Fjärrvärmecentral  Bergvärmepump Kombipanna 

Tabell 9: Utgångspunkter hustyp/uppvärmning 

                                                 
71

 http://www.passivhusguiden.se/berak/hjalp/hjalp.asp?id=36  

http://www.passivhusguiden.se/berak/hjalp/hjalp.asp?id=36
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8 Alternativ anslutning av passivhus till 
fjärrvärme 

Detta kapitel tar upp metodiken för hur man beräknar vilken dimension av 
fjärrvärmekulvert som krävs för att ett hus värmebehov ska uppfyllas. Vårt 
arbete presenterar en alternativ anslutningslösning med ackumulatortank. 
Tanken med en ackumulatortank är att effektbehovet hos husen ska minska och 
därmed även dimensionerna på rörledningarna i kulvertarna. Minskad 
dimension på rörledningen ger en minskad investeringskostnad som kan gynna 
både fjärrvärmebolag och byggherrar.  

Vi har även valt att jämföra ett sekundärnät med plaströr (ESP PEX) mot ett 
traditionellt primärnät med stålrör. Idén med ESP PEX är att visa vilken stor 
positiv verkan en minskning av värmeförlusterna i en kulvert kan få. Väljs en 
kulvert av plast måste även ett sekundärnät väljas eftersom plaströr inte tål 
tryck och temperaturer som förkommer i primärnät.  

Metodiken som redovisas i kap 8 kan även tillämpas för beräkning av plaströr 
i ett sekundärnät. Skillnaderna i egenskaper hos kulverten beroende på 
material erhålls enkelt från respektive produktkatalog. I fallet med 
sekundärnät tillkommer en engångskostnad i investering för en 
fjärrvärmecentral som växlar från primärnät till sekundärnät. Värmebehovet 
för ett enskilt hus har beräknats i kapitel 7 Värmebehov hos byggnader. 
Dispositionen av metodiken i beräkningen av kulvertkostnader är följande:  

 Värmeförluster 
 Dimensionering av servisledning72 
 Dimensionering av kulvert  
 Kulvertkostnader  

8.1 Värmeförluster  
I ett rörledningssystem med uppgiften att leverera värme uppkommer 
distributionsförluster av värmen. Fjärrvärmebolagen vill ha så lite 
värmeförluster i framledning till husen och förhindrar värmeförlusten genom 
att isolera rörledningarna. Med nuvarande system har Tekniska Verken 
Linköping 13 % värmeförluster i distributionsnät. Värmeförluster är en av 
anledningarna varför fjärrvärmen inte kan nå ut till glesbebyggelsen.  

Twinrör av stål är i dag standard i Sverige vid konstruktion av 
fjärrvärmekulvertar. Följande formel används vid beräkningen av 
värmeförlusten hos twinrör.  

  

                                                 
72

 Rörledning mellan hus och fjärrvärmenät 
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Värmeförluster = U*(((T1+T2)/2)-T0) [W/m] 
T0 = Marktemperatur [°C] 
T1 = Framledningstemperatur [°C] 
T2 = Returtemperatur [°C] 
U = Rörets värmeöverföringskoefficient W/(m*°C)] 

Formel 10: Värmeförlust twinrör
73

 

Värmeöverföringskoefficienten finns att tillgå från leverantör av kulvertrör.  
U-värdet varierar beroende på materialet hos isoleringen och tjocklek som 
används. U-värdet anges i produktdata från leverantören. Fram- och 
returtemperaturer är beroende på vilka drifttemperaturer som används i 
kulvertsystemet.  

8.2 Dimensionering av servisledning 
Rörledningen in till ett hus kallas för servisledning. Dimensionen av en 
servisledning bestäms av effektbehovet hos ett hus. Effektbehovet i sin tur 
beräknas av uppvärmnings- och tappvarmvattenbehovet huset har. Det sista 
som styr är servisledningslängd, den i sig har effektförlust. 

Dispositionen för beräkning av dimensionen av servisledningen utgående från 
effekt blir följande: 

 Effektbehov för uppvärmning av huset 

 Effektbehov för tappvarmvatten  

 Effektförlust servisledningens längd 

Effektbehov för uppvärmning av huset  

Beräknas enligt Formel 11.  

)(*)( 20DUTTTTKKP BBinneVAHUS 
 

PHUS = Effektbehov hus 
KA = Husets värmningskoefficient [W/K] 
KV = Husets ventilations koefficient [W/K] 
Tinne = Inomhustemperatur [K] 
TB = Balanstemperatur [K] 
DUT20 = Dimensionerande utomhustemperatur [K] 

Formel 11: Effektbehov för uppvärmning 

Effektbehov för tappvarmvatten.  

Tappvarmvattenbehovet är lika stort hos en familj oavsett vilket hus familjen 
bor i. Tappvarmvattenbehovet kan vara svårt att uppskatta eftersom det är ett 
beteende hos de inneboende, som avgör hus stort behovet blir. Vissa duschar 
eller badar helt enkelt mer än andra . 
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 Løgstør Rør – Föreläsningsanteckningar TMES25 Hemio Zinko – Linköpings universitet 
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Det finns två olika tekniker för att förse/distribuera ett hus med 
tappvarmvatten:  

 Ackumulatortank 

 Direktväxling med plattvärmeväxlare.  

Det finns både fördelar och nackdelar hos varje alternativ. Ackumulatortanken 
fungerar som en termos och lagrar värmen för tappvarmvattnet. Fördelen 
med detta är att effektbehovet blir litet eftersom ackumulatortanken värms 
upp långsamt under natten. Nackdelen är att om ackumulatortanken är för 
liten kan varmvattnet ta slut om det används för mycket på kort tid.  

En direktväxling med plattvärmeväxlare var inte möjligt förr i tiden. Nu har 
plattvärmeväxlarna utvecklats, blivit effektivare och billigare vilket gör att de 
fungerar utmärkt med fjärrvärme. Fördelen är att varmvatten fås direkt och 
inte tar slut (givetvis enbart inom gränserna för det dimensionerade system). 
Nackdelen är att effektbehovet blir mycket större, som i sin tur kräver större 
dimension på rörledningarna. 

Om en ackumulator är installerad gäller formel: 

h

VTTc
P

KVVVp

ack
*3600

*)(** 



 

Pack = Effektbehov ackumulator [kW] 
h = Antal timmar uppvärmning  
ρ = Vattnets densitet [kg/m3] 
TVV =Varmvattentemperatur [K] 
TKV = Kallvattentemperatur [K] 
V = Ackumulatorvolym [m3] 

Formel 12: Effektbehov ackumulator 

Om en värmeväxlare är installerad gäller formel: 

)(** KVVVpVVX TTcmP 


 

PVVX = Effektbehov VVX [kW] 


m = Massflöde [m3/s] 
cp = Vattnets specifika värmekapacitet [kJ/(kg*K)] 
TVV =Varmvattentemperatur [K] 
TKV = Kallvattentemperatur [K] 

Formel 13: Effektbehov vid värmeväxling 

Massflödet är varmvattenflödet beräknat för dusch 0,2 liter/sekund och för 
badkarstappning 0,3 liter/sekund.  
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Effektförlust serviceledningens längd 

Rördimensionens effektkapacitet fås ur produktkataloger för given rörtyp. Är 
servisledningen lång måste dimensionen öka för att kunna leverera den effekt 
som behövs. 

8.3 Dimensionering av kulvert 
Från varje hus i ett bostadsområde ansluts servisledningen till 
fjärrvärmenätet. Dimensioneringen av fjärrvärmenätet bestäms av det totala 
värmebehovet från anslutna hus. Dimensionen av kulverten ökar ju närmre 
kraftvärmeverken man kommer på samma sätt som ett elnät. Vid varje skarv 
tillkommer effektförlusten för den aktuella kulvertsträckan. Rördimensionens 
effektkapacitet fås ur produktkatalog för varje given rörsort.  

Det finns en väsentlig skillnad mellan ett system med enbart 
ackumulatortankar och ett system med värmeväxlare i husen. I systemet med 
ackumulatortank adderas effekterna varefter i rörsystemet på ”vanligt” sätt. 
För ett system med värmeväxlare installerat i husen kan man utnyttja en 
verkan av samlagring 

Samlagring  

Samlagring betyder att alla i systemet inte använder tappvarmvattnen 
samtidigt. 90 % av husets totala effektbehov utgörs av tappvarmvatten i ett 
system med värmeväxlare. Eftersom tappvarmvattenbehovet är en 
momentaneffekt kan samlagringseffekten utnyttjas vid dimensionering av 
kulvertarna. 

Vid dimensionering av effekten för flera byggnader/hushåll används  
Diagram 10. I Diagram 10 avläses ett optimalt flöde i fjärrvärmenätet som 
sedan kan räknas om till en dimensionerande effekt med Formel 13 på sidan 
49. Med andra ord är det den effekten som avgör vilken dimension kulverten 
får. Det optimala flödet är utgivet av Fjärrvärmeföreningen 2001 (FVF 2001 i 
diagrammet). Direktivet skrevs om för att minska överdimensioneringen av 
fjärrvärmenäten och att sänka nätens investeringskostnader. 
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Diagram 10: Dimensionering tappvarmvattenflöde
74

 

8.4 Kulvertkostnader 
I kapitel 8.1 till 8.3 är metodiken redovisad för hur man beräknar 
dimensionerna till kulvertarna till ett bostadsområde. När dimensionerna är 
bestämd kan ett pris för kulvertmaterialet uppskattas. En kostnad för 
nedläggning av kulvert består dock av fler delar som avgör 
anslutningsavgiften för kunder till fjärrvärmebolaget.  

Kostnaderna för läggning av kulvert delas in i olika kategorier: 

 Kulvertmaterialkostnader 

 Kulvertskarvning (material och arbete för skarvning m.m.) 

 Markarbeten (schaktning, återfyllning m.m.) 

 Projektering och kontroll 

 Rörarbete (transport, läggning av fjärrvärmerör m.m.) 

Indelningen av kostnader är från kulvertkostnadskatalogen utgiven av Svensk 
Fjärrvärme.75 Det här arbetet avgränsar sig till att enbart undersöka 
kostnaderna för kulvertmaterial. Den alternativa lösningen med en 
ackumulator i ett fjärrvärmesystem sänker just materialkostnaden för 
kulverten. 
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 Heimo Zinko - ZW Energiteknik AB 
http://www.svenskfjarrvarme.se/download/1177/FOU%202003%2085.pdf 
75

 Kulvertkostnadskatalog – Rapport 2007:1 – Svensk Fjärrvärme 

http://www.svenskfjarrvarme.se/download/1177/FOU%202003%2085.pdf
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Diagram 11: Diagram kulvertkostnad, exploatering75 

Dimensionen på kulvertarna har en väldigt stor inverkan på totalkostnaden 
vilket syns i Diagram 11 . I diagrammet syns även att kulvertmaterialet är en 
avgörande del i totalkostnaden.  

Totalkostnaden för konstruktion av kulvertsystem 

Totaltkostnaden för kulvertsystemet i ett område beräknas med Formel 14: 
Investeringskostnad kulvertsystem. 

KPSÖDNKDNmgskostnadInvesterin iii  ))(*(
 

i = Rördimension 

mi = Antal meter kulvert 

ÖDNi = Övriga kulvertkostnader 

KDNi = Kulvertmaterialkostnad  

KPS = Kostnad för värmeväxlare primär- sekundärsida 

Formel 14: Investeringskostnad kulvertsystem 

Övriga kostnader innefattar posterna: kulvertskarvning, markarbeten, 
projektering och rörarbete.   

Kostnadsanalys av kulvertkostnader 

Med Formel 15 kan en kalkyl av förlorad värmeintäkt uppskattas. Analysen är 
en linjärisering av vekligheten, förenklingen tar ingen hänsyn till prisökningar 
och kalkylränta. 
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i

ii KVFgskostnadInvesterinårpertnadKulvertkos
0

)*(

 

i = År 

VFi = Värmeförluster per år [kWh/år] 

Ki = Kostnad, förlorad intäkt [kr/kWh] 

Investeringskostnad = se Formel 14: Investeringskostnad 
kulvertsystem 

Formel 15: Kulvertkostnader och förlorad värmeintäkt 

Värmeförlusterna i fjärrvärmesystemet beräknas eller tas från 
produktdatablad. Förlorad intäkt motsvar intäkten för ett fjärrvärmebolag vid 
försäljning av 1kWh till kund. 

Linjetäthet 

Linjetäthet är ett begrepp som visar på minsta värmeunderlag för att det ska 
var ekonomiskt och miljömässigt försvarbart med en utbyggnad av ett 
fjärrvärmenät i ett område. Linjetätheten beräknas enligt Formel 16. 

Linjetäthet = (QHus/år)*(AntalHus)/(KL) 
 
Linjetäthet [MWh/m] 
QHus/år = Ett hus energibehov under ett år [MWh] 
AntalHus = Antal anslutna hus i området 
KL = Kulvertlängden för hela fjärrvärmeområdet [m] 

Formel 16: Linjetäthet 
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9 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas och analyseras resultaten. När resultat tolkas är 
det viktigt att klargöra i vems perspektiv resultaten bedöms. 
Genomgående i denna rapport är ett globalt miljötänkande i 
systemperspektiv. Det som kan vara dåligt i ett lokalt 
Linköpingsperspektiv kan vara mycket värdefullt i ett globaltperspektiv. 
De olika metoderna som är till grund för resultaten lämpar sig bättre i 
vissa perspektiv än andra. 

Dispositionen i kapitlet ser ut enligt följande: 

 Primärenergi – Lämpar sig väl för att göra globala 
systemvärderingar. 

 Koldioxidutsläpp – Utsläppen av CO2 har en stor globalverkan. Ett 
globalt- och ett lokaltsystemperspektiv redovisas. 

 LCC – Livscykelkostnaden är främst ur en villaägares perspektiv. 
Vilken uppvärmningsform och byggteknik lönar sig i ett längre 
perspektiv? 

 LCA – Livscykelanalys emissioner har hela processen från 
framställning av bränsle till leverans av energi. Analysen visar lokala 
och globala utsläpp. 

 Alternativ anslutning av fjärrvärme till passivhus – Ur 
fjärrvärmebolagens perspektiv kan investeringskostnaden minska. 
Indirekt kan även villaägare gynnas.  

9.1 Primärenergiberäkningar 
Primärenergin är uträknad med Formel 2: Ekvation för primärenergi från sida 
28 samt Kravspecifikation från Djurgårdsrapport i Tabell 1 från sida 39. 
Resultatet redovisas som kWh/m2 i Diagram 12 för olika kombinationer av 
hustyp respektive uppvärmningsteknik.   

Avgränsningar 

Det har tagits hänsyn för 10 % värmeförluster i en nyproducerad 
pelletspanna.  
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Resultat 

 

Diagram 12: Primärenergi 

 

Diagram 13: Primärenergi stigande 

Analys 

Primärenergiberäkningarna ger ett klart besked om att fjärrvärmen är det 
bästa alternativet med den lokala fjärrvärmemixen i Linköping. När 
beräkningarna gjordes med en marginaleffekt för fjärrvärmen och 
viktningstalet hamnade på 1,0 erhölls samma principmässiga slutsats. 
Primärenergin för fjärrvärmen ökade, men höll sig ändå under nivåerna för 
både pellets och de eluppvärmda alternativen. 

Viktigt att notera är att eluppvärmning av passivhus har en större användning 
av primärenergi än eluppvärmning av lågenergihus på grund av att 

uppvärmningen sker med en elpatron i FTX-ventilationen. (Diagram 12) 
Bergvärmepumpen är så pass effektiv, att den i kombination med 
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lågenergihus drar mindre el än ett passivhus trots ett sämre klimatskal hos 
hustypen. 

En annan intressant konsekvens är att ett eluppvärmt passivhus använder 
mer primärenergi än BBR2008, som är uppvärmt med fjärrvärme. Detta ger 
stöd åt forskaren Anna Joelssons påstående i en artikel76 om att äldre 70-tals 
hus är kan vara bättre än nya eluppvärmda passivhus sett med primärenergi. 
Det syns även att det eluppvärmda passivhuset är sämre än det eluppvärmda 
lågenergihuset, eftersom lågenergihuset har en bergvärmepump med COP 2,5.  

9.2 Koldioxidutsläpp 
Koldioxidutsläppen är den mest debatterade av värderingsgrunderna. För att 
visa vilken effekt systemtänkandet får för utsläppen så redovisas resultaten 
med följande disposition.  

 Sverige som systemgräns. 

 Global/Europeisk systemgräns. 

 Tillgodoräknande av elproduktion från kraftvärme.  

Då framkommer vikten av ett globaltsystemtänkande och man inser även 
dimensionen av storleken på utsläppen från kolkondens jämfört med 
fjärrvärmeproduktionen i Sverige. Koldioxidutsläppsvärderingen från 
MARKAL redovisas för att få en nyanserad bild, men även för att inse att den 
försiktigare värderingen av koldioxidutsläpp från elproduktion ändå har stora 
konsekvenser för globala utsläpp.  

Grunddata 

Koldioxidekvivalenter i Tabell 10 och Kravspecifikation från Djurgårdsrapport i 

Tabell 1 för hustyperna används i beräkningarna.   

Energislag Koldioxidekvivalenter [kg CO2/kWh] 
Fjärrvärme 0,03677 
Pellets 0,00878 
El Sverigemix 0,0179 

El MARKAL 0,679 

EL kolkondens 0,96979 

Tabell 10: Koldioxidekvivalenter 

                                                 
76

 http://www.byggvarlden.se/energi_miljo/article348899.ece  
77

 Tekniska Verken LKPG – Krav på tekniska system inom Djurgården i Linköping 080623 
78 Energianvändning och försörjning för byggnader ur ett systemperspektiv - Ett 
samverkansprojekt mellan bygg och energibranschen 
79

 Miljöutvärdering av el – ELFORSK  

http://www.byggvarlden.se/energi_miljo/article348899.ece


Kapitel 9 - Resultat och analys 

 

58 

 

Resultat 

 

Diagram 14: Koldioxidutsläpp – Sverigemix 

 

Diagram 15: Koldioxidutsläpp globalsystemgräns 

I resultaten syns en klar skillnad i koldioxidutsläppen om systemgränsen 
flyttas från Sverige till globalt perspektiv. Utsläpp från fjärrvärme och pellets 
blir försvinnande liten jämfört med el i Diagram 15. Notera att utsläppen blir 
mycket stora för elproduktionen, även om värderingen från MARKAL används. 
Det här är den viktigaste tolkningen i systemtänkande som måste ligga till 
grund för arbetet mot den globala uppvärmningen.  

En intressant systemkonsekvens som visar sig i diagram 8-9, är att passivhus 
alternativet har större koldioxidutsläpp jämfört med både lågenergihuset och 
BBR2008 vid uppvärmning med el. Lågenergihuset och BBR2008 har ett 
bergvärmepumpssystem, som minskar användningen av el så pass mycket att 
de hamnar under passivhuset. Detta visar vilken stor miljöpåverkan el har då 
den används för uppvärmning av hus. 
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Diagram 16: Koldioxidutsläpp globalt med tillgodoräknad elproduktion  

Kraftvärmeverk har även en stor globalvinst med sin miljövänliga 
elproduktion. Om produktionen av el sker i ett kraftvärmeverk med en 
miljövänlig bränslemix i stället för elproduktion av ett kolkondenskraftverk, 
är det rimligt att räkna den miljövänligare skillnaden som en minskning av 
utsläpp hos kraftvärmen. Systempåverkan av den miljövänliga elproduktionen 
hos ett kraftvärmeverk är så positiv att den är större än utsläppen från 
kraftvärmeverket. Detta gör i sin tur att fjärrvärmen från kraftvärmeverk 
minskar koldioxidutsläppen globalt, vilket visar sig i Diagram 16 som en 
negativ påverkan. Detta blir då en verifiering av Diagram 4: Kraftvärmeverkens 
påverkan globalt på sidan 24. 
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9.3 Livscykelkostnadsberäkningar LCC 
I värderingsgrunderna primärenergi och koldioxidutsläpp är det viktigt med 
en mer principiellt slutsats. Eftersom LCC är en beräkningsmodell där man får 
ett resultat i kostnad använder vi oss av ett uppvärmningsbehov som är 
beräknat i kap 7 Klimatskal hos byggnader i stället för de krav som anges i 
Djurgårdsrapporten. Uppvärmningsbehoven blir något lägre än kraven och 
stämmer överens med de hus som byggherrarna uppför.  

Syftet är att jämföra de olika husens olika uppvärmningsalternativ i ett 
perspektiv på 30 år.   

Grunddata  

Energipris Fjärrvärme 0,4 kr/kWh81 

Energipris Pellets inkl verkningsgrad 0,68 kr/kWh81 

Energipris el 1,35 kr/kWh81 

Real kalkylränta  4,0 % 

Realprisökning el (årlig) 3,0 % 

Realprisökning fjärrvärme (årlig) 2,3 % 

Realprisökning pellets (årlig) 3,0 % 

Grundinvesteringskostnad fjärrvärme  65 000 kr80 

Grundinvesteringskostnad pelletspanna 65 000 kr81 

Grundinvesteringskostnad bergvärmepump 120 000 kr81 

Grundinvesteringskostnad elpatron 15 000 kr82 

Underhållskostnad pelletspanna 2000 kr/år83 

Underhållskostnad bergvärmepump 0 kr 

Underhållskostnad elpatron 0 kr 

Abonnemangsavgift fjärrvärme  6000 kr/år81 

Beräknad livslängd pelletspanna 30år81 

Beräknad livslängd fjärrvärme 30 år81 

Beräknad livslängd bergvärmepump 15 år81 

Nyinvestering bergvärmepump 10 000 kr 

Grundinvestering solfångare 62 691 kr84 

Värmebidrag från solfångare 2320 kWh/år 

Grundinvestering BBR2008-hus 2 300 000 kr85 

Grundinvestering lågenergihus 2 415 000 kr85 

Grundinvestering passivhus 2 530 000 kr85 

Tabell 11: Grunddata LCC 

                                                 
80

 Tekniska Verken 
81

 Energirådgivningen Linköpingskommun 
http://www.linkoping.se/Global/Bygga%20och%20bo/Energi%20och%20s%c3%a4kerhet/
EnergipriseriLinkoping2.pdf [2009-04-21] 
82

 Nibe och REC invent 
83

 Energirådgivning Linköpingskommun – Muntligt Liv Balkmar [2009-04-20] 
84

 Baspaket Intelli-heat http://www.solenergiteknik.se/ 
85

 Värsås Villan – Joachim Olsson [2009-05-13] 

http://www.linkoping.se/Global/Bygga%20och%20bo/Energi%20och%20s%c3%a4kerhet/EnergipriseriLinkoping2.pdf
http://www.linkoping.se/Global/Bygga%20och%20bo/Energi%20och%20s%c3%a4kerhet/EnergipriseriLinkoping2.pdf
http://www.solenergiteknik.se/
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För avgränsningar och antaganden i metod hänvisas läsaren till kap 5.2 LCC – 
Livscykelkostnad. Motiveringar av uppvärmningssystem hänvisas läsaren till 

kap 6 Uppvärmningsalternativ.   

Avgränsningar och antaganden i grunddata 

Fjärrvärme 

Eftersom det är en nyetablering av hus kommer investeringskostnaden för 
fjärrvärmen vara mindre än normala 65 000kr. Här finns det dock risk för en 
undervärdering av investeringskostnaden för fjärrvärmen eftersom 
uträkningen har gjorts på ett område med högre linjetäthet. Det kan mycket 
väl vara så att kostnaden blir större om inte alternativa tekniska lösningar 
används för att minimera kostanden.   

Livslängden med avseende på fjärrvärme är plattvärmeväxlaren, vilket är en 
mycket liten nyinvestering. Fjärrvärmen anses annars vara ett 
uppvärmningssystem med mycket lång livslängd och litet underhållsbehov. 
Om det finns ett underhållsbehov eller något går sönder, ingår detta i 
abonnemangsavgiften hos Tekniska Verken Linköping.  

Pellets 

Underhållskostnaden för pellets inkluderar en kostnad på 750 kr för sotning 
en gång per år. En underhållskostnad för keramiska plattor och andra delar 
ligger mellan 1000 och 2000 kr per år. Pelletspannan behöver en uraskning 1 
gång i veckan, arbetskostnaden för detta sätts till 0 kr då det förutsätts att 
husägaren gör detta själv. Efter kontakt med energirådgivarna uppskattades 
den totala underhållskostnaden till 2000kr per år. 

El/El-patron 

En faktor som kan behöva räknas med för en villa i abonnemangsavgiften är 
vilken säkring som villan behöver ha. 16A är en vanlig storlek, men beroende 
på vilka elapparater som är inkopplad, kan det behövas en säkring på 20A. 
Avgiften stiger då med 225kr. 86 Efter kontakt med en elektriker87 visar det sig 
att det inte är uppvärmningen, som är den avgörande faktorn om en större 
säkring behövs. Det är i stället köksutrustningar, datorer och media-apparater 
som avgör säkringsstorleken.   

Avgränsningen i denna rapport kommer vara att 16A räcker till för samtliga 
alternativ för uppvärmning. Således kommer även resonemanget vara att 
avgiften för 16A kommer att betalas av samtliga alternativ då ett 
hushållsbehov av el finns i samtliga fall. Därmed sätts abonnemangsavgiften 
för el/elpatron till 0 kr. 

                                                 
86

 Östkrafts hemsida 2009-04-21 
87

 Kristian Frid – Muntligt - Östergötlands elektriska [2009-04-02] 
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Bergvärmepump 

I lågenergihus och BBR2008 har en bergvärmepump valts som 
uppvärmningssystem för el-alternativet, detta på grund av de nya 
bestämmelserna som begränsar möjligheterna till uppvärmning med 
direktverkande el. De nya BBR2008 ser alla värmepumpslösningar som 
direktverkande el med en begränsning på både installerad effekt och kWh/m2.  

Passivhus 

Lågenergihus antas ha en större investeringskostnad på 10 %, än ett normalt 
hus i standard BBR2008. Detta gäller för småhus/villor, för större 
bostadsbyggnader som hamnhuset i Göteborg har en ökad 
investeringskostnad på 4 % redovisats. När en mer industriell produktion har 
etablerats i byggandet av passivhus förväntas investeringskostnaden minska. 
Denna förändring har inte tagits i beaktande i resultaten för denna rapport. 

Lågenergihus 

Lågenergihus antas ha en större investeringskostnad på 5 %, än ett normalt 
hus i standard BBR2008.  

Resultat 

Totalt har LCC-analysen omfattat 12 olika scenarion. För att det inte ska bli 
oöverskådligt redovisas först respektive hustyp eller energislag i diagram. 
Därefter presenteras solfångare i passivhus. Fyra scenarion väljs ut med 
motiveringen att de är intressanta för slutats och diskussion. Sist kommer ett 
översiktligt stapeldiagram med samliga alternativ. Dispositionen blir enligt 
följande. 

LCC indelat efter hustyp 

 LCC: Passivhus 

 LCC: Lågenergihus 

 LCC: BBR2008 

LCC indelat efter energislag 

 LCC: Fjärrvärme 

 LCC: EL 

 LCC: Pellets 

 LCC: Solfångare i passivhus  
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LCC jämförelser av intresse 

 Fyra utvalda scenarion 

 Stapeldiagram med samtliga scenarion 

LCC: Passivhus 

 

Diagram 17: LCC – Passivhus skalan från 0 

Första analysen i Diagram 17 är att skillnaderna i kostnad för de olika 
energislagen är väldigt liten. Detta beror på att investeringskostnaden vid en 
nybyggnation av ett passivhus är så pass stor att uppvärmningen får en liten 
inverkan. För att se skillnaden mellan energislagen skalas axeln för kostnad 
om (y-axeln).  

 

Diagram 18: LCC – passivhus 
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Här är det viktigt att notera att en omskalning har skett så inte känslan för 
uppvärmningskostnaden i relation till grundinvesteringskostnaden förloras! 
Det är även viktigt att inse att även om uppvärmningskostnaden ter sig liten 
jämfört med husinvesteringen så är inte energin för uppvärmningen liten och 
oviktig i Sveriges energiförbrukning (se kap 3 Sveriges energianvändning). 
Omskalningen av axeln kommer fortsättningsvis att göras i redovisningen av 
diagrammen i detta kapitel. 

LCC lågenergihus 

I Diagram 18 syns svårigheterna för fjärrvärmen att konkurrera i 
bostadsområden med låg linjetäthet. Den vanligaste förkommande lösningen 
för att klara av uppvärmningsbehovet i en villa passivhus, är med en el-patron 
i FTX-ventilationen. El-patron i villor visar sig också vara billigast för 
husägaren.  

 

Diagram 19: LCC – Lågenergihus 

I Diagram 19 är fjärrvärme och pellets billigare i början av analysperioden. 
Livslängden på bergvärmepumpen som är 15 år, syns som ett ”hopp” på 
värmepumpens graf. Skärningspunkten för bergvärmepumpen mot 
fjärrvärmen ligger på 24 år. Livslängden på en värmepump kan vara längre en 
15 år, om så är fallet så blir skärningspunkten mellan bergvärme och 
fjärrvärme cirka 16 år. 
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LCC BBR2008 

 

Diagram 20: LCC BBR2008 

För BBR2008 syns det att fjärrvärmen blir konkurrenskraftigare ju större 
värmebehov huset har. Även pellets är billigare än bergvärmepumpen i början 
men förlorar sin slagkraft på längre sikt mot värmepumpens verkningsgrad.   

LCC – Fjärrvärme 

Diagram 21 ger ett klart besked om att passivhus är dyrt för villaägaren trots 
sin minskade elförbrukning. Detta på grund av den ökade investeringen som 
krävs för att komma upp i passivhus standard.  

 

Diagram 21: LCC Fjärrvärme 

 

 
LCC: Eluppvärmning 
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Diagram 22: LCC Eluppvärmning 

Även i Diagram 22 syns det att inte passivhuset lönar sig i sin investering. 
Värmepumpen i BBR2008 är klart billigast för villaägaren. Det syns även att 
en elpatron i FTX-systemet är ett oeffektivt sätt att använda el eftersom den 
har en brant stigning i grafen.  

LCC: Pellets 

 

Diagram 23: LCC Pellets 

I Diagram 23 syns samma trend som tidigare, passivhus lönar sig inte. 
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LCC solfångare i passivhus 

I passivhus är solfångare vanligt, däremot är det svårt att kunna motivera 
solfångare ekonomiskt om man jämför med fjärrvärme. I Diagram 24 syns det 
att det inte lönar sig. I Diagram 25 syns det att solfångaren är mer ekonomisk 
försvarbar om passivhuset värms upp med elpatron.  

 

Diagram 24: Solfångare mot fjärrvärme i passivhus 

 

Diagram 25: Solfångare mot elpatron i passivhus 
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Diagram 26: Solfångare mot pellets i passivhus 

Solfångare i passivhus med pellets lönar sig inte heller ekonomiskt för 
villaägaren. 

LCC: Fyra valda scenarion 

Fyra scenarion har valts ut att för en jämförelse. Fjärrvärme- och värmepump 
BBR2008 och har valts då de visat sig ha bäst resultat i denna LCC-analys. 
Passivhus el-patron och el-patron med solfångare har valts då de är den anses 
vara konkurrenskraftigast. 

 

Diagram 27: Fyra valda scenation 
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Totalkostnad LCC 15 år 

På nästa sida redovisas samtliga scenarion mot varandra efter 15år. LCC -
analysen gjordes över 30 år men osäkerheterna är stora i det tidsperspektivet. 
15 år ger en rättvisare bild av kostnaderna.   
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9.4 LCA – Emissioner 
På följande sidor visar två diagram miljöbelastningen för de olika scenarierna. 
Det som syns genomgående är att pellets har en större miljöbelastning med 
partiklar och NOX mer än andra alternativ. Elproduktionen belastar miljön 
med stora mängder metan som härrörs till utvinning av kol. I ett perspektiv 
med hela livscykeln för bränsle i bakgrunden belastar fjärrvärme miljön 
minst.  
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9.5 Olika klimatskal i ett fjärrvärmenät 
I avsnitten ovan har miljökonsekvenserna och livscykelkostnader redovisats 
beroende på olika klimatskal samt olika uppvärmningsformer. För Tekniska 
Verken Linköping är det intressant att se förhållandet av förändringen i deras 
intäkter om ett passivhus byggs i stället för BBR2008.  

Av intresse är det även att se hur stor del den miljövänliga elproduktionen 
motsvarar av inkomstbortfallet vid en försäljning av fjärrvärme i ett längre 
perspektiv.  Utifrån detta görs en Livscykelkostnads beräkning av ett 
bostadsområde med 120 villor. 

Grunddata 

Energipris Fjärrvärme 0,4 kr/kWh 

Energipris Fjärrvärme exklusive skatt 0,32/kWh 

Energipris el  1,35 kr/kWh 

Energipris el exklusive skatt och moms88  0,5 kr/kWh 

Pris el-certifikat88 320kr/MWh 

El-verkningsgrad Tekniska Verken Linköping 0,19 

Andel el-certifikats berättigat bränsle (Bio) 0,2 

Real kalkylränta  4,0 % 

Realprisökning el (årlig) 4,0 % 

Realprisökning fjärrvärme (årlig) 3,3 % 

Tidsperspektiv 30 år 

Antal villor 120 

Tabell 12: Grunddata LCC klimatskal i fjärrvärme 

Antaganden och avgränsningar 

Energipriserna antas ha samma prisutveckling som i Tabell 11. I dag är 
Tekniska Verken Linköping berättigade till elcertifikat för en viss andel av sin 
bränslemix. Avgränsningen görs att det enbart gäller förbränningen av 
biobränsle som 2008 var 20 %. Tekniska Verken Linköping antas inte 
genomföra ombyggnader så att deras rättigheter för elcertifikat kommer att 
sträcka sig längre än till 2013.  

Priserna på elcertifikat anses ligga konstant då LCC omfattar 30 år och 
elcertifikatens påverkan endast är 4 år enligt tidigare antagande. Även om 
prisutvecklingen på elcertifikaten stiger kraftigt har uträkningar visat att dom 
inte har en avgörande påverkan av total resultatet i detta fall.  

Eftersom de olika beräkningsfallen är fjärrvärmeanslutna tas inte den årliga 
abonnemangsavgiften för fjärrvärme med. Detta eftersom det enbart är 
skillnader som analyser avser.  

LCC – beräkningen kommer att begränsa sig till enbart passivhus och 
BBR2008 i ett fjärrvärmenät. 

 

                                                 
88

 Nordpol 2009-05-07 
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Resultat 

 

Diagram 28: LCC Förlorade intäkter, passiv mot BBR2008 

Storleken på intäkten i Diagram 28 kan anses vara mycket liten för 120 villor 
under 30 år. Detta beror på att merparten av Tekniska Verken Linköpings 
intäkt kommer från abonnemangsavgiften som inte inkluderas i denna analys. 
Av intresse är en principiell slutats som redovisas i Diagram 29. Största 
ekonomiska förlusten vid en anslutning av ett passivhus ligger i den minskade 
värmeförsäljningen och inte i elförsäljningen. Däremot blir den uteblivna 
positiva klimatpåverkan från elproduktionen mycket stor. 

 

Diagram 29: Andel el i förlorad intäkt LCC 
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9.6 Anslutning av passivhus till fjärrvärme 
I detta kapitel redovisas och analyseras resultaten med en 
fjärrvärmeanslutning till passivhus. Passivhus har en låg energiförbrukning 
per år. Passivhus i form av villor får en låg linjetäthet vilket kan leda till höga 
anslutningskostnader. Vi har valt att titta på alternativa lösningar för att sänka 
kostnaderna för fjärrvärmenätet till dessa byggnader. Generellt inom 
fjärrvärmebranschen finns en tveksamhet att ansluta passivhus till ett 
fjärrvärmenät. Det finns även fjärrvärmebolag, som vägrat ansluta vissa typer 
av passivhus.89 Detta på grund av olönsamhet men även av miljöskäl om 
fjärrvärmen produceras av kraftvärme. ( en mindre miljövänlig elproduktion) 

Enligt ”Kulvertkostnadskatalog rapport 2007: 1, Svensk fjärrvärme”, är de 
största kostnaderna för kulvertar kulvertmaterialet. För att minska 
dimensioneringen av kulvertarna har vi valt att studera påverkan av 
ackumulatorer i ett fjärrvärmenät. Vi har valt att även studera påverkan av ett 
sekundärnät90 med låga värmeförluster i kulvertmaterialet. 

Dispositionen i kapitlet ser ut enligt följande: 

 Värmeförluster – kulvertrörens värmeförluster per meter 

 Dimensionering av servisledning 

 Dimensionering av kulvert 

 Kulvertmaterialkostnad 

 Investeringskostnad  

 Känslighetsanalys 

Värmeförluster 

Avgränsningar: 

För att inte arbetet ska bli för omfattande har vi avgränsat oss avseende 
kulvert och fjärrvärmenät. 

Två typer av kulvert: 

 Twinrör - Två rör i samma isoleringsrör, isolering av polyuretanskum. 

 EPS PEX - Plast rör är av typen PEX och har isolering EPS, frigolit. 

Två olika typer av fjärrvärmenät: 

 Primärnät - har en framledningstemperatur på 100˚C och en 
returtemperatur på 50˚C 

                                                 
89

 Luleå Energi http://www.fria.nu/artikel/73154  
90

 Sekundärnät: Ett fjärrvärmenät där temperaturer och tryck har växlats ned 

http://www.fria.nu/artikel/73154
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 Sekundärnät - framledningstemperatur på 70˚C och en 
returtemperatur på 40˚C. 

Tekniska begränsningar  

ESP PEX har tekniska begräsningar i tryck och drifttemperaturer. Den klarar 
enbart 6 bar i tryck och 90˚C i en kortare tid. Detta gör att den enbart är 
lämpligt för ett sekundärnät med låga drifttemperaturer. 

Indata  

 Värmeförluster för twinrör är beräknade med Formel 10 på sidan 48.  

 För EPS PEX är värmeförlusterna givna från Elgocell AB, produktblad 
EPS PEX (090403).   

Beräkningsdata återfinns i Bilaga 6 - Kulvertmaterialkostnad och 
värmeförluster. 

Resultat 

 

Diagram 30: Värmeförluster i primärnät och sekundärnät 

I Diagram 30 framgår att twin-kulvertar har betydligt större värmeförluster 
än EPS PEX kulvertar. Det framgår även att sekundärnät har mindre 
värmeförluster, vilket beror på den lägre drifttemperaturen i nätet.  

Beräkningar i kapitlet 9.5 visar att värmeförluster i kulvertarna inte 
ekonomiskt kan räknas hem mot en ökad elproduktion. Förlorade intäkter av 
värmeförsäljning överstiger intäkterna för producerad el.  

För att begränsa arbetets omfattning görs ett urval enbart fortsätta med 
beräkningar för EPS PEX i sekundärnät och twin i primärnät. Motiveringen till 
detta är att twin primärnät är den traditionella lösningen i Linköping mot 
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vilken en jämförelse bör göras och EPS PEX är mest ekonomiskt med avseende 
på värmeförluster.  

 Dimensionering av servisledning 

Avgränsning  

 I fallet med en ackumulator beräknas varmvattenvolymen på 500 liter 
respektive 700 liter för ett BBR2008 hus. 

 Beräkningarna avser dimensioner 25 mm och uppåt. 

Effektbehov 

Beroende på om VVX- eller ackumulatorsystem används i huset leder det till 
olika effektbehov.   

Ackumulator 

Ackumulator minskar effektbehovet till byggnaden och bidrar med en positiv 
tröghet i systemet. Ackumulatorn lagrar värme över en längre tid. Storleken 
på ackumulatorn och tid för uppvärmning av ackumulatorn är avgörande för 
vilken effekt som behöver levereras till huset. Dimensionering av effekt till 
ackumulatorn utgår från vilken uppladdnings tid som är godtagbar. Vanligt är 
mellan 6-10 timmar.  Vi har valt en ackumulator med en volym på 500 liter 
med en uppladdningstid på 8 timmar. Tiden är satt med tanke att varmvattnet 
ska vara tillgängligt på morgonen.  

Resultat 

Formel 11, Formel 12 och Formel 13 på sida 48-49, har gett följande 
effektbehov för uppvärmning bostad och varmvatten.  

Effektbehov  

Värmebehov 
uppvärmning 

[kW] 

VVX 
Varmvatten 

[kW] 

Ackumulator 
varmvatten 

[kW] 

Total effekt 
med VVX 

[kW] 

Total effekt med 
ackumulator 

[kW] 

BBR2008  3,07 49,78 4,32 52,85 7,39 

Lågenergihus 1,94 49,78 2,88 51,72 4,82 

Passivhus 1,45 49,78 2,88 51,23 4,33 

Tabell 13: Husens effektbehov 

I Tabell 13 framgår att med en ackumulator kan man sänka effektbehovet för 
en fastighet avsevärt. Anledningen till en hög effekt för en värmeväxlare är att 
varmvattenberedning är en momentan varmvattenväxling.  

Vid dimensioneringen av servisledningen adderas även servisledningens egna 
värmeförluster. Servisledningens längd avgör hur stora värmeförlusterna blir. 
De är inte så stora, men ska inte glömmas bort. För ett sekundärnät med 
ackumulatorsystem blir servisledningens dimension DN 25 och för ett VVX-
system blir dimensionen DN 40. För servisledningen i ett primärnät blir 
dimensionen DN 32.   
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Dimensionering av kulvert 

I dagsläget finns ingen detaljplan för villaområdet i Djurgården. Preliminära 
planer är att det ska bli 100-150 tomter. Då detaljplan saknas har vi valt att 
utgå från ett planerat område i Västerås, Västra Skälby. Området består av 30 
tomter, i Bilaga 5 – Kartbladet, ses den planerade kulvertsträckningen.  
Beräkningar och numeriska värden återfinns i Bilaga 4 - Alternativ anslutning.  

Antaganden 
 
Beräkningarna avser 60 hus vilket sedan har dubblerats för att gälla 120 hus. 
För 60 hus har det planerade området på 30 hus speglats. Detta leder till att 
hus 1-18 tas två gånger således även hus 19-24 och hus 25-30, skillnaden är 
att de två sistnämnda blir kopplade till samma gemensamma kulvertledning 
som leder till miljöboden. (Se Bilaga 5 – Kartbladet för numrering av hus) 
Miljöbod är byggnaden med utrustning för värmeväxling mellan primärnät 
och sekundärnät. En miljöbod anses räcka för 120 hus.91  

För beräkningar av dimensionering av kulvert delas de upp i två fall, 
ackumulator och VVX.  För fjärrvärmenät med ackumulatorer i hus adderas 
effektbehovet ihop från sista huset på sekundärnätslingan till miljöboden. För 
ett fjärrvärmenät med VVX använder man sig av samlagringseffekten för 
varmvattenbehovet.  

Resultat 

Fjärrvärmesystem Dimensioner 

Sekundärnät ackumulator DN 25, 32, 40 och 50 

Sekundärnät VVX DN 40, 50 och 63 

Primärnät VVX DN 32 och 40 

Tabell 14: Dimensioner för fjärrvärmesystem 

Resultatet för varje delsträcka redovisas med beräkningar och numeriska 
värden i Bilaga 4 - Alternativ anslutning. Beräkningar för ackumulator i 
primärnät finns men redovisas inte då den traditionella lösningen i Linköping 
är VVX primärnät. 

                                                 
91

 Heimo Zinko - Muntligt 
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Kulvertmaterialkostnader 
  
Antaganden 

För att kunna göra en analys över de olika fallen beräknades kulvertkostnad 
och värmeförluster för området på 120 hus. I fallen med ett sekundärnät har 
en miljöbod adderats till investeringskostnaderna, för att ge en sannare 
jämförelse av de olika investeringarna.  

 Alla husen i området är passivhus och området har en anslutningsgrad 
på 100 % 

 En miljöbod klarar effektbehovet för hela området. 

 En miljöbod har en investeringskostnad på 300 000 kr 

 Värmeförlusterna är oberoende av åldring i kostnadsanalysen då 
värmeförlusterna antas konstanta över tiden. 

 Värmeförluster beräknas som en förlorad intäkt, värmen kunde i 
stället har sålts till kund. 

Kulvertmaterialkostnaderna för ett system har beräknats från prisuppgifter 
givna av Elgocell AB, ca prislista från 090408. Kulvertmaterialkostnader för 
twinrör av stål är beräknade från Kulvertkostnadskatalog (Svensk fjärrvärme 
2007: 1).  

Vid beräkningarna av kulvertmaterialkostnaden multipliceras antal meter av 
en viss dimension med kulvertmaterialkostnaden för den specifika 
dimensionen.  

Resultat 

 
Ackumulator 

[tkr] VVX [tkr] 
Ackumulator 

värmeförlust [kW] 
VVX värmeförluster 

[kW] 

Sekundärnät EPS 
PEX 120 hus 1 641 2 459 17,6 17,6 

Primärnät twin 
120 hus - 1 315 - 51,0 

Tabell 15: Kulvertmaterialkostnader och värmeförluster för 120 hus 

För detaljerade beräkningar se Bilaga 4 - Alternativ anslutning. 
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Kostnadsanalys  

En kostnadsanalys över värmeförluster över 30 år har beräknats med Formel 
15 på sidan 53. Den förlorade intäkten från värmeförlusten antas vara  
0,32 kr/kWh. 

 

Diagram 31: : Kulvertmaterialkostnad under 30 år 

 
Diagrammet visar att även om investeringen för ett primärnät är lägre, så gör 
värmeförlustkostnaderna att efter 30 år är primärnätlösningen markant 
dyrare. Med detta tidsperspektiv är ett sekundärnät ett bättre alternativ.  

Investeringskostnad för området 

Den totala investeringskostnaden för området är inte bara kulvertmaterial 
utan även kostnader för markarbete, kulvertskarvningskarvning, rörarbeten 
och projektering & kontroll. Dessa benämns som övriga kostnader.  

Antagande 

 Från Tekniska Verken Linköping har vi fått att totalkostnad för ett 
primärnät är 50 000 kr per hus vid ny exploatering. (Tekniska Verken 
Linköpings kostnad, ej villaägarens anslutningsavgift). Detta skulle 
motsvara 6 miljoner för området.  

 Samläggning av olika kulvertsorter som tele, bredband och avlopp 
skulle kunna sänka markarbetskostnader. Detta har ej medräknats i 
kostnaden. 

 Övriga kostnader antas till ca 4,7 miljoner kronor. Enligt principen 

att dra av kulvertmaterialkostnaden (ca 1,3 miljoner i Diagram 31) 
från 6 miljoner kronor.  

 I övriga kostnader har ingen hänsyn tagits till att skarvning för PEX 
rör kan vara billigare. Övriga kostnader räknas lika för de olika fallen. 
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 Kostnader för ackumulatortank eller värmeväxlare i huset står villa 
ägaren för. Denna investeringskostnad avser Tekniska Verken 
Linköpings investeringskostnad. 

Indata 

 Total kulvertkostnad [tkr] 

Primärnät Twin VVX 6 000 

Sekundärnät EPS PEX VVX 7 144 

Sekundärnät EPS PEX ackumulator 6 327 

Tabell 16: Totalinvesteringskostnad för kulvertsystemet 

Kostnaderna för exploatering av området varierar enligt Tabell 16 beroende 
av vilken systemlösning som väljs. Investeringskostnaderna är beräknade med 
Formel 15: Kulvertkostnader och förlorad värmeintäkt sida 53 och 
kulvertmaterialkostnad Tabell 15 sida 80.  

Resultat 

 

Diagram 32: Kulvertkostnadsanalys för 30 år 

 
För kostnadsanalys för 30 år och med förlorad intäkt på 0,32 kr/kWh, samt 
indata från Tabell 16 ger Diagram 32. Diagrammet visar att det är mest 
prisvärt att investera i sekundärnät EPS PEX med ackumulatorer. Den har 
lägre investeringskostnader än sekundärnät med VVX som följd av mindre 
rördimensioner. Det dyraste alternativet blir ett primärnät twin med 
värmeväxlare. 

Vid en jämförelse av investeringskostnader är sekundärnät EPS PEX kulvert 
med VVX det dyraste alternativet. Kurvan för sekundärnät med värmeväxlare 
korsar kurvan för primärnätet vid 13 år och efter ca 25 år har merkostnaden 
för dyrare kulvertkostnader sparats in i form av lägre värmeförluster.  

I fallet med ackumulator i sekundärnät sker brytningen med primärnätets 
kurva redan efter fyra år. Efter sju år har man tjänat in de extra kostnaderna 
för ett mer välisolerat kulvertmaterial. Efter sju år är besparingen på värme 
förlusterna ren vinst jämfört med primärnät system. 
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Linjetäthet 

Enligt Djurgårdsrapporten är det tveksamt att bygga ut nätet om linjetätheten 
är lägre än 0,2 MWh/m på grund av den initiala miljöbelastningen i samband 
med framställning av kulvert, schaktarbeten osv. 

Linjetätheten beräknas med Formel 16, sida 28. För området fås en linjetäthet 
på 0,21 MWh/m. I det beräknade området innebär det att kulvertlängden 
skulle kunna var ca 100 meter längre och fortfarande uppfylla linjetätheten på 
0,2 MWh/m. 

Anslutningsavgift fjärrvärme 

I slutändan är det brukaren av fjärrvärmenätet som betalar kostnaden för 
investeringen. I vårt arbete undersöker vi småhus och det är villaägaren som 
kommer att betala investeringskostnaden i form av en anslutningsavgift.  

Tekniska Verken Linköping har olika prismodeller på den årliga 
abonnemangsavgiften men anslutningsavgiften är densamma för en villaägare 
oavsett prismodell. Tekniska Verken Linköping tar inte fullt betalt för 
investeringskostnaden direkt utan räknar hem den efter ett par år på 
abonnemangsavgiften och försäljning av värme.  

Nuvarande prissättning hos Tekniska Verken Linköping leder till olika 
avkastningar för anslutning av passivhus.  
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10 Känslighetsanalys  
I detta kapitel genomförs känslighetsanalyser på resultaten från LCC-analysen 
och den alternativa anslutningen av passivhus till fjärrvärme. 
Känslighetsanalysen är ett hjälpmedel för att kunna dra slutsatser från ett 
resultat. Det går att identifiera trender vid olika tänkta utvecklingar av 
scenarier.  

10.1  Känslighetsanalys LCC 

Känslighetsanalyserna genomförs genom att ändra på de utvalda faktorerna 
och sedan jämföra totalkostnaderna efter 30 år mot varandra. Då syns vilka 
utvecklingsriktningar olika scenarion får.  

Vissa faktorer har större inverkan på resultatet än andra. För att identifiera 
dessa samt för att se konsekvenser genomförs känslighetsanalyser på följande 
utvalda element.  

 Kalkylränta 

 Elprisutveckling 

 Fjärrvärmeprisutveckling 

 Fjärrvärmepris 

 Abonnemangsavgift fjärrvärme 

 Skillnad i investeringskostnad mellan hustyper 

För att begränsa arbetet så görs känslighetsanalyserna för kalkylräntan enbart 
på passivhuset. Likvärdiga principmässiga resultat fås på lågenergihuset och 
BBR2008.  Känslighetsanalys på energipriserna görs enbart på elpris och 
fjärrvärme, eftersom det är dessa två är i fokus för arbetet.  

Kalkylräntan 

Kalkylräntan är ett mått på ekonomins utveckling, med en känslighetsanalys 
syns det vilket energislag som varierar mest vid upp och nedgångar i 
konjunkturen. Värdena som kalkylräntan varierar mellan är 3,5 %, 4 %, 4,5 %. 
Jämförelserna görs på den procentuella skillnaden. Det syns direkt i Diagram 
33 att elpriset är känsligast för konjunktursvängningar.  
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Diagram 33: Känslighetsanalys kalkylränta passivhus 

Elpris 

Elpriset är en avgörande faktor för uppvärmningsmarknaden.  
I känslighetsanalysen varierar prisutvecklingen mellan 2,5 % 3 % och 3,5 %.  

 

Diagram 34: Känslighetsanalys elpris procentuella förhållanden 

 

Diagram 35: Känslighetsanalys elpris totalkostnad 
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I Diagram 34 ser man jämförelserna mellan totalkostnad då elpriset är 
varierat. Diagrammet visar att passivhuset är känsligast för elpriset i 
förhållande till sin investering. Detta beror på att lågenergihuset och BRR2008 
värms upp med en bergvärmepump, som har en verkningsgrad på 2,5.  

I Diagram 35 jämförs skillnaderna med avseende enbart på totalkostnaden för 
respektive hus. Även fast passivhuset drar mindre el än BBR2008, så blir 
konsekvensen att prisförändringar slår igenom hårdare, då den är 
direktberoende av el. Även detta kan förklaras med värmepumpens 
verkningsgrad hos BBR2008.  

 

Diagram 36: Känslighetsanalys LCC passivhus elprisutveckling 3,5 % 

Det är även intressant att se vart skärningspunkterna mellan olika 
uppvärmningsalternativ flyttar sig beroende på elprisutvecklingen. 
Skärningspunkterna visar när ett alternativ blir billigare än ett annat i ett 
längre perspektiv. I Diagram 17 på sidan 63 finns ingen skärningspunkt 
mellan el och fjärrvärme. Stiger elpriset med 3,5 % i stället för 3 % är det 
fortfarande ingen skärningspunkt mellan fjärrvärmen och eluppvärmningen. 
El-patron i passivhus lönar sig för villaägare trots en brantare prisutveckling 
av elpriset. 
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Fjärrvärmepris 

 

Diagram 37: Känslighetsanalys fjärrvärmepris procentuella förhållanden 

Prisutvecklingen på fjärrvärmepriset varieras mellan 1,8 %, 2,3 % och 2,8 % i 
känslighetsanalysen. Jämför man Diagram 37 med Diagram 34: 
Känslighetsanalys elpris procentuella förhållanden syns det en skillnad på 
storleken i procentförändringarna. Ett eluppvärmt passivhus är uppe på 0,4 
procentenheter, ett passivhus uppvärmt med fjärrvärme ligger på 0,1 
procentenheter.   

 

Diagram 38: LCC känslighetsanalys gratis fjärrvärme 

Om fjärrvärmen kosta 0 kr, så skulle det fortfarande ta 22 år innan det blir en 
skärningspunkt mot ett eluppvärmt passivhus. Detta beror på att 
abonnemangsavgiften har en större påverkan på totalpriset än 
fjärrvärmepriset för villaägaren. 
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Abonnemangsavgift fjärrvärme 

 

Diagram 39: Känslighetsanalys abonnemangsavgift fjärrvärme 

Diagram 39 visar att en prissänkning eller prisökning med 1000 kr på 
abonnemangsavgiften betyder mycket. En förändring på 1000 kr påverkar 
mer än en oväntad hög prisutveckling med 2,8 % av fjärrvärmepriset.  

Investeringskostnad hus 

I LCC-analysen visar sig passivhus ha svårt att ge bra resultat. 
Känslighetsanalysen i Diagram 40 visar hur stor påverkan ett dyrare 
passivhus har. Om passivhus enbart är 3,5 % dyrare i investeringskostnad för 
villaägaren, påverkar det den totala LCC-kostnaden med 6 %. I tidigare 
känslighetsanalyser har den procentuella påverkan från olika energipriser och 
kostnader varit högst 1 %.  

 

Diagram 40: Känslighetsanalys hustyper - procentuellt 

Diagram 41 visar att trots en tillverkningskostnad som enbart är 3,5 % mer 
för passivhus än standardhus, har passivhus svårt att konkurrera med 
standardhus. Tanken är att passivhus ska löna sig i längden, med sitt lägre 
värmebehov. Detta stämmer inte för en villa med fjärrvärme. 
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Diagram 41: Känslighetsanalys passivhuskostnad + 3,5 % 

Fyra valda scenarion 

I Diagram 42 är fyra scenarion utplockade som anses vara rimliga alternativ 
vid en nybyggnation. Det syns att passivhus inte bör kosta mer än 2,5 % i 
investering för att kunna konkurrera mot BBR2008, sett ur villaägarens 
perspektiv. 

 

Diagram 42: Känslighetsanalys passivhus kostnad 2,5 % 
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10.2  Känslighetsanalys - anslutning av passivhus till 
fjärrvärme 

Känslighetsanalysen omfattar en ökande kostnad på materialpriser och en 
ökad investeringskostnad för miljöboden.   

Antaganden  

 Kulvertmaterialkostnaden undersöks för ± 10 %, stål- och plastpriser 
är kostnader som påverkas av konjunkturen. 

 Miljöboden undersöks för ± 50 %, investeringskostnaden är 
uppskattad vilket medför en större osäkerhet.  

Resultat 

Känslighetsanalysen omfattar hela området för 120hus efter 30år. 

 

Diagram 43: Känslighetsanalys av kulvertkostnader 

En prisändring av EPS PEX för kulvertmaterialkostnaden medför en större 
påkänning för sekundärnätet än av en prisändring av twinrör i ett primärnät. 
Känsligast är sekundärnät med VVX beroende på att det har större 
dimensioner och dyrare isolering.  
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Diagram 44: känslighetsanalys av miljöbod 

Diagram 44 visar att en 50 % ändring för miljöbodens kostnad medför en 
mindre ökning på områdets totalkostnad, än vad en 10 % ändring av EPS PEX 
kulvertmaterialkostnad bidrar med. 
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11 Slutsatser och diskussion 
Det resultat som är signifikant och ger ett otvivelaktigt svar är 
koldioxidsberäkningen. Fjärrvärmen från kraftvärmeverken i Linköping 
har mindre utsläpp av koldioxid än alla andra alternativ. De visar tydligt 
att fjärrvärme från ett kraftvärmeverk är miljövänligast för uppvärmning 
av småhus. Det är även tydligt att om passivhus byggs i stället för ett 
BBR2008 hus i Linköpings fjärrvärmenät, ökar koldioxidutsläppen globalt. 
Resultaten i arbetet har begränsningar och felkällor, men syftet med 
arbetet anser vi har uppfyllts och slutsatserna är användbara i praktiken. 

11.1  Värderingsgrunder 
Beroende från vilket perspektiv man analyserar resultaten framkommer olika 
slutsatser. Som beskrevs i inledningen av kapitel 9 Resultat och analys lämpar 
sig värderingsgrunderna olika väl, för olika perspektiv. I Tabell 17 
sammanställs resultaten från värderingsgrunderna. Slutsatser från de olika 
perspektiven miljöpåverkan, villaägaren, fjärrvärmeföretag och samhället 
redovisas efteråt. 

 Primärenergi CO2 LCC LCA 

Bästa  
Resultat 

Passivhus  
Fjärrvärme 

BBR2008  
Fjärrvärme 

BBR2008  
Fjärrvärme 

Passivhus  
Fjärrvärme 

Sämsta  
Resultat 

BBR2008 
Pellets 

BBR2008  
Värmepump 

Passivhus Fjärrvärme  
med solfångare Pellets och EL 

Tabell 17: Sammanställning av resultat 

Miljöpåverkan 

Värderingsgrunderna primärenergi, koldioxid och LCA lämpar sig bäst för att 
dra slutsatser för miljöpåverkan. I dessa tre värderingsgrunder får fjärrvärme 
de bästa resultaten, men det finns skillnader beroende av hustyp. I resultatet 
för koldioxid är BBR2008 det bästa valet. I resultaten för primärenergi och 
LCA är passivhus bäst.  

Både primärenergi och LCA är skattningsmetoder med viktningstal som har 
en mängd olika antaganden. Felkällan kan då anses vara något större och ge 
mer osäkra resultat jämfört med metoden för beräkning av koldioxid. 
Värderingen av koldioxid skiljer sig från de andra två genom ett tydligt 
resultat, även om påverkan av felkällor tas med i värderingen. 

Villaägare 

I villaägarens perspektiv ingår så klart även ett förhållningssätt att påverka 
miljön positivt. I praktiken styr dock ekonomin mer när villaägaren väljer ett 
uppvärmningssystem. I LCC analysen framkommer att skillnaderna mellan 
resultaten är så små, att de kan anses ligga inom felmarginalen. Detta kan 

tyckas vara rimligt eftersom en frimarknad strävar efter en form av balans. 
Om något av alternativen varit otvetydigt mindre kostsamt, hade alla på 
marknaden valt det alternativet.  
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I dag finns många olika tekniska lösningar för uppvärmning av småhus och det 
är svårt att ge ett klart besked om vilket som är billigast för villaägaren. Klart 
är att fjärrvärme är det miljövänligaste alternativet för uppvärmning.  

På ett sätt kan man se passivhus som ett sätt för villaägaren göra sig mindre 
beroende av prisvariationer då värmebehovet är så litet. Men det är tveksamt 
om det lönar sig ekonomiskt för villor, LCC analysen visade att passivhus 
kostade för mycket i investering jämfört mot besparing med mindre 
uppvärmningskostnader. Väljer villaägaren att bygga ett BBR2008 hus med 
fjärrvärme, görs ett bra miljöval och förmodligen det billigaste alternativet.  

Fjärrvärmebolaget 

Fjärrvärmebolag tvekar att ansluta passivhus, eftersom de ger ett lågt 
värmeunderlag som innebär dålig lönsamhet. Det finns även fjärrvärmebolag 
(Luleå Energi) som vägrat ansluta vissa typer av passivhus. 
Fjärrvärmebolagens intresse att sälja så mycket värme som möjligt på ett 
miljövänligt sätt är uppenbart. I detta arbete sammanfaller fjärrvärmebolagets 
intressen med villaägarens och miljön. BBR2008 hus har störst värmebehov 
av hustyperna, men ger också bäst värmeunderlag för en miljövänlig 
elproduktion hos kraftvärmeverk. 

En nackdel med dagens prissättning, är husägarens avsaknad att kunna 
påverka sin egen månadsräkning. Den största delen består av fasta avgifter. 
Detta visades i LCC–analysen, trots att fjärrvärmepriset sattes till 0kr så 
påverkades inte den totala kostnaden nämnvärt.  Om en större del av 
fjärrvärmepriset var rörligt och följer marginalkostnaden mer momentant, 
skulle villaägaren känna att dennes levnadsbeteende har en större inverkan.   

När fjärrvärmepriset varieras under året efter marginalkostnaden innebär det 
högre priser vintertid och väsentligt lägre priser under vår, sommar och höst. 
Villaägaren får då möjligheten att t.ex. isolera huset för att spara kostnader 
under vintern då priset är högt. 

Om utvecklingen inom EU går mot direktiv för energisnålare hus innebär det 
minskade värmeunderlag till fjärrvärmebolagen. Denna utveckling innebär en 
utmaning för fjärrvärmebolagen att hitta nya användningsområden och med 
det nya marknader.  

Samhället 

Kommunen anses vara en företrädare för samhället och verkar för samhällets 
bästa. Tekniska Verken Linköping har den miljövänliga 
kraftvärmeproduktionen som kan påverka klimatet globalt. Ur ett 
samhällsperspektiv borde den möjligheten tas till vara på största möjliga sätt. 
Om passivhus byggs i ett fjärrvärmenät med kraftvärmeverk förbises ett 
utmärkt tillfälle att påverka klimatutvecklingen. Tanken att bygga miljövänligt 
med passivhus, fungerar inte om det ligger i ett fjärrvärmesystem med 
kraftvärme.   
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11.2  Alternativ anslutning av passivhus till fjärrvärme   
Om utvecklingen går mot energisnålare hus behöver fjärrvärmebolagen hitta 
nya lösningar för att kunna vara konkurrenskraftiga.  Ett sätt är att minska 
driftkostnaderna genom lägre värmeförluster. Resultatet visar att traditionella 
twinrörskulvert är dyrare i längden jämfört med ett sekundärnät EPS PEX 
kulvert.  EPS PEX kulvert är något dyrare i investering, men har billigare 
driftkostnaderna genom minskade värmeförlusterna.  

Resultatet har också visat att ackumulatorer sänker det momentana 
effektbehovet, som leder till mindre dimensioner på servisledningar och 
kulvertar. Redan efter några år lönar sig de högre investeringskostnaderna. 
Tekniken passar väl för ett område med passivhus villor, där linjetätheten är 
0,2 MWh/m.  

11.3  Avslutande diskussion 
Energimarknadens utveckling är väldigt svår att förutspå. Den har historiskt 
varit och är styrd av politiska beslut, både nationella och internationella. 
Förutsättningarna kan snabbt ändras och helt byta riktning. Alla är överens 
om att klimatfrågorna starkt kommer influera energipolitiken på samtliga 
nivåer och att minskade utsläpp av koldioxid är i fokus.  

Kraftvärme en framtidssäker energikälla 

För att klara målen med minskade utsläpp av koldioxid, måste 
utsläppsrätterna minskas i antal och bli dyrare. Detta i sin tur kommer att leda 
till ökade elpriser, eftersom elproduktionen i Europa till stor del består av 
fossila bränslen. Elproduktion från kolkraftkondens kommer vara på 
marginalen en lång tid framöver. 

Kraftvärmebolagen med sin elproduktion kommer att gynnas av stigande 
elpriser. Ett höjt elpris är en faktor som sänker kraftvärmebolagens 
marginalkostnader. Tekniska Verken Linköping sätter sina fjärrvärmepriser 
efter marginalkostnaden. Kraftvärme är dynamiskt och flexibelt eftersom den 
kan variera sin produktion efter billigaste bränsle. Produktionen av 
kraftvärmeverk i Sverige har ökat ordenligt det senaste årtiondet, fler och fler 
inser att kraftvärme är en framtidssäker energikälla. 
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Bilaga 1 – Emissionsfaktorer i Linköpings fjärrvärmenät  

Linköpings fjärrvärmenät är komplext, men består främst av ett 
kraftvärmeverk. Uppvärmningen av Djurgården antas komma från 
Kraftvärmeverket och Gärsta. Från detta antagande kommer 
emissionsfaktorerna att beräknas. 

Bestämning av allokeringsfaktor 

 

 

 

Bestämning av emissionen av en substans 

 

 

 

αi allokeringsfaktor Avfall Trä Olja Kol Gummi Plast 

ηp,i 0,19 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

ηP,i 0,35       
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Resultat 

Emissionsfaktorerna som är till grund för beräkningarna redovisas i 
nedanstående tabell. Data för samtliga material förutom plast har återfunnits i 
”Miljöfaktabok för bränslen” utgiven av IVL. Plasten som förbränns hos 
Tekniska Verken Linköping varierar i sin sammansättning och har därför 
uppskattats och beräknats med Claes Vallins (Tekniska Verken Linköping) 
assistans. 

Emissionsfaktor 
[g/kWhbränsle]   Avfall Trä Olja Kol Gummi Plast 

CO2 93,60 8,28 324,00 381,60 334,80 220,00 

N20 0,02 0,02 0,00 0,05 0,01 0,00 

CH4 0,00 0,02 0,02 4,32 0,00 0,01 

CO2 - ekv 93,60 8,28 324,00 381,60 33,48 220,00 

SO2 0,23 0,19 0,76 0,28 0,18 0,51 

NOX 0,23 0,37 0,49 0,28 0,35 0,33 

NMVOC 0,00 0,09 0,05 0,01 0,02 0,03 

Partiklar 0,01 0,01 0,01 0,10 0,03 0,00 

NH3  0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

 

Nedan visas den samlade bilden av emissionsfaktorerna för Tekniska Verken 
Linköpings fjärrvärmenät. Dessa används som underlag för beräkningarna av 
LCA – analysen i denna rapport.  

allokerade  
faktorer Avfall Trä Olja Kol Gummi Plast 

Emissionsfaktorer  
för LKPG nät 

CO2 32,09 0,95 16,66 10,90 5,74 3,77 70,11 

N20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

CH4 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,13 

CO2 - ekv 32,09 0,95 16,66 10,90 0,57 3,77 64,95 

SO2 0,08 0,02 0,04 0,01 0,00 0,01 0,16 

NOX 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,17 

NMVOC 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Partiklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

NH3  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

 

 



Bilaga 2 - Uppvärmningsbehov 

 

103 

 

Bilaga 2 - Uppvärmningsbehov 

Husets graddagar beräknas från följande formel från Formel 8 sida 40.  

Utomhustemperaturerna är ett normalår och hämtade från mätdata från 
SMHI:s väderstation Malmslätt Linköping. Balanstemperaturer för hus är 
uppskattade efter diskussion med Heimo Zinko på Linköpings Universitet. 

 Balanstemperatur 

BBR2008 14 

Lågenergihus 10 

Passivhus 6 

 
    Husens graddagar 

Månad 
Medeltemp 
utomhus   Dagar Graddagar BBR2008 Lågenergihus Passivhus 

Jan - 2, 2 31 594 501 377 253 

Feb - 2, 5 28 547 463 351 239 

Mar 0,5 31 510 417 293 169 

Apr 4,9 30 363 273 153 0 

Maj 12,7 31 132 39 0 0 

Jun 16,6 30 11 0 0 0 

Jul 17,0 31 1 0 0 0 

Aug 16,7 31 9 0 0 0 

Sep 12,3 30 141 51 0 0 

Okt 6,8 31 315 222 98 0 

Nov 2,2 30 445 355 235 115 

Dec -1,0 31 557 464 340 216 

 
När husets graddagar har blivit negativa har TU varit större en TB, då har de 
månadernas graddagar ersatts med noll för ingen uppvärmning behövs. 
Således får de olika husen graddagar enligt samanställningen nedan 

 BBR2008 Lågenergihus Passivhus 

Husets graddagar 2 785 1 847 992 

Beräkningar värmebehov för uppvärmning av huset Formel 5 sida 39. 

BBR2008 har använts som utgångspunkt för beräkningarna. Husets värme- 
och ventilationskoefficient är från underlaget till Djurgårdsrapporten som har 
erhållits från Tekniska Verken Linköping. BBR2008 har ett U- värde på 0,17 
[W/m2/K] och en beräknat ventilationsförlust KV på 10,58 W/K.  

Husets värmningskoefficient beräknas utifrån kvarvarande 
uppvärmningsbehov på grund av värmeförluster. Värmeåtervinningen är på 
82 % och luftens hastighet 0,35 l/s*m2. Vid beräkning användes Formel 1: 
Definition primärenergi och Formel 6 sida 39. 

Beräkningar med att den omslutande arean är 404 m2, ger det att KA + KV är 
80,66 W/K. Förlusterna för hela huset är inkluderat köldbryggor och 
värmeförluster för ventilation.  

Lågenergihus och passivhus antas att förhållandet mellan energibehovet per 
m2 för respektive byggnad relativt BBR2008 ger en bra faktor på husens olika 
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energibehov. Faktorn påverkar bara KA då det är samma ventilationskrav i 
samtliga hus. 

 
Energibehov 

[kWh/m2] Faktor KA [W/K] KV [W/K] KA + KV [W/K] 

BBR2008 97 1 70,08 10, 58 80, 66 

Lågenergihus 56 0,58 40,46 10, 58 51, 04 

Passivhus 38 0,39 27,45 10, 58 38, 04 

Sammanställning av husens förlustkoefficienter 

Energibehovet för de olika månaderna blir således: 

Månad BBR2008 [kWh] Lågenergihus [kWh] Passivhus [kWh] 

Jan 970 462 231 

Feb 896 430 218 

Mar 807 359 154 

Apr 528 187 0 

Maj 75 0 0 

Jun 0 0 0 

Jul 0 0 0 

Aug 0 0 0 

Sep 99 0 0 

Okt 430 120 0 

Nov 687 288 105 

Dec 898 416 197 

Månadsvis uppvärmningsbehov 

 
BBR2008 

[kWh] 
Lågenergihus 

[kWh] 
Passivhus 

[kWh] 
Värmebehov 5 391 2 263 906 

Totalt årligt värmebehov för uppvärmning av husen. 

Värmebehov för varmvatten 

För att se hur mycket varmvatten som förbrukas i en bostad har vi utgått från 
Formel 9 sida 40.  Beräkningarna ger en varmvattenförbrukning på 76 m3 per 
år vilket motsvarar ett teoretiskt uppvärmningsbehov på 4180 kWh per år. 
Genomsnitt per månad blir då ca 350 kWh. 
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Vid addering av de olika månadernas varmvattenbehov blir det följande totala 
energibehov för husen; husets värmebehov och varmvattenbehov i respektive 
byggnad. 

Månad 
BBR2008 

[kWh] 
Lågenergihus 

[kWh] 
Passivhus 

[kWh] 

Jan 1318 810 579 

Feb 1245 778 567 

Mar 1156 707 503 

Apr 877 536 348 

Maj 424 348 348 

Jun 348 348 348 

Jul 348 348 348 

Aug 348 348 348 

Sep 447 348 348 

Okt 778 468 348 

Nov 1036 636 453 

Dec 1247 765 546 

Tabell Husens värmebehov månadsvis 

Totala årsbehovet blir då : 

 
BBR2008 

[kWh] 
Lågenergihus 

[kWh] 
Passivhus 

[kWh] 

Tot. 
värmebehov 9 571 6 443 5086 

Tabell Husens årliga totala värmebehov 
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Bilaga 3 - Solfångare 

 
Vid dimensionering av solpaneler har vi utgått från det totala värmebehovet 
uträknat i bilaga uppvärmningsbehov (Se Bilaga 2 - Uppvärmningsbehov). 
Solstrålningsdata är hämtad från SPs (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 
utlåtande av beräkningar för solfångare Intelli-heat.  

Teknisktdata för vakuumtrycksatt solpanel från Intelli-heat på 
www.solenerrgiteknik.se. 

Bidragsgrundande m
2
 kWh/m

2
/år kWh/år 

3,42 711 2 432 

 

Månad 
soltillgång i % 

per månad kWh/månad kWh/(m
2
*mån) 

Jan 0,5 % 11,8 3,5 

Feb 3,4 % 82,6 24,2 

Mar 6,8 % 165,3 48,3 

Apr 12,6 % 306,9 89,7 

Maj 16,0 % 389,5 113,9 

Jun 16,5 % 401,3 117,3 

Jul 15,0 % 365,9 107,0 

Aug 13,6 % 330,5 96,6 

Sep 9,2 % 224,3 65,6 

Okt 4,4 % 106,2 31,1 

Nov 1,5 % 35,4 10,4 

Dec 0,5 % 11,8 3,5 

Solinstrålning mot en solfångare vänd mot söder med 45° lutning och bruttoutbyte. 

Det kvarvarande behovet efter att solpanelernas bidrag subtraherats. 

Månad 
BBR2008 

[kWh] 
Lågenergihus 

[kWh] 
Passivhus 

[kWh] 

Jan 1 306,4 798,3 567,5 

Feb 1 162,0 695,7 483,9 

Mar 990,3 542,0 337,4 

Apr 569,9 228,9 41,4 

Maj 34,3 - 41,2 - 41,2 

Jun - 53,0 - 53,0 - 53,0 

Jul - 17,6 - 17,6 - 17,6 

Aug 17,8 17,8 17,8 

Sep 222,8 124,1 124,1 

Okt 671,9 362,1 242,1 

Nov 1 000,1 600,8 417,9 

Dec 1 234,8 753,0 533,7 

Bidrag från solpaneler 

 
Uträkningarna är testade med olika solpanelsytor för att få så lite 
övertemperatur i systemet som möjligt och samtidigt klara av 
uppvärmningsbehovet av tappvarmvatten under sommarmånaderna.  

http://www.solenerrgiteknik.se/
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Det totala uppvärmningsbehovet är summan av alla positiva värden i tabellen 
ovan som redovisas i nedan. 

 
BBR2008 

[kWh] 
Lågenergihus 

[kWh] 
Passivhus 

[kWh] 

Bidragande del från 
soluppvärmningen 7 212 4 058 2 746 

Solenergibidrag 

Vilket ger ett kvarvarande uppvärmningsbehov för de olika hustyperna under 
året enligt nedan. 

 
BBR2008 

[kWh] 
Lågenergihus 

[kWh] 
Passivhus 

[kWh] 

Kvarstående 
uppvärmningsbehov 2 361 2 320 2 320 

Kvarvarande uppvärmningsbehov 

 



Bilaga 3 - Solfångare  

 

108 

 

Princip för solvärmesystem 
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Solpanel Tekniskdata 

Tekniska data: 

Vakuumrör/modul 24 18 

Modulens bredd: 1975 mm 1490 mm 

Modulens höjd: 1950 mm 1950 mm 

Modulens tjocklek: 160 mm 160 mm 

Vikt / solpanel: 80 kg 62 kg 

Vätskevolym / solpanel: 1,5 liter 1,1 liter 

Bruttoarea: 3,71 m² 2,78 m² 

Aperturarea / referensarea*: 2,28 m² 1,71 m² 

Absorbatorarea: 1,95 m² 1,46 m² 

Tryckfall vid 0,3 l/s och 20°C och ±2°C 68 Pa 55 Pa 

Utbyte** kwh/m²/år vid25°C 846 842 

50°C 718 711 

75°C 609 600 

Max momentan effekt: 1,5 kw 

Stagnationstemp***: 212,4°C 

Max tryck: 9 bar 

Förångningstemperatur: ca: 40°C 

Hagelbeständighet: ca: 25 mm 

Vindtålighet: ca: 30 m/s 

Material Glasrör: Högvärdigt Borosilicatglas 

Yttre rördiameter: 58 mm 

Inre rördiameter: 47 mm 

Yttre glastjocklek: 1,8 mm 

Inre glastjocklek: 1,6 mm 

Längd vakuumrör: 1800 mm 

Långtidsvakuumskydd: Getter / Barium 

Långtids högvakuum: 5x10¯³ Pa 

Absorbator: Inre glasrör med ytbeläggning (cylindrisk) 

Absorbatorbeläggning: AL/N/AL 

Vikt / komplett vakuumrör: ca: 3 kg 
* Bidragsgrundande yta 
** Årsutbytet är beräknat för en solfångare vänd mot söder i 45° lutning mot horisontalplanet. Väderdata 

gäller Stockholm 1986. Utbytet beräknas med simuleringsprogrammet TRNSYS och baseras på 

verkningsgradsmätning vid SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut. Observera: Dessa siffror i första 
hand skall tjäna som ett jämförelsemått och att verkligt utbyte i ett system förutom tillgänglig solinstrålning 

kommer att bero av systemutförande, solfångarorientering, brukarvanor m.m. Källa: Utdrag ur SP:s testrapport 

för Intelli-heat (totalt tillgängligt i detta fall var 1056 kwh/m²/år) 

*** vid 1000 W/m² och 30°C i omgivningstemperatur. 

Källa :Sol & energiteknig, 

http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/Tekniska-data.pdf, 090512.  
 
 

http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/Tekniska-data.pdf
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Bilaga 4 - Alternativ anslutning  
Värmeförluster 

Beräkningar för värmeförluster enligt Formel 10: Värmeförlust twinrör och 
produktdatablad EPS PEX.  

 U-värde  U-värde 

DN 25 0,2134 DN 65 0,3271 

DN 32 0,2324 DN 80 0,3807 

DN 40 0,2826 DN 100 0,3809 

DN 50 0,2701 DN 125 0,3453 

U-värden twin kulvert 

Dimension 

EPS PEX 
sekundärnät 
[w/m] 

Twin 
sekundärnät 
[W/m] 

Twin primärnät 
[W/m] 

DN 25/ DN 25 6 10,5 15,0 

DN 32/DN 32 6 11,4 14,7 

DN 40/DN 40 6 13,8 17,2 

DN 50/DN 50 6 13,2 20,9 

DN 63/DN 65 6 16,0 20,0 

DN 75/DN 80 8 18,7 24,2 

DN 90/DN 100 8 18,7 28,2 

DN 110/DN 125 8 16,9 28,4 

Sammanställd data för underlag Diagram 30: Värmeförluster i primärnät och 
sekundärnät. 

Dimensionering av servisledning 

Beräkningar  

 Husets effektbehov för uppvärmning beräknas med Formel 
11 sida 48.  

 Varmvatteneffekten för ackumulator beräknas med Formel 
12 sida 49.  

 Varmvatteneffekten för värmeväxlare beräknas med Formel 
13 sida 49. 

Indata är ΔT = 40°C, ackumulatorvolym 500 liter respektive 700 liter 
och uppvärmningstid 8 timmar, massflöde 0,3 l/s. 

Hustyp 
KA+K

V 
Tinn

e 
DUT2

0 

Husets 
uppvärmnin

g [kW] 

vvx 
varmvatte

n [kW] 

ackumulato
r 

varmvatten 
[kW] 

total 
VVX 
[kW] 

total 
akumulato

r [kW] 

BBR2008 80,66 17 -21 3,1 49,78 4,32 52,85 7,39 

Lågenergihus 51,04 17 -21 1,9 49,78 2,88 51,72 4,82 

Passivhus 38,04 17 -21 1,4 49,78 2,88 51,23 4,33 

Resultat och indata för effektbehov 
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Effektförluster servisledning 

Värmeförlusterna för servisledningen är värmeförluster per meter 
multiplicerat med servisledningens egen längd. 

Servisledning  [m] 
Värmeförlust 
EPS PEX [kW] 

Primärnät 
värmeförlust 
[kW] Servisledning  [m] 

Värmeförlust 6 
EPS PEX [kW] 

Primärnät 
värmeförlust 
[kW] 

Hus 1 5,88 0,04 0,10 Hus 16 4,71 0,03 0,08 

Hus 2 7,06 0,04 0,12 Hus 17 4,71 0,03 0,08 

Hus 3 5,88 0,04 0,10 Hus 18 4,71 0,03 0,08 

Hus 4 5,88 0,04 0,10 Hus 19 5,88 0,04 0,10 

Hus 5 5,88 0,04 0,10 Hus 20 5,88 0,04 0,10 

Hus 6 9,41 0,06 0,16 Hus 21 11,76 0,07 0,20 

Hus 7 5,88 0,04 0,10 Hus 22 8,24 0,05 0,14 

Hus 8 5,88 0,04 0,10 Hus 23 4,71 0,03 0,08 

Hus 9 5,88 0,04 0,10 Hus 24 4,71 0,03 0,08 

Hus 10 5,88 0,04 0,10 Hus 25 7,06 0,04 0,12 

Hus 11 5,88 0,04 0,10 Hus 26 8,24 0,05 0,14 

Hus 12 23,53 0,14 0,40 Hus 27 5,88 0,04 0,10 

Hus 13 4,71 0,03 0,08 Hus 28 4,71 0,03 0,08 

Hus 14 4,71 0,03 0,08 Hus 29 2,4 0,014 0,04 

Hus 15 4,71 0,03 0,08 Hus 30 2,4 0,014 0,04 

Värmeförluster för servislednigar i primärnät respektive sekundärnät. 

Dimensionering av kulvert 

Effektöverföring  PEX  ΔT 30˚C [kW] Twin  ΔT 50˚C [kW] 

DN 25/ DN 25 16 48,8 

DN 32/DN 32 33 112 

DN 40/DN 40 59 165 

DN 50/DN 50 107 309 

DN 63/DN 65 198 606 

DN 75/DN 80 316 925 

DN 90/DN 100 513 1 571 

DN 110/DN 125 879 1 843 

Sammanställning effektkapacitet kulvertrör 

Sekundärnät ackumulator DN 25 

Sekundärnät VVX DN 40 

Primärnät VVX DN 32 

Dimension servisledning 

Dimensionering av kulvertlängder 

Redovisar enbart beräkningar för 60 hus. Det är enbart kulvert 1 och 2  
(se Bilaga 5 – Kartbladet) som skiljer sig från beräkningarna på 30 hus. Utgår 
från beräkningsdata för servisledningarna, för VVX gäller även 
sammanlagringseffekten. Sammanlagringseffekten redovisas nedan och det är 
max 24 hus på en kulvertsträckning  
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Samlagringseffekten beräknas med Formel 13 sida 49 och Diagram 10 sida 51. 

Antal 
hus 

Vattenflöde 
[l/s] 

Pvv 
[kW] 

Antal 
hus 

Vattenflöde 
[l/s] 

Pvv 
[kW] 

1 0,3 49,8 13 0,43 71,36 
2 0,31 51,4 14 0,44 73,02 
3 0,32 53,1 15 0,45 74,68 
4 0,33 54,8 16 0,46 76,34 
5 0,34 56,4 17 0,47 77,99 
6 0,35 58,1 18 0,48 79,65 
7 0,36 59,7 19 0,49 81,31 
8 0,37 61,4 20 0,5 82,97 
9 0,38 63,1 21 0,51 84,63 

10 0,4 66,4 22 0,52 86,29 
11 0,41 68,0 23 0,53 87,95 
12 0,42 69,7 24 0,54 89,61 

 

Effekt per kulvert, kulvertarna mellan servisledningarna 

Kulvert (1-18) [m] 
Effektbehov 

VVX [kW] 
Effektbehov 

ackumulator [kW] 
Effektbehov VVX 
primärnät [kW] 

hus 12-11 0,0 51,2 4,5 51,6 

hus 11-18 5,9 54,4 8,9 54,8 

hus 18 -10  25,9 57,6 13,4 58,0 

hus 10-17 5,9 60,8 17,8 61,2 

hus 17-9 18,8 64,0 22,2 64,4 

hus 9-16 34,1 67,3 26,8 67,6 

hus 16-8 4,1 70,4 31,2 70,8 

hus 8-15 27,6 73,7 35,7 74,0 

hus 15-7 7,6 76,8 40,1 77,2 

hus 7-6 17,1 81,7 44,6 82,1 

hus 6-5 17,1 84,9 49,1 85,3 

hus 5-14 32,4 88,2 53,6 88,5 

hus 14-4 2,9 91,3 58,0 91,7 

hus 4-13 28,8 94,6 62,5 94,9 

hus 13-3 4,7 97,8 66,9 98,1 

hus 3-2 30,6 101,0 71,5 101,3 

hus 2-1 30,0 104,3 76,0 104,5 

hus 1-Miljöbod 9,4 107,5 80,4 107,8 

     

Kulvert (19-24) [m] 
Effektbehov 

VVX [kW] 
Effektbehov 

ackumulator [kW] 
Effektbehov VVX 

primärnät 

hus 21-22 0,0 51,2 4,4 51,4 

hus 22-23 22,4 54,5 8,9 54,7 

hus 23-20 7,1 57,6 13,3 57,9 

hus 20-19 28,2 60,9 17,8 61,1 

hus 19-24 5,9 64,0 22,2 64,3 
hus 24- kulvert 
1..2 12,9 67,2 26,7 67,5 

     

Kulvert (25-30) [m] 
Effektbehov 

VVX [kW] 
Effektbehov 

ackumulator [kW] 
Effektbehov VVX 

primärnät 

hus 27-28 0,0 51,2 4,4 51,3 



Bilaga 4 - Alternativ anslutning  

 

113 

 

hus28-26 25,9 54,5 8,9 54,6 

hus 26-29 11,8 57,7 13,3 57,8 

hus 29-25 17,6 60,9 17,8 61,0 

hus 25-30 15,3 64,1 22,2 64,2 

hus 30-kulvert 2 9,4 67,2 26,6 67,4 

     
Kulvert 2-kulvert 
1 89,4 67,8 27,2 89,8 
Kulvert 1- 
Miljöbod 72,9 89,0 54,3 129,5 

 

Sträckan Hus 18, 12, 11, 10 inkluderar längden för samtliga servisledningar 
att de har DN 25 underlättar vid kostnadsberäkningen. 

 [m] [kW] DN 

Hus 18,12,11 305,9 13,4 25 

Hus17,16,10,9,8 125,9 31,2 32 

Hus 15,14,7,6,5,4 209,4 58,0 40 

Hus 13,3,2,1,miljöbod 207,1 80,4 50 

Hus 23,22,21,20 141,2 13,3 25 

Hus 24,19,kulvert 1.2 94,1 26,7 32 

Hus 29,28,27,26 136,5 13,3 25 

Hus 30,25 kulvet 2 84,7 26,6 32 

kulvert 2-kulvert 1 89,4 53,8 40 

kulvert1-miljöbod 72,9 107,5 63 

Dimensionering 60 hus sekundärnät ackumulator 

 [m] [kW] DN 

Hus 18,12,11 305,9 57,6 40 

Hus 1-10,13-17 523,5 104,3 50 

Hus 1-miljöbod 18,8 107,5 63 

Hus 20-23 197,6 57,7 40 

Hus 19,24 kulvert 1.2 37,6 67,2 50 

Hus 26-29 171,8 57,7 40 

Hus 25,30, kulvert 2 49,4 67,2 63 

kulvert2-kulvert1 89,4 88,5 63 

kulvert1-miljöbod 72,9 127,2 63 

Dimensionering 60 hus sekundärnät VVX  

 [m] [kW] DN 

Hus 18-miljöbod 991,8 107,8 32 

Hus 19-kulvert 1.2 152,9 67,5 32 

Hus 30- kulvert 2 160,0 67,4 32 

kulvert 1-kulvert 2 89,4 89,8 32 

kulvert 1- miljöbod 72,9 129,5 40 

Dimensioner 60 hus primärnät VVX 
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Kulvertmaterialkostnader 

Kostnader för twinrör är hämtade från kulvertkostnadskatalogen. För EPS-
PEX är prisuppgifterna från Elgocell. 

Dimensioner EPS PEX [kr/m] Twin [kr/m] 

DN 25/DN 25 253 418 
DN 32/DN 32 365 447 
DN 40/DN 40 550 475 
DN 50/DN 50 798 533 
DN 63/DN 65 1128 660 
DN 75/DN 80 1003 676 
DN 90/DN 100 1200 757 
DN 110/DN 125 1574 943 

Kostnad per meter kulvertmaterial 

DN [m] [kr/m] [tkr] 

25 1167 253 295 

32 609 365 222 

40 598 550 329 

50 414 798 330 

63 146 1128 165 

Miljöbod 1 st 300 000 300 

 1 641 
Kulvertmaterialkostnad sekundärnät ackumulator 

DN [m] [kr/m] [tkr] 

40 1351 550 743 

50 1122 798 896 

63 461 1128 520 

Miljöbod 1 st 300 000 300 

 2 459 
Kulvertmaterialkostnad sekundärnät VVX 

DN [m] [kr/m] [tkr] 

32 2788 447 1245 

40 146 475 69 
 1 315 

Kulvertmaterialkostnad primärnät VVX 
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Totala kulvertkostnader  

Kulvertkostnader beräknas med Formel 14 sida 52, och Formel 15 sida 53. 
Indata, se tidigare beräkningar. Övriga kostnader är framräknad från 
investeringskostnaden given av Tekniska Verken Linköping.  Enligt uppgift är 
investeringen för primärnät 6 miljoner för 120 hus.  Då blir övriga kostnader 
4 685 tkr. 

Totalinvesteringskostnad 

Total 
kulvertkostnad 
[tkr] 

Primärnät Twin VVX  6000 

Sekundärnät EPS PEX ackumulator 6327 

Sekundärnät EPS PEX VVX 7144 

Totalkostnader 

Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen beräknas på investeringskostnader och förlorad intäkt på 
grund av värmeförluster under 30 år. 

Ändring Primärnät Twin VVX 
Sekundärnät EPS 

PEX VVX 
Sekundärnät EPS 
PEX ackumulator 

-10 % -1, 3 % -2, 9 % -2, 1 % 

10 % 1, 3 % 2, 9 % 2, 1 % 

Ändring av kulvertmaterialkostnad 

 
Sekundärnät EPS 
PEX VVX 

Sekundärnät 
EPS PEX 
ackumulator 

-50% -1, 7 % -1, 9 % 

50% 1, 7 % 1, 9 % 

Ändring av kostnad för miljöboden  

Produktdata samanställning 

EPS PEX  

Dimensioner Typ* Yttermått b/h volym Pris 

PEX 25 6 340x300 100 253 

PEX 32 6 420x360 150 365 

PEX 40 6 460x460 210 550 

PEX 50 6 540x560 300 798 

PEX 63 6 660x680 450 1128 

PEX 75 8 520x540 280 1003 

PEX 90 8 600x620 370 1200 

PEX 110 8 700x760 760 1574 

 
* Kulvertmeter definieras som 2 m rör d.v.s. 1 m framledning + 1 m 
returledning. Yttermått är de mått som isoleringsmaterialet har.  
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EPS PEX Värmekulvert produktdata Elgocell, beräkningsmetod FEM. 

Dimensioner 
Tryckfall/ 

Kulvertmeter* Hastighet Flöde Överförbar effekt 

 [Pa] [m/s] [l/s] 
Effekt vid ΔT 30˚C 

[kW] 

PEX 25 200 0,4 0,13 16 

PEX 32 200 0,48 0,26 33 

PEX 40 200 0,56 0,47 59 

PEX 50 200 0,65 0,85 107 

PEX 63 200 0,76 1,57 198 

PEX 75 200 0,85 2,53 316 

PEX 90 200 0,96 4,1 513 

PEX 110 200 1,1 6,98 879 

Produktdata EPS PEX [källa Elgocell] 

Produktdata twin 

 
Tryckfall/ 

Kulvertmeter Överförbar effekt 

Dimensioner Värmeförlust [W/m] [Pa] 
Effekt vid 

ΔT 50˚C [kW] 

DN 25 14,7 100 48,8 

DN 32 17,2 100 112 

DN 40 20,9 100 165 

DN 50 20,0 100 309 

DN 63 24,2 100 606 

DN 75 28,2 100 925 

DN 100 28,2 100 1 571 

DN 125 28,4 100 1 843 

Värmeförluster för Twinkulvert med för ett primärnät Δ T=50 ˚C  (Løgstør rør) 
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Samanställd data för diagram Bilaga 6 - Kulvertmaterialkostnad och 
värmeförluster. 

Dimensioner 

Twin 
kostnad 
[kr/m] 

EPS 1 
kostnad 
[kr/m] 

EPS 2 
kostnad 
[kr/m] 

EPS 3 
kostnad 
[kr/m] 

DN 25/DN 25 418 148 177 253 
DN 32/DN 32 447 202 228 365 
DN 40/DN 40 475 333 367 550 
DN 50/DN 50 533 493 554 798 
DN 63/DN 65 660 682 780 1128 
DN 75/DN 80 676 819 874 1003 
DN 90/DN 100 757 954 1018 1200 
DN 110/DN 125 943 1192 1282 1574 
     

 

Twin v-
förluster 
[W/m] 

EPS 1 v-
förluster 
[W/m] 

EPS 2 v-
förluster 
[W/m] 

EPS 3 v-
förluster 
[W/m] 

DN 25/DN 25 10,5 10 8 6 
DN 32/DN 32 11,4 10 8 6 
DN 40/DN 40 13,8 10 8 6 
DN 50/DN 50 13,2 10 8 6 
DN 63/DN 65 16,0 10 8 6 
DN 75/DN 80 18,7 12 10 8 
DN 90/DN 100 18,7 12 10 8 
DN 110/DN 125 16,9 12 10 8 

Värmeförluster 

T1=70˚C, T2=40˚C och T0=6˚C, värmeförluster för ett sekundärnät. Betäckning 
för de olika dimensionerna DN(PEX)/DN(twin) jämförs med varandra. 
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Bilaga 5 – Kartbladet 
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Bilaga 6 - Kulvertmaterialkostnad och 
värmeförluster 
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Bilaga 7 – Exergi 
Ett begrepp som borde användas mer i energipolitiken i Sverige är exergi. Ofta 
förknippas detta begrepp med energi som är en helt annan sak. Inför man 
synsättet med exergi fås en helhetssyn för vilka uppvärmningsformer som har 
bäst kvalité. Kvalitén på energi mäts i exergi, och det är exergi vi förbrukar vid 
omvandling av energi. En grundläggande naturlag är att energi inte kan skapas 
eller förintas, energi kan endast omvandlas till olika former. Således är det 
exergi vi förbrukar vid uppvärmning av hus och som det bör sparas av.  

Definitionen av exergi utgår från klassisk fysik i termodynamik.  

 Termodynamikens första huvudsats lyder: Energi kan varken 
skapas eller förstöras utan bara omvandlas.  

 Termodynamikens andra huvudsats lyder: Värme flödar från varmt 
till kallt. Även kallad entropiprincipen, som inne bär att entropin alltid 
ökar (entropi är ett mått på oordning), det vill säga att värme i en 
process aldrig helt kan omvandlas till mekanisktarbete. Denna sats 
leder till formeln Carnots verkningsgrad 

H

LH

H

L

T

TT

T

T 
1  

Formel 17: Carnots verkningsgrad 

Där TL = låg temperatur, TH = hög temperatur 

Carnots verkningsgrad visar ett direkt samband mellan temperatur och 
kvalitet. Det vill säga desto högre temperaturskillnad desto högre kvalitet och 
ett större mekanisktarbete kan utvinnas vid omvandling.92 

Med hjälp av detta definieras exergi enligt fysiken som:  

Energi = Exergi + Anergi93 

Anergi är den del som inte kan omvandlas till mekanisktarbete, utan utgörs av 
förluster. Ett sätt att mäta exergi är att beräkna möjligheten att framställa 
mekaniskt arbete94. Detta görs med fördel med Carnots verkningsgrad. 

 

                                                 
92

 Fundamentals of thermal – fluid Sciences, Çengel Y, Turner R, 2001 
93

 Exergi B(y)rån, http://www.exergi.se/energiexergi.html  , 2009-03-18 
94

 Thollander 2003  

http://www.exergi.se/energiexergi.html
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Figur 7: Exergiflöde
95 

Konsekvenser vid användning  

Det är viktigt att komma ihåg att olika energi bärare har olika exergi innehåll. 
Vid omvandling från en energibärare till en annan åtgår exergi men energin 

bevaras. I Figur 7 syns olika energi- och exergiutbyten vid upp värmning. När 
elvärme betraktas ser vi att all energi övergår till värme, men bara 5 % av 
exergi återstår efter omvandling, vilket är en verkan som beror på att de 
grundläggande naturlagarna inte kan brytas.   

Figuren visar även att exergi innehållet kan öka om man tar hjälp av 
omgivande temperaturer som i fallet med en elvärmepump. När det gäller 
kraftvärmeverk och värmepanna har de samma verkningsgrad när det gäller 
energi, men en faktor tio i skillnad när exergi betraktas till fördel för 
kraftvärmeverket.  

Det är lätt att omvandla elektrisk energi till värmeenergi, men det är betydligt 
svårare att omvandla värme till elektrisk energi. Detta på grund av att 
elektrisk energi har en hög exergi och att värme har en låg exergi. 1 kWh el 
har alltså högre kvalitet än 1 kWh värme och räcker till att utföra mer 
arbete.96 Uppvärmning av rum och lokaler borde ske med så låg exergiåtgång 
som möjligt och därför bör en energiform med lägre kvalitet användas än el. El 
som har ett högt exergivärde borde bara användas till el-specifika ändamål. 

 Inför man synsättet med exergi fås en helhetssyn för vilka 
uppvärmningsformer som är effektivast ur exergisynpunkt. Således är det 
exergi vi förbrukar vid uppvärmning av hus och som det bör sparas av. 
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Bilaga 8 - Koldioxidutsläpp 
 
CO2 en växthusgas 

Växthuseffekten är en naturlig effekt, utan växthuseffekten skulle jordens 
medeltemperatur vara ca -18°C. Växthusgaser i atmosfären fångar upp 
långvågig värmestrålning som reflekteras från jordytan, så att värmen stannar 
kvar. Växthusgaserna fungerar som isolering för jorden. Växthuseffekten i 
folkmun, avser den ökande halten växthusgaser som höjer 
medeltemperaturen på jorden. Atmosfären består av olika gaser som kan 
absorbera strålningen vilket benämns växthusgaser. Gaserna är vattenånga 
(H2O), koldioxid (CO2), metan (CH4), ozon (O3), dikväveoxid (lustgas, N2O) och 
CFC-föreningar (kol-, klorfluorföreningar, som benämns med produktnamnet 
freoner). Procentuellt består växthusgaserna av 90 % vattenånga, 5 % 
koldioxid och övriga 5 % utgör resterande gaser. Av våra mänskliga 
aktiviteter, som berör ökningen av växthusgaser dominerar koldioxiden. 
Koldioxiden svarar ensam för 55 % av den befintliga temperatur ökningen97.  

Koldioxid 

En ökad koldioxidhalt i luften är den främsta anledningen till växthuseffektens 
ökning. Sedan urminnes tider har man eldat med biobränslen, huvudsakligen 
ved men även färsk biologiskt kolhaltigt bränsle. Vid förbränningen av 
biobränslen avges CO2 som ganska nyligen lämnat atmosfären vilket ger ett 
minimalt avtryck på växthuseffekt. I dag bedöms biobränslen som 
koldioxidneutralt98.  

Fossila bränslen är organiska ämnen som inte längre ingår i kolets naturliga 
kretslopp mellan atmosfären och växtligheten. Under en kort tidsperiod har 
människan eldat kol, olja, stenkol och gas som varit bundet i marken. Den 
frigjorda koldioxiden vid förbränning är människans bidrag till 
växthuseffekten, eftersom att den koldioxid som inte tas upp av växtligheten 
hamnar i atmosfären. Dock skulle haltökningen i atmosfären vara ännu högre 
om inte en del av koldioxidöverskottet togs upp av havet. 
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Bilaga 9 - Marginalkostnad 
Marginalkostnad, gränskostnad, nationalekonomisk term för ökningen i de 
totala kostnaderna, då produktion och försäljning ökar med en enhet.99 
 
Marginalkostnaden för ett kraftvärmeverk, är summan av alla kostnader som 
åtgår för att producera en kWh. För varje kWh värme som tillkommer i 
systemet behövs bränsle tillföras för att täcka det nya behovet. Om bara avfall 
eldas, är det driftkostnaden för avfallsförbränningen som är 
marginalkostnaden. När värmeunderlaget är större en vad avfallspannan 
klarar av, startas den näst billigaste pannan. Då blir det den senast tillkomna 
pannans bränsle, som blir utgångspunkt för marginalkostnaden. En ny kund 
kommer alltid att vara på marginalen.  I praktiken betalar man alltid priset för 
den dyrast producerade kWh. 
 
I Figur 8 visas marginalkostnaden för el, en marknad som har olika bränslen 
för elproduktion. Här syns vilken produktionssätt som används och vilken 
marginalkostnad respektive produktionsmetod har. Den nästan lodräta linjen 
visar elförbrukningen, strax under 400 TWh. Grön, gul och röd visar påverkan 
av utsläppsrätter, beroende av dess pris. Den nedre vågräta linjen visar 
marginalpriset innan utsläppsrätter infördes, den övre visar marginalpriset 
efter införandet av utsläppsrätter. Det vita fältet under de vågräta linjerna är 
vinsten som elproducenten får.  

 

Figur 8: Marginalkostnad för el
100

 

 
Marginalpriset sätts efter det dyraste produktionsalternativet, d.v.s. 
marginalkostnaderna för kolkondenskraftverk i ett elsystem. 
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