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Förord 

E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där akademi 
och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster.  

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är en samhällsutmaning 
att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska kunna nå våra nationella mål inom klimat 
och miljö. I E2B2 bidrar vi till energieffektivisering inom byggande och boende på flera sätt. Vi 
säkerställer långsiktig kompetensförsörjning i form av kunniga människor. Vi bygger ny kunskap i 
form av nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och vi visar att de 
fungerar i verkligheten.  

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, materialleverantörer, 
installationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter etcetera med akademi, institut 
och andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i programmet.   

Miljövärdering av byggnaders energianvändning i ett systemperspektiv är ett av projekten som har 
genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av IVL 
Svenska Miljöinstitutet och har genomförts i samverkan med Skanska, Fortum Värme, Göteborg 
Energi, E.ON, HSB, Tekniska Verken Linköping, NCC, Akademiska hus, Energieffektiviseringsföretagen, 
Comfort samt Energiföretagen Sverige.  

För att ta reda på vilka de miljömässiga följderna blir av valet av energilösning i en byggnad har man 
hittills ofta utgått från miljövärdering av energibärare som bygger på årsvisa värden och dagens 
energisystem, men det kan ge missvisande resultat. I detta projekt har en ny metod utvecklats av 
forskare vid IVL som ger svar på vad energivalet får för konsekvenser sett ur ett systemperspektiv. 

Stockholm, 7 december 2017  

 

Anne Grete Hestnes, 

 

Ordförande i E2B2 

Professor vid Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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Författarens förord  

Projektet ”Miljövärdering av byggnaders energianvändning i systemperspektiv” har genomförts med 
hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av IVL Svenska Miljöinstitutet och har 
genomförts i samverkan med Skanska (Jonas Gräslund), Fortum Värme (Erik Dotzauer), Göteborg 
Energi (Charlotta Abrahamsson), E.ON (Mats Fredriksson), HSB (Roland Jonsson), oberoende konsult 
Johnny Kellner, Tekniska Verken Linköping (Johan Lundén), NCC (Hannes Schmied och Elsa Fahlén), 
Akademiska hus (Johan Tjernström), Energieffektiviseringsföretagen (Mikael Gustafsson), Comfort 
(Annika Karlsson), samt Energiföretagen Sverige (Raziyeh Khodayari).  
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Sammanfattning 

I detta projekt tillämpas en metodik för värdering av byggnaders energianvändning ur miljösynpunkt. 
Med ”Tidstegsmetoden” analyseras miljökonsekvenserna av byggnaders energilösningar. Metoden 
visar effekterna av olika val och kan ge underlag till beslut i planering av renovering och nybyggnation. 
Utgångspunkten är att analysera konsekvenser i det omgivande energisystemet (elproduktion, 
fjärrvärmeproduktion och bränslemarknader) av en förändrad energianvändning i byggnader. För att 
kunna bedöma detta är tidsaspekten central. Tidstegsmetoden hanterar därför två olika 
tidsdimensioner. Den ena avser den framtida utvecklingen av energisystemet – från nu och ca 20 år 
framåt i tiden – den andra avser variationen över året. Utvecklingen av Tidstegsmetoden har skett i ett 
parallellt forskningsprojekt drivet av IVL i dialog med representanter från energi- och byggbransch. 

För att täcka en del av de många osäkerheter som är kopplade till en framåtblickande analys används 
flera olika scenarier. Detta ger ett resultatspann för miljöpåverkan av de studerade 
byggnadsenergilösningarna. Metoden går att applicera på ett flertal miljöaspekter. Som exemplifiering 
av metoden beräknas i denna rapport klimateffekten (påverkan på CO2e) av ett antal olika 
byggnadslösningar. Detta har gjorts för ett flerfamiljshus byggt under miljonprogrammet, och för tre 
olika typer av fjärrvärmenät. 

Resultaten indikerar att energilösningar som minskar fjärrvärmeanvändningen men som samtidigt 
ökar fastighetselanvändningen i många fall ökar den totala klimatpåverkan i ett 
konsekvensperspektiv. Detta beroende på att de marginella CO2e-utsläppen i testade 
fjärrvärmesystem är betydligt lägre än de marginella CO2e-utsläppen från elsystemet för de använda 
scenarierna. Fördelaktigt ur klimatsynpunkt framstår lösningar som minskar fjärrvärmebehovet vid 
låga utomhustemperaturer och bidrar till ett lågt fastighetselbehov. 

 

Nyckelord: miljövärdering, konsekvensanalys, scenarier, energieffektivisering, fjärrvärme, energisystem, 
fallstudier 
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Summary 

This project uses a methodology for the evaluation of energy use in buildings from an environmental 
perspective. The "Time-slice method" is a method of analyzing the environmental impact of energy 
solutions in buildings. The method demonstrates the effects of different choices and it can provide 
decision support in planning of renovation and construction of buildings. The starting point is to 
analyze the consequences in the surrounding energy system (electricity generation, district heat 
production and fuel markets) of a change in energy use in buildings. To assess this, the time aspect is 
central. The Time-slice method therefore manages two different time dimensions. One concerns the 
future development of the energy system - from now and about 20 years ahead - the second concerns 
variation over the year. The development of the Time slice method has taken place in a parallel 
research project run by IVL in dialogue with representatives from the energy and construction 
industry. 

To cover some of the many uncertainties associated with a forward-looking analysis, several different 
scenarios are used. This gives a result interval for the environmental impact of the studied building 
energy solutions. The method can be applied to a number of different environmental aspects. To 
exemplify the method, this report estimates the climate impact (impact on CO2eq emissions) of a 
number of different building energy solutions. This is carried out for a multi-family house built under 
the “million program” (a public housing program in Sweden in the 60’s and 70’s) and for three different 
types of district heating systems.  

The results indicate that energy solutions that reduce district heating use but, at the same time, 
increase electricity use in many cases increase the overall climate impact. This is because the marginal 
CO2eq emissions in tested district heating systems are significantly lower than the marginal CO2eq 
emissions of the electricity system for the used scenarios. It is found that solutions that reduce the 
district heat demand at low outdoor temperatures and contribute to a low electricity demand are 
advantageous from a climate perspective. 

Keywords: environmental valuation, consequential analysis, scenarios, energy efficiency, district heating, 
energy systems, case studies 
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1 Inledning och bakgrund 

Att välja miljömässigt gynnsamma energilösningar i byggnadsbeståndet kommer vara en viktig del i 
omställningen till ett mer hållbart energisystem. I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 % av 
energianvändningen. Sektorns energianvändning är till ungefär 50 % el, 30 % fjärrvärme och 20 % 
bränslen såsom biobränslen och eldningsolja. Även om det svenska elsystemet är baserat på ungefär 
hälften förnybar energi och fjärrvärmesystemen i mycket stor utsträckning är baserade på förnybar 
och återvunnen energi, så kan energieffektivisering och smarta energilösningar i det svenska 
byggnadsbeståndet få stor betydelse. Energisystem och energimarknader är betydligt vidare än enbart 
det svenska eller lokala el- och/eller fjärrvärmesystemet. Genom energieffektivisering och 
energismart byggande möjliggörs exempelvis att energibärare kan användas i andra sektorer eller 
länder, att energi kan sparas till andra tidpunkter på dygnet eller året eller att dyra topplastbränslen 
kan undvikas. 

1.1 Syfte 
Projektet syftar till att genom fallstudier kvantitativt testa och exemplifiera en metod för 
miljövärdering av energilösningar och åtgärder i byggnader. Ett underliggande syfte är också att 
genom dialog med aktörer inom området skapa en förankring av metoden och bättre förutsättningar 
för en samsyn kring miljövärderingsaspekter kopplat till byggnaders energianvändning.  

Projektet har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och en aktörsgrupp med representation från 
bland annat energisektorn, byggbranschen och fastighetsbranschen. Utvecklingen av metoden, som 
benämns Tidstegsmetoden, har skett i tidigare samt i parallella forskningsprojekt och redovisas även 
av Gode, et al. (2015) och Hagberg, et al. (2017). 

1.2 Avgränsningar 
Projektet tillämpar en metod som bygger på konsekvensanalys för att kunna ge information om 
miljöeffekterna av ett specifikt beslut/åtgärdsval. Perspektivet ska inte förväxlas med 
bokföringsanalys som syftar till att fördela emissioner och/eller resursanvändning mellan olika 
system, oftast baserat på årsmedelvärden. I en bokföringsanalys kartläggs miljöbelastning för ett 
system som hör till en aktör eller en funktion. Resultatet blir en miljöprofil för aktören eller funktionen 
som anger hur stor miljöbelastning de kan sägas ansvara för. Bokföringsanalysen avspeglar dock inte 
förväntade effekter av en förändrad energianvändning, bl.a. eftersom den normalt inte tar hänsyn till 
driftordning mellan olika energianläggningar eller vid vilken tidpunkt de är i drift.  

Den använda metoden fångar inte alla aspekter av en byggnads miljöpåverkan. Bland annat tas inte 
hänsyn till energianvändningen i byggfasen, alltså energin som krävs för att bygga eller renovera 
byggnaden eller de material som ingår i byggnaden. Istället fokuseras på energianvändningen under 
driften av byggnaden. 

Metoden ska visa på effekter av olika byggnadsenergilösningar som i många fall har en lång livslängd. 
Vi har i miljövärderingarna (framför allt kopplat till miljövärderingen av el) ansatt en tidsperiod på 20 
år, motsvarande tidsperioden ca 2020–2040. Metoden kan användas för att analysera många olika 
resurs- och miljöaspekter. I rapporten har vi valt att kvantifiera klimatpåverkan som exempel. Det är 



 

 

 

9 

MILJÖVÄRDERING AV BY GGN ADERS ENERGI ANV ÄNDNING I  ETT SYSTEMPERSPEKTI V  

dock fullt möjligt att även analysera andra aspekter som t.ex. resurseffektivitet och luftföroreningar 
(se också Hagberg, et al., 2017). 
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2 Genomförande 

Projektet har genomförts i dialog mellan forskare och näringsliv. Projektgruppen med forskare har 
drivit arbetet och representanter från olika aktörer inom bygg-, energi- och fastighetsområdet har 
granskat arbetet och bidragit med indata och synpunkter (se Författarens förord). Parallellt med det 
här genomförda projektet, vilket fokuserar på tillämpning, test och förankring av Tidstegsmetoden, så 
pågick ett metodutvecklingsprojekt (se Hagberg, et al. 2017) i vilket metoden vidareutvecklades och 
förfinades från sin första version (se Gode et al., 2015). En viktig del i projektprocessen har varit de 
dialogmöten som anordnats med jämna mellanrum under projektets gång. Under mötena har aspekter 
kopplat till metod, indata, scenarier och fallstudier diskuterats av forskare och den projektanknutna 
aktörsgruppen.  

2.1 Tidstegsmetoden – översikt 
Tidstegsmetoden (Gode et al., 2015; Hagberg, et al. 2017) utgör en metod för att analysera 
miljökonsekvenserna av byggnaders energilösningar. Metoden ska visa på effekterna av olika val och 
ge underlag för planering av byggnaders energilösningar. Därför är utgångspunkten att analysera 
konsekvenser av förändrad energianvändning, alltså en jämförelse av olika energilösningar mot en 
referens. I miljövärderingstermer brukar detta kallas konsekvensanalys (i kontrast till ett 
bokföringsperspektiv, se avsnitt 1.2 samt Hagberg, et al. 2017). Energilösningar kan vara både 
lösningar för förbättrad energieffektivitet och för produktion av förnyelsebar el, värme eller kyla. Med 
metoden jämförs energiåtgärder för en byggnad mot en referensbyggnad utan åtgärderna installerade.  

Inom många standarder och klassificeringar analyseras byggnaders energi- och miljöprestanda på 
årsbasis. Det innebär att energibesparande åtgärder och egenproducerad värme och el räknas av på 
årsbasis och miljövärderas lika oavsett när under året som användningen påverkas. Detta trots att 
exempelvis värmeproduktionen i svenska fjärrvärmesystem varierar över året. Produktionen över 
året är därmed kopplad till olika miljöpåverkan. Vid nybyggnation eller byte av energilösning i 
befintlig byggnad förändras värmebehovet vilket får konsekvenser för produktionen.  

Metoden hanterar två olika tidsdimensioner. Det ena kallar vi dynamik och avser utvecklingen av el- 
och fjärrvärmesystemen över flera år – från nu och ca 20 år framåt i tiden. Det andra tidsbegreppet är 
tidsupplösning, vilket avser variationer över ett år, alltså över säsonger, månader och dygn. 

Metoden består principiellt av fem olika delar (figur 1): 

(1) Beräkning av tidsupplöst skillnad i byggnadens energianvändning från studerade 
energiåtgärder. Byggnads- och åtgärdsspecifika data tas fram genom energiberäkningar med 
hjälp av programvara för energisimuleringar.  

(2) Bestämning av tidsupplösta miljövärden för en förändrad användning av fjärrvärme och/eller 
fjärrkyla. Aktiviteten resulterar i faktorer (t.ex. emissionsfaktorer) för den förändrade 
miljöpåverkan som blir konsekvensen av en förändrad produktion i fjärrvärmesystem 
respektive fjärrkylesystem. Lokal data för det aktuella systemet bör användas.  

(3) Bestämning av tidsupplösta miljövärden för en förändrad användning av el. Aktiviteten 
resulterar i faktorer (t.ex. emissionsfaktorer) för den förändrade miljöpåverkan som blir 
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konsekvensen av en förändrad produktion i elsystemet. Eftersom systemet kan förväntas 
förändras under kommande år används ett framåtblickande konsekvensperspektiv. 

(4) Bestämning av miljövärden för bränslen. Aktiviteten innebär i första hand sammanställning 
av miljödata från litteratur. I jämförelse med ovan nämnda energibärare (fjärrvärme, fjärrkyla 
och el) används här i stor utsträckning livscykelanalysdata med bokföringsperspektiv. För 
avfallsförbränning bedöms det emellertid finnas anledning att ansätta ett 
konsekvensperspektiv vid en förändrad bränsleanvändning, då en förändring kan ge upphov 
till olika miljökonsekvenser som beror av den alternativa hanteringen.  

(5) Den sista delen i Tidstegsmetoden innebär att beräkna miljöpåverkan av de aktuella 
energiåtgärderna baserat på de beräknade förändringarna i energianvändning och fastställda 
miljövärdesfaktorerna för fjärrvärme, fjärrkyla, el och/eller bränslen. Detta görs för olika 
scenarier för att undersöka robustheten i energilösningarnas miljöpåverkan utifrån olika 
förutsättningar och framtida utvecklingsvägar.  

Tidstegsmetoden är en metod som kan appliceras för ett flertal miljöaspekter (t.ex. 
växthusgasutsläpp, luftföroreningar och resursanvändning). I de kvantitativa beräkningsfall som 
presenteras i rapporten fokuseras på utsläpp av växthusgaser (utsläpp av CO2e). 

 

 

Figur 1: Överblick av de olika principiella delarna av beräkningsgång. Utmärkande för metoden är dess 
fokus på tidsupplösning, framåtblickande och konsekvensperspektiv. 

 

2.2 Scenarier och emissionsfaktorer  
Miljövärderingsberäkningarna inkluderar effekterna i ett systemperspektiv av förändrad efterfrågan 
på energi i byggnader. Effekterna kan inkludera förändrad användning av fjärrvärme, elenergi och 
användning av bränslen.  
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12 

MILJÖVÄRDERING AV BY GGN ADERS ENERGI ANV ÄNDNING I  ETT SYSTEMPERSPEKTI V  

För förändrad bränsleanvändning inkluderar beräkningarna de utsläpp av växthusgaser som sker 
under bränslenas livscykel. I de flesta fall hanteras detta med en enkel metod: utsläppsdata samlas in 
för de olika processerna och transporterna i bränslekedjan och summeras till en totalsiffra. Sådana 
beräkningar har gjorts många gånger förut och vi kan använda oss av resultat sammanställd i 
litteraturen. För energiutvinning ur avfall bedöms systemeffekterna vara mer komplicerade och här 
används därför tre ”avfallsscenarier” för beräkning av klimatpåverkan i fallstudien, se vidare bilaga A.  

För el, fjärrvärme och fjärrkyla beror emissionsfaktorerna på var användningen sker (t ex vilket 
fjärrvärmenät) och vilken produktion som påverkas under den aktuella tidpunkten. Tre olika 
”elscenarier” har tagits fram för beräkning av klimatpåverkan i fallstudien, se bilaga B. Exempel på 
klimatpåverkan från förändrad fjärrvärmeanvändning har tagits fram för olika typer av 
fjärrvärmesystem, se bilaga C (för fjärrkyla, se Hagberg et al, 2017). Då det finns ett tydligare samband 
mellan utomhustemperatur och variation i fjärrvärmeproduktion än mellan tid på året och 
fjärrvärmeproduktion, tas i metoden en temperaturberoende marginalmix för fjärrvärme fram. Det 
ger en sannolikhetfördelning för hur vanligt det är att en viss produktionsteknik utgör 
marginalproduktion (den produktion som påverkas vid en förändrad efterfrågan) vid en viss 
utomhustemperatur. Från denna tas en emissionsvektor fram, vilken också beror av el- och 
avfallscenarierna. Exempel på marginalmix och emissionsvektor (CO2e) uppdelat för ett stort 
fjärrvärmenät illustreras i figur 2 (fler exempel återfinns i bilaga C).  

 
Figur 2: Temperaturindelad marginalmix (vänster Y-axel) för stort nät samt fjärrvärmenätets 
emissionsvektor (höger Y-axel) för tre elscenarier och tre avfallsscenarier. Scenariobeteckningar: L – Låg, 
R – Referens, H – Hög, A – Avfall (för vidare scenarioförklaring, se bilaga A, B. och E). 

2.3 Tillämpning av metod – fallstudier 
I projektet testas metod och framtagen CO2e-emissionsdata för ett renoveringsprojekt av ett 
flerbostadshus byggt inom ramen för miljonprogrammet. Som exempel har fem olika 
energiåtgärdspaket tagits fram för att se deras klimatpåverkan. Andra typer av såväl byggnader som 
energiåtgärder är emellertid möjliga att analysera med samma beräkningsgång. Flerfamiljshuset 
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består av tre våningsplan med hyresrätter samt ett källarplan och ligger i ett bostadsområde med ett 
20-tal liknande byggnader. Tabell 1 anger grundläggande information om byggnaden.  

I tabell 2 visas vilka energiåtgärder som ingår i de fem åtgärdspaketen. Dessa omfattar både tekniska 
installationer och förändring av byggnadens klimatskal. Åtgärderna och åtgärdspaketen har under 
projektets gång diskuterats och tagits fram i samråd med representanter från byggbranschen. 
Åtgärderna avser att representera tänkbara och relevanta val vid renovering av ett flerfamiljshus från 
miljonprogrammet.  

Tabell 1: Grundläggande information om referensbyggnaden 

Uppgifter om flerfamiljshuset som valts som referensbyggnad 

Byggår 1969 

Energi för uppvärmning 80 kWh/m2 Atemp 

Energi för tappvarmvatten 30 kWh/m2
 Atemp 

Fastighetsel 11 kWh/m2 Atemp 

Atemp 2525 m2 

Umedel 0,73 W/m2, K 

Allmänt om byggnaden Trevånings lamellhus med stomme i betong, bärande tvärgående väggar och 

längsgående utfackningsväggar. Balkonger längs hela södersidan.  Frånluftsventilation 

med luftintag vid radiatorer.  

 

Tabell 2: Översikt över hur olika energiåtgärder kombinerats i åtgärdspaketen (FVP, FTX, KLI, FVP+KLI, 
FTX+KLI). Förkortningar: FVP, frånluftsvärmepump; FTX, från- och tilluft med värmeåtervinning; KLI, 
klimatskalsåtgärder.  

Åtgärder FVP FTX KLI FVP + 
KLI 

FTX + 
KLI 

Frånluftsvärmepump (FVP) x   x  

Från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)  x   x 

Klimatskalsåtgärder:  

fönsterbyte och tilläggsisolering av vindsbjälklag (KLI) 
  x x x 
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3 Resultat 

3.1 Energiberäkningar 
Det beräknade energibehovet för referensbyggnaden och de olika energiåtgärdspaketen presenteras 
uppdelat på energibärare i figur 3. Beräkningarna görs på timbasis, men presenteras på månads- och 
årsbasis (av grafiska skäl).  

Alla studerade åtgärder ger en minskad fjärrvärmeanvändning. Störst besparing sker för alla åtgärder 
under vinterhalvåret. Frånluftsvärmepumplösningen (FVP) ger även en förhållandevis stor minskning 
under sommaren. Avseende fastighetselsanvändning ger klimatskalsåtgärderna (KLI) ingen skillnad 
mot referensbyggnaden, medan FTX och särskilt FVP ger en ökning.  

 

 

(a) fjärrvärme, månadsvärden 

 

(b) fastighetsel, månadsvärden 
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(c) fjärrvärme och fastighetsel, årsvärden 

Figur 3: Beräknat fjärrvärmebehov och fastighetselbehov för referensbyggnaden och respektive 
åtgärdspaket för ett normalår som månadsvärden (a och b) och årsvärden (c) (beräkningarna sker på 
timbasis). Förkortningar: FVP, frånluftsvärmepump; FTX, från- och tilluft med värmeåtervinning; KLI, 
klimatskalsåtgärder.  

 

3.2 Klimatpåverkan 
Genom att kombinera de tidsupplösta beräkningarna för byggnadens energianvändning med de 
tidsupplösta och konsekvensbaserade miljövärdena (CO2e) för fjärrvärme och el fås resultatet för de 
olika åtgärdernas klimatpåverkan från ett konsekvensperspektiv. I detta fall har byggnaden ingen 
fjärrkyleanvändning eller direkt användning av bränslen. 

I figur 4 visas den totala klimatpåverkan för en förändrad energianvändning för byggnaden under ett 
år för en specifik scenariokombination (referensscenario för el och avfall) och för ett specifikt 
fjärrvärmenät, vilket här benämns ”stort fjärrvärmenät”. Klimatpåverkan är uppdelad per 
energibärare, d.v.s. på utsläpp från el respektive från fjärrvärme. Positiva värden innebär en ökad 
klimatpåverkan och negativa värden en minskad miljöpåverkan av åtgärderna i jämförelse med 
byggnaden i referensutförande. I dessa fallstudier har en förändrad elanvändning betydligt större 
effekt på klimatpåverkan än en förändrad fjärrvärmeanvändning. Med det ansatta 
konsekvensperspektivet ökar den totala miljöpåverkan för alla åtgärdspaket utom för KLI (fönsterbyte 
och isolering vind) där elförbrukningen inte påverkas.  

Figur 5 visar den samlade effekten på klimatpåverkan för både el och fjärrvärme för samtliga 
framtagna kombinationer av scenarioförutsättningar (el och avfall) för samma fjärrvärmenät. 
Scenariokombinationerna spänner upp ett utfallsrum för de olika åtgärdspaketen och ger på så sätt en 
uppskattning av osäkerheterna kopplat till åtgärdernas miljöpåverkan. Miljövärderingen av 
marginalel kan sägas bli dimensionerande för utfallet för dessa fall. Val av avfallsscenario spelar också 
in, men ger inte lika stor spridning som elscenarierna. För de studerade fallen är den ökade 
klimatpåverkan på grund av ökat elbehov generellt större än den minskade klimatpåverkan till följd 
av minskat fjärrvärmebehov. 
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I bilaga C presenteras motsvarande resultat för ett ”medelstort” respektive ett ”litet” fjärrvärmenät. 
En jämförelse mellan typnäten visar att spridningen är likartad för en specifik åtgärd. Även i absoluta 
tal skiljer det inte så mycket mellan de tre typnäten. Andra fjärrvärmesystem, t.ex. med högre 
fossilandel, skulle emellertid kunna ge större skillnader.  

 

Figur 4: Exempel på klimatpåverkan för olika åtgärdspaket, med referensscenario för el och avfall för 
typnätet ”stort fjärrvärmenät”. Klimatpåverkan avser hela byggnadens förändrade energianvändning 
under ett år. 

 

Figur 5: Total årlig klimatpåverkan av förändrad energianvändning för fem olika åtgärdspaket för 
energieffektiv renovering av ett flerbostadshus byggt inom miljonprogrammet. Typnät: ”stort 
fjärrvärmenät”. Scenariobeteckningar: L – Låg, R – Referens, H – Hög, A – Avfall, EL-Elektricitet (för 
vidare scenarioförklaring, se bilaga A, B. och E).  
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4 Diskussion och slutsatser 

Grundprincipen i Tidstegsmetoden är att identifiera konsekvenser i det omgivande energisystemet 
(elproduktion, fjärrvärmeproduktion och bränslemarknader) av förändrad efterfrågan till följd av 
energiåtgärder i byggnader. När i tiden energianvändningen sker är en viktig del i metoden. Likaså tar 
metoden hänsyn till i vilken driftsordning el- och värmeproduktionsanläggningar körs samt hur 
framtida utveckling och investeringar i systemet påverkar utfallet. På så sätt har metoden flera 
fördelar när det gäller att utvärdera konsekvenserna av en förändrad energiefterfrågan från 
investeringar som under en lång tid kommer att finnas kvar i systemet. Detta i jämförelse med 
angreppsätt där man baserar miljövärderingen på bakåtblickande statistiska årsmedelvärden (som 
för el, t.ex. svensk eller nordisk elmix).  

Dagens energisystem kan förväntas utvecklas över tid, men exakt hur utvecklingen kommer att se ut 
är förstås omöjligt att fastställa idag. Det finns alltså en osäkerhet kopplad till de antaganden om 
framtiden som metoden bygger på. Osäkerheten hanteras här med hjälp av olika scenarier. 
Scenarierna bör vara utformade så att de tillsammans täcker in ett förhållandevis brett, men relevant, 
utfallsrum. Dessa avser att tillsammans visa på ett rimligt spann för miljöpåverkan för den 
byggnadslösning som studeras. Resultaten är således scenarioberoende på ett annat sätt än vid 
användandet av statistiska medelvärden, vilket kan uppfattas som en nackdel. 

Som exemplifiering av metoden har klimateffekten av ett antal olika energilösningar för ett 
fjärrvärmeuppvärmt flerfamiljshus byggt under miljonprogrammet beräknats. Fjärrvärmesystem är 
olika, och bedömningar av energilösningars påverkan bör i möjligaste mån därför göras för de lokala 
förutsättningarna. För de inom detta projekt tre testade fjärrvärmenäten (ett som representerar ett 
stort svenskt nät, ett som representerar ett medelstort svenskt nät, och ett som representerar ett litet 
svenskt nät) utfaller klimatpåverkan för de studerade byggnadsåtgärderna emellertid relativt likartat. 
För fjärrvärmenät med ett högre inslag av fossila bränslen än vad som här testats, kan utfallet bli 
annorlunda. 

Fallstudieresultaten indikerar att energilösningar som minskar fjärrvärmeanvändningen men som 
samtidigt ökar fastighetselanvändningen (t.ex. FVP) i många fall ökar den totala klimatpåverkan. Detta 
beroende på att de marginella CO2e-utsläppen i testade fjärrvärmesystem är betydligt mindre än de 
marginella CO2e-utsläppen från elsystemet för de använda elscenarierna. Fördelaktigt ur 
klimatsynpunkt framstår lösningar som minskar fjärrvärmebehovet vid låga utomhustemperaturer 
och bidrar till ett lågt fastighetselbehov. Av de undersökta lösningarna ger klimatskalsåtgärder det 
bästa utfallet från klimatpåverkanssynpunkt under de antagna förutsättningarna.  

Elens klimatpåverkan blir en av de stora skillnaderna mellan att använda medelvärden (t.ex. nordisk 
elmix) mot att, som här, använda modellerade värden för förändringskonsekvensen i systemet. Detta 
då en förändrad efterfrågan i det nordeuropeiska elsystemet påverkar produktionen från 
anläggningar med låga CO2e-utsläpp, som t.ex. vatten- och vindkraft, i mycket mindre grad än 
produktionen från anläggningar med höga CO2e-utsläpp, som t.ex. kolkraft. Samtidigt är osäkerheten 
kopplad till framtida marginella CO2e-utsläpp i elsystemet betydande. Den sammantagna spridning 
som framtidens tänkbara elsystem och tillhörande marginaltekniker kan komma att få är därmed stor. 
Detta avspeglar sig i de resultat som presenteras från fallstudierna.   
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Det kan vara viktigt att påpeka att de marginaleffekter som bestäms i energisystemet som en följd av 
en förändrad energianvändning bara är representativt i ett visst intervall. Sker stora förändringar i 
efterfrågan kommer de marginalscenarier som presenterats inte längre vara representativa (och i 
praktiken behöva uppdateras). Ett exempel kan vara att fjärrvärmemarginalen under vissa 
förutsättningar (bland annat höga utomhustemperatur, och avfallskraftvärme på marginalen) 
redovisade negativa CO2e-utsläpp vid en ökad värmeefterfrågan (se figur 2). Detta kan tolkas som att 
det under dessa förutsättningar är bättre ur ett klimatperspektiv ju mer värme som används. På grund 
av kapacitetsbegränsningar i den aktuella marginalproduktionsanläggningen kommer ju emellertid en 
större ökning av värmeefterfrågan leda till att andra anläggningar (med högre driftskostnad) tas i drift 
och därmed förändras även egenskaperna för marginalproduktionen.  

Byggnaden som analyseras i denna rapport är fjärrvärmeuppvärmd men metoden kan även användas 
för byggnader som inte är fjärrvärmeanslutna. Beroende på vad som utgör uppvärmning i 
referensfallet, så kan naturligtvis utfallet för olika energilösningar i byggnaden bli väldigt olika. Likaså 
kan metoden tillämpas för andra miljöaspekter än klimat, såsom resursanvändning och 
luftföroreningar. 

I en fortsatt tillämpning kan utvecklat tillvägagångssätt bidra till miljömässigt mer välgrundade beslut 
vid renovering och nybyggnation av fastigheter. Som projektet visat så är metodiken redan nu 
tillämpbar, men en vidare och bredare användning av metoden kan understödjas och underlättas av 
utveckling av ett användarvänligt verktyg.  
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Bilaga A: Bränslen 

I detta projekt studeras effekterna i ett systemperspektiv av förändrad efterfrågan av energi i 
byggnader. Effekterna kan inkludera förändrad användning av flera olika bränslen, både direkt och 
indirekt via en förändrad användning av fjärrvärme och elenergi. Beräkningarna inkluderar de utsläpp 
av växthusgaser som sker under bränslenas livscykel. I de flesta fall hanteras detta med en rättfram 
metod: utsläppsdata samlas in för de olika processerna och transporterna i bränslekedjan och 
summeras till en totalsiffra. Sådana beräkningar har gjorts många gånger förut och vi kan använda oss 
av deras resultat (för använda värden, se Hagberg et al, 2017).  

För energiutvinning ur avfall bedöms systemeffekterna vara mer komplicerade och detta hanteras 
därför genom tre kontrasterande scenarier. Ett minskat behov av avfallsbaserad fjärrvärme kan ha en 
rad olika konsekvenser. Osäkerheten är stor i vilken av de möjliga effekterna som dominerar. Vi 
använder inom detta projekt tre olika scenarier för att exemplifiera detta: 

• Referensscenario: minskat behov av avfallsbaserad värme antas leda till att mer värme kyls 
bort. 

• Klimattungt scenario: minskat behov av avfallsbaserad värme antas leda till minskad 
värmeproduktion från avfall i Sverige, till minskad avfallsimport och till att mer avfall 
förbränns med elutvinning i ett annat europeiskt land. Elenergin antas ersätta el producerad 
från naturgas. 

• Klimatsnålt scenario: minskat behov av avfallsbaserad värme antas leda till minskad 
värmeproduktion från avfall i Sverige. Minskningen i avfallsimport leder i detta scenario till 
att deponeringen av obehandlat restavfall ökar i ett annat europeiskt land. Deponeringen 
antas ske i en modern välutformad deponi, där 70 % av den metan som bildas under en 
hundraårsperiod tas tillvara som deponigas. 

Vi beräknar klimatpåverkan i dessa scenarier med WAMPS (WAste Management Planning System), en 
LCA-modell för avfallshantering (https://wamps.ivl.se/prod/) som utvecklats av IVL. Resultatet av 
detta redovisas i tabell 3. Ytterligare bakgrund och analys kring använda avfallscenarier ges av 
Hagberg et al. (2017).  

Tabell 3. Tabellen visar resultatet för användning i Sverige av en ökad mängd värme från avfall (med 
eller utan ökad avfallsförbränning i Sverige som följd).  Scenarierna i tabellen har olika systemgräns: 
referensscenariot avser klimatpåverkan av en ökad mängd avfallsvärme i Sverige; för det klimattunga 
och det klimatsnåla scenariot avser värdena klimatpåverkan av de uppströms effekterna men den totala 
klimatpåverkan beror av vilken typ av användning som sker i Sverige, d.v.s. värmeproduktion eller 
kraftvärmeproduktion och, i det senare fallet, vilket elscenario som används. 

 Referensscenario: 
minskad bortkylning 

Klimattungt scenario:  
minskad elproduktion 

Klimatsnålt scenario:  
minskad deponering 

Klimatpåverkan (kg CO2e/MWh_värme) 0 - - 

Klimatpåverkan (kg CO2e/MWh_avfall) - 71 -46 

https://wamps.ivl.se/prod/
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Bilaga B: Elscenarier 

Då den framtida utvecklingen av elsystemet och hur en förändrad elefterfrågan kan komma att 
påverka utsläppen från systemet är osäkert, används här tre stycken olika scenarier vilka tillsammans 
avser att spänna upp ett utfallsrum för hur elmarginalen (det vill säga den elproduktion som påverkas 
av en förändrad elefterfrågan) kan komma att utvecklas i framtiden. Scenarierna är utformade så att 
de representerar olika utvecklingsvägar för elmarginalen, som i olika grad är baserade på fossilkraft 
respektive förnybar kraft. Därmed har de också olika nivåer av utsläpp av växthusgaser och 
representerar tre olika nivåer för elproduktionsmarginalens ”klimattyngd”, från klimattungt till 
klimatsnålt. Vi benämner scenarierna: ”klimattungt”, ”referens” och ”klimatsnålt”.  

För att framställa scenarierna används en optimerande energisystemmodell som givet de 
förutsättningar som definieras generar den kostnadsminimerade utvecklingen av systemet. Figur 6 
visar utfallet från modelleringen avseende hur årsmedelvärdet för marginalelens klimatpåverkan 
förändras från år 2020 till år 2040 för de olika scenarierna. Figur 7 visar hur elanvändningens 
klimatpåverkan varierar över året under ett genomsnittligt år för perioden 2020-2040. Värdena i figur 
7 utgör indata till beräkningarna av byggnadslösningarnas klimatpåverkan.  

Ytterligare information om elscenarierna, metod och modell ges av Hagberg et al. (2017). 

 

 

Figur 6. Årsvisa medelvärden för elens CO2e -marginal för respektive scenario 
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Figur 7. CO2e emissionsfaktorer för marginalel per modellens tidssteg över tidsperioden (2020–2040) 
som helhet för respektive elscenario. Streckade linjer avser medelvärdet över alla tidssteg och hela 
tidsperioden.  
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Bilaga C: Fjärrvärme - typnät 

Fallstudierna i projektet baseras på olika typnät för fjärrvärme: ett stort nät (med kraftvärme), ett 
mellanstort nät (med kraftvärme) och litet nät (utan kraftvärme). Det lilla fjärrvärmenätet är helt 
biobaserat och de två större näten har inslag av fossila bränslen samt en stor andel avfallsförbränning. 
Exemplen är framtagna med inspiration av Stockholms, Linköpings respektive Kungsbackas 
fjärrvärmesystem. Det bör påpekas att ytterligare verk emellertid har tillkommit i dessa nät i 
jämförelse med den situation som har simulerats.  

Som beskrivits i rapporten tas i metoden en marginalmix för fjärrvärme fram vilken ger en 
sannolikhetfördelning för hur vanligt det är att en viss produktionsteknik utgör marginalproduktion 
vid en viss temperatur. Från denna tas en emissionsvektor som beror av utomhustemperaturen fram, 
vilken också beror av elscenario och avfallscenario. Tillvägagångssättet för detta beskrivs närmare av 
Gode et al. (2015) och Hagberg et al. (2017).  

I avsnitt 2.2 (figur 2) illustreras marginalmix och emissionsvektor för det stora fjärrvärmenätet. I figur 
8 och 9 nedan illustreras motsvarande resultat för det medelstora och det lilla nätet.  

 

 

Figur 8: Temperaturindelad marginalmix (vänster Y-axel) för medelstort nät samt fjärrvärmenätets 
emissionsvektor (höger Y-axel) för tre elscenarier och tre avfallsscenarier. Scenariobeteckningar: L – Låg, 
R – Referens, H – Hög, A – Avfall (för vidare scenarioförklaring, se bilaga A, B. och E). 
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Figur 9: Temperaturindelad marginalmix (vänster Y-axel) för medelstort nät samt fjärrvärmenätets 
emissionsvektor.  
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Bilaga E: Scenariobeteckningar och 
kompletterande resultat 

Resultaten för miljövärdering, med avseende på klimatpåverkan, för studiens fallstudier omfattar ett 
antal olika möjliga renoveringsåtgärder i ett flerfamiljshus byggt under miljonprogrammet. 
Sammanfattningsvis omfattas resultaten av: 

• 5 åtgärdspaket för energieffektivisering (se avsnitt 2.3). 
• 3 typnät för fjärrvärme (se bilaga C) 
• 3 elscenarier (se bilaga B) 
• 3 avfallsscenarier (se bilaga A) 

Möjliga scenariokombinationer för el och avfall sammanfattas i tabell 4 nedan. 

Använt angreppssätt avser att avspegla perioden 2020–2040. För elscenarierna har detta 
åstadkommits genom att ett medelår har beräknats för perioden. För fjärrvärmenäten har i detta fall 
ingen utveckling antagits och beräkningarna har gjorts för ett år. Detta är förstås är en förenkling som, 
i en fortsatt tillämpning, för ett specifikt beräkningsfall som kopplar till ett visst fjärrvärme- eller 
fjärrkylenät, kan hanteras annorlunda i den mån framtida planer eller scenarier för det aktuella 
systemet finns tillgängligt.  

Tabell 4. Scenariokombinationer för elmarginal och avfallsmarginal. (förkortningar: L=låg, R=referens, 
H=hög, A=avfall) 

Scenariomatris Avfall Klimatsnål Avfall Referens Avfall Klimattung 

EL Klimatsnål EL CO2L – A CO2L EL CO2L – A CO2R EL CO2L – A CO2R 

EL Referens EL CO2R – A CO2L EL CO2R – A CO2R EL CO2R – A CO2H 

EL Klimattung EL CO2H – A CO2L EL CO2H – A CO2R EL CO2H – A CO2H 

 

Resultaten av beräkningarna för det stora fjärrvärmenätet åskådliggörs i figur 5 i avsnitt 3.2 av 
rapporten. I figur 10 åskådliggörs resultaten för det medelstora (10a) och det lilla fjärrvärmenätet 
(10b).  
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(a)  

 
(b) 

Figur 10: Total årlig klimatpåverkan av förändrad energianvändning för fem olika åtgärdspaket för 
energieffektiv renovering av ett flerbostadshus byggt inom miljonprogrammet. Typnät ”medelstort 
fjärrvärmenät” i (a) och ”litet fjärrvärmenät” i (b). Scenariobeteckningar: L – Låg, R – Referens, H – Hög, 
A – Avfall, EL-Elektricitet. 
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Runt 35 procent av all energi i Sverige används i 

bebyggelsen. I forskningsprogrammet E2B2 

arbetar forskare och samhällsaktörer 

tillsammans för att ta fram kunskap och metoder för att 

effektivisera energianvändningen och utveckla byggandet 

och boendet i samhället. I den här rapporten kan du läsa 

om ett av projekten som ingår i programmet. 

 

E2B2 genomförs i samverkan mellan 

IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten  

åren 2013–2017. Läs mer på www.E2B2.se. 


