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FÖRORD 

Hållbar region är ett näringslivsnära forskningsprojekt som drivs av 
Linköpings universitet i nära samarbete med energibolag samt större 
fastighetsägare. De parter som varit aktiva inom Hållbar region etapp 1 
är: 
 

o Akademiska Hus 
o E.ON 
o Lundbergs 
o Lejonfastigheter 
o Linköpings universitet 
o Stångåstaden 
o Tekniska verken i Linköping 
o Örebrobostäder 

 
Uppstarten till projektet var ett möte på Söderköpings Brunn i oktober 
2013 där Tekniska verken tillsammans med flera större fastighetsbolag i 
länet var samlade för att bl.a. diskutera framtida strategier för regionen. 
På mötet framkom en stark consensus om vikten att agera tillsammans, 
energibolag och fastighetsbolag, och att se på regionens styrkor med ett 
övergripande systemperspektiv. Efter mötet vidtogs diskussioner och 
förankring hos enskilda parter viket ledde till att projektet Hållbar region 
kunde startas under hösten 2014. 
 
Avdelningen för Energisystem vid Linköpings universitet vill med 
föreliggande rapport av etapp 1 av projektet riktat ett varmt tack till alla 
deltagande för både medfinansiering av projektet och för ovärderlig input 
till projektets frågeställningar och forskning. De diskussioner och samtal 
vi fört inom projektet har varit öppna och mycket stimulerande och utgjort 
grunden för hela projektets målsättning. 
 
Det samarbete som vi kan uppvisa inom projektet, där energibolag och 
fastighetsägare möts för att gemensamt diskutera framtida strategier för 
att stärka och utveckla regionen mot ökad hållbarhet, är unikt. Att 
projektet bygger på denna öppna samarbetsform är en styrka för hela 
regionen. När man studerar ett energisystem innebär det att man måste se 
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helheten, både tillförsel och användning. Har man inte detta 
systemperspektiv förloras helheten och man hamnar i suboptimeringar 
där vinster i en del av systemet ofta ersätts av större förluster i en annan 
del av samma system.  
 
Det aktörerna bidrar till genom att vilja samverka i ett gemensamt 
forskningsprojekt där målsättningen är att utifrån ett helikopter-
perspektiv se vad som behöver göras för att stärka regionens utveckling till 
ökad hållbarhet, blir en förebild för andra liknande regioner. Det är därför 
vi nu ser fram emot att få fortsätta detta arbete så att vi kan se, och visa 
upp för andra regioner, hur en samverkan kan se ut, vad den kan leda till 
– och framförallt; hur vi måste arbeta för att uppnå en hållbar region och 
hur den blir en verklighet där lönsamma åtgärder inte stannar vid enbart 
goda exempel, utan blir genomförda. 
 
 
 
 

avdelningen för Energisystem vid Linköpings universitet 
2016 

 
 

Louise Trygg, professor 
Stefan Blomqvist, doktorand 

Lina La Fleur, doktorand 
Tommy Rosén, doktorand 
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1 INLEDNING 

Idag står vi inför en i många avseende ganska omvälvande situation där de 
förnybara energikällorna konkurrerar ut inte bara kärnkraft utan också 
kolkraft. Vi möter också lägre och mer varierande elpriser än vi sett på 
länge. Samtidigt vet vi att den pågående klimatförändringen är ett av de 
största hoten vi stått inför. Med stor andel förnybara energikällor och 
varierande elpriser kommer effektivisering, konvertering och styrning av 
energisystem få en ledande roll. På samma sätt får även kraftvärmen och 
fjärrvärmen en mer framträdande funktion för ett säkert och fullt 
balanserat energisystem. 
 
Projekt Hållbar region har som syfte att visa hur fjärrvärmebolag och 
fastighetsbolag tillsammans kan driva utvecklingen till en hållbar och 
resurseffektiv region med minskad primärenergianvändning och minskad 
klimatpåverkan för fastighetsägare och fjärrvärmeproducenter. Projektet 
drivs av Linköpings universitet i nära samarbete med projektets partner 
och består av forskning av det sammansatta energisystemet av energibolag 
och större fastighetsbolag. Utifrån olika framtida scenarioalternativ 
studeras olika åtgärders effekt på lönsamhet och klimatpåverkan för det 
totala regionala energisystemet. 
 
Under etapp 1 av projektet har två energibolag samt sex större fastighets-
bolag varit aktiva inom projektet. Dessa är: 

• Akademiska Hus 
• E.ON 
• Lundbergs 
• Lejonfastigheter 
• Linköpings universitet 
• Stångåstaden 
• TvAB 
• Örebrobostäder 

 
Tre doktorander varit aktiva i projektets första etapp; Stefan Blomqvist, 
Tommy Rosén och Lina La Fleur, samtliga är doktorander vid avdelningen 
Energisystem, Linköpings universitet. Stefan har haft det övergripande 
ansvaret och tittar på samspelet mellan fastighetsägare och energibolag. 
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Sedan hösten 2015 har vi dessutom förstärkt projektet med doktoranderna 
Tommy Rosén och Lina La Fleur. Tommys forskningsområde berör 
Storskalig styrning av fjärrvärme medan Lina forskar kring 
Energieffektivisering vid renovering av miljonprogrammets byggnader. 
Att dessa tre doktorander samverkar bidrar till att projekt Hållbar region 
kan växlas upp ytterligare, vi får del av ett ännu större nätverk och kan 
genomföra forskning som det annars inte hade funnits varken tid eller 
resurser att genomföra inom projekt Hållbar region. 
 
I etapp 1 av projektet har vi tittat på olika effektiviseringsåtgärder för 
fjärrvärmeanslutna flerbostadshus samt för fastigheter uppvärmda via 
bergvärmepump samt hur dessa åtgärder påverkar det totala 
energisystemet av användning och tillförsel. Vi har också tittat på vad det 
innebär för ett regionalt energisystem om värmepumpar introduceras i 
befintligt fjärrvärmeområde. 
 
En modell i linjäroptimeringsmodellen MODEST har byggts upp av det 
regionala fjärrvärmesystemet. I modellen används noder för att 
representera behov och tillförsel. Aktuellt värmebehov hos de 
fastighetsbolag som ingår i projektet har kartlagts och använts som indata 
i modellen. Byggnadernas energibehov har modellerats i 
simuleringsprogrammet IDA ICE för att analysera hur olika 
kombinationer av effektiviseringsåtgärd påverkar en fastighets 
värmebehov i form av primärenergi och klimatpåverkan. Resultaten har 
sedan skalats upp i syfte att se vilken påverkan åtgärderna skulle ha haft 
om de introducerades i ett större fastighetsbestånd. Dessa resultat har 
använts som indata i modellen MODEST vilket har gjort det möjligt att 
studera vad olika åtgärders inverkan hos flerbostadshus innebär för ett 
regionalt fjärrvärmesystem. Analyserna ger underlag att studera, och dra 
slutsatser kring, vilka åtgärder som leder till minskad 
primärenergianvändning och minskad klimatpåverkan för det 
sammansatta systemet av fastighetsägare och fjärrvärmeproducenter 
inom regionen. 
 
Alla tidiga resultat från den forskning som bedrivs inom projektet 
redovisas kontinuerligt på gemensamma workshoppar. Syftet med dessa 
workshops är just att sprida och diskutera tidiga resultat samt att kunna 
förfina det underlag som ligger till grund för projektets frågeställningar.  
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Vi har haft fem workshops under etapp 1 där vi tillsammans har diskuterat 
projektets målsättning samt tagit del av tidiga resultat. Vid två av dessa 
workshoppar har vi förutom diskussion och presentation av pågående 
forskning haft särskilda temainriktningar; Beteende respektive Hållbar 
utveckling. Workshopen med tema Beteende leddes av professor Jenny 
Palm vid Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet under 
rubriken ”Tekniken det lätta – beteende det svåra. Hur kan vi öka 
förståelsen för energianvändares agerande?”. Workshopen under temat 
Hållbar utveckling leddes av professor Karl-Henrik Robért vid Blekinge 
Tekniska Högskolan och grundare av Det Naturliga Steget. Rubriken för 
workshopen var ”Backcasting för strategiskt hållbarhetsarbete - tydliga 
mål, strategier och innovativa lösningar för sektorsövergripande regional 
styrka”. Bägge dessa workshop gav upphov till mycket givande 
diskussioner och värdefull input till projektets arbete.  

 
 
 

2 BAKGRUND 

Enligt det svenska målet för klimat- och energipolitik 2020 ska vi uppnå:  
• 40 % lägre utsläpp av växthusgaser  
• 20 % mindre tillförd energi per BNP-enhet  
• 50 % förnybar energi 

samt dessutom inte använda fossila bränslen för uppvärmning. 
 
Det finns även mål om lägre energianvändning per byggnadsyta. Målen 
bygger främst på EU-mål och enligt EU:s direktiv om byggnaders 
energiprestanda bör man vid renovering åstadkomma så kallade 
näranollenergibyggnader. Enligt Göransson et al. (2009) bedöms 
fjärrvärmeleveranserna vara 10 % lägre 2025 än 2007 med hänsyn till 
nyanslutningar, nya fjärrvärmetillämpningar samt effektivisering som ger 
10 TWh lägre fjärrvärmeanvändning hos befintliga kunder. 
 
EU:s energieffektiviseringsdirektiv säger att fjärrvärmebolag ska göra 
kostnads-och nyttoanalyser av kraftvärme och spillvärme vid ny- eller 
ombyggnad av el- och värmeproduktion. Energimyndigheten föreslår att 
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energieffektivisering ska främjas med bl. a. fastighetsnätverk och avtal 
mellan energibolag och fastighetsägare.  
 
Det finns ca 600 000  ej renoverade lägenheter i miljonprogramshus där 
fjärrvärmeanvändningen kan mer än halveras genom bl. a. tilläggisolering 
(Renovera, 2011). Installation av mer eleffektiv utrustning kan minska den 
interna spillvärmen i byggnaderna och motverka minskningen av 
fjärrvärmebehovet. Få renoveringar har genomförts idag och 
energianvändningen kan variera kraftigt mellan renoverade 
flerbostadshus. Ett exempel är Brogården i Alingsås som renoverades till 
en mycket låg energianvändning 2009 (Lågan, 2013). Nu renoveras 
Ålidhem i Umeå, där bl. a. fjärrvärmedrivna tvättmaskiner installeras 
(Bostaden, 2013). Andra fastigheter behöver också renoveras och flera 
studier har visat att t.ex. kommunala lokaler ofta har hög 
fjärrvärmeanvändning per yta (Andreasson et al., 2009). 
 
Att bygga en ny värmeproduktionsanläggning är en stor investering. En ny 
anläggning ska användas i många år och under denna tid kan villkoren 
ändras kraftigt, bl. a. efterfrågan på värme. Därför är det viktigt att belysa 
hur värmebehovet kan ändras, lämpliga nya anläggningar och att genom 
dialog mellan olika parter finna fördelaktiga helhetslösningar som gynnar 
det sammansatta energisystemet av värmeproducenter och användare. 
 
Förändringar av tillförsel och efterfrågan bör hanteras på ett samlat sätt. 
Det finns en stor efterfrågan på affärsmodeller som ger incitament till 
kostnadseffektiv energieffektivisering vilket gör att det är oerhört 
värdefullt och centralt att fjärrvärmeföretag bygger förtroendefulla 
relationer genom dialog med kunder och andra om energieffektivisering 
(Rydén et al., 2013).  
 
Energieffektiviseringens betydelse beror på vilka åtgärder som görs och 
vilka anläggningar och energiresurser som används för fjärrvärme-
produktion. I ett fall kan främst värmeproduktion minska (Åberg och 
Henning, 2011) medan fossil kraftvärme påverkas mer i ett annat system 
(Åberg et al., 2012). Det ger också olika inverkan på lokala och globala 
CO2-utsläpp. En annan fallstudie visade att tilläggsisolering minskar 
globala CO2-utsläpp (Difs et al., 2010). I en dansk studie med nya 
värmeproduktionsanläggningar minskar energieffektivisering av 
fjärrvärmeförsörjda hus främst kol och kraftvärme (Münster et al., 2012). 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI/ENERGISYSTEM 

Projekt Hållbar region etapp 1 
  

8(32) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Åtgärder som ger lägre värmeförluster minskar främst 
uppvärmningsbehovet på vintern. Ett varmare klimat har samma effekt. 
Att hitta nya fjärrvärmeapplikationer är därför prioriterat inom 
fjärrvärmebranschen. Ett exempel är fjärrvärmedrivna vitvaror (t.ex. 
diskmaskiner) som har installerats bl. a. i Västerås. Sådana förändringar 
minskar värmebehovsvariationerna under året och gör att en större del av 
fjärrvärmen kan produceras i baslastanläggningar. Lågenergihus kan 
försörjas via lågtemperaturnät som ytterligare underlättar för kraftvärme 
och spillvärme (t.ex. Ottosson et al., 2013). Enligt en studie av Sernhed och 
Skoglund (2012) ser fastighetsägare ofta positivt på dialog om 
renoveringar med fjärrvärmebolag. 
 
Fjärrvärmekunder agerande har stor betydelse för fjärrvärme-
verksamhetens utveckling. Detta projekt fokuserar därför på hur 
fastighetsbolag och fjärrvärmebolag i samverkan kan skapa energisystem 
som utgör en viktig beståndsdel i ett hållbart samhälle.  
 
 
 

3 MOTIVERING 

Med ökad medvetenhet om den pågående klimatförändringen är det av 
central betydelse för att hitta åtgärder som leder till en omställning till 
hållbara energisystem. Våra svenska fjärrvärmesystem är väl utbyggda och 
utgör en viktig resurs i detta arbete.  
 
Fjärrvärmemarknaden förändras; den pågående klimatförändringen gör 
att värmebehovet minskar, det byggs fler lågenergihus – eller 
plusenergihus, effektiviseringskraven ökar generellt, kunderna efterfrågar 
inomhusklimat istället för värme och kyla, och konkurrensen från andra 
värmeaktörer ökar. Ökad kunskap om och samverkan mellan energibolag 
och dess kunder är därför avgörande för en regions långsiktiga framgång.  
 
Tidigare studier av olika energisystem i olika kommuner har gett kunskap 
och erfarenheter om hur fjärrvärmerelaterade åtgärder bidrar till 
utvecklingen av hållbara samhällen. I projekt Optimala fjärrvärmesystem 
(Trygg et al., 2009) har visats hur åtgärder som ökad användning av 
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fjärrvärme inom industrier, absorptionskyla och introduktion av 
bioenergikombinat i fjärrvärmesystem leder till resurseffektiva 
energisystem. För att få kunskap om hur dessa idéer kan gå från att vara 
potentiellt lönsamma åtgärder till att bli faktiska genomförda projekt, har 
inom projekt Optimala fjärrvärmesystem analyserats även vilka faktorer 
som driver fram ett värmesamarbete mellan en industri och ett 
energibolag. I projektet Hållbara städer i ett backcastingperspektiv 
(Broman et. al 2013) utvecklades en prototyp av ett metodologiskt stöd för 
hållbar fjärrvärmeinnovation, inkluderande stöd för idégenerering och 
analys av hur fjärrvärmesystem och affärsmodeller kring sådana på bästa 
sätt skulle kunna utgöra en strategisk plattform för att uppnå ett hållbart 
samhälle, samt hur detta i så fall skulle kunna kommuniceras till kunder 
och andra intressenter på ett attraktivt sätt.  
 
I program ”Uthållig kommun” har olika kommunala energisystem 
analyserats (t.ex. Trygg, 2004; Bohlin et al., 2004; Henning et al. 2004). 
Industriers och fastigheters möjligheter att förändra energianvändningen 
för ökad fjärrvärmeanvändning och mindre elberoende studerades. Vi har 
t.ex. också visat hur värmesamarbete och annan symbios mellan 
energibolag och industri kan ge ekonomiska och miljömässiga vinster för 
både energibolag och dess kunder (Trygg et al., 2005; Trygg et al., 2006). 
En generell slutsats från dessa och andra projekt är att det är viktigt att se 
både tillförsel och användning ur ett systemperspektiv för att undvika att 
ekonomiska och miljömässiga vinster vid en anläggning ersätts av 
förluster någon annanstans.  I projektet Ökad fjärrvärme till industrin 
(Djuric Ilic et al, 2013) har analyserats hur den industriella 
fjärrvärmeanvändningen kan ökas genom konvertering från olja och el till 
fjärrvärme i tre sydsvenska regioner.  
 
 
 

4 METOD 

Projekt Hållbar region har genomförts med gemensamma workshops 
samt med systemoptimering av det sammankopplade fjärrvärmesystemet 
av både tillförsel och efterfrågan. Modelleringar har utförs i programmen 
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OPERA, IDA ICE och MODEST. Workshoparna har fungerat som kreativa 
övningar där utmaningar och behov identifieras och där sedan tidiga 
projektresultat har spridits och diskuterats.  I workshoparna har det 
underlag som legat till grund för projektets frågeställningar itereras och 
förfinas kontinuerligt. Beräkningar har utförts genom systemoptimeringar 
av frågeställningar baserat på det underlag som framkommit vid 
workshoparna.  I samtliga workshopar har representanter från partner 
inom projektet deltagit.  

 
Nedan följer en kort beskrivning av workshopar och systemoptimeringar 
som har genomförts inom projektet. 
 

 

4.1 Workshops 

Workshop 1 - behovsidentifiering 
Workshop 1 utfördes som en kreativ aktivitet för att tillsammans 
identifiera utmaningar för fastighetsbolag och energibolag att vara 
framgångsrika i en framtida resurseffektiv hållbar region. Målet med den 
första workshopen var att ta fram ett underlag baserat på behov hos 
fastighetsbolag och energibolag som sedan formulerades i frågeställningar 
som realiseras i delprojekt inom projektet. I smågrupper diskuterade vi 
bl.a varje företags egna vision i förhållande till en gemensam övergripande 
vision för det sammanslagna energisystemet 
 
Workshop 2 – förankring av frågeställningar 
Under workshop 2 presenterades förslag på upplägg och genomförande av 
fallstudier baserat på underlag från workshop 1. Dessa förslag 
diskuterades sedan under workshopen tillsammans med analys av 
ytterligare inkomna behov.  
 
Workshop 3 – tema Beteende samt diskussion av tidiga resultat och 
förfining av underlag 
Workshopen genomfördes med ett särskilt tema på Beteende. Professor 
Jenny Palm vid Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet 
ledde workshopen under rubriken ”Tekniken det lätta – beteende det 
svåra. Hur kan vi öka förståelsen för energianvändares agerande?” 
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Utöver dessa diskussioner kring beteende presenterades tidiga resultat 
från modelleringarna av doktoranderna Stefan Blomqvist, Tommy Rosén 
och Lina La Fleur.  Även underlag som togs fram under workshop 1 och 2 
diskuterades tillsammans.   
 
Workshop 4 – tema Strategisk hållbar utveckling samt diskussion av 
resultat 
Workshop 4 hade fokus på Strategisk hållbar utveckling. Workshopen 
leddes av Karl-Henrik Robért professor vid Blekinge Tekniska Högskolan 
samt grundare av Det Naturliga Steget, under rubriken ”Backcasting för 
strategiskt hållbarhetsarbete - tydliga mål, strategier och innovativa 
lösningar för sektorsövergripande regional styrka”. 
Utöver diskussioner kring hållbar utveckling presenterades resultat från 
pågående byggnadssimuleringar och optimering av det gemensamma 
energisystemet av energibolag och fastigheter.  
 
Workshop 5 - presentation av projektresultat 
Under workshop 5 presenteras det slutliga resultat från projektet. Under 
workshopen diskuteras tillsammans fortsatta aktiviteter inom gruppen 
genom fördjupade diskussion av behov utifrån de resultat som 
framkommit från projektet. 
 

 

4.2 Modelleringar 

I projektet har modelleringar av det gemensamma energisystemet av 
tillförsel och användning utförts med programmen OPERA, IDA ICE och 
MODEST. OPERA och IDA ICE är anpassade för att studera byggnadens 
energisystem medan MODEST används för att analysera ett regionalt 
energisystem. Resultaten från simuleringarna som gjorts på byggnadsnivå 
med OPERA och ID ICE har använts som indata för att studera hur det 
sammanslagna energisystemet av energitillförsel och användning 
påverkas av förändringar av energianvändning på byggnadsnivå. Som 
beskrivits tidigare har en flerbostadsfastighet studerats som fallstudie, 
dessa resultat har sedan skalats upp i syfte att se hur effekterna blir på ett 
regionalt energisystem om fler fastigheter gör samma energi-
effektiviseringsåtgärder som fastigheten i fallstudien. Dessa uppskalade 
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resultat har därefter använts som indata i optimerings-programmet 
MODEST. 
 

4.2.1 Livscykelkostnadsoptimering i OPERA 

OPERA står för OPtimal Energy Retrofit Advisory och är ett 
optimeringsprogram för att identifiera renoveringsåtgärder som ger 
upphov till minimal livscykelkostnad under en given period, t.ex. 
återstående livslängd hos en byggnad. Optimeringen sker utifrån linjära 
kostnadssamband för åtgärder och installationer, och delas upp i 
oundviklig kostnad, dvs. finns oavsett om energirenovering sker eller ej, 
och kostnader som relaterar till att vidta energibesparingsåtgärder, t.ex. 
kostnad vid en viss isolertjocklek. Liknande kostnadsfunktion finns för 
värmesystem, men där är kostnaden relaterad till pannans storlek istället 
för isoleringens tjocklek.  

 
Livscykelkostnaden beräknas sedan som summan av livscykelkostnaderna 
för investeringar i värmesystem, investeringar i energibesparande 
åtgärder, energikostnader samt oundvikliga underhållskostnader. 
Samtliga kostnader nuvärdesberäknas med hänsyn tagen till reell ränta. 
Med hjälp av linjär optimering identifierar OPERA de renoveringsåtgärder 
som ger den lägsta livscykelkostnaden för samtliga kostnader relaterade 
till samtliga åtgärder, underhåll och drift. Den lägsta kostnaden innebär 
inte nödvändigtvis en låg energianvändning, då vissa energibesparande 
renoveringsåtgärder har en hög investering som inte alltid kan bäras av 
minskade kostnader för energianvändning. I realiteten kan dock 
energibesparingsmål finnas och det är därför möjligt att finna den lägsta 
livscykelkostnaden vid en viss energibesparing med samma metod, dvs. 
vilka energibesparande renoveringsåtgärder som har den lägsta kostnader 
per sparad energienhet. 
 
OPERA beräknar energianvändning med en förenklad värmebalans och 
gradtimmar per månad.  

 
𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ö𝑟𝑟𝑟𝑟 = ((𝑄𝑄𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑄𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑄𝑄inf ) × 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) + 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑣𝑣 − 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 

  
OPERA används för att identifiera olika paket av renoveringsåtgärder som 
är kostnadsoptimala under givna premisser i de två studerade 
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byggnaderna. Denna rapport baseras dock på typiska renoveringsåtgärder 
som inkluderar byte av värmesystem, isolering av klimatskalet samt 
ventilationsåtgärder. 

 

4.2.2 Byggnadssimulering i IDA ICE 

Byggnadsenergisimulering erbjuder möjligheten att modellera och 
studera energianvändning och värmelaster i alla typer av byggnader. Ofta 
används byggnadssimulering i planeringsfasen av ny- eller 
ombyggnationer. Energisimuleringsmodeller för byggnader inkluderar två 
uppsättningar av parametrar och indata, en som relaterar till byggnadens 
konstruktion och en som relaterar till användningen av byggnaden och 
klimatförhållanden (Ryan & Sanquist, 2012). Uppgifter om konstruktion 
är ofta kända för nya byggnader och kan relativt lätt att uppskattas för 
äldre konstruktioner. Däremot kan det vara betydligt svårare att förutsäga 
drift och användning av byggnader. 

 
Byggnaden som har studerats i denna studie har modellerades i IDA 
Climate inomhus och energi (IDA ICE) version 4.6.2. IDA ICE är ett 
dynamiskt simuleringsverktyg för simulering av energianvändningen i en 
hel byggnad under ett år eller delar av året. Detaljnivån är hög och 
programvaran har genomgått flertalet valideringar mot testcellsmätningar 
samt andra simuleringsprogramvaror med gott resultat (Bring, Sahlin, & 
Vuolle, 1999; Sahlin et al., 2004).  
 
Modellen skapades utifrån befintlig geometri har genomgått validering 
mot mätt data för att säkerställa att fysiken i modellen är korrekt (La Fleur, 
Moshfegh, & Rohdin, 2016). Identifierade renoveringsåtgärder från 
OPERA kommer att modelleras i IDA ICE för att skapa en dynamisk bild 
av effekterna och en energilastkurva. Figur 1 nedan visar en schematisk 
bild hur byggnaden som studerats illustreras i programmet IDA ICE 
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4.2.3 Uppskalning till stadsnivå 

För att se vad effekterna på byggnadsnivå skulle innebär för ett större 
byggnadsbestånd har resultaten skalats upp till stadsnivå genom ett urval 
på liknande byggnadstyper i det kommunala bostadsbeståndet. Beståndet 
motsvarar cirka 273 500 m2 utav Linköpings drygt 3 000 000 m2 
bostadsarea för flerfamiljshus. Variationer i specifik energianvändning 
finns alltid i ett bestånd, och därför har samtliga byggande i beståndet 
antagits ha samma energianvändning per m2 i ursprungsfallet (Fall 1). 
Detta ger en total årlig fjärrvärmeanvändning hos det valda beståndet på 
35.6 GWh, motsvarande ca.3% av hela Linköpings totala fjärrvärme-
underlag.  
 
I samtliga simuleringsfall har värmeeffekten i W/m2 per timme 
sammanställts och multipliceras med beståndets uppvärmda area för att 
ge den samlade värmeeffekten. Detta har sedan bearbetas vidare för att 
passa de tidssteg som krävs för optimering i MODEST. 

Figur 1   En bild från simuleringsprogrammet IDA ICE över den 
aktuella byggnaden 
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4.2.4 Systemoptimering med Modest 

MODEST är ett optimeringsprogram för regionala energisystem. 
MODEST är en förkortning för ”Model for Optimization of Dynamic 
Energy Systems with Time dependent components and boundary 
conditions”.  

 
MODEST används för att optimera produktion av el, ånga, värme, kyla 
genom att beräkna hur energibehov bör täckas till lägsta kostnad. Hänsyn 
tas till variationer på kort och lång sikt, t ex elpriser, fjärrvärme-
användning samt även effektivisering och konvertering. Figur 2 nedan 
illustrerar schematiskt arbetssättet som tillämpas vid optimering med 
MODEST 

 

 

 

Figur 2  Arbetsmetodik MODEST 

 

  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI/ENERGISYSTEM 

Projekt Hållbar region etapp 1 
  

16(32) 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 FALLSTUDIE 

Byggnader utgör idag en stor del av den totala energianvändningen i 
Sverige och bostadsbyggnader utgör i sin tur en betydande andel av 
fjärrvärmeunderlaget i en kommun. Förändringar i ett bostadsbestånd får 
därför en stor inverkan på värmelaster hos fjärrvärmeleverantörer. Sverige 
står inför stora behov av renoveringar av de bostäder som konstruerades 
under rekordåren och det så kallade miljonprogrammet. Då omfattande 
renoveringar i byggnader normalt sker ungefär vart 40-50 år får valet av 
renoveringsåtgärder långsiktiga effekter på omgivande energisystem. Det 
är därför av stor vikt att fokus läggs vid vilka åtgärder som implementeras. 
Val av åtgärder kan grundas på flera olika målsättningar såsom kortsiktiga 
eller långsiktiga kostnadsbesparingar, energibesparingsmål eller 
förbättrad inomhusmiljö. Renovering av bostäder, kontorslokaler eller 
andra byggnader innebär en möjlighet att minska energianvändningen 
genom förbättringar av klimatskal eller tekniska installationer, och det är 
sällan kostnadseffektivt att implementera dessa separat från renovering. 
 
Fastigheter blir tätare och mer energieffektiva i takt med renoveringar 
och nybyggnationer, vilket leder till en lägre efterfrågan på värme.  

 

Figur 3 Skiss över fallstudiens uppbyggnad 
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5.1 Fastigheter som omfattats av studien 

Studien baseras på två befintliga flerfamiljsbostadshus lokaliserade i 
centrala Linköping som renoverats under 2014 respektive 2015. Båda 
byggnaderna konstruerades 1961 och har sedan dess inte genomgått någon 
mer omfattande renovering. Stommen i båda byggnaderna är lättbetong 
och de ventileras med frånluftssystem. Till största del är byggnaderna lika 
i utformning, men vissa skillnader finns i mängden vindsisolering. 
Tillsammans utgör de båda byggnaderna en tempererad area på ungefär 3 
700 m² och hade en normalkorrigerad energianvändning för 
uppvärmning och tappvarmvatten på 121 kWh/m² och år under 2013 (före 
renoveringen). Detta utgör inte en extremt energiintensiv byggnad i ett 
bestånd, men en vanlig utformning från den tiden. Mätningar av 
rumstemperatur i referenslägenheter i byggnaderna har även visat att 
rumstemperaturen är något lägre än normalt, vilket även bidrar till ett 
lägre uppvärmningsbehov. Den mindre av de två byggnaderna har 
genomgått djupgående analyser av energibalansen före och efter 
renovering med primärt fokus på uppvärmning. Dessa data ligger till 
grund för föreliggande analys. Konstruktionen av byggnaden innan 
renovation kan ses nedan (Tabell 1). 

Tabell 1 Befintlig konstruktion av byggnaden 

Segment Extern area 
[m2] 

Konstruktion före 
renovering 

U-värde 
(W/m²,K) 

Ytterväggar 
 

570 250 mm lättbetong 0.42  

Fönster och 
balkongdörrar 
 

112 3-glas 2.0  

Badrumsfönster 
 

5.9 2-glas 2.9  

Markplatta 216 200 mm betong, 100 mm 
mineralull 

0.32  

Tak 23.1 150 mm betong, 50 mm 
korkisolering 

0.91 

Tak mot kallvind 194 50 mm betong, 120 mm 
mineralull, 200 mm betong 

0.28  
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De renoveringsåtgärder som implementerades i realiteten1 gav upphov till 
en minskning av uppvärmningsbehovet. Mätningar har visat att 
värmeverkningsgrad på den värmeväxlare som installerade i den nya till- 
och frånluftssystemet har haft en betydligt lägre verkningsgrad än vad som 
var utlovat från leverantör och den minskning som uppnåddes var därmed 
mindre än vad som varit förhoppning och setts som den tekniska 
potentialen av renoveringsåtgärderna. Byggnadens energibehov och 
värmebalans har modellerats i ett dynamiskt simuleringsprogram för 
energianvändning och inomhusklimat. Modellen har validerats mot mätt 
data. 
 
 

5.2 De olika renoveringsfallen 

Simuleringar på byggnadsnivå har utförts på sex olika fall. Dessa har sedan 
skalats upp för att representera en större del av byggnadsbeståndet. Tre av 
fallen är baserade på fjärrvärme och tre av fallen är baserade på bergvärme 
med två borrhål. Två renoveringslösningar finns med för varje 
värmesystem; renovering av klimatskal2 och ventilationsåtgärder utöver 
klimatskalsåtgärder3.  

                                                           
 
 
1 Isolering av yttervägg (100 mm mineralull), byte av fönster (nytt U-värde=1.1 W/m²,K), 
vindsiolering (200 mm mineralull), korkisolering bytt till aerogelsisolering, samt mekanisk 
till- och frånluftsystem med värmeåtervinning (Värmeåtervinningsgrad uppmätt till 
57.4%).  
2 Lättbetong (250mm) + tilläggsioslerng med mineralull (120 mm), gjuten platta med 100 mm 
cellplats, 120+200 mm vindsisolering, galfyllda 3-glasfönster  (U=1.1). F-ventilation. 
3 Klimatskalsåtgärder enligt ovan och FTX-ventilation med 75% värmeåtervinningsgrad. Tilluftsflöde 
samma som frånluftsflöde.  
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Tabell 2 Beskrivning av simulerade fall på byggnadsnivå  Klimatskal Vent. Värmekälla Radiator
-temp 

[°C] 

Varm- 
vatten 

[kWh/m², 
år] 

 

Fall 1 Ej 
renoverat 

Frånluft Fjärrvärme 80/60 25 
 

Fall 2 Renoverat Frånluft Fjärrvärme 50/35 25 
  

Fall 3 Renoverat FTX 
(75%) 

Fjärrvärme 50/35 25 
  

Fall 4 Ej 
renoverat 

Frånluft Bergvärmepump 80/60 25 
 

Fall 5 Renoverat Frånluft Bergvärmepump 50/35 25 
 

Fall 6 Renoverat FTX 
(75%) 

Bergvärmepump 50/35 25 
 

 

 

5.3 Fjärrvärme och kraftvärme 

Värmelasten i ett fjärrvärmenät utgör en nödvändig del för att möjliggöra 
elproduktion i kraftvärmeverket eftersom kraftverkets kondensor behöver 
kylas för att kunna upprätthålla elproduktionen. Ett alternativt sätt att 
erhålla denna nödvändiga kylning är att kyla direkt mot en vattenreservoar 
såsom ett kyltorn, havet, eller ett vattendrag, men med den typen av 
lösning minskar totalverkningsgraden på anläggningen eftersom den 
bortkylda värmen då inte kan tillgodoräknas som nyttig värme. Bäst 
totalprestanda på kraftvärmeverket och tillhörande fjärrvärmenät erhålls 
då elverkningsgraden kan hållas hög och det samtidigt finns en lagom stor 
värmelast. Med en större värmelast så minskar man kraftvärmeverkets 
elproduktion till förmån för värmeproduktion. Vid spetslast, alltså kalla 
vinterdagar, minskar andelen elproduktion i systemet ytterligare eftersom 
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man behöver starta de oljeeldade hetvattencentralerna som endast 
producerar värme. 
Den samtidiga produktionen av el och värme i Linköpings 
kraftvärmesystem innebär också att elmarknaden och värmemarknaden 
blir sammankopplade eftersom värmelasten i fjärrvärmenätet också 
skapar en möjlighet att producera el. 

 
 
 

6 RESULTAT 

6.1 Förändrat energibehov 

 
I sitt icke-renoverade skick har byggnaden ett årligt energibehov av värme 
och tappvarmvatten på 139 MWh fjärrvärme.  

 
Endast klimatskalsåtgärder i båda fallen endast en mindre 
energibesparing. När ventilationsåtgärder introduceras ökar behovet av el 
för tilluftsfläkt, vilket innebär att det totala fläktelbehovet ökar från 3.8 
MWh till 9.0 MWh årligen.  
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Tabell 3 Sammanställning av energibehov för samtliga renoveringsfall. 
 Fjärrväme 

 
 
 

[MWh/år] 

El för 
uppvärmning 

 
 

[MWh/år] 

Hushålls- 
och 

fastighets-
el 

[MWh/år] 

Fläktel 
 
 
 

[MWh/år] 

Totalt 
elbehov 

 
 

[MWh/år] 
Fall 1 

 
139 0 34 3.8  38 

Fall 2 
 

121  0 34  3.8  38 

Fall 3 
 

73 0 34  9.0  43 

Fall 4 
 

0 83 34  3.8  121 

Fall 5 
 

0 67 34  3.8  105 

Fall 6 
 

0 
 

31 
 

34  9.0  74 

 
 
Med hänsyn tagen till en primärenergifaktor på 2,5 för elanvändningen 
blir totala energibehovet för de olika fallen enligt tabell 4 nedan. 

 
Tabell 4 Sammanställning av energibehov för samtliga renoveringsfall. 

 Primärenergi 
 

[MWh/år] 
Fall 1 

 
234 

Fall 2 
 

216 

Fall 3  
 

180 

Fall 4  
 

303 

Fall 5 
 

262 

Fall 5 185 
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I diagrammen nedan visas skillnaden mellan att inkludera primärenergi 
och att inte göra det. I diagram 4 jämförs grundfallet (dvs utan 
renoveringar)  med fjärrvärme och med värmepump (fall 1 och fall 4). Som 
framgår av diagrammet nedan ökar energianvändningen när fjärrvärme 
ersätts med värmepump när hänsyn tas till primärenergi (figur 4). Bortser 
man från att el är en mer högvärdig energibärare är fjärrvärme, och alltså 
inte räknar med primärenergi, framstår alternativt med värmepump som 
mer energieffektivt. Samma gäller om man jämför fastigheter som har 
gjort klimatskalsåtgärder samt installerat FTX. Med hänsyn tagen till 
primärenergi blir alternativet med fjärrvärme mer resurseffektivt, medan 
det motsatta om primärenergi inte inkluderas (figur 5). Att inte inkludera 
primärenergi kan därför bli missvisade ur ett resursperspektiv. 

 
 

 

Figur 4 Skillnad av att räkna med primärenergi – fjärrvärme / värmepump – 
ej renoverade fastigheter [MWh] 
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Figur 5 Skillnad av att räkna med primärenergi – fjärrvärme / värmepump  - 
renoverade fastigheter [MWh] 

 

6.2 Förändrat effektbehov 

Hur värmeeffektbehovet varierar under året för samtliga fall med 
fjärrvärme kan ses i figur 6. Effektbehovet minskar från 48 kW till 35 kW 
vid den mest ambitiösa renoveringen, vilket motsvarar en minskning på 
28%.  
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Figur 6 Värmeeffektbehov för uppvärmnings och tappvarmvatten för fall med 
fjärrvärme (fall 1-3). 

Variationen i effektbehov för fallen med bergvärmepump kan ses i figur 7. 
Effektbehovet varierar kraftigt under sommaren då ackumulatortanken 
används i större utsträckning. En minskning med 37% av det maximala 
effektbehovet hos bergvärmepumpen kan uppnås, jämfört med utan 
renoveringsåtgärder.  

 

  

 

 
Figur 7  Värmeeffektbehov för uppvärmnings och tappvarmvatten för fall 

med bergvärme (fall 4 - 6). 
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6.3 Förändrade lokala och globala CO2 utsläpp  

 
Vad den förändrade energianvändningen hos de studerade flerbostads-
fastigheterna innebär för ett större regionalt energisystem har analyserats 
genom optimeringsverktyget MODEST.  
 
När fjärrvärmeanvändningen minskar så minskar också underlaget för att 
producera ytterligare fjärrvärme. Det betyder att i de renoveringsfallen där 
värmeunderlaget minskar så minskar också möjligheten att producera el. 
När FTX systemen introduceras innebär det att elanvändningen ökar 
samtidigt som fjärrvärmeanvändningen sjunker. Ännu tydligare blir detta 
i de fall där värmepump ersätter fjärrvärme (fall 4, 5 och 6). Då blir 
påverkan på de globala utsläppen av CO2 ytterligare större, både pga av 
ökad elanvändning men också pga av minskat kraftvärmeunderlag. I ett 
globalt perspektiv där fossilbaserad kraftproduktion reglerar marginal 
elproduktion innebär det uteblivna fjärrvärmeunderlaget ökad 
klimatpåverkan.  
 
Förändring av lokala och globala utsläpp av CO2eq i förhållande till fall 1, 
dvs ej renoverade fastigheter som är fjärrvärmeanslutna, illustreras i figur 
8 nedan. 
 

 

Figur 8 Lokala och globala utsläpp till följd av de studerade renoveringsfallen 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Om en fastighet är fjärrvärmeansluten eller om den värms upp med hjälp 
av en värmepump påverkar hela energisystemet. I ett helt förnybart 
energisystem är elvärmen en del i den framtida kraftbalansen, dvs när vi 
värmer upp våra hus och lokaler med el. Trots att våra fjärrvärmenät är väl 
utbyggda har vi fortfarande en stor del elvärme för att värma både lokaler 
och fastigheter. Den dimensionerande effekten som vi vill ha tillgång till 
en kall dag är ca 27 000 MW, av detta är ca 7 000 MW elvärme 
motsvarande ca 25%. Detta är samma storleksgrad som den effekt som 
bedöms ”försvinna” när kärnkraften fasas ur. Lägger man sedan till att 
dessa villor och lokaler som idag värms av elvärme, konverteras till 
fjärrvärme, får vi ett utökat värmeunderlag som i ett kraftvärmebaserat 
energisystem ökar vår möjlighet att producera ytterligare el. För att få 
lönsamhet ur ett kundperspektiv behöver vi självklart se över hur en sådan 
konvertering kan underlättas för den enskilde fastighetsägaren.  
 
Oerhört centralt i denna omställning är att ha regelsystem och styrmedel 
som stöttar fullt ut. Ett tydligt exempel på regelsystem som verkar åt 
motsatt håll är boverkets regelsystem för nybygga villor som får till följd 
att elvärme prioriteras framför fjärrvärme. Just kraftvärmen och 
fjärrvärmen är viktiga pusselbitar för att lösa effektfrågan.  
 
I projekt Hållbar region har effekter av att dels göra klimatskalsåtgärder, 
introducera FTX samt att byta ut värmekällan från fjärrvärme till 
värmepump studerats för två flerfamiljshus. Resultatet har sedan skalats 
upp från att representera 3 700 m2 till att motsvara drygt 270 000 m2.  
 
Om man antar att hela 500 000 fastigheter, motsvarande 50 000 000 m2 
(500 000 bostäder * 100 m2), byter från fjärrvärme till värmepump blir 
påverkan på kraftbalansen och globala CO2 emissioner än mer tydliga. För 
att illustrera detta utgår vi från ett exempel där dessa 500 000 nya 
bostäder dessutom byggs enligt Boverkets förslag på nära-
nollenergibyggnader. Det betyder att vi har ett energikrav på 55 kWh per 
m2 och år där fastighetselen bedöms uppgå till 10 kWh per m2 och år och 
energibehovet för uppvärmning och varmvatten till 45 kWh per m2 och år. 
Vidare antar vi att varje bostad har en yta på 100 m2 vilket ger en 
sammanlagd bostadsyta på 50 000 000 m2. Detta ger oss följande 
fjärrvärmebehov kontra elbehov för de 500 000 bostäderna. 
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Ett fjärrvärmebehov på 2 419 GWh ger möjligheter att öka elproduktionen 
med cirka 1 113 GWh el, vilket innebär att kraftbalansen påverkas med ca 
1 900 GWh per år. 
 
 Påverkan på kraftbalansen 

 
Fjärrvärme 

 
+567 GWh/år 

Värmepump 
 

- 1 344 GWh/år 

NETTOPÅVERKAN 1 911 GWh/år 
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7.1 Slutsatser i punktform 

• Klimatskalsåtgärder samt introduktion av FTX i de 
fjärvärmeanslutna fastigheterna i studien (fall 3) leder till halverat 
fjärrvärmebehov och ökade utsläpp av globala CO2eq med ca 1 300 
ton för en bostadsyta på 273 000 m2. 

 
• Klimatskalsåtgärder samt FTX i de värmepumpsanslutna 

fastigheterna leder till minskat elbehov med 38% och minskade 
utsläpp av CO2eq med ca 13 000 ton för en sammanlagd bostadsyta 
på 273 000 m2. 

 
• När FTX introduceras samtidigt som klimatskalsåtgärder 

genomförs i de fjärrvärmeanslutna fastigheterna i studien minskar 
effektbehovet med 28%. 
 

• När FTX introduceras samtidigt som klimatskalsåtgärder 
genomförs i de värmepumpsanslutna fastigheterna minskar  
effektbehovet med 37%. 

 
• Byte av värmekälla från fjärrvärme till värmepump leder ökade  

utsläpp av CO2eq med ca 22 000 ton för en bostadsyta på 273 000 
m2. 

 
• Byte från fjärrvärme till värmepump i de fastigheter som genomfört 

både klimatåtgärder samt introducerat FTX ökar utsläpp av CO2eq  
med ca 8 000 ton för en bostadsyta på 273 000 m2. 

 

• Om 500 000 nya fastigheter, med en sammanlagd bostadsyta på 
50 000 000 m2, byggs enligt BBRs krav på nära-nollenergi-
byggnader innebär uppvärmning med fjärrvärme istället för 
uppvärmning med värmepump att kraftbalansen förbättras med 
motsvarande ca 1 900 GWh/år. 

 
• 1 kWh fjärrvärme har inte samma värde som 1 kWh el. För att ta 

hänsyn till att el är en mer högvärdig energibärare bör en 
primärenergifaktor på 2,5 användas för elanvändning. När 
primärenergi inkluderas i jämförelse mellan att värma en fastighet 
med fjärrvärme eller med värmepump leder alternativet med 
fjärrvärme till en lägre energianvändning, och följaktligen till lägre 
globala emissioner av CO2eq. 
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8 FORTSATT ARBETE  

De senaste decennierna har tjänsteerbjudanden har fått en ökad betydelse, 
och kundernas medvetande om vilka tjänster som ett energibolag erbjuder 
varierar. Vi vet också av ett flertal tidigare studier att förutsättningarna för 
ett lyckosamt effektiviseringsarbete är ledningens engagemang. Om inte 
ledningen för ett företag visar att omställning till ökad hållbarhet är 
prioriterad kommer inte ens de mest lönsamma åtgärder att bli 
implementerade. Detta ser vi som kärnan i etapp 2 av Hållbar region, dvs 
att studera både tjänstebaserade affärsmodeller med fokus på tjänste- och 
kundrelaterade lösningar samt hur vi kommer vidare från identifierade 
lönsamma åtgärder som kan stärka det regionala samarbetet mellan 
fastighetsbolag och energibolag, till verkligt genomförda åtgärder. 
Samtliga analyser kommer att ha tre perspektiv; det gemensamma 
energisystemet, fastighetsbolaget och fjärrvärmebolaget. 
 
Vi tänker oss ett upplägg av etapp 2 som liksom etapp 1 består av en 
kombination av workshoppar och forskning. Vi planerar därför att 
fortsätta bjuda in talare och workshopsledare till workshops med olika 
tematiska inriktningar för att på så sätt få fortsatt bra underlag och input 
till projektet. Vilka som är mest intressanta att bjuda in, och vilka som på 
bästa sätt kan bidra till projektets fortsatta utveckling, diskuteras självklart 
gemensamt med alla aktörer inom projektet. 
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