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Förord 
Projektet ”Öppet klassningssystem som styrmedel för resurs- och energieffektiva 
byggnader” har finansierats av Energimyndigheten (projektnummer 43917-1, 
diarienummer ). Handläggare på Energimyndigheten har varit Pontus Cerin (till 
och med 1 december 2017) och Sara Akkurt.  

Arbetet har utförts av en projektgruppen bestående av forskare från IVL Svenska 
Miljöinstitutet, KTH, Tyréns och Skanska. I ett tidigt skede deltog även Ambjörn 
Lätt och Johan Larsson från IVL, men på grund av kapacitetsbrist övertogs denna 
del av projektet av Skanska. Projektgruppen vill tacka Andreas Westberg från 
Svenska kraftnät för sakhjälp. Projektgruppen har samarbetat med Forum för 
Energieffektiva Byggnader (FEBY) och deltagit i en utvecklingsgrupp för 
pilotversionen av NollCO2 som drivs av Sweden Green Building Council. 

I projektets referensgrupp har följande personer deltagit: 

Jens Johansson, Upphandlingsmyndigheten, Cecilia Mattsson Naturvårdsverket, 
Sven-Olof Ryding Naturvårdsverket, Ellinor Dassman Huge, Magnus Ulaner 
HSB, Pontus Cerin Energimyndigheten, Kristina Einarsson Boverket, Andreas 
Hagnell Sveriges Kommuner och Landsting, Hans-Olof Karlsson Hjorth, 
Boverket, Madeleine Hjortsberg, Boverket, Jonas Larsson, Stena, Joakim 
Thornéus, Upphandlingsmyndigheten, Heini-Marja Suvilehto, 
Upphandlingsmyndigheten, Eva Jernbacker ersatt av Julien Morel 
Naturvårdsverket, Saija Thacker Sveriges Kommuner och Landsting. 

Projektets resultat ska ses som en första leverans och med potential att 
vidareutvecklas, men med ett unikt resultat där klimatprestanda ges som unika 
timdata för energisystemen 365 dagar om året, idag och i framtiden. 

Stockholm, juni 2018 

Martin Erlandsson 
Projektledare 
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Sammanfattning 
Projektets metodik ska ses som en första leverans med ett unikt resultat där 
klimatprestanda för el- och fjärrvärmenäten ges som unika timdata för 
energisystemen 365 dagar om året, idag och i framtiden. Det finns idag ett antal 
frivilliga system på marknaden för energi- och klimatklassning av byggnader. 
Dessa system har det gemensamma att de har som ambition att driva utvecklingen 
framåt. 

I den utveckling som nu sker i klassificeringssystemen för resurs- och 
energieffektiva byggnader har det uppstått ett behov av att analysera 
klimatpåverkan av energianvändning timme för timme för främst noll-utsläpps-
byggnader. Med en sådan metodik är det möjligt att beakta att energi som 
konsumeras under högkonsumtionstimmar har en annan klimatpåverkan i 
förhållande till lågkonsumtionstimmar. Frågan är dock om det merarbete som 
detta kräver uppvägs av fördelarna av ett mer detaljerat beslutsunderlag. 

Målet med detta projekt är att utreda marknadsintresset för att ta fram en metodik 
för klassning av resurseffektiva och klimatanpassade byggnader och utvärdera 
möjligheten att göra detta tidsupplöst. Syftet med en sådan gemensam metodik är 
att den ska kunna användas i olika miljöklassningssystem. För att förenkla 
diskussionen delar vi här in klassningssystemen i följande grupper; 
Byggnadsdeklarationer, Nollbyggnader och Byggnadscertifieringar. 

Den metodik som utvecklats i projektet har tillämpats på ett antal 
exempelbyggnader. Resultatet visar bland annat att även klimatprestanda 
representativa för framtidens bränsle måste tas fram, om scenarion ska ge ett 
relevant resultat och möjliggöra jämförelse mellan el och fjärrvärme. Viktiga 
antagande i dessa scenarion borde vara förankrade i officiella färdplaner som 
beskriver hur vi ska nå vårt gemensamma klimatmål. Projektet ger, baserat på de 
resultat som hittills uppnåtts, preliminära rekommendationer på val av 
systemperspektiv vid användning av LCA-metodik för de olika 
klassningssystemen beroende på i vilket syfte de ska användas. 
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Summary 
The project's methodology shall be seen as a first delivery with a unique result, 
where climate performance for the electricity and district heating network is given 
as unique climate impact data per hour for the energy systems; 365 days a year, 
today and in the future. There are a number of voluntary systems in the market for 
energy and climate classification of buildings. These systems share the ambition 
to support this voluntary marker development. 

In the development that is now taking place in the classification systems for 
resource and energy efficient buildings, a need has arisen to analyze the climate 
impact of energy use hour by hour for mainly zero-emission buildings. With such 
a methodology it is possible to take into account that energy consumed during 
high consumption hours that has a different climate impact in relation to low-
consumption hours. However, the question is whether the more work is offset by 
the benefits of a more detailed decision base. 

The aim of this project is to investigate market interest in developing a 
methodology for classifying resource-efficient and climate-adapted buildings and 
evaluating the possibility of making this time-resolved. The purpose of such a 
common methodology is that it can be used in different environmental 
classification systems. In order to simplify the discussion, we share the 
classification systems in the following groups; Building Declarations, Zero 
Buildings and Building Certifications. 

The methodology developed in the project has been applied to a number of 
example buildings. Results show, among other things, that climate performance 
for fuels representative for future must also be developed if the scenarios are to 
provide a relevant result that allows comparison between electricity and district 
heating. Important assumptions in these scenarios should preferable be based on 
official roadmaps describing how to reach the common climate target. Based on 
the results achieved so far, the project provides preliminary recommendations for 
choosing system perspective, when using LCA methodology for the different 
classification systems, depending on the purpose for which they are to be used. 
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Inledning 

Vår klimatutmaning 
Mänskligheten står nu inför en av vår tids största utmaningar – att hejda utsläppen 
av växthusgaser och den negativa klimatpåverkan som vår konsumtion ger 
upphov till. I ett första steg måste klimatpåverkan ner till noll. För att minska 
effekterna av klimatpåverkans globala temperaturhöjning måste vi inom en 
generation införa tekniker för att fånga in och lagra koldioxid genom CCS (carbon 
capture storage). Det möjliggör att nolla klimatutsläpp. Detta räcker dock inte 
enligt det internationella Parisavtalet1 under FN. Vi behöver också fånga in och 
lagra biomassa (så kallat BIO-CCS) och då främst förnybart kol som används som 
bränsle så tidigt som 2030 för att nå dessa internationella miljömål (EN 2017). 
Det skulle då ge oss negativa klimatutsläpp. Med andra ord så måste vi jobba 
klimatstragiskt i följande ordning: 

1. Effektivisera och minska resursanvändningen och minska dess 
klimatpåverkan med känd teknik 

2. Nolla utsläpp av växthusgaser från mänskliga processer där detta är 
effektivast, det vill säga där utsläppen sker i form av punktkällor samt 
utnyttja befintlig infrastruktur för lagring (såsom olja och gasutvinning) 

3. Tillämpa negativa utsläpp med bio-CCS. 

Första punkten ovan kan redan idag genomföras, men där CCS/bio-CCS inte är 
ekonomiskt realistiskt och kräver en utveckling av affärsmodeller som möjliggör 
klimatförbättrande produkter med stärkt konkurrenskraft som följd. En 
taksänkning i handelssystemet bör påverka denna utvecklig i en positiv riktning, 
men mer politiska styrmedel måste till.  

I Sverige har riksdagen antagit ett klimatpolitiskt ramverk som innehåller nya 
klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ska skapa ordning 
och reda i klimatpolitiken och baseras på en överenskommelse inom den 
parlamentariska Miljömålsberedningen. Ramverket består av ett långsiktigt mål 
för år 2045 och en målbana, men saknar bindande etappmål för 
utsläppsminskningar på vägen (SOU 2016:21). Klimatmålet enligt klimatlagen 
(SFS 2017:720) innebär att utsläppen per person 2050 blir mindre än 1 ton per 
person och år och sammanfattas nedan2: 

”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, 
för att därefter uppnå negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär att utsläppen av 
växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än till exempel den mängd 
koldioxid som tas upp av naturen som en del av kretsloppet, eller mindre än de utsläpp 
Sverige bidrar till att minska utomlands genom att investera i olika klimatprojekt. De 
kvarvarande utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska dock vara minst 
85 procent lägre än utsläppen år 1990.” 

                                                 
1 www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-
miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Parisavtalet/ 
2 www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/ 
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Det saknas en officiell färdplan som visar hur olika sektorer eller delar av vår 
konsumtion måste minska för att vi ska nå nettonollmålet senast 2045. 
Miljömålsberedningen utredning innehåller två målscenarion med små skillnader 
frånsett att i scenario två som innebär att CCS-teknik finns tillgänglig men 
kommer inte ta bort alla utsläppen helt. Kvarvarande utsläpp år 2050 härrör främst 
från jordbrukssektorn och processutsläpp från industrin, men även från 
förbränning av fossilt plastavfall och emissioner av metan och lustgas (SOU 
2016:21). 

Byggsektorn 
Vårt klimatmål förutsätter att alla sektorer bidrar och går mot noll utsläpp av 
klimatgaser. I Miljömålsberedningens målscenario antas att energianvändningen i 
bostadssektorn minskar med 50 procent per bostadsyta till år 2050 jämfört med 
1995 och att användningen av fossila bränslen huvudsakligen fasas ut före 2020. 
Det finns ingen detaljerad beskrivning i utredningen hur denna reducerade 
energianvändning ska genomföras i praktiken, eller hur mycket av besparingen 
som ska uppnås genom minskad energianvändning i nybyggnad respektive i det 
befintliga beståndet. Det framgår inte heller om man begränsar 
energianvändningen till uppvärmning, varmvatten och fastighetsel, det vill säga 
det som regleras med byggreglerna, eller om man även inkluderar 
verksamhetsenergin och hushållsenergin. För byggnadsrelaterad 
verksamhetsenergi och hushållsenergin, där vi idag inte ser några regleringar eller 
trend på minskning av energianvändningen, kommer att dominera allt mer i 
framtiden för nybyggda bostäder. 

 
Figur 1 Den byggda miljöns klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, där scenariot 

baseras på en skattning av byggnaders del av Miljömålsberedningens målscenario 
till 2050 (SOU 2016:21) och historiska data från Boverket (2016) och 
byggmaterialanvändning3 2015 från IVL (Erlandsson 2017). 

                                                 
3 Scenariot utgår ifrån att det fortfaranade släpps ut koldioxid från ut 2050 dvs främst från 
energiutvinning med plastavfall i fjärrvärmenäten, cement- och kalkugnar och i 



  8 (53) 
  
Byggnaders klimatpåverkan – timme för timme, idag och i framtiden 

  

 

 
 

 

Vad gäller klimatpåverkan från den byggda miljön så ser vi en kraftigt 
nedåtgående trend (se Figur 1). Om vi däremot analyserar klimatpåverkan från 
byggnadernas livscykel så ser vi inte att denna minskar. Om vi ska klara 
klimatmålet så måste även övrig resursanvändning hanteras, utöver driftens 
uppvärmningsenergi. Idag finns ingen reglering av klimatpåverkan från 
byggnader under dess livscykel. Boverket (2018) har visserligen föreslagit en 
klimatdeklaration, men denna är tänkt att tas fram när byggnaden är färdigställd, 
vilket gör att den inte kommer kunna utgöra ett styrmedel för att påverka hur 
byggnader och deras tekniska installationer designas. 
 
För att hantera klimatmålen måste en avvägning göras mellan hur energieffektiv 
en byggnad ska vara i förhållande till att bygga och underhålla den. Det finns nu 
en utveckling med nollenergihus och nollemissionshus, där det krävs 
kompensationsåtgärder för att komma ner eller under noll (Fufa m.fl. 2016). För 
att göra detta möjligt krävs att byggnaden är så energisnål som det bara går. I 
Sverige har denna utveckling av lågenergibyggnader förknippats med begrepp 
som passivhus och Forum för Energieffektiva byggnader (FEBY). FEBY har haft 
Energimyndighetens uppdrag att ta fram en svensk definition som publicerades 
första gången som FEBY 08 (Erlandsson m.fl. 2008), i sin senaste version 
benämnd FEBY18 (FEBY 2018). 
 

Mål och syfte 
I den utveckling som nu sker inom resurs- och energieffektiva byggnader har ett 
behov uppstått att analysera energianvändningen tidsupplöst, framförallt för att 
beskriva dess klimatpåverkan. I praktiken innebär detta både att inventeringsdata 
från byggnaden och energisystemens klimatpåverkan måste kunna beskrivas per 
timme. Med en sådan analysansats är det möjligt att beakta att energi som 
konsumeras under högkonsumtionstimmar har en annan klimatpåverkan i 
förhållande till lågkonsumtionstimmar. Vi behöver därför beräkningsverktyg som 
gör energisimuleringar och klimatberäkningar med en timupplösning, vilket har 
utvecklats i detta projekt. Frågan är dock om det merarbete detta innebär uppvägs 
av fördelarna av ett mer detaljerat beslutsunderlag. 
 
Målet med detta projekt är att utreda marknadsintresset för att ta fram en metodik 
för klassning av resurseffektiva och klimatanpassade byggnader och utvärdera 
möjligheten att göra detta tidsupplöst. Syftet med en sådan gemensam metodik är 
att den ska kunna användas i olika miljöklassningssystem. För att förenkla 
diskussionen delar vi här in klassningssystemen i följande grupper; 
Byggnadsdeklarationer, Nollbyggnader och Byggnadscertifieringar. 
 

                                                                                                                                      
tillverkningsprocessen av bitumen, polymerer, kemikalier och stål, som vi måste kompensera för 
med koldioxid infångning och lagring. 
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Avgränsningar 
Projektets metodik, exempel på miljöprestanda och tillämpade scenarion ska ses 
som ett första resultat som behöver vidareutvecklas, men tillräckliga för att ge en 
anvisning om hur framtida klassningssystem för resurseffektiva och 
klimatanpassade byggnader kan vidareutvecklas. 

Metodik 
Metodiken är att i ett inledande steg genomföra en marknadsanalys som fångar in 
nationella energiexperters åsikter om de klassningssystem som idag finns på 
marknaden, vilka brister de ser med nuvarande system och hur de ser att dessa 
system kan vidareutvecklas. I denna del av rapporten vidareutvecklar vi olika 
syften att klassa en byggnad och kopplar detta till grundläggande metodval. 

I nästa steg i projektet har vi utvecklat grundläggande gemensam metodik för hur 
klimatpåverkan för energisystemen kan kvantifieras, hur tidsupplösta klimatdata – 
timdata – kan tas fram med hänsyn till vad som är tillgängligt i publika källor 
idag. Eftersom olika klassningar görs i olika syften vidareutvecklar vi olika sätt att 
beräkna klimatpåverkan (global warmning potential, GWP) som beaktar olika 
systemperspektiv. Eftersom våra analyser inte bara utgör en nulägesbeskrivning, 
utan flera klassningssystem försöker vi driva en utveckling framåt och behöver då 
beakta framtida energisystem, varför scenarion för energisystemen behöver 
definieras. Dessa scenarion har vi valt för att de ligger nära ett tvågraders-mål och 
vi använder oss av dessa i brist på detaljerade nationella färdplaner som visar hur 
olika sektorer tillsammans kan bidra till våra gemensamma klimatmål. 

För att konkretisera och få en känsla för hur det som har utvecklats i projektet slår 
vid användning har vi gjort exempelberäkningar. De ger en indikation på vad 
skillnaden blir om man utgår från timdata istället för årliga medelvärden.  
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Energi- och klimatklassning av byggnader 

Hur värderar marknaden frivilliga energi- och miljöklassningar? 

En marknadsundersökning har genomförts inom ramen för projektet där ett 50-tal 
sakkunniga personer som aktivt arbetar med lågenergibyggnader har lämnat 
enkätsvar, som ger svar på vad de anser om energi- och miljöklassningssystem. 
Syftet har varit att få en vägledning om inriktning och upplägg av 
kriterieutformning för ett klassningssystem som innehåller både energi- och 
miljökrav. 
 
De som har svarat representerar olika roller i projekten som har relevans för 
svaren som; konsult, beställare, entreprenör med mera. Alla har gedigna 
erfarenheterna från ett eller flera projekt där krav/ambition avseende 
energiprestanda har varit väsentligt tuffare än gällande byggregler. Mer än 90 
procent av de svarande har även erfarenheter från olika typer av klassningssystem 
som Passivhus, Svanen, Miljöbyggnad. Svaren bygger således på egna 
erfarenheter och inte på föreställningar om att arbeta med lågenergibyggnader. 
Enkätsvaren i sin helhet finns presenterade i underlagsrapporten (Sandberg och 
Berggren 2017)4: 
 

Enkätsvar om kriterier vid byggande av lågenergihus – analys och 
slutsatser 

 
Den kanske viktigaste frågan som ställdes var om det behövs klassningssystem, 
där alla utom en svarade ja, ofta med en rad olika argument. Detta svar ska sättas i 
perspektivet att det kommer från sakkunniga med egna erfarenheter av att arbeta 
med lågenergibyggande. De svarande ansåg att klassningssystem generellt sett 
ger ett stöd främst vid upphandling, men också under projektering och 
byggprocess. Som en av de viktigaste orsakerna med att använda ett 
klassningssystem för byggnader angavs att det är bra för att i 
marknadskommunikation kunna visa att man arbetar med att skapa hållbara, 
miljövänliga och energieffektiva byggnader. På köpet får man ett internt mer 
strukturerat arbetssätt att hantera dessa frågor i den egna organisationen. 
Klassningen ger också ett externt verifierat utlåtande, och resultatet kan ses 
som en intern sporre och tävling med andra. Totalt sätt anser de svarande att 
en klassning ger byggnaden ett högre marknadsvärde än en byggnad som 
inte har någon klassning. Många påpekar också att det ofta är ett 
beställarkrav att klassa byggnaden. 
 

                                                 
4 Enkätstudien finns avrapporterad och publicerad på; 

http://www.feby.se/images/Rapporter/Rapporter/WP2_1_energi.pdf 
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Figur 2 Utfallet av enkätfrågan: Hur värderar ni dagens klassningssystem utifrån ett 

nytta-kostnadsperspektiv? Besvara utifrån de system ni har egna erfarenheter av 
(fråga 13 och 14 i; Sandberg och Berggren 2017). 

På frågan om dagens klassningssystem är kostnadseffektiva är svaret att FEBY 
och Svanen överlag anses ha låga eller rimliga kostnader, se Figur 2. För 
Miljöbyggnad, LEED och BREEAM anses kostnaderna för att uppfylla kriterierna 
oftare vara höga. Frågan om den externa certifieringskostnaden är 
kostnadseffektiv ger en liknande svarsbild, se Figur 2. FEBY anses ha låga eller 
rimliga kostnader, för MB, LEED och BREEAM anser knappt hälften att dessa 
certifieringskostnader är höga. 
  

 
 
Figur 3 Utfallet av enkätfrågan av avvikelsen av projekterad energiprestanda i förhållande 

till det faktiska resultatet (fråga 6 och 7 i; Sandberg och Berggren 2017).  

Ser vi till några mer tekniska frågor som ställdes i enkäten så kan vi konstatera att 
över hälften ansåg att det normalt förekommer avvikelser mellan det faktiska 
utfallet på mer än 20 procent, se Figur 3. Denna avvikelse anses lika vanligt 
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förekommande oavsett om det är en BBR- eller en lågenergibyggnad. I övrigt när 
det gäller verifiering svarar de som varit med i enkäten att täthet, energisignatur 
och energianvändning bör kontrolleras av tredje part. Övriga områden som 
fönstrens U-värde och fuktmätning kan hanteras genom egenkontroll. 
 
En fråga som ställdes i enkäten var vad som är det viktigaste vad gäller 
energikravet. Svaret blev att värme/kyla och fastighetsel som är beroende av 
tekniskt utförande är viktigare än brukarrelaterad energi som hushålls- och 
verksamhetsel. Även energi för varmvatten ansågs mindre viktigt. Sett till 
energianvändningen i ett livscykelperspektiv ansågs byggnadsmaterialens energi- 
och klimatpåverkan viktig, medan byggarbetsplatsens energi- och klimatpåverkan 
anses minst viktig. Frågor ställdes också om att inkludera innemiljörelaterade 
områden och nästan samtliga aspekter fick höga gensvar; inneklimat, emissioner, 
ljud, ljus och solvärmelast. Om detta ska tolkas som att BBR har för låga krav 
idag, eller om dagens kunder har högt ställda krav som med fördel kan hanteras 
via klassningsinstrument är en fråga att utreda vidare. Slutligen är det intressant 
att notera att de svarande gärna ser att olika delområden är valbara, liksom system 
med flera delområden som kan kompensera för varandra. 
 

Att klassa en byggnads energi- och miljöprestanda 
En byggnad kan ha egen energiproduktion, vara ansluten till elnätet, ett 
fjärrvärmenät och fjärrkylanät. En byggnad kan ha ett tekniskt system som gör att 
den kan lagra energi och förskjuta belastningen från högbelastningstimmar till 
andra tider på dygnet. En byggnad kan också installera system som ger en viss 
säsongsförskjutning. Ett vanligt exempel på detta är värmepumpar som laddar 
borrhålen på sommaren. En inte så vanlig installation är att byggnaden förses med 
en effektvakt som gör att apparater som varmvattenberedare tillfälligt kan stängas 
av för att bidra till nätets flexibilitet. På så sätt kan effekttoppar kapas. Denna 
flexibilitet är något som måste gynnas i ett klassningssystem av en byggnad. Detta 
är ett sätt för byggnaden och dess användare att bidra till den allt mer flexibla 
elprodukten som vi kommer att se i framtiden för att vi ska få ett klimatneutralt 
elnät. 
 
Vi har valt att skilja på och gruppera olika klassningen i denna rapporten med tre 
olika syften enligt nedan: 

I. Byggnadsdeklaration 
II. Nollenergibyggnader 

III. Byggnadcertifiering 
 
I Byggnadsdeklaration: Med en byggnadsdeklaration menas här ett dokument 
som ska vara faktabaserat och framförallt verifierbart. I denna grupp återfinns alla 
LCA-baserade byggnadsdeklarationer som baseras på den allmänt tillämpade 
metodanvisningarna enligt den europeiska standarden EN 15978. Deklarationer 
kännetecknas av att de normalt saknar klassning (guld, silver, brons; A, B, C osv.) 
av olika aspekter. En deklaration kan dels vara en självdeklaration (eget utlåtande) 
eller tredjepartsgranskad. Kravet på verifierbarhet i grundläggande då 
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deklarationerna av denna typen även LCA-baserade deklarationer används i 
upphandling (Erlandsson m.fl. 2018). Detta betyder i praktiken att ”dagens 
situation” används för allt som sker i framtiden. Det gör att byggnadens 
energianvändning i framtiden baseras på dagens situation och benämns ofta i 
scenariosammanhang BAU, ”business as usual”. Eftersom hela byggnadens 
livscykel deklareras och alla dess delar så krävs det att samma metodik används 
för att deklarera byggnadens livscykel som för energianvändningen, annars 
försvinner ”modulariteten” som är en viktig del av dessa deklarationssystem. 
Modularitetsprincipen gör att en LCA för en byggnad kan baseras på vagga-grind-
miljödata (modul A1-3) från olika miljövarudeklarationer, förutsatt att dessa 
baseras på samma grundläggande LCA-metodik som beskrivs i standarden EN 
15804 (CEN 2013) och har en legal koppling till byggproduktförordningen. Idag 
finns cirka 4000 sådana miljödeklarationer, EPD:er, för olika byggresurser. 
 
Den allmänt sett viktigaste LCA-regelverket för byggnadsdeklarationer är 
stadarden EN 15978 (CEN 2011), som tagits fram av den Europeiska 
standardiseringsorganisationen CEN. En variant av detta regelverk, som 
innehåller en mer komplett uppsättning av hållbarhetsindikatorer för byggnader, 
är EU-kommissionens arbete Level(s) (EC 2017). Systemet ser därmed ut att 
kunna vara ett framtida alternativ till de kommersiella 
byggnadscertifieringssystemen som BREEAM, LEED, DGNB och Miljöbyggnad. 
Tanken med kommissionens deklaration är att den ska vara gemensam i hela 
Europa och möjliggöra någon form av jämförbarhet oavsett vem som gör 
deklarationen, eller från vilket land den kommer. Systemet är dock inte entydigt 
och fullt utvecklat, utan testas och utvärderas nu. I rapporten som beskriver 
Level(s) (EC 2017) nämns att man ser gärna att systemet tillämpar en tidsupplöst 
inventering, men beskriver inte på vilket sätt detta ska gå till.  
 
II Nollbyggnader: En utmanande tanke är att byggnader på något sätt ska kunna 
producera lika mycket energi som de förbrukar. Det benämns nollenergibyggnad, 
där balansen normalt uppstår genom att nettoräkna energianvändningen under ett 
år. Enligt IEA SHC T405 kan nollenergibyggnader definieras på följande sätt 
(Berggren m.fl. 2012): 
 
• Nollenergihus/byggnad: En byggnad som genererar lika mycket energi som 

den använder. Byggnaden är autonom och interagerar ej med ett energinät. 
• Netto-nollenergi/husbyggnad: En byggnad som genererar lika mycket energi 

som den använder. Byggnaden interagerar med ett energinät. 
 
En vidareutveckling av detta koncept är att även beakta klimatpåverka och vi får 
då en nollemissionsbyggnad. En uppenbar brist i denna typ av definitioner är om 
de inte beaktar att energi som produceras vid olika tillfällen har olika resursvärde 
och miljöpåverkan. I nollemissionsbyggnader tillkommer utöver nollenergibalans 
ett paket av systemen acceptera åtgärder för att nå netto-noll-utsläpp och där 
utsläpp avser klimatpåverkande gaser som bidrar negativt till klimatpåverkan. 
Målet med denna typ av netto-noll-utsläpps-system är att kompensera för de 
                                                 
5 http://task40.iea-shc.org/ 

http://task40.iea-shc.org/
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klimatpåverkande utsläpp som energianavändningen ger upphov till. Detta genom 
att producera egen energi, men även andra former av kompensationsåtgärder kan 
räknas in. I netto-noll ingår även att ta hänsyn till uppförandet av byggnaden, 
vilket gör att detta är en ganska stor utmaning. Sammantaget ger denna typ av 
klassningssystem en möjlighet att kompensera för byggnadens klimatpåverkan 
sett över hela livscykeln. I praktiken betyder det att byggnaderna måste ha en 
extremt låg energiförbrukning för att detta ska vara realistiskt. 
 
En annan konsekvens som är viktig att notera är att för att det ska gå att räkna 
fram netto-noll på ett vetenskapligt sätt så måste samma metodik tillämpas för 
driftsenergin som används för byggprodukterna och andra resurser som krävs 
under byggnadens uppförande. Vidare så måste systemen tillämpa en tidsupplöst 
inventering för att på enklaste sätt kunna ta hänsyn till att energin som används 
har olika värden beroende på när på dygnet och när under året som den utnyttjas. 
 

 
Figur 4 Förenklad illustration för en nollemissionsbyggnad (zero emission building, ZEB) 

där utsläpp från byggskedet och byggnadens övriga livscykel kompenseras med 
åtgärder under byggnadens driftskede (Fufa m.fl 2016). 

Ett exempel på system som nu utvecklas för att kunna hantera detta är Zero 
Emission Buildings i Norge som också har tagit fram ett regelverk (Fufa m.fl. 
2016). På internationell nivå pågår det globala projektet Advancing Net Zero6, 
som leds av World Green Building Council, som på klimatmötet i Paris 2015 åtog 
sig att alla byggnader ska vara koldioxidneutrala år 2050. Arbetet bedrivs stegvis 
och i Sverige drivs implementeringen av Sweden Green Building Council och en 
första handledning för en pilotfas finns framme (SGBC 2018) för systemet som 
kallas NollCO2.  
 
Det finns två aspekter som är värda att diskutera i ett nollemissionsbyggnads-
koncept. Syftet med att nolla klimatpåverkan för vår konsumtion borde medföra 
att systemgränsen i detta fall expanderar till ”boende” och ”lokalanvändning” sett 
i ett livscykelperspektiv. Detta gör att det för nollemissionsbyggnader bör ingå 
såväl byggnadsberoende som brukarrelaterad energi och klimatpåverkan, det vill 
                                                 
6 http://www.worldgbc.org/advancing-net-zero 
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säga för att säga att det är en nettonoll-byggnad så bör hushålls- och 
verksamhetsel inkluderas. Det är också denna energianvändning som främst ger 
upphov till en ojämn elförbrukning över dygnet till skillnad från byggnadens 
apparater, samt att i framtiden kommer den brukarrelaterade andelen snarare öka 
än minska (EM 2018). 
 
III Byggnadscertifiering: Med byggnadscertifiering menar vi här ett 
bedömningssystem som ger en byggnad en klassning av dess prestanda, som kan 
användas för jämförelse med andra byggnader och i marknadskommunikation. 
Dessa byggnadscertifieringssystem omfattar vanligtvis flera hållbarhetsaspekter 
för en byggnad. Vissa system har en uppbyggnad där man kan välja vilka ”poäng” 
man vill samla och sammantaget utgör dessa grunden för den slutliga klassningen. 
Andra system har infört grundkrav som måste uppfyllas för att en klassning ska 
kunna uppnås. Det gör att brukaren eller köparen av byggnaden vet att en 
klassningsnivå ger en viss lägsta prestanda, oavsett vilken aspekt som avses. 
Eftersom byggnadscertifieringssystemen används i kommunikativt syfte för att ge 
byggprojektet ett mervärde, så är det mer eller mindre ett krav att det också görs 
en tredjepartsgranskning. Vissa system innebär att byggnaden får sin klass baserat 
på projekteringshandlingar, andra certifieringssystem kräver uppföljning när 
byggnaden står klar (”as build”) och vissa system som Miljöbyggnad och 
FEBY18 har båda dessa möjligheter. 
 
När det gäller såväl energieffektiva som miljöanpassade byggnader så kan 
byggnadscertifieringssystemen ofta kritiseras för olika brister eftersom de 
försöker få med flera olika aspekter samt värdera dessa mot varandra. Men faktum 
är att dessa frivilliga system i avsaknaden av ett utmanande lagkrav för 
byggnaders energi- och klimatprestanda, har varit det som har drivit utvecklingen 
framåt. Det är intressant att notera att alla klassningssystem som finns på den 
svenska markanden (Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, FEBY18, Svanen) skiljer 
på prestandakrav för byggnaden och driftens energianvändning. Detta gör att en 
viss metodik kan användas för att mäta klimatpåverkan för att exempelvis bygga, 
underhålla och riva en byggnad medan en helt annan metodik kan användas för att 
klassa byggnadens klimatpåverkan eller dess resurseffektivitet. Det innebär att 
byggnadscertifieringssystemen inte har krav på att använda samma metodik för 
alla byggnadens delar. Istället kan den som tar fram ett 
byggnadscertifieringssystem fokusera på en metodik som gynnar en byggnad som 
anses ha en eftersträvandsvärd prestanda. Omsatt till LCA-metodik finns det 
således inget som hindrar att man i ett certifieringssystem använder bokförings-
LCA för att klassa en byggnads klimatpåverkan och resurseffektivitet, medan man 
för energi väljer konsekvens-LCA. 
 
Miljöpåverkan från el- och fjärrvärmesystemet kan beräknas med olika 
systemperspektiv, där bokförings-LCA kännetecknas av 100-procentregeln som 
innebär att om alla utsläpp summeras ihop enligt detta systemperspektiv så 
stämmer det med det som släpps ut i den rikliga värden (till skillnad från 
konsekvens-LCA-världens virituella marginalutsläpp). Det vill säga bokförings-
LCA ger samma siffror som vi finner i vår statistik och internationella 
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klimatrapportering. Ett annat systemperspektiv är konsekvens-LCA, där 
energirådgivarna ger en ganska kort och tydlig beskrivning om skillnaderna7: 
 
”Marginalel kan användas för att beräkna växthusgasutsläpp vid bedömning av 
mindre energieffektiviseringsåtgärder (exempelvis byte till en energisnål kyl eller 
för att beräkna vinsten av en släckt lampa i vardagsrummet), men bör inte 
användas vid jämförelser av olika värmesystem eller för att räkna ut sitt totala 
växthusgasutsläpp. För denna typ av beräkningar bör hellre utsläppsvärdet för 
nordisk elmix eller produktionsspecificerad el användas, om du har ett sådant 
elavtal. 
 
Ett sätt att värdera elens klimatpåverkan är genom att titta på så kallad marginalel. 
Marginalel är den el som är dyrast att producera för tillfället och därför det 
produktionssätt som sist sätts igång när det behövs mer el på marknaden. 
Marginalel är också det produktionssätt som först stängs av när det för tillfället 
inte behövs mer el. Det nordiska elsystemet är väldigt komplext och att förutspå 
vilket produktionssätt som i framtiden ligger på marginalen är näst intill 
omöjligt.” 
 

Resurseffektiv och uppföljningsbar energianvändning 
Idealet utifrån ett renodlat byggnadsfysikaliskt perspektiv är att det finns en 
resursindikator som beskriver byggnadens energiprestanda utan påverkan från 
brukarna och att det är enkelt att beräkna och utvärdera med säkra metoder. Denna 
energiindikator kan då komplettera byggnormens krav på köpt energi (omräknat 
med olika faktorer) och byggnadens U-värde8. 

Byggnaders värmeförlust består till största delen av ventilation- och 
transmissionsförluster, som styrs av isolering, täthet, köldbryggor osv. En mindre 
del av förlusten sker även vid varmvattenberedning och genom avloppsvattnet 
som lämnar byggnaden. Varmvattenanvändningen och dess förluster hanteras med 
schabloner vid projektering och kan enkelt verifieras genom flödesmätning och en 
undermätare för att bestämma energianvändningen. Värmeförlusterna mäts sällan, 
utan skattas utifrån köpt energi och justering mot normalt brukande, vilket är en 
osäker metod. En säkrare metod för att utvärdera värmeförlusterna är att utnyttja 
en effektsignatur och värmeförlusttalet, som för fristående villor ger ett fel på 
cirka 1 procent (Jahnsson 1992). En utvärdering mellan beräknade och uppmätta 
värden på värmeförlusttalet för flerbostadshuset gav en skillnad på 14 procent 
(Sandberg 2014), vilket med justeringar av ingångsdata i energiberäkningen skulle 
ge en avvikelse på uppskattningsvis under 10 procent. Resultaten från ett 
forskningsprojekt som undersökte olika lågenergihus visar att utvärdering av 
värmeförlusten med energisignaturen ger medelfel på ner till 3 procent (Lidelöw, 
Munck 2015). I rapporten konstateras att hur robust uppskattningen är varierar 

                                                 
7 https://energiradgivningen.se/klimat/miljopaverkan-fran-el 
8 U-värdet eller mer korrekt värmegenomgångskoefficienten [W/m²·ºC] anger hur bra en hel 
byggnadsdel isolerar, det vill säga transmissionsförlusterna. Ju lägre värde desto bättre isolering. 
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beroende på av valet av mätperiod och metod för förbehandling samt tillgången 
till data. 

Värmeförlusterna kan enkelt beräknas (ISO 13789:2017) och utvärderas med en 
effektsignatur (Sandberg 2009), som anger förlusten vid en variabel temperatur 
utomhus och given innetemperatur. Vi ser då att förlusten med god säkerhet kan 
approximeras till ett linjärt samband mot utetemperaturen, där lutningen benämns 
värmeförlustkoefficient [W/K], se Figur 5. 

 
Figur 5 Uppmätt effektsignatur för ett kontor som approximeras till en rät linje. 

Lutning benämns värmeförlustkoefficient och gör det möjligt att utvärdera den 
faktiska byggnadens energiprestanda mot de i projekteringskedet beräknade 
värdet för transmissions- och ventilationsförlusterna enligt ISO 13789:2017. 
Den röda räta linjen vid dimensionerande utomhustemperatur (-18°C) och 
värmeförlustkoefficient beskriver värmeförlusttalet (VFT). 

Denna värmeförlustkoefficient kan sedan användas för att räkna om 
värmeförlusten vid en given temperatur och ytmått som Atemp. Om vi räknar ut 
detta värde vid den dimensionerande utetemperaturen för årets kallaste dag så får 
vi ett värmeförlusttal (VFT). Detta tal utgör en indikator på hur energieffektiv 
byggnadens uppvärmning är och omfattar inneboende egenskaper hos 
byggnadsdelar, dvs. brukaroberoende påverkan exkluderas eller kan med god 
felmarginal räknas bort vid en utvärdering. 

För beräkningar finns europeiska standarder (ISO 13789:2017). Inga nya indata 
krävs, bara en mindre del av det som ingår i en årsenergikalkyl. Kalkylen kan 
göras med ett excelark och visas i en gemensam mall så att alla parter kan läsa, 
förstå och granska. Sambandet mellan VFT och byggnadens värmebehov är nära 
på linjär inom de intervall som idag är aktuella för lågenergibyggnader, så länge 
andra parametrar som solinstrålning och verksamhet hålls konstanta. Det innebär 
att VFT är en tydlig indikator på byggnadens energiegenskaper och kommer 
därför att användas i projektet som en indikator på hur resurseffektiv byggnaden 
är. 

Med ett värmeförlusttal som ett komplement till EPPET säkras låga värmeförluster 
och därmed en låg belastning på försörjningssystemet oavsett om det är el- och 
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fjärrvärme som väljs. Ett sådant krav är därmed inte i strid mot förordning eller 
EG-direktiv liksom inte heller nuvarande Um-krav, men ger en bra begränsning 
oavsett byggnadens formfaktor. 

Boverkets förslag med primärenergital (EPPET) ska ses mot bakgrund av EG-
direktivets krav på primärenergi och att regeringen satt ner foten i frågan att 
byggnadens energiprestanda ska baseras på levererad energi, vilket skrivits in i 
PBF. Därmed minskar frihetsgraderna för hur energikrav som ska främja hållbart 
byggande kan utformas. Med ett värmeförlusttal som säkrar att byggnaden får 
låga värmebehov kan EPPET bli ett bra uttryck för energieffektivitet även med val 
av enklare primärenergital. Primärenergikravet kommer då kunna styra så t.ex. 
värmepumpar väljs istället för direktverkande el. Primärenergikravet bör då läggas 
på en sådan nivå så att inte EPPET blir styrande också för val av försörjningssystem 
och byggnadens utformning. Detta finns motiverat i en underlagsrapport i 
projektet (Sandberg 2017, se kapitel 3.1). 

Se mer om VFT och hur detta tillämpas i kriteriedokumentet för 
lågenergibyggnader FEBY19 i bilagan ”Beskrivning av värmeförlusttal och 
FEBY18”. 
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Energisystemens klimatprestanda 

Energisystemets olika delar 
För att beskriva och modellera energisystemen för el och fjärrvärme på ett 
likvärdigt sätt så kan vi till att börja med dela in energiproduktionen i ett antal 
olika delar, se Figur 1. I grunden finner vi baslasten som utgör baskapaciteten i 
systemen och kännetecknas av att den har låga rörliga kostnader. Här återfinns för 
elnätetkärnkraft och värmebaserad kraftproduktion som körs i stort sett jämt över 
året frånsett kortare perioder för underhåll och revisioner. I fjärrvärmenäten har vi 
ofta avfallsbaserade pannor och restvärme som baslast. Det finns en starkare 
korrelation mellan fjärrvärmesystemets produktion och de anslutna byggnadernas 
värmebehov, effektsignaturen, jämfört med elsystemet. 
 
Även vindkraft kan ses som en baslast, men där finns ingen förutsättning att öka 
produktionen om efterfrågan ökar. Samma princip gäller för solcellsel. Både vind- 
och solenergi kännetecknas av att deras produktion inte går att styra utan de 
producerar efter väderförhållandena. Det är därför dessa benämns variabel energi. 
Vi har valt här att särredovisa denna del av baslasten som en egen kategori, se 
Figur 6. 
 

 
Figur 6 Energisystemet uppdelat i ett antal delar för att möjliggöra analys av dess bidrag 

till ökat eller minskat effektuttag. 

För att energisystemet ska fungera behövs produktionskapacitet som kan varieras 
efter behovet, vilket vi här benämner som lastföljande. I ett fjärrvärmenät hanteras 
detta med en typisk mellanlast som styrs till stor del av bränslekostnader. 
Lastvariationer under dygnet hanteras ofta med värmeackumulatorer och med 
kortsiktig reglering av större kunders värmebehov. För det nordiska elsystemet 
hanteras denna lastföljande produktion med de vattenkraftverk som har 
regleringsförmåga, kondenskraftverk och gasturbiner. 
 
När den lastföljande kraften inte räcker till, om behovet är extra stort, behövs 
topplast. Vi har valt att klassa import av el som en topplast. För fjärrvärme har vi 
klassat hetvattenpannor som förbränner olja och bioolja som topplast. Sedan 
tillkommer extrema bristsituationer då systemet måste ta till reservkraft som går 



  20 (53) 
  
Byggnaders klimatpåverkan – timme för timme, idag och i framtiden 

  

 

 
 

 

in när den normala produktionen störs eller när behovet är ovanligt stort. Vi gör i 
praktiken ingen skillnad mellan dessa typer av kraftslag och båda utgör systemens 
driftsmarginal. 
 
Vattenkraft är en stor del av elproduktionen och kräver extra uppmärksamhet. Ser 
man på vattenkraften effektmässigt så tillför den marginalkapacitet vid snabba 
lastvariationer enligt Energimyndigheten (2002). I samma rapport konstateras 
också ”att så länge det finns ledig kapacitet i vattenkraftssystemet är det likväl 
termisk kraft som produceras på marginalen. Ökad förbrukning per timme, även 
om den täcks med vattenkraftsproduktion, medför ökad termisk produktion vid en 
senare tidpunkt. Det är därför svårt (omöjligt) att bestämma vilken kapacitet som 
på varje tidpunkt utgör marginalproduktionen”. Baserat på denna problematik 
kommer flera driftsmarginaler att definieras, se vidare i nästa stycke. 

Driftsmarginalen – den del vi alltid kan påverka 
Det är viktigt att välja en systemsyn som svarar på den fråga som ska anlyseras. 
På en övergripande nivå skiljer vi på bokförings- och konsekvens-LCA. Dessa två 
olika systemperspektiv kan i sin tur delas in i ytterligare underkategorier, se Figur 
7. Som ett alternativ till att använda bokförings-LCA till deklarationer och 
nollenergibyggnader, så vill vi också analysera möjligheten att klassa en byggnads 
energianvändning med hänsyn tagen till en marginaleffekt, det vill säga val av sist 
tillkommande bränsle/energikälla. En sådan konsekvens-LCA är möjlig att 
använda i ett klassningssystem. 
 

 
 

Figur 7 Två olika renodlade systemsyner, bokförings- och konsekvens-LCA tillämpliga 
inom ramen för ISO 14044, där varianterna ”Antagen”, ”Drift”, ”Utbyggnad” och 
”Komplex” är varianter som kan användas för alla slags konsekvens-LCA:er. 
(Erlandsson m.fl. 2014). 

I ett byggnadscertifieringssystem kan det vara mer relevant att klassa byggnadens 
energianvändning utifrån marginalförändringen, det vill säga det kraftslag i 
systemet som först ökar eller minskar sin produktion vid en förändring vid en 
given tidpunkt, istället för att basera den på hela energimixen (vilket alltid görs 
vid en bokförings LCA). I det fall en marginalanalys görs för ett större bestånd 
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och den analyserade förändringen bedöms påverka utbyggnaden av el- eller 
fjärrvärmesystem är en komplex konsekvens-LCA ett mer korrekt val. Då vi i vårt 
fall istället tänker oss en användning av LCA för en enskild byggnad, så har vi 
valt att arbeta med driftsmarginalen, det vill säga förändringen görs inom ramen 
för befintligt infrastutur. I vilket fall är det svårt att koppla en enskild byggnads 
elanvändning till utbyggnad av elsystemet som styrs av många andra sektorers 
elbehov och lastprofiler. För ett fjärrvärmenät kan det vara lättare. Vidare 
tillämpar vi två varianter av driftsmarginal, dels med eller utan undvikna 
emissioner. 
 
För fjärrvärme antas en substitutionseffekt i form av en minskad klimatpåverkan 
från avfall som annars antas deponeras i det land det kommer ifrån. Det går att 
resonera på andra sätt också. Eldas avfallet så kommer plastinnehållets inlagrade 
energi att frigöras. Eller åt andra hållet, plastavfallet som eldas kommer inte 
kunna återanvändas, vilket annars hade minskat klimatpåverkan i förhållande till 
tillverkning av ny plast9. Profu (2012) har gjort en sådan bedömning av 
substitutionseffekten av avfall som importertas från England, Irland och Italien 
och som en del av denna beräkning görs en känslighetsberäkning. Studien visar att 
det finns ett antal antagande som på ett betydande sätt påverkar resultatet. Ett 
exempel på detta är de olika ländernas avfallssammansättning och förhållande för 
de deponier som finns, där substitutionseffekten varierar mellan 84 och 1080 kg 
CO2e/kWh. I vår analys används ett värde på 46 kg CO2e/kWh, se bilaga 
”Klimatpåverkan från olika energivaror”. 
 
Även för elsystemet beaktas substitution för ökad respektive minskad elimport 
och beskrivs i bilaga ”Modellantagande för elsystemet – Model assumption for 
electricity system”. Vi har lagt in substitutionseffekter som ett alternativ för att 
beskriva energianvändningens miljöpåverkan eftersom det är vanligt 
förekommande för systemanalyser som utförs på uppdrag av fjärrvärmebolag och 
vill på så sätt jämföra med dessa få exempel på substitutionseffekter. Det ska dock 
inte tolkas som att vi förordar dessa som de mest relevanta för ett 
byggnadscertifieringssystem. 
 
Ett alternativ till detta skulle kunna vara en komplex marginal som då inkluderar 
både en utbyggnadsmarginal och en driftsmarginal. Om man väljer att tillämpa en 
komplex marginal så kommer denna marginal för det framtida elsystemet till stor 
del att bestå av fossilfri ”grön” elenergi (framförallt vindkraft) om vi ska klara det 
nationella klimatmålet till 2045 (EM 2018). En klassning baserad på ett sådant 
metodval skulle inte leda mot mer samhällsnyttiga byggnader, varför vi istället 
valt en driftsmarginal. 
 

                                                 
9 Enligt Energimyndigheten (2018) så innehåller avfallet ca 50 % fossilt kol, vilket vi förenklat här 
benämner plast. 
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Förenklad hantering av energisystemet olika delar 
Ett vanligt sätt att modellera energisystem för att definiera driftsmarginalen är att 
analysera den rörliga driftkostnaden som kan beskrivas med en 
marginalkostnadskurva (eng. merit order). I en sådan kurva för elsystemet blir då 
kraftslagen rangordnade i följande ordning (från lägst till högst rörlig kostnad): 
vindkraft, vattenkraft, kraftvärmeproduktion, kärnkraft och sedan olika 
kondenskraftverk ordnade efter bränslepriser och verkningsgrader. I ett 
fjärrvärmenät kan vi jämställa förenklingen med bränslekostnaden, där vi har 
olika restvärme och avfallsbränslen i botten följt av oförädlat, förädlat träbränsle 
och bio- eller fossil olja på toppen (även naturgas finns som topplast i vissa nät). I 
fjärrvärmenät med hetvattenpannor och värmepumpar så styrs deras inkoppling av 
kostnaden och blir då normalt en del av en tänkt mellanlast. 
 

Olika sätt som klimatpåverkan beräknas på 
För att få en bedömningsgrund och möjlighet att analysera olika sätt att betrakta 
energianvändningens klimatpåverkan (global warming potentials, GWP) kommer 
följande indikatorresultat att beräknas: 
 
GWP1: Bokföring utan tidsupplösning. 
Import/export hanteras genom att ta med importen för att på så sätt bara beskriva 
konsumerad el och värdet är ett medelvärde för ett år. Export räknas bort. Detta är 
den vanligaste tolkningen av EN 15804 och EN 15978. 
 
GWP2: Bokföring, med tidsupplösning. 
Import/export hanteras enligt ovan genom att ta med importen för att på så sätt 
bara beskriva konsumerad el och uppgifterna ges per timme. 
 
GWP3a: En konsekvensanalys där driftsmarginal definieras som 10 procent av de 
kraftslag som hela tiden ligger högst i marginalkostnadskurvan (inklusive 
eventuell vindkraft, vattenkraft osv), vilket är analogt med CDM-systemet. 
För el ingår importen på samma sätt som ovan och där de kraftslag som finns i 
importen delas in på samma sätt om detta är möjligt. Om detta inte är möjligt 
(såsom från Ryssland och Baltstaterna) har en generell marginalel-ansats enligt 
bilaga. Dessa två delar läggs sedan in i den styrande marginalkostandskurvan 
(eng. merit order). Denna analys görs inte för fjärrvärme, se vidare 3b. 
 
GWP3b: Konsekvensanalys med hänsyn till hela driftsmarginalen som erhållits 
genom att gruppera ett kraftslag som reserv- eller topplast. Importerad el hanteras 
på samma sätt som för GWP3a ovan. Notera att marginalkraftens andel av 
produktionsmixen för respektive timme inte påverkar denna indikator. Detta 
betyder att denna indikator inte innehåller några gröna kraftslag för elens 
driftsmarginal. För fjärrvärme är det den teknik som ligger högst upp i körordning 
som blir driftmarginalen. 
 
GWP4: Konsekvens med substitutionseffekt 
Elektricitet: I detta fall beaktas både import och exporten, där den sistnämnda 
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antas trycka undan europeisk driftsmarginal. Eftersom vi är netto-exportörer över 
året ger detta ett negativt värde/bidrag till elens miljöprestanda. Detta förutsätter 
en symetrisk hantering av el där inga flaskhalsar finns i systemet. Finns 
flaskhalsar, så antar vi att dessa är försumbara under året. 
Fjärrvärme: avfall trycker bort europisk deponi av avfall och dess negativa 
konsekvenser vilket ger ett negativt bidrag till fjärrvärmesystemet för de perioder 
som avfall är marginaltekniken. 
 

Dagens energisystem 
I projektet har vi valt det nordiska produktionsnätet inklusive överföring från våra 
grannländer för att beskriva den el som konsumeras i Sverige, eller rättare sagt i 
Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finnland). Detta val motiveras med att vi 
har en gemensam nordisk marknad där all handel sker. Vi har sedan valt att 
analysera svensk medelfjärrvärme för fjärrvärme. Idealt sett så bör uppgifter från 
det faktiska fjärrvärmenät som byggnaden är ansluten till användas istället, men i 
detta projekt har vi haft resurser att utveckla data för alla nationella näten och 
medelvärdesdata för Sveriges får ses som en förenkling. 
 
I projektet har vi ett behov att få tidsupplöst produktionsstatistik per timme för el- 
och fjärrvärme. Denna typ av tidsupplöst publik statistik saknas för fjärrvärme 
som bara redovisar sina produktionsdata per år och för olika nät10. För att erhålla 
timupplöst produktionsdata har vi använt uppmätta produktionsdata från Fortum 
Värme i Stockholm för ett år. Vi har sedan skalat upp dessa data med 
medelvärdesdata för hela Sverige och på så sätt fått timupplösta data. 
 
Ett annat problem med Energiföretagens statistik för fjärrvärme är att data redan 
allokerats med alternativproduktionsmetoden. Detta har begränsat vår användning 
av data framförallt när det gäller möjligheten att anlysera kraft-värme-kopplingen 
och dess marginaleffekter. På samma sätt går det inte heller att göra en 
känslighetsberäkning för att få ett resultat med samma data som exempelvis 
energiallokeringsmetoden eller en ekonomisk allokering hade gjort istället mellan 
kraft och värme. 
 
För elnäten i Europa finns det publika timvisa uppgifter för elproduktion inklusive 
import och export. ENTSO-E är ansvariga för överföringssystem och publicerar 
löpande statistik i en öppen databas över timproduktion och överföring av data på 
den paneuropeiska elmarknaden11. Data hämtades separat för varje nordiskt land 
och aggregerades sedan i ett kalkylblad för att representera produktion, import och 
export på det nordiska nätet. 
 

                                                 
10 https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/tillford-energi/tillford-energi-till-
fjarrvarme-och-kraftvarme/ 
11 https://transparency.entsoe.eu/ 

https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/tillford-energi/tillford-energi-till-fjarrvarme-och-kraftvarme/
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/tillford-energi/tillford-energi-till-fjarrvarme-och-kraftvarme/
https://transparency.entsoe.eu/
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Framtidens energisystem 
Som redan nämnts är det brukligt att i miljödeklarationer använda dagens 
energiprestanda även för framtida energianvändning under byggnadens 
användningsskede. Fördelen med detta är att vi får ett scenario som beskriver en 
utveckling ”utan åtgärder” som är verifierbart. Tänker vi oss istället ett 
klassningssystem som ska användas för driva utvecklingen framåt och som ska 
kunna användas för att optimera tekniska lösningar, som anpassats för de 
förutsättningar som gäller i en mer hållbar framtid, så måste vi ha ett mer 
proaktivt scenario. Vi behöver således ett klimatscenario som uppfyller 
tvågraders-målet. 
 
Idealt sett skulle vi behöva ett politiskt förankrat målscenario som stödjs med 
lagstiftning och incitament för att realiseras. För att vi i projektet ska kunna 
använda ett energiscenario, så måste det inkluderar en detaljerad beskrivning av 
hur el- och fjärrvärmenätet utvecklas över tid. Som beskrivits tidigare saknas 
sådana scenarion, men Miljömålsberedningens målscenario är det som ligger 
närmast. Detta scenario saknar dock helt en detaljerad beskrivning för hur el- och 
fjärrvärmesystemen utvecklas över tid och vi måste därför i projektet utgå från 
något annat scenario som vi bedömer ligger i linje med detta. 
 
Energimyndigheten har fått ett uppdrag att ta fram ett scenario för hur vi kan ställa 
om till 100 procent förnybar elproduktion12 och konstaterar att detta inte nås om 
det finns kärnkraft eller fossil produktion kvar. Målet innebär att Sverige år 2040 
inte längre använder fossila bränslen som kol, olja och naturgas för elproduktion. 
Det innebär också att avfall, som idag innehåller fossila delar samt att restgaser 
från stålindustrin inte heller används för att producera el år 2040. Vidare nämns 
att Sverige på årsbasis ska sträva mot att vara nettoexportör av el. 
Energimyndighetens första rapport (2018)13 från uppdraget ger inga 
framtidsscenarion, utan en första mer detaljerad färdplan publiceras först 2019. I 
vårt projekt har vi valt att använda NETP:s klimatneutrala scenario (Carbon 
Neutral Scenario; CNS) från IAE och Nordiska Ministerrådet (2016). NETP 
scenario omfattar alla nordiska länder och är ett scenario som vi anser ligger i 
närheten av Miljömålsberedningens målscenario. 
 
För framtidens elsystem har vi återanvänt dagens timdata för enskilda energislag 
och sedan skalat upp dem för att matcha det framtida scenariot, se mer utförlig 
beskrivning under ”Modellantagande för elsystemet – Model assumption for 
electricity system”. För att ge en indikation på resulterande klimatpåverkan ges i 
Figur 8 och Figur 9 månadsmedelvärde för elsystemet idag och i framtiden. 
 

                                                 
12 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-gor-breda-satsningar-pa-
energiomradet/ 
13 Energimyndigheten bedömer att hushållsel och driftsel i bostäder kommer att öka, medan 
konvertering från direktverkande el till andra uppvärmningssätt förväntas leda till en minskad 
användning av elvärme och att elsystemets säsongsvariation därmed kommer att minska i 
framtiden. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-gor-breda-satsningar-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-gor-breda-satsningar-pa-energiomradet/


  25 (53) 
  
Byggnaders klimatpåverkan – timme för timme, idag och i framtiden 

  

 

 
 

 

  

  

Figur 8 Sammanfattande resultat för klimatpåverkan från elsystemet 2015 givet som 
månadsmedelvärde, g CO2e/kWh. 

 

  

  

Figur 9 Sammanfattande resultat för klimatpåverkan från elsystemet 2050 givet som 
månadsmedelvärde, g CO2e/kWh. 

 
På samma sätt som för elnätet så saknas det en politiskt förankrad färdplan för 
fjärrvärmenätet och dess framtida utveckling. Det närmaste vi har hittat är en 
idéskrift från Energimyndigheten som omfattar scenarion – Fyra Framtider – för 
energisystemen och exempel på olika utvecklingsalternativ (EN 2016). För 
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beräkningarna som används för framtidens fjärrvärmesystem är bränsletillförseln 
till svenska fjärrvärmenätet hämtade från Fyra Framtider. I valet mellan de olika 
scenarion som presenteras i denna rapport, så stod det slutliga valet mellan Legato 
och Vivace som båda har hög andel förnybar energi, men där Legato förutsätter en 
ganska drastisk minskad energiproduktion, medan Vivace har ungefär samma 
energiproduktion som idag. I projektet valde vi Vivace som det scenario som vi 
bedömer ligger i närheten av Miljömålsberedningens målscenario. Skillnaderna 
mellan de olika scenarierna redovisas i Figur 10. 
 

 
Figur 10 Klimatpåverkan g CO2e per kWh värme från svensk fjärrvärme beräknad enligt 

Energimyndighetens rapport Fyra Framtider och LCA-data enligt bilaga 
”Klimatpåverkan från olika energivaror”. 

För att erhålla timdata för det framtida fjärrvärmescenariot används samma teknik 
som beskrivits ovan, där vi skalat timdata från Fortum Värme till ett nationellt 
scenario. Körordningen för framtidens fjärrvärmesystem är restvärme, avfall, 
biobränsle, el till värmepumpar och bioolja. Bioolja nämns inte i Fyra Framtiders 
statistik utan den ingår i kategorin biobränsle. Bioolja lades till som topplast. I 
Figur 11 och Figur 12 framgår tidsupplöst klimatpåverkan från svensk fjärrvärme 
beräknad enligt de olika indikatorer som används för klimatpåverkan. 
 
Egentligen skulle samtliga LCA-data för olika bränsle vara scenariobaserade, men 
har bedömts ligga utanför detta projekt, men där vi varit begränsade till redan 
publicerade data) och en möjlighet till förbättring av projektresultatet. Denna typ 
av framtida bränsledata skulle helst ha stöd i politiskt förankrade färdplaner för att 
inte uppfattas som subjektiva antagande. Den enda förbättring av bränsledata som 
gjorts här är andelen fossilt avfall som vi antagit kommer minska med 1/6 till år 
2050. Det värde för avfall som vi använder för 2015 motsvarar ungefär 40 procent 
fossil kol i avfallet. Notera att denna siffra kortvarigt kommer öka och 
Energimyndigheten (2018) anger att idag är ett korrekt värde på den fossila 
andelen är snarare 50 procent. Men vi är övertygade om att andelen plast kommer 
minska dels genom högra adel återvinning, mindre mängd plast som används i 
samhället och att andelen biobaserad plast kommer öka i en framtid.  
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Figur 11 Klimatpåverkan från fjärrvärme 2015 i Sverige, enligt GWP2, GWP3 och GWP 4, 

givet som utsläpp vid en specifik utomhustemperatur, g CO2e/kWh. 
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Figur 12 Klimatpåverkan från fjärrvärme 2050 i Sverige, enligt GWP2, GWP3 och GWP 4, 

givet som utsläpp vid en specifik utomhustemperatur, g CO2e/kWh. 
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Energiprofiler för olika byggnadssystem 
I projektet har ett antal exempelbyggnader tagits fram med energiprofiler. Syftet 
med exempelbyggnaderna och dess energiprofiler är att kunna testa de alternativa 
LCA-metoderna och analysera hur de olika metodvalens konsekvenser. För 
byggnadens energianvändning- och klimatpåverkan har därför ett antal 
tidsupplösta energiprofiler utarbetats. För att energiberäkningarna ska vara enkla, 
repeterbara och transparenta tillämpas en förenklad metod för att generera 
timbaserade energiprofiler. Denna metod har utarbetats för tre byggnadskategorier 
(småhus, flerbostadshus och skollokaler) och för två olika uppvärmningssystem 
(fjärrvärme, och värmepumpar). Byggnaderna har designats enligt energiklass A 
(motsvarar FEBY Guld) eller energiklass C. Energiklasserna definieras av den 
nationella standarden SS 24300-2, där klass A motsvarar en halverad energinivå 
relativt BBR25 och klass C motsvarar BBR25. 
 
De tre byggnadstyperna har ett utetemperaturberoende värmebehov som kan 
beskrivas med en energisignatur. Beroende på vald klimatfil (ortsberoende) 
erhålls ett netto värmebehov för årets alla timmar. Värmeförlusttalet (W/m2K) kan 
enkelt bestämmas baserat på aktuell dimensionerande vinterutetemperatur 
(DVUT). Tillsammans med en beskrivning av en dygnsprofil för varmvatten, 
fastighetsel och verksamhets-/hushållsel kalkyleras byggnadens timvärden för 
värme varmvatten, fastighetsenergi och verksamhetsenergi. I de förenklade 
beräkningarna ges brukardata som dygnsprofil baserad på Bagge m.fl. (2015). 
Denna typ av profiler kan också läggas in i vanliga energiberäkningsprogram som 
IDA-Ice och VIP+. Exempel på indata för ett småhus, ges i Figur 13. 
 

 
Figur 13 Indata till en tidsupplöst energiberäkning med ett utomhusberoende värmebehov, 

brukarrelaterad varmvattenanvändning och hushållsel, samt fastighetselen med en 
förbrukningsprofil för ett dygn. 

Den förenklade energiberäkningen utgår från en klimatprofil för den aktuella 
orten och ger som många kommersiella tillgängliga energiberäkningsverktyg en 
utdatafil per timme. Genereringen av timdata följer därmed ett flöde enligt Figur 
14. 
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Figur 15 Utifrån den byggnadsrelaterade energisignaturen och efter det att geografisk 

placering gjorts så har vi de indata som behövs för att beskriva 
uppvärmningsbehovet. Byggnads värmebehov kan sedan kompletteras med 
elanvändningen och redovisas sammantaget ovan som ett varaktighetsdiagram. 

För att verifiera den förenklade metoden har jämförelser genomförts mellan den 
ekvation som används här med resultat från simuleringar, se Figur 16. 
Jämförelsen visar god överensstämmelse. Värmebehovet avviker främst då 
byggnadens effektbehov är lågt. Överensstämmelsen då effektbehovet är som 
högst är mycket god. 
 

 
Figur 16 Jämförelse mellan beräknat effektbehov baserat på förenklad metod (ekvation) 

och resultat från simulering (simulering), vilket ger en god överenstämmelse mot 
energiberäkningsprogramens klimatdata eller med mätta data. 

Vid värmepumpsdrift påverkas köpt el till värmepumpen också av vald 
värmefaktor. Värmepumpens värmefaktor påverkas också av temperaturnivån på 
framledningen till värmesystemet som varierar med årets värmebehov. I vår 
förenklade modell beskrivs energisignaturen för värmepumpar som en 
andragradsekvation. I en jämförande analys mellan simulerat resultat och resultat 
genererat från ekvationen har avvikelserna visats bli acceptabelt små, men de ger 
en viss underskattning av effektbehovet för värmepumpssystemen när det är som 
kallast utomhus. 
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Tabell 1 Sammanställning av exempelhusen med en övergripande beskrivning av teknisk 
plattform och energisignaturens ekvation, där Y1 avser icke drifttid och Y2 
drifttid för lokalbyggnaderna. 

Hustyp/ 
verksamhet 

Kort beskrivning Littera Energisignatur 

Småhus Energiklass C, frånluftsvärmepump, el SH1A 𝑦𝑦 = 0,035𝑥𝑥2 − 0,9𝑥𝑥 + 8 
Energiklass C, FTX, fjärrvärme SH1B 𝑦𝑦 = −0,9𝑥𝑥 + 11.7 
Energiklass A, bergvärmepump, el SH2A 𝑦𝑦 = −0,3𝑥𝑥 + 4,2 
Energiklass A FTX, fjärrvärme SH2B 𝑦𝑦 = −0,35𝑥𝑥 + 3,5 

Flerbostads-
hus 

Energiklass C, frånluftsvärmepump, 
el, fjärrvärme 

FH1A 𝑦𝑦 = −0,2𝑥𝑥 + 3,0 

Energiklass C, FTX, fjärrvärme FH1B 𝑦𝑦 = −0,5𝑥𝑥 + 7,0 
Energiklass A, Bergvärme, el FH2A 𝑦𝑦 = −0,12𝑥𝑥 + 1,64 
Energiklass A FTX, fjärrvärme FH2B 𝑦𝑦 = −0,24𝑥𝑥 + 1,45 

Skola Energiklass C, FTX, fjärrvärme S1B 𝑦𝑦1 = −0,48𝑥𝑥 + 7,8 
𝑦𝑦2 = −0,95𝑥𝑥 + 15,7 

Energiklass A, bergvärmepump, el S2A 𝑦𝑦1 = −0,1𝑥𝑥 + 1,65 
𝑦𝑦2 = −0,2𝑥𝑥 + 3,3 

Energiklass A FTX, fjärrvärme S2B 𝑦𝑦1 = −0,21𝑥𝑥 + 2,9 
𝑦𝑦2 = −0,34𝑥𝑥 + 4,83 

 
Exempelbyggnaderna som använts här finns kortfattat beskrivna i Tabell 1, som 
också innehåller förkortningar på de olika exempelbyggnaderna som återanvänds i 
resultatbilderna i rapporten. I bilaga ”Beskrivning av exempelbyggnaderna” finns 
en mer detaljerad redovisning av indata och byggnadsbeskrivning för 
exempelbyggnaderna. Flerbostadshusen har samma indataprofiler som småhusen 
för hushållsel, varmvatten och fastighetsel, men en VVC-förlust tillkommer. 
Notera att lokalbyggnaderna har en energisignatur för dagtid och en för natt och 
helg. 

Resultat, diskussion och vidareutveckling 
Det tidsupplösta LCA-resultatet som presenteras här är unikt och har tidigare inte 
redovisats med timdata både dagens och framtida energisystem såsom det görs 
hör. För att få en uppfattning av konsekvenserna av de olika resurs- och 
klimatindikatorerna som valts ut och utvecklats i projektet, så har vi tillämpat 
dessa på de exempelbyggnader som beskrivits i föregående kapittel. 
Exempelbyggnaderna är bara till för att illustera hur de olika indikatorerna 
bedömer olika tekniska lösningar för samma byggnad, och ska inte användas för 
att dra generella slutsatser om ett visst teknikval, eller för att jämföra el med 
fjärrvärme. 

Den kanske viktigaste funktionen med de resultat som redovisas nedan är att få en 
uppfattning av vilka antagande och ingångsdata som är betydelsefulla för 
slutresultatet och identifiera om vad som borde och kan förbättras för ett ge ett 
mer relevant resultat. I Figur 17 till Figur 19 ges resultatet för småhus, 
flerbostadshus och skola med prestanda och teknikval som beskrivs kortfattat i 
Tabell 1. 
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Figur 17 Resurs- och klimatpåverkanprestanda för olika tekniska installationer för ett 

småhus, men timvärde för dagens och framtidens svenska fjärvärme- och 
Nordisk elproduktion för år 2050. 

  



  33 (53) 
  
Byggnaders klimatpåverkan – timme för timme, idag och i framtiden 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
Figur 18 Resurs- och klimatpåverkanprestanda för olika tekniska installationer för ett 

flerbostadshus, men timvärde för dagens och framtiden svenska fjärvärme- och 
Nordisk elproduktion år 2050. 
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Figur 19 Resurs- och klimatpåverkanprestanda för olika tekniska installationer för en 

skola, men timvärde för dagens och framtiden svenska fjärvärme- och Nordisk 
elproduktion för år 2050. 

De klimatindikatorerna som benämns GWP2 till GWP 4 är tidsupplösta, det vill 
säga det finns en unika så kallad karakteriseringsfaktor för klimatpåverkan för 
varje enskild timme under ett år för el- respektive fjärrvärmenätet14, med andra 
ord ett unikt timvärde som i figurerna ovan summerats till ett årligt totalvärde. För 
att kunna jämföra det tidsupplösta resultatet med en traditionell beräkning, som 
utgår ifrån årsmedelvärde för energisystemens produktion samt årligt använd 
energi i byggnaden, så ger detta traditionella resultat som GWP1. 

Vid analys av beräkningsresultaten för exempelbyggnaderna kan vi se att det är 
normalt sett inte så stor skillnad att räkna med timdata eller årsmedelvärdesdata 

                                                 
14 Den som vill ta del av dessa 8760 karakteriseringsfaktorer GWP2 för 2015 respektive 2050 kan 
få en kopia genom att maila till: martin.erlandsson@ivl.se. 
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(GWP1 i jämförelse med GWP2), för den typ av tekniska system som finns i de 
undersökta altenativen. Å andra sidan förstärks effekten av timdata vid en 
timupplöst analys när vi byter systemperspektiv från bokförings-LCA (GWP1 och 
GWP2) till att använda konsekvens-LCA (GWP3 och GW4). Förenklat sett skulle 
man kunna säga att konsekvens-LCA tydliggör och ger ett större utslag för hög 
energianvändning under de timmar som har en hög belastning. 

Andra tekniska lösningar än de som vi inkluderat i våra exempel, såsom att med 
hjälp av exempelvis batteri förskjuta energianvändningen mellan hög- till 
lågbelastningstimmar, eller egen elproduktion i form av solceller, skulle sannolikt 
ge upphov till en signifikant skillnad mellan timvärde och 
årsmedelvärdesberäkningar. Notera att skolan som har en tydligare skillnad 
mellan dag/natt-användning av verksamhetselen, vilket ger utslag i 
klimatprestanda. Eftersom effekter av sådana tekniker som förändrar behovet av 
när energi köps in från nätet är aktuellt för de klassningssystem, som vi här 
benämner nollemissionsbyggnader (såsom svenska NollCO2), så motiverar detta 
att använda en tidsupplöst metodik för just denna typ av klassningssystem för att 
kunna beskriva ett mer samhällsnyttigt val. 

Denna förstärkta effekt med en konsekvens-LCA är något som kan locka den som 
ska designa ett klassningssystem, eftersom skillnaderna av teknikval blir större 
när teknikvalet påverkar marginalen beskrivs. Vanlig kritik mot att tillämpa 
konsekvens-LCA är att den innehåller subjektiva val som är betydande för 
slutresultatet, speciellt om konceptet med undvikna emissioner tillämpas (det vill 
säga GWP4). Vi har redan påpekat att användningen denna typ av konsekvens-
LCA på ett betydande sätt styrs av vad som anses ersätts på marginalen vid en 
förändring. De antagande och substitut som valts här ska inte betraktas som de 
som bör användas i ett tänkt byggnadscertifieringssystem, utan bara som exempel 
på resultat för de substitut som valts här. 

Ett relativt enklare sätt att använda en konsekvens-LCA är att begränsa 
systemperspektivet till driftsmarginalen vid en given tidpunkt, i vårt fall 2015 och 
2050. Eftersom vi baserar 2050 driftsmarginal på 2°C scenarion, vilket beskrivs 
med de karakteriseringsfaktorer för klimatindikator (GWP3), så inkluderar denna 
framtida marginal ett framtida nät som ställts om så att klimatmålen uppfylls. Med 
andra beaktas att el- och fjärrvärmenäten byggs om, men inte som en direkt 
konsekvens av vilket teknikval som gjorts i en enskild byggnad. I en komplex 
marginal så görs denna typ av koppling, men då måste man också kunna påvisa att 
en sådan koppling finns. Eftersom detta projekt syftar till att analysera en 
marginalförändring av en extra tillkommande byggnad har vi bedömt att detta 
alternativ inte är relevant, men skulle kunna vara det om samma metodik används 
för att studera en nationell policy eller färdplan. För elnätet vet vi redan nu att det 
mest troliga är en intensiv utbyggnad av vindkraft (EM 2018), vilket gör att en 
komplex marginal för elnätet skulle till stor fyllas med just vindkraft i 2050-
scenariot och är det som den komplexa marginalen skulle peka ut. Denna 
omställning av elnätet styrs till stora delar enligt Energimyndigheten (2018) av 
den elektrifiering som förväntas i dels tillverkningsindistron och fordonsflottan. 
Däremot förväntar man sig en minskad elenergianvändning för uppvärmning. 
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Vid tillämpning av en driftsmarginalbaserad klimatindikator (GWP3) insåg vi att 
driftsmarginal kan definieras på flera olika sätt, viket framförallt gäller elnätet 
(samma definitionsproblem gäller även komplex marginal). I Kyotoprotokollet 
finns möjlighet att tillämpa flexibla mekanismer som gör att det har tagits fram 
internationella ”spelregler” för hur olika klimatförbättringar ska beräknas. Enligt 
detta CDM-system tillämpas ofta en 10 %-regel för att beskriva driftsmarginalen 
(CDM:s komplexa marginal definieras som hälften driftsmarginalen och hälften 
utbyggnadsmarginalen). Vi har valt att tillämpa denna 10 %-regel för 
driftsmarginalen som indikator GWP3a, som definieras av de 10 procent dyraste 
energislagen som finns på marginalen, oavsett om vi betraktar det som en 
marginalkraftsanläggning eller inte. Detta gör att denna indikator kan få inslag av 
grön el. Indikator GWP3b däremot tar bara med det som vi klassat som 
driftsmarginalkraft, inklusive överföring mot grannländer (vilket då utesluter 
vattenkraft och vindkraft med billiga rörliga kostnader). Det är således hantering 
av dessa gröna inslag (vind och vattenkraft), som utgör skillnaden som syns i 
bilderna ovan mellan GWP3a respektive GWP3b. För fjärrvärme klassas istället 
de bränslen som kan anses som marginalbränslen i en strikt turordning och samma 
karakteriseringsfaktorer används i detta fall för GWP3a som GWP3b. 

Enligt statistiken för elnätet är det inte ovanligt att det sker en export till nätets 
grannländer under högkonsumtionstimmar under dagen (när exporten ger en 
relativt sett bättre betalt) och att det nattetid importeras ”tillbaka” el och på så sätt 
kompenserar vattenmagasinen för den extra uttag som gjort under höglasttimmar. 
Fenomen återfinns även i det framtida elscenariot, eftersom det baseras på dagens 
statistik, det vill säga dagens konsumtion- och handelsmönster. Detta påverkar 
GWP3a som bara beaktar import, men även GWP4 på ett signifikant sätt. GWP4 
beaktar både import och export och om det enbart är kolkondens som har ett 
utbyte med vattenkraftens reglering mellan dag och natt så är den verkliga 
miljöeffekten noll. Är det exempelvis gaskraft som undviks dagtid så blir effekten 
delvis en annan. Enligt de indikatordefinitioner som gjort här ger detta el som 
används under nattetid en relativt sett sämre klimatprestanda för använd energi 
(det vill säga vid en låg slutanvändning av el). Detta blir extra synligt i 
framtidsscenariona ovan. 

Vi skulle alltså behöva väsentligt mer data om marginalproduktionen i de nät till 
vilka vi exporterar/importerar för att kunna få detta helt rätt för en konsekvens-
LCA. Det går därför starkt att ifrågasättas om GWP3a och GWP4 (så som den 
utformad i vår studie), ger en styrning mot vad som kan anses ett samhällsnyttigt 
system i sin helhet. I detta perspektiv verkar GWP3b relativt sett ge en bättre 
styrsignal och därmed vara den konsekvens-LCA-baserade klimatindikator som 
bäst styr mot ett samhällsnyttigt helhetssystem. Om en klimatindikator som 
omfattar undvikna emissioner (typ GWP4) ska användas i ett 
byggnadscertifieringssystem, så kräver detta ytterligare arbete att definiera den så 
att den ger en samhällsnyttig styrsignal. Notera att samma metodantagande som 
görs för elnätet ska också göras för fjärrvärmenätet om denna konsekvensbaserade 
metodik ska kunna användas i ett klassningssystem. 
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Syftet med rapporten är inte att ställa fjärrvärme mot el, utan att snarare studera 
skillnaderna för samma byggnad och teknikval med dagens nät mot ett tänkt 
framtida nät. Resultaten med de scenarion vi nu tillämpat ger då inte samma slags 
klimatförbättring för fjärrvärme som för elen i framtiden, trots att den fossila 
andelen i avfallet som används i framtiden antagits minska minskat till 1/6. En 
närmare analys visar då att det är tydligt att klimatprestanda för tillverkning och 
bearbetning av bränslen som idag är fossilbaserade borde också vara 
scenariobaserade, det vil säga ske med biobaserade drivmedel och så vidare. En 
sådan uppgradering med scenariobaserade klimatprestanda för bränslena skulle 
betyda en förbättrad klimatprestanda för framtida fjärrvärme och bör ingå i en 
vidareutvecklig av metodiken för att möjliggöra en mer likvärdig jämförelse 
mellan kraftslagen. 

Ytterliga ett metodval som borde analyseras mer i detalj är allokeringen mellan 
kraft och värme, som på ett betydande sätt påverkar klimatprestanda för 
framförallt fjärrvärme. Våra beräkningsexempel baseras på 
alternativproduktionsmetoden som ger elandelen i en kraftvärmeanläggning 
relativt sett en större del av klimatpåverkan. Detta kan motiveras med att el har 
dels en högre kvalitet (exergi) och att det åtgår mer bränsle för att få ut samma 
mängd el i jämförelse med att bara få ut värme från samma kraftvärmeanläggning. 
Den korrekta tolkingen av de Europeiska LCA-reglerna för byggprodukter (EN 
15804 och EN 15978) borde vara att en ekonomisk allokering bör göras om det är 
en stor prisskillnad15 på markanden mellan el och värme från samma anläggning. 
Marknadspriset måste i detta fall räkna bort kostnaden såsom skatter och avgifter 
kan användas och kan sedan användas som bas för denna allokering. SCB 
tillämpar energiallokering i nationell statistik, vilket innebär samma 
miljöpåverkan per producerad kilowattimme el eller värme, vilket då inte beaktar 
nyttan (exergi) mellan el och värme. För en konsekvens-LCA kan 
kraftvärmekopplingen hanteras med undvikna emissioner, och som redan nämnts 
bör detta utredas vidare om en klimatindikator typ GWP4 ska tillämpas. I vårt 
projekt har vi varit begränsade till de publika data som finns. Eftersom 
Energiföretagen bara ger uppgifter för sina nät baserade på 
alternativproduktionsmetoden är detta alternativ vi använt. 

Ser man till resultatet från exempelberäkningarna så är det uppenbart att 
klimatprestanda minskar i en framtid, medan resultatet för de resursindikatorer 
som används är de samma idag som för år 2050. Detta kan beskrivas som att även 
om vi hanterat klimatproblematiken så kommer vi alltid att behöva hushålla med 
våra resurser och att denna fråga blir allt viktigare i en framtid. Köpt energi som 
resursindikator har fördelen att den är enkel att relatera till som fastighetsägare 
och är en uppgift som kommer på räkningen eller går att läsa av på sin mätare. En 
förenklad indikator som värderar att el och värme har olika kvalitet (har olika 
nytta – exergi) har införts i byggreglerna genom att tilldela dem olika på förhand 
bestämda primärenergital (PET) för el respektive värme. En genomlysning av 
problem kopplat till denna typ av förenklade PET ges av Karlsson m.fl. (2017). 
Användningen av primär och sekundär energi (energi utan klimatryggsäck) kan 
                                                 
15 Det finns inget exakt värde på vad som är stor prisskillnad men 25 % är en vanligt antagande. 



  38 (53) 
  
Byggnaders klimatpåverkan – timme för timme, idag och i framtiden 

  

 

 
 

 

också beräknas analytiskt med en LCA, men kräver då omfattande beräkningar, 
vilket kan motivera ett fördefinierat PET istället. Problemet med all primärenergi 
är att denna typ av resursindikator inte tar hänsyn till graden av förnybarhet eller 
hur begränsad en energivara är. Erlandsson och Sandberg (2011) föreslog därför 
som ett alternativ ett energiresursindex som beaktar detta. Detta resursindex har 
inte fått någon användning frånsett Profu som använder detta i sina 
hållbarhetsredovisningar. Enligt de europeiska LCA-reglerna för byggprodukter 
(EN 15804 och EN 15978), så används användningen av fossil primärenergi som 
en resursindikator. Problemet med en sådan indikator är att man betraktar all 
förnybar energi som ”gratis”. Med det resursenergiindex som nämnts ovan 
hanteras graden av förnybarhet och knapphet gör att även de förnybara 
energivarorna får ett resursvärde (dvs inget är gratis). I en vidareutveckling av 
metodiken som föreslås här för ett klassningssystem bör omfatta en tillämpning 
och eventuell vidareutveckling av detta resursindex. 

Att inkludera scenarion i ett klassningssystem innebär en osäkerhet, samtidigt som 
ambitionen är att kunna stimmulera alternativ som inte bara är bra med dagens 
förutsättningar, utan även är bra i en tänkt framtid. Extremen, som redan nämnts, 
är deklarationer där dagens data används även för framtiden. Ett intressant 
alternativ som därför borde utredas vidare är att vikta resultatet från dagens 
scenario med framtiden. Detta alternativ har vi inte funnit i existerande 
klassningsalternativ, men skulle kunna vara ett realistiskt alternativ, om det finns 
en acceptans bland användarna av ett klassningssystem för detta. 

Ett annat behov är att i ett klassningssystem kunna beskriva en byggnad, där den 
fysiska byggnaden i sig har en robust utformning, med en termiskt prestanda så 
bra som det bara är rimligt. Det är viktigt att i första hand se till byggnaden 
utformas med en så låg energianvändning som är rimlig, vilket också betonas i 
den nu reviderade byggnadsdirektivet (2010/31/EU) med ”principen om 
energieffektivitet först”. I vårt fall betyder det att i ett klassningsyste så skall 
byggnaden både ha ett bra VFT och en låg klimatpåverkan. 

Enligt dagens byggregler så är det klimatskalets prestanda (Um) och viktad köpt 
energi (primärenergital, PET) som beaktas. Vi har funnit att värmeförlusttalet 
(VFT) ger en mer relevant byggnadsfysikalisk prestandabeskrivning, genom att 
också inkludera klimatskalets täthet och ventilationens förluster. Den är dessutom 
robust för olika antagande och inte beroende av att olika PET kan tillämpas över 
tiden. VFT beskriver byggnadens värmeförluster och exkluderar således de mer 
verksamhetsberoende delarna som varmvattenbehov, hushålls- och verksamhetsel. 
Värmeförlusttalets fördelar är att; 

• det har en stark koppling till byggnadens utformning och därmed 
byggherrens rådighet 

• det beaktar ett mycket långt tidsperspektiv. Byggnaden kan stå i mer än 
100 år och är då i stor utsträckning låst till egenskaper från den 
ursprungliga byggnadsutformningen 
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• är teknikneutral relativt olika försörjningssystem och behöver därför inte 
vikta mellan dessa. 

Om vi ska försöka ge en temporär rekommendation för fortsatt utveckling av 
klassningssystem för byggnader på en övergripande nivå så är vårt förslag att; 

• använda VFT för att klassa byggnadens termiska energiprestanda och 
komplettera med krav som begränsar användingen av varmvatten, 
fastighetsel som inte används för uppvärmning, hushålls- och 
verksamhetsel, samt klimatkyla 

• använda en klimatindikator, GWP, som är anpassad till den typ av 
klassningssystem som tillämpas, det vill säga: 

o Byggnadsdeklaration: bokförings-LCA med årsmedelvärde, GWP1 

o Nollbyggnad: tidsupplöst bokförings-LCA, GWP2 

o Byggnadscertifieringssystem: driftsmarginalen, GWP3b16 

• komplettera klimatindikatorn med en resursindikator som inte bara tar 
hänsyn till systemets resurseffektivitet (jämför primärenergital), utan 
också tar hänsyn till olika resursers grad av förnybarhet och knapphet, med 
andra ord tillämpa ett energiresursindex enligt Erlandsson och Sandberg 
(2011), motsvarande eller en utveckling av detta. 

Vår ambition är att i framtida projekt vidareutveckla den metodik som utvecklats 
här. 

  

                                                 
16 Notera att om analysen avser en större förändring i ett helt bestånd, till skillnad för deklaration 
för en enskild byggnad, så är komplex marginal ett mer korrekt val teoretiskt sett. På samma sätt 
går det att resonera att om man tror att ett certifieringssystem får en sådant större genomslag så är 
komplex marginal ett möjligt val i ett certifieringssystem. 
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Bilagor 

Klimatpåverkan från olika energivaror 
Författare: Ida Adolfsson 

Följande LCA-data har används för klimatpåverkan från utvinning till förbränning 
(dvs verkningsgrad för att generera elektricitet kan tillkomma), respektive el 
laverad till nätet. 

Bränsle g CO2e/kWh Källa 
Stenkol  385 VMK 
EO1  291 VMK 
EO2 301 VMK 
EO3-5 301 VMK 
Naturgas 247 VMK 
Övrigt fossilt 301 Ansatt 
Industriell spillvärme 0 VMK 

Avfall 130 NV (tidigare 101/WMK) 
Avfall, 2050 17 Ansatt 
Avfalls- och restgas 10 VMK 
Avfallsgas från stålindustrin 0 VMK 
Primära trädbränslen 37 VMK 
Sekundära trädbränslen 16 VMK 
RT-flis 11 VMK 
Pellets, briketter och pulver 19 VMK 
Bioolja 9 VMK 
Tallbeckolja 9 VMK 
Övriga biobränslen 37 VMK 
Torv (fjärrvärme och el) 433 VMK 
Torv (övrigt) 397 VMK 
Köpt hetvatten 301 VMK 
Annat bränsle 301 Ansatt 

Substitution av avfall som ersätter deponi -46 IVL 
Vattenkraft (levererad) 11 EPD Vattenfall 
Vindkraft (levererad) 18 EPD Vattenfall 
Solceller (levererad) 79 ecoinvent 
Kärnkraft (levererad) 3.6 EPD Vattenfall 
El, ospecificerad (levererad) 160 IVL (Blå Jungfrun) 
Import marginalel (levererad) 778 Profu 

VMK avser Värmemarknadskommittén17  

                                                 
17 https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/sa-fungerar-det/miljo-och-
klimat/vmk_overnskommelse-2016_vers161208.pdf?v=Z2kmQS_3tD8i7nG2988BV9ZNg2k 
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Modellantagande för elsystemet – Model assumption for electricity system 
Författare/author: Nicolas Francart 

Current hourly data for electricity production and importation/exportation is taken 
directly from the European Network of Transmission System Operators (ENTSO-
E), an open database of hourly production and transfer data on the pan-European 
electricity market (European Network of Transmission System Operators, 2017). 
Data was downloaded for each Nordic country separately, and then aggregated in 
a single spreadsheet to represent production, importation and exportation on the 
Nordic grid. 
 
Marginal approaches require a clear division between what power plants can be 
considered as baseload and what plants can be considered as load-following. 
However, considering the actual dispatch of each individual plant would be too 
complex for the purpose of this project. Therefore, statistics based on energy 
carriers are used instead. Many approaches based on merit order for energy 
carriers assume a clear-cut division: load-following power sources such as gas, 
peat or biofuels are used only when needed, otherwise, the amount of electricity 
they produce is equal to zero. However, a look at actual production data as 
illustrated in Figure 1 suggests that these sources keep a minimum level of 
production even during periods of low demand. Therefore, peat, gas, biofuels and 
“other fuels”18 were split between two parts in the model: 
 

• A baseload part, constant over the year 
• A load-following part, equal to the total production minus the baseload 

part, corresponding to all variations above the baseload 

Theoretically, the baseload part would be the minimum yearly production of each 
source. However, due to the presence of outliers (a few data points during the year 
where the reported production was zero), the baseload part was not 
mathematically defined as a yearly minimum value for peat, gas, biofuels and 
other fuels. Instead, the baseload was approximated by measuring the value of the 
baseload production threshold on the graphs in Figure 1. Due to time constraints, 
this was considered a low-priority issue: the baseload constant can be easily 
modified and further data treatment can be performed to define it more precisely 
at a later stage, if this parameter is found to be significant for the overall result. 
 

                                                 
18 The name ”other fuels” is taken directly from ENTSO-E. In the absence of further information, 
these fuels were treated as coal for purposes of merit order and emission factors. 
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Figure 1 Production of electricity from biomass, gas, peat and ”other fuels” against total 

load (both in MW) . The red lines represent the level of baseload production, 
anything above them is considered load-following. 

Current data on hourly imports and exports from the Nordic grid to Germany, 
Latvia, the Netherlands, Poland, Estonia and Russia are available. However, there 
is a need to determine how the imported electricity was produced in each country 
of origin. Currently, yearly averages for these countries are used (European 
Commission, 2016). For instance, 36% of Latvian electricity over a year is 
produced with gas, therefore electricity imported from Latvia is considered to be 
36% gas for each hour in a year. It is entirely possible to obtain a more detailed, 
hourly mix for these countries, since production data is available from ENTSO-E. 
Again, this was considered a time-consuming and low priority task that can be 
handled at later stages if it is assumed to affect the overall result significantly. The 
only issue concerns Russian electricity: no hourly production data or future 
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scenario seemed easily available. A yearly mix was used (U.S. Energy 
Information Administration, 2017), and electricity production was assumed to be 
the same in 2050 as today. 
 
The electricity mix in 2050 for the Nordic grid was established based on the 
Carbon Neutral Scenario (CNS) of the International Energy Agency (International 
Energy Agency, 2016). The CNS includes figures for yearly electricity production 
today and in 2050. For each power source in the model, the ratio between 
electricity produced in 2050 and today in the CNS was calculated as shown in 
Table 1. To come up with a hourly mix in 2050, production data for each hour in 
2016 was multiplied by the ratios in Table 1. Imports and exports for each hour 
and each country were similarly multiplied. For instance, if wind power 
production the 14th of March 2016 at 14:00 is 5 GW, it is assumed that wind 
power production the 14th of March 2050 at 14 will be 5 × 5,20 = 26 GW. The 
electricity mix in 2050 for countries outside of the Nordic grid was taken from a 
reference scenario for the European Union (European Commission, 2016). 
 
Importantly, this means that the demand and production curves are assumed to 
have the same shape in the future as today. In reality, many factors can change 
these shapes, including changing weather patterns (for solar, wind and 
hydropower), prices of coal and electricity, and measures to smooth the curve and 
reduce demand during peak hours (e.g. off-peak heating and charging of electric 
vehicles). However, taking these factors into account is highly complex and 
requires making assumptions that are not part of the scenario. For imports and 
exports, the yearly electricity mix in 2050 in each country outside the Nordic grid 
was taken from the EU reference scenario (European Commission, 2016). For 
Russia, electricity production in 2050 was assumed to be the same as today. 
 
The benefit with this approach is that the outcome is an electricity mix with a 
hourly differentiation that accounts for randomised aspects that occur in reality 
that are not covered by ideal dispatch models (using tools like Markal, Times and 
Plexos). The electricity mix could be averaged over several years to reduce the 
results’ dependence on the choice of reference year, but this would reduce the 
peak effects. A more ambitious approach could therefore include a sensitivity 
analysis where the reference year is complemented with more extreme years 
where for instance it was very windy or rainy and large water reservoirs were 
utilised for hydro power. 
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Table 1 Yearly production and import/export data in the Carbon Neutral Scenario 

TWh/y Today 2050 Ratio 
Fossil 44,7 0,94 0,02 
Nuclear 90,1 32,5 0,36 
Biomass 30,7 39,7 1,29 
Hydro 215 261 1,21 
Wind 28,8 150 5,20 
Solar 0,56 4,08 7,31 
Geothermal 5,70 5,83 1,02 
Import 8,37 21,4 2,56 
Export -26,6 -73,8 2,78 
 
When the hourly electricity mix for the present situation and 2050 had been 
obtained, several different emission factors for electricity were calculated: 
 
- GWP1 was calculated based on the yearly average production of electricity from 
all energy carriers. It is therefore a single value over the year that disregards the 
hourly time resolution. 
 
- GWP2 was calculated based on the electricity production of all energy carriers 
for each hour within the year, and on imports (but not exports) for each energy 
carrier. It is an hourly value that is appropriate for bookkeeping and attributional 
calculations. 
 
- GWP3a was calculated based on the electricity production (including imports, 
but not exports) of the top 10% most expensive energy carriers for each hour (the 
merit order is the following: oil  > gas  > biomass  > other fuels  > hard coal  > 
peat  > hydropower). It is an hourly value that is appropriate for marginal 
calculations, i.e. calculations representing a relatively small change in total 
demand that is met with balancing power and doesn’t affect the baseload. 
 
- GWP3b was calculated based on the electricity production of all margin energy 
carriers, including imports (i.e. the load-following part of biomass, gas, peat and 
“other fuels”, hard coal and oil). It is another hourly value that is appropriate for 
marginal calculations. 
 
- GWP4 was calculated based on the electricity production of all margin energy 
carriers for each hour as in GWP3b. The difference with GWP3b is that, instead 
of considering only imports, GWP4 includes net imports (imports minus exports). 
When the country is a net exporter for a particular energy carrier, import-exports 
are considered as a contribution for this energy carrier with a negative emission 
factor, because they replace electricity production in other countries. 
For instance, let’s assume Sweden produces 1 TWh of electricity from coal and 2 
TWh from hydropower. Sweden imports 0,5 TWh from a country where the 
electricity mix is 75% coal, 25% hydropower and exports 0,3 TWh to a country 
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where the electricity mix is one third coal and two thirds hydropower. The 
emission factors of coal and hydropower are ecoal and ehydro respectively. 
GWP3b will be: 
 

(1 + 0,5 × 0,75)𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + (2 + 0,5 × 0,25)𝑒𝑒ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑐𝑐
1 + 0,5

 

GWP4 will be: 
 

(1 + 0,5 × 0,75 − 0,3 × 0,33)𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + (2 + 0,5 × 0,25 − 0,3 × 0,66)𝑒𝑒ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑐𝑐
1 + |0,5 − 0,3|

 

 
This means that there are cases when GWP4 can generate a numerical negative 
value as well as a passive. 
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Beskrivning av värmeförlusttal och FEBY18 
Författare: Eje Sandberg 

Värmeförlusttal (VFT) förefaller vara en attraktiv indikator på en byggnads 
förutsättningar för: 

• ett lågt energibehov

• en låg belastning (effekt) av yttre försörjningssystem när det är som kallast

• låga primärenergital för vinterperioden

• minimerat distributionssystem inom byggnaden

• värderingen blir oberoende av energislagsval

• värdet är oberoende av byggnadens formfaktor

VFT kan lämpligen ersätta kravet på värmegenomgångstal Um. Det går inte att 
begränsa byggnadens värmeförluster med ett Um–värde annat än för byggnader 
med riktigt låg formfaktor (area klimatskal genom uppvärmd area). För en 
bostadsbyggnad med ett givet värde på läckflöde och ventilationsförluster kan 
byggnadens netto värmebehov beskrivas som en funktion av byggnadens 
formfaktor (F), för olika Um -värden. 

Figur 1 Netto värmeenergi som funktion av byggnadens formfaktor vid olika Um-värden 
för en bostadsbyggnad med FTX-system. Resultat baserat på 20 olika 
energisimuleringar. 

Av figuren framgår att för ett givet Um–värde blir netto värmebehov helt 
beroende av byggnadens formfaktor. Med ett värde på VFT erhålls däremot 
samma netto värmebehov och därmed samma primärenergital oavsett byggnadens 
formfaktor, vilket gör VFT till en bra indikator på byggnadens värmebehov, se 
figur 2. VFT är ett funktionskrav på en högre nivå som förutom klimatskalets 
isolering också inkluderar läckflöde och ventilationens värmeförluster. 
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Figur 2 Nettovärmeenergi som funktion av byggnadens värmeförlustfaktor 

En väl definierad metod för beräkning av byggnadens värmeförlusttal redovisas i 
Sandberg (2009). Här beskrivs också förslag på kompensering för kallare klimat, 
små byggnader och för verksamhet med högre luftflöden. Metoden har 
implementerats i FEBY18 (www.feby.se/kriterier) och samma klassningsnivå 
avser samtliga byggnadskategorier, se tabell 1 där också värden från ett 
beräkningsexempel redovisar årsenergi och primärenergital enligt BBR25.  

Tabell 1 Värmeförlusttal för tre klassningsnivåer i FEBY18. FEBYGuld motsvarar tidigare 
passivhusnivå och FEBYBrons motsvarar nivån för BBR25 för fjärrvärmd byggnad. 
EPPET är viktad med 1,6 för el. 

Bostäder Exempel Netto Netto Köpt Fj-värmd Elvärmd 

> 600m2 VFT FEL  värme  energi elvärmd EPPET EPPET 
A/Guld 14 9 20 52 24 57 42 
B/Silver 19 10 34 66 30 72 52 
C/Brons 22 12 42 76 32 83 60 

Värmeförlusttalet (VFT) beräknas utifrån byggnadens värmeförluster via 
transmission, ventilation och infiltration och är möjligt att kalkylera i tidigt 
projektskede för att ge en snabb återkoppling till om byggnadens form och 
konstruktion ger bra förutsättningar för energieffektivt byggande. Efter 
genomförd byggnad kan VFT bestämmas via mätvärden från byggnadens 
energisignatur (värmeförlustkoefficient) via sambandet: 

VFTDVUT = HT·(21 – DVUT) /Atemp    (W/m2) 

där 

HT är byggnadens värmeförlustkoefficient [W/K] 

DVUT är dimensionerande vinterutetemperatur [°C]. 
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Beskrivning av exempelbyggnaderna 
Författare: Björn Berggren 

Byggnadernas energisignaturer har redovisats i rapportens huvuddel i Tabell 1. 
Nedan återfinns småhuset. Samtliga byggnaders värmeförlusttal (VFT) har 
bestämts vid en dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) på -16 °C. 

Alla flerbostadshusen har samma indataprofiler för hushållsel, varmvatten och 
fastighetsel och en VVC-förlust på 5 kWh/m2. 

För lokaler har indata för varmvatten och verksamhetsel enligt BBR25 tillämpats 
och lagts in med en jämn användning under verksamhetens drifttid (skola). 

El till fastighetsdrift har antagits till 10 kWh/m2, vilket också lagts in jämnt 
fördelat under drifttiden och förluster för varmvattencirkulation har ansatts till 5 
kWh/m2. 

Nedan redovisas mer utförlig beskrivning av byggnadsbeskrivning för småhus, 
varav SH1A har en frånluftsvärmepump (FVP) och SH1B är fjärrvärmevärmt. 

Exempelhus SH1A 
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Exempelhus SH1B 
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