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Nyckeltal för effekttoppar inom Allmännyttans klimatinitiativ 
 

Sammanfattning och förslag 
Inom Allmännyttans klimatinitiativ drivs projektet Energianvändning och klimatpåverkan i 
bostadsföretag - vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ. Projektet som delfinansieras av 
Energimyndigheten har bland annat som mål att vidareutveckla klimatberäkningsmetoden för att 
hitta nyckeltal och indikatorer inom fokusområdet Effekttoppar och förnybara energikällor. Nyckeltal 
för förnybara energikällor hanteras redan i Klimatinitiativets rapportering, varför projektet har 
fokuserat på indikatorer och nyckeltal för effekttoppar.  

 Arbetet har resulterat i följande förslag:   

Metoder. De medlemsföretag som vill följa upp nyckeltal för effekttoppar rekommenderas att 
använda sig av följande för Klimatinitiativet gemensamma metoder: 

• Fjärrvärme: Beräknat antal kWh per dygn och m2 Atemp vid DVUT. Beräkningen sker med 
lämpligt verktyg1 och baseras på faktisk uppmätta dygnsvärden för uttagen fjärrvärmeenergi 
under de senaste 12 månaderna.  Nyckeltalet beräknas på den lägsta nivå som det finns 
mätning (ett eller flera hus kan omfattas).  Nyckeltalet kan kompletteras med motsvarande 
högsta verkliga dygnsvärdet de senaste 12 månaderna. 
 

• El Medelvärdet av de två högsta timvärdet i kW per m2 Atemp de senaste 12 månaderna. 
Mätetalet redovisas på den lägsta nivå som bedöms intressant att följa upp (kan innebära att 
flera mätare behöver summeras). 

Redovisningsperioder: Lämpligtvis redovisas värdena ovan per kalenderår och kan även beräknas 
bakåt i tiden om det finns mätdata tillgänglig. 

Redovisning för hela bestånd: Syftet skulle vara att övergripande kunna följa upp trenden för det 
egna företaget samt lägga grund för benchmarking mellan medlemsföretag. Gemensamma metoder 
behöver utvecklas och förankras, vilket föreslås ske när några företag har fått erfarenhet av att ta 
fram nyckeltal för enskilda byggnader eller fastigheter. Man kan då antingen bygga upp modeller 
som tar hänsyn till sammanlagringseffekterna eller bara summera de enskilda värdena.  

Benchmarking mellan medlemsföretag: Metod förutsätter att metod enligt ovan har utvecklats och 
förankras. I diskussionerna har det även framkommit önskemål om att kunna koppla ett sådant 
nyckeltal till beståndens ålder (t.ex. ett vägt genomsnittligt värdeår.). Det kan även finnas anledning 
att jämföra effektvärdet för fjärrvärme vid en och samma utomhustemperatur (t.ex. -18 grader C) för 
alla som deltar i jämförelsen. Då kommer värdet att avspegla effektsnåla husen är oavsett i vilken 
klimatzon de finns i.  

Användning av nyckeltalen / kompletterande aktiviteter: 

• Intern användning för att identifiera hus som ”sticker ut” effektmässigt för att prioritera var 
man bör sätta in åtgärder. Ger även möjlighet att följa upp genomförda åtgärder. 

• Underlag för diskussion med fjärrvärmeleverantör och elnätsägare och hur åtgärder för att 
minska effektuttag bör prioriteras.  

 
1 T.ex. BeBo:s klakylmall Prismo https://www.bebostad.se/verktyg/prismo 
 

https://www.bebostad.se/verktyg/prismo
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• Benchmarking med andra företag för att bedöma hur man ligger till. 
• Möjlighet att identifiera och sprida goda exempel på genomförda åtgärder (t.ex. via en 

gemensam webbsida kopplat till Klimatinitiativet)  

 

Motivering till föreslagna mätetal:  

• Fjärrvärme: På grund av att fjärrvärmesystemen är relativt tröga är det tveksamt att basera 
nyckeltalet på enstaka timvärden. Man skulle kunna tänka sig en medelväg och t.ex. använda 
12-timmarsvärden för att fånga skillnaden mellan högt och lågt uttag under dygnet men det 
skulle å andra sidan innebära ett mätetal som blir svårare att ta fram. Att använda det 
beräknade värdet vid dimensionerande vintertemperatur har en fördel jämfört med verkliga 
värden genom att det går att jämföra mellan åren (blir ett temperaturkorrigerat värde) och 
dessutom jämnar ut enstaka extremvärden. Det kan dock vara intressant att parallellt följa 
upp motsvarande verkliga dygnsvärden och om det finns möjlighet även timvärden. Man kan 
då få en uppfattning om variationer mellan varma och kalla år mm.  Om man följer upp 
timvärden får man en bild av uttaget under dygnet vilket t.ex. kan vara intressant att ha som 
underlag i diskussion med sin fjärrvärmeleverantör. Beroende på system kan det t.ex. vara 
värdefullt att styra ner uppvärmningseffekten tillfälligt när det går åt mycket varmvatten.   
 

• El:  När det gäller el är det ”momentana” uttaget mer intressant än för fjärrvärme. Idag finns 
via debiteringsmätningen tillgång till timvärden vilket gör att det är naturligt som lägsta 
upplösning. För att jämna ut extremvärden föreslås att nyckeltalet baseras på medelvärdet 
av de två högsta värdena den 12-månadersperiod man följer upp. Man skulle kunna tänka sig 
att enbart ta med värden som infaller under ”höglastperioder” (t.ex. vardagar, november-
mars mellan kl 6-22 ) men dels komplicerar det framtagandet av nyckeltalet dels är det med 
de kapacitetsbegränsningar i elnäten som har blivit mer aktuella de senare åren inte säkert 
att problem på systemnivå uppstår enbart under vintervardagar. För de medlemsföretag vars 
elnätsavgifter baseras på ”höglastperioder” kan det naturligtvis vara intressant att parallellt 
följa upp dessa mätvärden.    

 

Bakgrund 
 

Allmännyttans klimatinitiativ som startade 2018 har två långsiktiga mål  

• En fossilfri allmännytta senast år 2030. 
• 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). 

De medlemmar som medverkar I Klimatinitiativet rapporterar årligen ett antal indikatorer som bland 
annat syftar till att följa upp och återkoppla utvecklingen mot målen, både totalt och för enskilda 
företag. Återkopplingen sker genom så kallade Energi- och klimatrapporter som ger varje medlem en 
redovisning av egna nyckeltal och möjlighet till benchmarking. Utveckling av rapporten sker 
successivt efter synpunkter och behov som framkommer.  

Under 2019-2020 driver Sveriges Allmännytta ett av Energimyndigheten delfinansierat 
utvecklingsprojekt Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag - vidareutveckling av 
allmännyttans klimatinitiativ. Projektet har bl.a. följande mål som kopplar till Energi-och 
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klimatrapporterna:  ”Vidareutveckla klimatberäkningsmetoden för att hitta nyckeltal och indikatorer 
även inom fokusområdena Effekttoppar och förnybara energikällor samt Krav på leverantörer.” 

Förslaget som redovisas nedan bygger på arbete som genomförts inom utvecklingsprojektet i syfte 
att utveckla nyckeltal för effekttoppar som kan ingå i framtida Energi- och klimatrapporter. 

Behovet av nyckeltal för effekttoppar 
Eftersom det redan finns nyckeltal för inköpt el- respektive värme behöver man fråga sig vad ett 
eventuellt nyckeltal för ”effekt” kan bidra till när det gäller Klimatinitiativets mål. 

Medlemsföretagens inköp av el - och fjärrvärme påverkar naturligtvis direkt hur mycket fossil energi 
som behövs vid el-och värmeproduktion men det finns även mer komplexa samband genom att t.ex. 
minskat elinköp för fastighetsdrift skapar utrymme för att använda förnybar el istället för fossil 
energi inom industriproduktion och transportsystem. Utöver den årliga inköpta energivolymen har 
det stor betydelse när inköpet tas ut från näten. Efterfrågan på el är som störst kalla vardagar då 
elförsörjningen ofta innefattar större andelar fossilbaserad energi (främst via import). Inom 
fjärrvärmesystemen finns fossilbaserad produktion för topplastproduktion under de kallaste 
vinterdagarna med de största behoven på morgonen.  Skillnaden är dock stor mellan olika 
fjärrvärmesystem och beror mycket på den lokala produktionsmixen.  

En viktig skillnad mellan el- och fjärrvärmesystemen är att fjärrvärmen har en stor buffrande 
energimängd i distributionssystemet men även ofta i särskilda ackumulatortankar som används för 
att få en jämnare produktion. I elsystemet finns en direkt koppling mellan uttag och produktion som 
hela tiden behöver vara i balans. Genom en allt större andel vindkraftsproduktion blir det svårare att 
upprätthålla denna balans och risken för effektbrist har vuxit de senaste åren.  Därtill har det 
uppstått en mer eller mindre akut kapacitetsbrist i elnäten inom vissa tillväxtregioner där man har ett 
ökat elbehov samtidigt som fossilbaserad kraftvärmeproduktion och kärnkraft har avvecklats. 

Nyckeltal för ”fjärrvärmeeffekt” respektive ”eleffekt” skulle potentiellt kunna bidra till en ökad 
medvetenhet kring dessa utmaningar och att man vid beslut om åtgärder som påverkar 
energianvändningen i större grad tar hänsyn till hur inköpsprofilen påverkas.  

Analys av IVL 
IVL fick under våren 2019 i uppdrag av Sveriges Allmännytta att ta fram förslag till indikatorer för 
effekttoppar och metod för detta. Uppdraget var en mindre del av uppdraget ”Tre Städer” med syfte 
att genomföra analyser med metoden Tidsstegen som IVL har utvecklat.  

En grundförutsättning för arbetet vara att metoden skulle kunna fungera i praktisk vardag för 
flertalet energibolag och bostadsbolag.  Arbetet fokuserade på fjärrvärme medan nyckeltal för 
eleffekt endast diskuterades översiktligt. 

Arbetet genomfördes som en enkel skanning vad som används idag, t.ex. hur mäter och betalar man 
för fjärrvärmeeffekt. IVL tog sedan fram förslag på hur nyckeltal skulle kunna beräknas.  Ett viktigt 
bollplank i arbetet var projektgruppen för ”Tre städer” med deltagare från både allmännyttiga 
bostadsföretag och fjärrvärmeföretag i Kalmar, Linköping och Umeå. 

Input till arbetet kom även från Klimatinitiativets fokusområde ”Effekttoppar och förnybar energi” 
där frågan diskuterades vid möte den 2 oktober 2019. Vid fokusområdets möte den 21 april 2020 
presenterade IVL resultat av arbetet. Diskussionen där ledde fram till ett fortsatt arbete med bl.a. en 
workshop den 7 maj 2020 som beskrivs nedan.  
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Hur sker mätning och debitering av fjärrvärmeeffekt idag? 
 
IVL gjorde en skanning omfattande åtta fjärrvärmeleverantörer:  

• Öresundskraft: Den högsta uppmätta dygnsförbrukningen under de senaste 12 månaderna 
(kWh/dygn) 

• Sandviken: Fastighetens beräknade dygnsmedeleffekt vid en dygnsmedeltemperatur om -
16°C (kWh/24 h) 

• Tekniska Verken (Linköping): Som Sandviken, men vid -17,6°C och medelvärde två år 
(kWh/24 h)  

• Luleå: Lite olika varianter, t.ex. årets högsta uppmätta energiuttag under 1 timme (kWh/h) 
• Strängnäs: Medelvärde av de fem högst uppmätta timvärdena under föregående års 

vinterperiod (kWh/h) 
• Stockholm: Både uttagen timeffekt (kWh/h) och rekommenderad dygnseffekt (kWh/dygn)  
• Kraftringen: Summan av januaris och februaris förbrukning delas med antalet timmar under 

januari och februari (kWh/1416 h) 
• Umeå: Snitt av de tre högsta 12-timmarsmedelvärdena under året (kWh/12 timmar) 

  

IVL:s förslag 
IVL kom efter sin kartläggning och diskussionerna inom projektgruppen för ”Tre Städer” fram till att 
rekommendera att basera nyckeltal (för fjärrvärme) på dygnsförbrukning (kWh/dygn). Motiven var 

• Timupplösning bedöms mindre relevant för stora nät som har ackumulatorer 
• Timupplösning eventuellt inte möjligt för alla bolag (särskilt mindre) 
• Timupplösning innebär att ett felaktigt värde kan slå väldigt hårt 
• Lätt att förstå 

Baserat på det förslog man sedan två indikatorer: 

1. Faktiskt uppmätt effektuttag = Årets högst uppmätta dygnsförbrukning (kWh/dygn) 
2. Teoretiskt värde för effektuttag vid dimensionerande dygnstemperatur = Dygnsförbrukning 

(kWh/dygn) enligt effektsignatur vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT, 1-dygn) 
enligt Boverket och SMHI) 

Motiv till förslaget är att det blir relevant lokalt men använder öppen data och följer standard. Indata 
till beräkningarna utgörs av en griddad meteorologisk temperaturanalys, med en optimal viktning av 
olika datakällor i kombination med den lokala topografin. 

Med förslaget följde ett antal frågor som behöver utredas mer innan indikatorerna kan införas på 
bred front.  

• Är dygnsförbrukning (kWh/dygn) ett tillräckligt högupplöst mått för att styra mot lägre 
klimatpåverkan och högre resurseffektivitet? 

• Är dygnsförbrukning (kWh/dygn) möjligt att implementera i samtliga områden? 
• Är det OK att använda Boverkets DVUT istället för fjärrvärmebolagens nu använda 

temperaturer (vissa använder egna temperaturer)? 
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• Räcker det att mätetalet för faktiskt effektuttag avser ETT dygn per år eller bör man ta fram 
ett medelvärde för exempelvis de tre högsta dygnsförbrukningarna?  

• För att hantera mellanårsvariationer har vi valt att utgå från dimensionerande temperatur. 
Behövs då även en normalårskorrigerad indikator? 

• Går det att kombinera föreslaget mätetal med effektuttag för el? Kan bli intressant gällande 
laststyrning på elsidan (laddning av elbilar, styra värmepumpar och fläktar och på sikt kanske 
lokala batterilager). Det är helt olika tidshorisonter. Skulle ett timvärde underlätta ett 
analysarbete? Även det har ju helt annan tidshorisont. 

• Funkar föreslagna indikatorer både på fastighetsnivå och för hela bestånd?  
• Hela bestånd: Hur hanterar man byggnader som helt eller delvis har elbaserad 

värmeförsörjning t.ex. med värmepump. Ska de räknas med i hela beståndet eller inte. Ska 
det i så fall även anges abonnerad eleffekt för hela beståndet?  

• Hur ska ett mätetal för hela beståndet se ut? Enklast är att summera alla byggnaders värden 
men då får man vara medveten om att det blir ett teoretiskt mätetal eftersom det inte tar 
hänsyn till sammanslagningen.   

 

Workshop om indikatorer/mätetal för effekttoppar den 7 maj 2020 
 

Vid fokusområdets möte den 21:e april (där bl.a. IVL:s förslag presenterades) bestämdes att hålla en 
särskild workshop den 7:e maj för att mer i detalj kunna diskutera frågan om och i så fall hur mätetal 
för effekttoppar kan införas. Som förberedelse av workshopen genomfördes en enkät där personal 
från nio medlemsföretag besvarade ett antal frågor. Vid workshopen deltog personal från sju olika 
medlemmar tillsammans med representanter från Sveriges Allmännytta. Resultatet från workshopen 
sammanfattades enligt följande (fördelat på olika frågeområden): 

 

1. Fjärrvärme, el eller båda och ? 
• Vi behöver ha fokus på både el och fjärrvärme.  
• Även ha koll på om det finns kraftvärme eller inte eftersom det har stor påverkan på vad 

åtgärder innebär i ett systemperspektiv. 
• Man behöver även ha med sig att det är stor skillnad var i landet man befinner sig, t.ex. 

storstad eller mindre städer/samhällen, om det finns fjärrvärmeanslutning eller ej, om 
det är tillväxtområde som kräver utbyggnad av energiförsörjning eller ej etc.   

 

2. Följa upp indikatorer för egen del (t.ex. jämföra utveckling över tid) eller för att jämföra 
med andra bostadsbolag ? 
• Bra om man både kan följa upp internt (vilket man ändå behöver göra) och jämföra med 

andra.  
• Speciellt intressant att ta del av vad andra har gjort för effektminskande åtgärder och 

erfarenheter från dessa, t.ex. procentuell minskning.  
• Det som mäts tenderar att blir gjort. 
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3. Hårda nyckeltal (t.ex. W/m2 Atemp) och/eller mjukare ”aktivitetsuppföljning” ? 
 

a. Om nyckeltal: Ska vi mäta watt, kronor, koldioxid eller.. 
• Att definiera hur man ska räkna koldioxid är komplext. T.ex. köper man särskilda 

produkter med förnyelsebar energi, innebär min eleffektminskning minskad 
kolkraftproduktion i Polen eller är det svensk vattenkraft  

• Om man vill jämföra mellan bolagen kan det kanske ske som ett normerat index 
där man utgår ifrån ett värde 1 och sedan följer utvecklingen framåt. 

• Att använda ett framräknade värde t.ex. dygnsmedeleffekt vid DVUT är bra om 
man ska jämföra mellan bolagen (verkliga värden t.ex. högsta värden är svårare 
att jämföra)   

 

b. Om aktivitetsuppföljning: Ska den vara styrd till vissa aktiviteter som bedöms ge 
stor nytta eller vara helt fri ? 
• Kampanjer kan vara intressant men bolagen har väldigt olika förutsättningar att 

gör åtgärder, ofta långsiktig planering över flera år när det gäller t.ex. fläktar, 
pumpar, tvättstugor, belysning. 

• Redovisning av effektåtgärder går hand i hand med redovisning av 
energieffektiviseringsåtgärder, kan kanske ske i likartad form. 

• Finns väldigt mycket att göra genom att åtgärda översäkrade abonnemang. Dock 
osäkert hur detta påverkar elnätsbolagens planering (dvs skapar det utrymme för 
andra att ansluta/säkra upp) 

• Viktigt att hitta åtgärder som frigör elkapacitet för att bygga ut laddplatser. 
 

4. Hur kan vi ställa vår egen påverkan på effektuttagen i relation till klimatpåverkan? 
• Svårt men viktigt (se 3a) 

 

5. Hur kan vi underlätta kunskapsutbyte mellan oss bostadsbolag (t.ex. erfarenheter från 
olika åtgärder)? 
• Idag finns fokusområdesträffarna, kicken och nyhetsbreven.  Kanske komplettera med 

goda exempel som man kan hitta när man är intresserad/planerar göra åtgärder. Kan var 
svårt att hitta tillbaka i nyhetsbrev.  Kanske behöver det finnas mappstruktur med 
sökmöjligheter? Göra något i Teams eller på webben? 

 

6. Hur stärker vi vår samverkan med fjärrvärmeleverantörer och elnätsbolag? 
• De medverkande har genomgående lätt att ta kontakt med sina lokala 

energileverantörer/nätbolag. Kan kanske vara svårare när man har någon av de stora 
bolagen som leverantör? 

 

Vid workshopen diskuterades även hur man kan komma vidare med arbetet och det resulterade i ett 
förslag göra ett mindre pilotprojekt där ett eller flera medesförtag ta fram och redovisa nyckeltal för 
effekttoppar. Uddevallahem anmälde sig direkt vid mötet och arbetet sedan fortsatt tillsammans 
med Andreas Skälegård hos dem.  
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Test av nyckeltalsberäkningar hos Uddevallahem. 
 

Med start under maj 2020 har projektet via Jan Kristoffersson haft en dialog med Uddevallahems 
Andreas Skälegård om möjligheterna att ta fram föreslagna nyckeltal. Uddevalla hem använder via 
Uddevalla Energi systemet KeepAnEye (förvaltas av Borås Energ) där har man samlad tillgång till alla 
mätvärden (el, fjärrvärme, vatten) och kan dra ut rapporter, exportera värden, göra analyser etc. I 
nuläget kan man t.ex. ta fram dygnsvärden för fjärrvärme som funktion av utetemperatur och får en 
grafisk presentation av den så kallade effektsignaturen. Dock får man inte automatiskt ut värdet vid 
DVUT. Andreas har efterfrågat en sådan funktion men bedömer att det kommer att ta flera månader 
innan detta kan finnas tillgängligt.  

För att testa nyckeltalen har istället Uddevallahem exporterat ut mätdatafiler som kan användas för 
att via BeBo:s lösning PRISMO räkna fram värdena vid DVUT (-13,8 grader C i Uddevalla).  

Testet genomfördes sedan för totalt sex hus där nyckeltalen för el och fjärrvärme räknades fram för 
de senaste fyra hela kalenderåren (2016, 2017, 2018, 2019).   

När det gäller nyckeltalet för fjärrvärmeeffekt beräknades två olika värden per hus och år. Dels ett 
som motsvarade den beräknade dygnsmedeleffekten vid DVUT dels ett som baserades på respektive 
års verkliga högsta dygnsmedeleffekt.  Båda nyckeltalen avser den framräknade dygnsmedeleffekten 
delad med respektive byggnads area (A-temp). 

Nedan visas ett exempel på dels det framräknade värdet vid DVUT (ca 89 kW) dels det verkliga 
högsta dygnsvärdet (ca 86 kW). Beräkningen av värdet vid DVUT görs från byggnadens effektsignatur 
(regressionslinjen) baserat på dygnsvärden vid dygnsmedeltemperaturer lägre än +15 grader)  
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Nyckeltalet för eleffekt baseras på medelvärdet av de två högsta timvärdena under respektive 
kalenderår delad med byggnadens area (A-temp) 

Fyra av husen har omfattats av energieffektiviseringsåtgärder under den studerade perioden vilket 
syns tydligt när man jämför mellan åren. 

Nedan redovisas de beräknade nyckeltalen för respektive hus. 

 

 205 Sunnavindsv 1: Åttavånings punkthus. Inga förändringar Atemp 3 969 m2 

 

 

218 Sunnavindsv 7: Trevåningslimpa. Inga förändringar. Atemp 2 696 m2 
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241 Aftonbrisv 2-4: Två st trevåningslimpor med samma fjärrvärmecentral. Renoverade vintern 
2016/2017 med nya fönster och ny FTX (tidigare var det F), ny tvättstuga. Atemp 5 733 m2 
(sammanlagt för båda limporna) 

 

Renoverat med nya fönster, tilläggsisolering betongfasad 50 mm, tilläggsisolering kallvind 500 mm, 
nya utfackningsväggar vid balkongerna, ny FTX (tidigare F), nya tvättstugor. Energimässigt har detta 
slagit igenom i mars 2018. Atemp 4 248 m2. 
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Renoverat med nya fönster, tilläggsisolering betongfasad 50 mm, tilläggsisolering kallvind 500 mm, 
nya utfackningsväggar vid balkongerna, ny FTX (tidigare F), nya tvättstugor. Energimässigt har detta 
slagit igenom i oktober 2017. Atemp 4 248 m2. 

 

Renoverat med nya fönster, tilläggsisolering betongfasad 50 mm, tilläggsisolering kallvind 500 mm, 
nya utfackningsväggar vid balkongerna, ny FTX (tidigare F), nya tvättstugor. Energimässigt har detta 
slagit igenom i maj 2016. Atemp 4 248 m2. 

 

För att undersöka hur nyckeltalen för flera olika byggnader skulle kunna läggas ihop till ett nyckeltal 
som avspeglar ett bestånd gjordes två beräkningar. Den första ”Alla summerat” gjordes som en enkel 
summering av årsvärdena (de som redovisas i diagrammen ovan).  
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Den andra ”Allt sammanlagrat” innebar att dygnsvärden (fjärrvärme) respektive timvärdena (el) först 
summerades för de sex byggnaderna och de nya dataserier som då skapades användes för att räkna 
fram effektvärdena och nyckeltalen.  

Resultaten av dessa beräkningar framgår nedan: 

 

 

  

 

Som framgår blir värdena för Värme vid DVUT de samma med båda sätten att redovisa. Det gäller 
även i stort sett även för de nyckeltal som baseras på verkliga högsta dygnsvärden för Värme. När det 
gäller effektvärdena för El blir det tydligt att sammanslagningen har stor betydelse. För dessa sex 
anläggningar är summavärdena 30-60 % högre än de sammanlagrade värdena vilket ger en 
missvisande bild av hur anläggningarna belastar elsystemet. Sammanlagringen blir dessutom större 
ju fler anläggningar som ingår i beräkningen.    
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