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fastighetsägare med inriktning på lokalfastigheter. Belok initierades 2001  
av Energimyndigheten och gruppen driver idag olika utvecklingsprojekt  
med inriktning mot energieffektivitet och miljöfrågor. 

Gruppens målsättning är att energieffektiva system, produkter och metoder  
tidigare skall komma ut på marknaden. Utvecklingsprojekten syftar till att  
effektivisera energianvändningen samtidigt som funktion och komfort förbättras. 
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CIT Energy Management är ett konsultföretag som arbetar med energieffektivisering 
och innemiljö i olika typer av fastigheter. De har fått i uppdrag av 
Energimyndigheten (via ramavtal) att leverera förstudier och utredningar inom 
verksamhetsområdet lokalfastigheter. Förstudierna och utredningarna genomförs 
internt eller av extern part och undersöker vilka områden inom energieffektiva 
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SAMMANFATTNING 

Effekttopparna för fjärrvärme, fjärrkyla och el står endast för en liten del av 
energibehovet, men kan ändå medföra stora kostnader för fastighetsägare och är inte 
sällan även ett miljöproblem då fossila bränslen är överrepresenterade i 
topplastproduktion. Dessutom råder, eller finns risk för, kapacitetsbrist i elnäten på 
flera håll i landet. Reducering av effekttoppar i lokalfastigheter har under senare år 
blivit av ett allt större intresse för många fastighetsägare, som efterfrågar lösningar 
för att möta de ökade kostnaderna och minska klimatpåverkan från köpt energi. 

Syfte 
Syftet med denna förstudie är att bidra till en ökad kunskap om olika tekniker och 
lösningar för reducering och utjämning av värme-, kyl- och eleffektuttag i 
lokalfastigheter. Förstudien ger exempel på olika effektreduceringsmetoder som 
används av större fastighetsägare runtom i landet och lyfter pågående diskussioner 
och samarbeten. Vidare utreder förstudien vilka incitament som fastighetsägare har 
till att implementera effektreducerande åtgärder.  

För att uppnå förstudiens syfte och mål har följande aktiviteter genomförts:  

• Intervjuer med fastighetsägare i Energimyndighets nätverk Belok och 
BeBo. 

• Intervjuer med leverantörer av produkter och tjänster. 
• Jämförelse av effektavgifter för elnät, fjärrkyla och fjärrvärme i olika 

energibolag samt en diskussion med branschen kring utvecklingen av 
prismodeller.  

Erfarenheter 
Den samlade erfarenheten av olika metoder för att reducera effekt är bland de 
intervjuade fastighetsägarna relativt stor. Åtgärder som genomförts och som 
planeras att genomföras omfattar bland annat: 

• Effektreducering över tid genom energieffektivisering. 
• Lagring av el eller värme i stationära batterier, batterier i elbilar, vätgas, 

geoenergilager och PCM1-lager. 
• Utjämning av effekt och reducering av effekttoppar genom 
• effektbegränsningsfunktioner, tidsstyrning av laster samt kontinuerlig 
• energi- och effektoptimering. 

Många större fastighetsägare arbetar idag med att modernisera sina fastighets-
automationssystem och centralisera styr- och övervakning i överordnade system. 

 
1 PCM – Phase Change Material 
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Detta beskrivs ha förbättrat förutsättningarna att bland annat arbeta med 
laststyrning och utveckla funktioner och affärsmodeller relaterade till effekt. Flera 
påtalar vikten av att framtidssäkra systemen genom att bland annat använda öppna 
standarder och undvika inlåsningseffekter. Att fastighetsautomationssystem är ett 
viktigt verktyg i arbetet med energieffektivisering i byggnader speglas även i 
kommande krav på Building Automation and Control Systems (BAC) enligt EU-
direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU ändrat genom direktiv (EU) 
2018/844). 

Intressen, behov och fortsatt arbete 
Pågående diskussioner och projekt relaterade till effektreducering handlar både om 
värme, kyla och el. Bedömningen är dock att ett fortsatt arbete i första hand bör 
fokusera framförallt på el, men möjligen även kyla. El bör prioriteras av anledningen 
att kapacitetsbrist är ett akut problem i flera nät och ett potentiellt kommande 
problem i andra om inget görs för att förändra förutsättningarna i dessa. Det finns 
dessutom en pågående utveckling mot ökade incitament för fastighetsägare att 
reducera eleffekttoppar i och med att utformningen för elnätspriser fokuserar alltmer 
på effekt. Intresset för att utveckla affärsmodeller kring efterfrågeflexibilitet är stort 
bland både fastighetsägare och nätägare. Möjligheten att sänka toppeffekter på kylan 
är intressant för flera fastighetsägare på grund av rådande prissättningsmodeller, där 
de ofta debiteras efter högsta timmedeleffekt.  

Baserat på mängden och bredden av genomförda och planerade projekt samt en 
stark tro på samverkan och öppenhet bland fastighetsägarna, görs bedömningen att 
det finns goda möjligheter till erfarenhetsåterföring inom Energimyndighetens 
nätverk och till andra fastighetsägare i landet. För att säkerställa att önskvärd 
utvärdering och resultatspridning sker i kommande pilotprojekt, vore det 
fördelaktigt om sådana kan kopplas till Energimyndighetens nätverken. 

Fortsättningsvis upplever några av de intervjuade att de lösningar de söker inte finns 
på marknaden idag och ett hinder som togs upp var svårigheter av få efterfrågade 
styrfunktioner, eller kompletta styrlösningar, levererade. Andra ser potentiella 
problem med överdimensionering av elsystem och fjärrkylaanläggningar. Även 
dessa aspekter behöver adresseras i fortsatt arbete. 

Avslutningsvis har i skrivande stund ett arbete påbörjats för att ta fram ett nytt 
fördjupningsområde inom Energimyndighetens nätverk Belok och BeBo med syfte 
att adressera problematiken kring effekttillgång i bebyggelsen. Studier och aktiviteter 
inom ett sådant fördjupningsområde skulle kunna möta många av de behov som 
identifierats i denna förstudie. 
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1. INLEDNING 

I Sveriges kalla klimat kräver ett gott inomhusklimat stor värmetillförsel särskilt de 
kallaste vinterdagarna, vilket innebär ett stort effektbehov. De kallaste dagarna ger 
således så kallade effekttoppar i värmebehovet. Effekttopparna står bara för någon 
enstaka procent av energibehovet, men kan ändå medföra stora kostnader för 
fastighetsägare. Detta på grund av att många fjärrvärmebolag på senare tid börjat 
införa en specifik effektavgift i sin debitering. 

Liknande situation föreligger för effektuttag gällande el, där utvecklingen på senare 
tid gått mot att effektavgifter blivit en allt större del av elnätspriset. Dessutom råder, 
eller finns risk för, kapacitetsbrist i elnäten på flera håll i landet. Detta är en högst 
aktuell fråga och en problematik som även påverkar och engagerar många 
fastighetsägare.  

Effekttoppar vad gäller både värme och el är inte bara kostsamma utan inte sällan 
även ett miljöproblem och den största orsaken till leverantörernas klimatpåverkan. 
Detta eftersom fossila bränslen såsom naturgas och fossilolja är överrepresenterade i 
topplastproduktionen.  

Traditionellt har fokus för energieffektiviseringsinsatser legat på att minska 
energibehovet, men inte lika mycket på att minska effektbehovet. Reducering av 
effekttoppar i lokalfastigheter har dock under senare år blivit av ett allt större 
intresse för många fastighetsägare, som efterfrågar metoder, åtgärder och lösningar 
för att möta de ökade kostnaderna och minska klimatpåverkan från köpt energi. Att 
minska effekttoppar i fastigheter genom att styra elanvändning och värmesystem på 
ett smart sätt och/eller att lagra energi är ett viktigt komplement till traditionella 
energieffektiviseringsåtgärder.  

 Syfte 

Syftet med denna förstudie är att bidra till en ökad kunskap om olika tekniker och 
lösningar för reducering och utjämning av värme-, kyl- och eleffektuttag i 
lokalfastigheter. Förstudien ger exempel på olika effektreduceringsmetoder som 
används av större fastighetsägare runtom i landet och lyfter pågående diskussioner 
och samarbeten kring effekt. Vidare utreder förstudien vilka incitament som 
fastighetsägare har till att implementera effektreducerande åtgärder.   

Delmålen för studien har varit att:  

• Kartlägga tillgängliga metoder för effektreducering och att specifikt 
identifiera alternativa lösningar och strategier för att minska belastning på 
fjärrvärmenätet och elnätet  
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• Samla erfarenheter och goda exempel samt fånga upp intressen och behov 
hos fastighetsägare i Energimyndighetens nätverk Belok och BeBo.  

• Diskutera olika lösningarnas potential för att jämna ut effektuttag. 

• Presentera en översikt av prismodeller för fjärrvärme-, fjärrkyla och elnät 
samt utvecklingen av dessa med avseende på effekttaxa.  

• Ge rekommendationer för framtida projekt. 

 Genomförande 

Följande aktiviteter har genomförts för att uppnå förstudiens syfte och mål: 

• Litteraturundersökning och omvärldsanalys av utbudet av styrlösningar och 
lagringstekniker för att minska effektuttag i byggnader. 

• Intervjuer med fastighetsägare med olika typer av byggnader för att:  

- få en inblick i vilka diskussioner som förs om värme-, kyl- 
respektive eleffekt  

- samla in kunskap och erfarenheter av konkreta effektbesparande 
metoder, tekniker och lösningar 

- samla in önskemål om erfarenhetsåterföring från andra 
fastighetsägare 

- fånga upp behov av produkter och tjänster som inte finns på 
marknaden idag (eller som kanske inte känns till)  

• Intervjuer med leverantörer av produkter och tjänster som reducerar och 
jämnar ut el- och värmeeffekt i byggnader. Dessa har genomförts vid behov 
för att:  

- få ett förtydligande av hur en produkt eller tjänst fungerar 

- få en bättre förståelse för under vilka förutsättningar som 
produkten/tjänsten gör mest nytta 

• Jämförelse av effektavgifter för elnät, fjärrkyla och fjärrvärme i olika 
energibolag. 

• Diskussion med både energi- och fastighetsbranschen kring utveckling av 
prismodeller för elnät, fjärrkyla och fjärrvärme. 
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 Intervjuer med fastighetsägare  

Intervjuer har genomförts med tio representanter för ägare och förvaltare av olika 

typer av byggnader. Dessa presenteras i Tabell 1. Merparten av fastighetsägarna som 

ingår i studien är själva medlemmar i Belok, men även BeBo-medlemmarna 

Örebrobostäder, Kopparstaden och Stena Fastigheter har bidragit med sina 

erfarenheter.  

Tabell 1 Sammanställning av intervjuade fastighetsägare  

 Typ av bestånd Storlek Intervjuad  

Akademiska 
Hus Region 
Väst 

Universitet och högskolor i hela 
landet.  

3,3 milj. m2  
(0,35 milj. m2 i 
Göteborg) 

Per Löveryd, 
Energi-
ingenjör 

Fabege Främst kommersiella lokaler i och 
omkring Stockholms innerstad. 
Kontor står för 74% av den totala 
uthyrningsbara ytan. Därutöver finns 
butiker, industri, bostäder m.m. 

89 fastigheter 
med en total 
uthyrningsbar 
area om 
1,3 milj. m2. 

Caroline Ödin, 
Energistrateg 

Göteborgs Stad 
Lokal-
förvaltningen 

Offentliga lokaler för Göteborgs 
Stads verksamheter, såsom skolor, 
förskolor, äldreboenden, grupp-
bostäder och administrativa lokaler.  

Drygt 3 000 
byggnader med 
en total area om 
2,2 milj. m2. 

Stefan 
Wirtberg, 
Energi-
ingenjör  

Kopparstaden Faluns allmännyttiga bostadsbolag.  
 
 

Ca 6 000 
lägenheter och 
280 lokaler 

Kenneth 
Ahlström, 
Energi och 
miljöchef  

Skandia 
Fastigheter 

Kontor, köpcentrum, bostäder och 
samhällsfastigheter i huvudsakligen 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 

127 fastigheter 
om totalt 
1,1 milj. m2 

Lars Pellmark, 
Ansvarig. 
installationer 
och 
energiteknik  

Special-
fastigheter 

Fastigheter i hela landet fördelade 
på tre affärsområden: Kriminalvård, 
Försvar och rättsväsende samt 
Institutionsvård och övriga 
specialverksamheter 

96 fastigheter Peter Kalin, 
Projektchef 
teknik 

Stena 
Fastigheter 

Bostadsfastigheter och 
kommersiella fastigheter främst i 
Göteborg, Stockholm och Malmö. 

392 fastigheter Mattias 
Westher, 
Energi- och 
miljöchef 

Uppsala 
kommun 

Bostäder, utbildningslokaler, 
idrottsanläggningar, handelslokaler, 
kontor m.m. i olika koncernbolag. 
 
 

 Kristina 
Starborg, 
Utvecklings-
ledare energi 

Vasakronan Kontors- och butiksfastigheter i 
centrala delar av Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Uppsala.  

173 fastigheter 
med en total 
area om 
2,3 milj. m2. 

Ulf Näslund, 
Chef teknik-
utveckling och 
Kaj Winther, 
projektledare 
Technical R&D 

ÖrebroBostäder ÖBO är ett allmännyttigt 
bostadsbolag i Örebro kommun. De 
har 22 501 lägenheter och 1 002 
lokaler. 

Den totala 
uthyrningsbara 
arean är 
1,6 milj. m2. 

Jonas 
Tannerstad, 
Chef el och 
automation 
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De intervjuade representanterna för olika fastighetsägare har fått svara på frågor om 

hur de arbetar med effekt; vilka diskussioner som förs i bolagen, vilka erfarenheter 

de har av olika metoder och åtgärder samt vad de skulle vilja testa eller redan har 

planer på att testa framöver. Underlaget från intervjuerna har till stor del legat till 

grund för urvalet av effektreduceringsmetoder som presenteras i rapporten. 

 Intervjuade med leverantörer 

Samtal har förts med följande företag:  

• Belimo 
• Ecopilot  
• FerroAmp 
• Power2U 
• Utilifeed 

 Samtal med energi- och fastighetsbranschen 

Utöver representanterna för olika fastighetsbolag har nedanstående personer 
bidragit till diskussionen om trender vad gäller effektavgifter och hur 
fastighetsägarna arbetar med effekt samt möjligheter till samarbeten mellan 
fastighetsägare och energi-/nätbolag.  

 Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige  

 Daniel Lundqvist, Ansvarig kyl- och värmemarknadsfrågor, Energiföretagen 

 Daniel Nyqvist, Marknadsingenjör, Norrenergi  

 Stefan Nilsson, Affärsutvecklare Energimarknad Värme, Mälarenergi  

 Jesper Ericsson, Affärsutvecklare Energimarknad Kyla, Mälarenergi  
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2. INCITAMENT FÖR FASTIGHETSÄGARE ATT 
REDUCERA EFFEKTTOPPAR 

I det här kapitlet beskrivs de incitament som fastighetsägare idag har till att arbeta 
med att reducera effekttoppar i sina byggnader. Först adresseras generella 
incitament, såsom nationella mål och riktlinjer samt utformning och utveckling av 
nättariffer. Därefter ges en inblick i pågående diskussioner om effektfrågan hos 
specifika fastighetsägare.  

Faktorer som påverkar energieffektiviseringsarbetet hos fastighetsägare, vilket i sin 
tur förstås också kan ha en positiv inverkan på effektbehovet, adresseras inte här 
utan fokus ligger på incitament till att arbeta specifikt med effekt.  

 Nationella mål och riktlinjer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den pågående samhällsdebatten om effekt- 
och kapacitetsbrist i elnäten samt användning av fossil spetsvärme i fjärrvärmenäten 
ännu inte avspeglar sig i utformningen av energipolitiska styrmedel. Här ligger 
fokus fortfarande på hur mycket energi som används på årsbasis och inte hur 
användningen varierar över tid. Även om effektutjämning i fastigheter skulle kunna 
vara en bidragande faktor till att nå de nationella energi-och klimatmålen om 
minskade växthusgaser, effektivare energianvändning och en ökad andel förnybar 
energi, så finns det inga mål som direkt styr mot en reducering av vare sig el- eller 
värmeeffekt. Vidare så finns det, utöver kravet på högsta tillåtna installerad eleffekt 
för uppvärmning i nya byggnader enligt Boverkets byggregler, inga nationella krav 
och riktlinjer relaterade till effekt i fastigheter. Att hitta stöd i nationella mål och 
riktlinjer för att arbeta med effektfrågan och satsa på effektreducerande åtgärder är 
därmed i dagsläget svårt. 

Med det sagt, så finns det ett flertal pågående eller nyligen avslutade utredningar, 
samt pågående dialoger mellan branschorganisationer och politiker, som adresserar 
effektproblematiken. Bland andra kan nämnas: 

- Utredningen ”Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt”2 
från 2017 föreslår ett svenskt system för Vita certifikat (kvotplikt för 
energieffektivisering) och rekommenderar ett system med Vita certifikat 
för effekt istället för energi.  

- Under 2019 initierade Energimarknadsinspektionen (Ei) ett projekt som 
syftar till att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att 
främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Som underlag till föreskrifterna 

 
2https://www.regeringen.se/4a8d98/contentassets/9973fd9b9ec04964ae2a111bedb35c1b/m
indre-aktorer-i-energilandskapet--forslag-med-effekt-sou-201876 
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har en rapport som analyserar svenska och internationella erfarenheter 
av tariffer och tariffreglering tagits fram på uppdrag av Ei3. 

- Energiföretagen har i ett forum som de kallar ”Samling för nätkapacitet” 
bjudit in aktörer från näringsliv, kommuner, myndigheter och 
energibranschen för att diskutera hur den svenska bristen på nätkapacitet 
kan lösas. En lista med förslag har nyligen (oktober 2019) överlämnats till 
regeringen.  

- I enlighet med EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ((EU) 
2018/844, artikel 8.10-8.11 och bilaga IA) pågår ett arbete för att ta fram en 
enhetlig metod och indikator för att bedöma och värdera byggnaders 
smarta beredskap. En sådan indikator, kallad ”Smart readiness 
indicator”, ska vara ett mått på byggnadens förmåga att anpassa sig till 
brukare och elnät. Systemet kommer att vara frivilligt när det införs. 

 Nättariffer  

Utformningen av fjärrvärme-, fjärrkyla- och elnätstariffer kan ge ekonomiska 
incitament till fastighetsägare att se över och förändra sitt effektuttag. I det här 
avsnittet presenteras exempel på aktuella prissättningsmodeller och utvecklingen av 
sådana.  

 Prismodeller fjärrvärme 

Fjärrvärmepriset ska spegla kostnaden för produktion och leverans av fjärrvärme 
och ska täcka kostnader för såväl drift och underhåll som utveckling av nätet. Det 
finns idag många olika prismodeller. De är alla uppbyggda av ett antal olika 
priskomponenter, men kombinationen eller definitionen av dessa varierar. I Bilaga A 
ges en närmare beskrivning av de olika priskomponenterna. 

Beroende på hur prismodellen är uppbyggd finns olika stora incitament till att 
genomföra åtgärder som reducerar effekt och/eller energi.  Ett verktyg för 
kostnadsberäkning före och efter en energieffektiviseringsåtgärd med olika 
prismodeller för fjärrvärme har tagits fram i ett examensarbete vid LTH, handlett av 
WSP, och kallades PRISMO fjärrvärme.4 Verktyget har sedan vidareutvecklats och nu 
finns en version som även möjliggör beräkningar av kostnader för el tillgänglig på 
BeBos hemsida.5  

 
3 Nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet (THEMA, 2019) 
4 PRISMO fjärrvärme: http://www.byfy.lth.se/fileadmin/byfy/TVBH-5095OE_SA_web.pdf 
5 PRISMO fjärrvärme och el: https://www.bebostad.se/verktyg/prismo 
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Det här avsnittet fokuserar på att visa på likheter och skillnader i prissättning mellan 
några olika fjärrvärmeleverantörer, samt utvecklingen av prismodeller.  

Prismodeller har studerats för följande 12 fjärrvärmeleverantörer: 

 E.ON Värme Sverige AB 
 Falu Energi & Vatten AB 
 Gotlands Energi AB 
 Göteborg Energi AB 
 Kraftringen AB 
 Mälarenergi AB 
 Mölndal Energi AB 
 Norrenergi AB 
 Stockholm Exergi AB  
 Tekniska verken i Linköping AB 
 Vattenfall AB 
 Öresundskraft AB 

Prismodellerna hos ovan nämnda företag inkluderar olika priskomponenter (se även 
Bilaga A). De komponenter som har identifierats är följande: 

 Effektavgift (kr/kW): Avgift baserad på effektuttag. Den prisgrundande 
effekten definieras på olika sätt i olika prismodeller. 

 Fast årlig avgift (kr/år): Fast grundavgift, antingen generell för alla kunder 
eller baserad på storleken på abonnerad effekt/högsta effektuttag. 

 Energiavgift (kr/MWh): Rörlig avgift baserad på den uppmätta energimängd 
som har levererats under förbrukningsmånaden, eventuellt differentierat per 
säsong. 

 Flödesavgift (kr/m3): Rörlig avgift baserat på den uppmätta volym 
fjärrvärmevatten som passerat fastighetens värmeväxlare under 
förbrukningsmånaden eventuellt differentierat per säsong. 

 Returtemperaturavgift (kr/MWh, C): En avgift eller rabatt/bonus beroende på 
fjärrvärmens returvattentemperatur alternativt temperaturdifferens mellan 
framlednings- och returtemperatur.  

 Nätpris (kr/kWh, månad): Bestäms av den högsta uppmätta 
dygnsanvändningen (kWh), det vill säga motsvarande 
dygnsmedeltemperatur, under de senaste ”rullande” 12 månaderna. 

En översikt av de komponenter som ingår i prismodellerna för de studerade 
fjärrvärmeleverantörerna visas i Bilaga B. I Tabell 2 ges en beskrivning av vad den 
prisgrundande effekten baseras på hos de olika fjärrvärmeleverantörerna. Dessutom 
ges en beskrivning av förhållandet mellan olika priskomponenter idag (år 2019) samt 
en prognos för hur förhållandet kommer att se ut år 2020.  
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Angående utformningen av de studerade prismodellerna kan sammanfattningsvis 
konstateras att:  

 I alla prismodeller utom två ingår en effektavgift.  
 Antalet prisgrundande effektnivåer varierar. Prisgrundande effektnivåer 

syftar till en indelning i olika effektspann som ligger till grund för årligt fast 
pris och rörligt effektpris. 

 Hur den prisgrundande effekten bestäms varierar mellan företagen. 
Vanligast är att den baseras på ett eller flera dygnsmedelvärden (Tabell 2). 

 Vanligtvis är den fasta effektavgiften (kr/år) högre desto större den 
prisgrundande medeleffekten är. Den rörliga effektavgiften (kr/kW) är 
tvärtom ofta lägre ju högre den prisgrundande medeleffekten är.  

 Alla bolag utan ett har ett säsongsdifferentierat energipris 
 Majoriteten har också någon form av effektivitetrabatt/-avgift. Denna baseras 

på flöde, returtemperatur eller temperaturdifferens mellan framledning och 
retur. I fyra av de studerade prismodellerna används en konstant 
rabatt/avgift, och i fem av dem varierar den under året.   

Utveckling av prismodeller 
Under ganska många år har utveckling gått mot att allt fler prismodeller inkluderar 
effekt och mot en större andel effektbaserat pris. Redan i en rapport från 
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse från 20096 beskrivs ökade ekonomiska 
motiv för fastighetsägare att minska effektbehovet och effektivisera 
värmeanvändningen i sina fastigheter, eftersom fjärrvärmeleverantörerna börjat gå 
mot en mer effektbaserad taxa. Fortsättningsvis visade en kartläggning av de 100 
största fjärrvärmenäten i Sverige (sett till mängden levererad värme) från 20167 på en 
tendens till att allt fler företag valde att inte bara ta betalt för energi utan också för 
effekt, även om denna omställning gick relativt långsamt. I samma studie uppgavs 
att prismodellerna hos större leverantörer dominerades av energipris kombinerat 
med effektpris baserat på signatur eller uppmätt effekt. Detta är vanligast även bland 
de 11 leverantörer som studerats i den här förstudien.  

I ovan nämnda kartläggning från 20167 konstaterades också att säsongsuppdelning 
av energipriset blev allt vanligare. Då sågs ett säsongsdifferentierat energipris i 
ungefär hälften av prismodellerna för flerbostadshus. Detta är alltså en betydligt 
lägre andel än vad som har identifierats i den här förstudien (91%, se Bilaga B). 
Eftersom antalet studerade prismodeller i denna studie är relativt få är det dock svårt 
att dra en direkt slutsats baserat på dessa siffror.  

 
6 Metoder för att sänka effektbehovet vid fjärrvärme (Lindén, 2009) 
7 Kartläggning av prismodeller för fjärrvärme. (Englén & Sköldberg, 2016) 
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I Tabell 2 visas, i mån av tillgänglig information, hur stor andel av energipriset som 
baseras på en effekt-, energi-, respektive flödes-/temperaturdel samt hur dessa 
förhållanden ändras till nästa (eller ändrats från föregående) år. De här uppgifterna 
visar på en ökning av effektandel i några av prismodellerna, men samtidigt en 
minskad eller oförändrad andel i andra. Det går därmed inte att uttyda någon tydlig 
generell trend.  

Tabell 2 Beskrivning av prisgrundande effekt, förhållandet mellan olika priskomponenter idag (år 
2019) samt prognos för hur förhållandet kommer att se ut år 2020. 

Leverantör Prisgrundande effekt 
Andelar av olika 
priskomponenter 
2019 

Utveckling av 
priskomponenter till 
2020 

E.ON Värme 
Sverige AB 

Den högsta uppmätta 
dygnsmedeleffekten under 
förbrukningsmånaden. 

Ca 50 % energi, 40 % 
effekt och 10 % flöde. 

Energipriset sänks 
något under 
uppvärmnings- 
säsongen, medan 
effekt- och flödespriset 
höjs.  

Falu Energi 
& Vatten AB 

Den högsta uppmätta 
dygnsmedeleffekten under 
perioden december - mars  

- Från 2018 till 2019 
ökade effektdel och 
energidel ungefär lika 
mycket, medan 
flödesdelen var 
oförändrad. 

Gotlands 
Energi AB 

N/A  
(ingen effektavgift) 

Energi är den enda 
komponenten vid 
<50 MWh. >50 MWh 
tillkommer en flödesdel. 

Energiavgiften höjs 
medan flödesavgiften 
är oförändrad. 

Göteborg 
Energi AB 

Genomsnittet av de tre 
högsta dygnsmedel-
värdena från de senaste 12 
månaderna. 

70 % energi, 30 % 
effekt och ca ± 5% 
effektivitet (beroende 
av returtemperatur). 

67 % energi, 33 % 
effekt och ca ±5 % 
effektivitet (beroende 
av returtemperatur). 

Kraftringen 
AB 

Medeleffekten under 
januari och februari, vilken 
baseras på 
normalårskorrigerad 
energiförbrukning.  

- Energipriset ökar något 
medan effektavgiften är 
oförändrad. Detta ska 
spegla ökade 
bränslekostnader. 

Mölndal 
Energi AB 

Ingen effektavgift, men 
nätpriset i kr/kWh, månad 
bestäms av den högsta 
uppmätta dygns-
användningen (kWh) under 
de senaste 12 månaderna. 

- Energipriset ökar något 
medan nätpriset är 
oförändrat.  

Mälarenergi 
AB 

Energipriset beror på en 
förbestämd baseffektnivå. 
Energianvändning under 
resp. över den här nivån 
har olika pris. Maxeffekten 
bestäms utifrån det högsta 
dygnsmedelvärdet som 
uppmätts under ett 
bränsleår (1/7 - 30/6). 

- - 
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Norrenergi 
AB 

Effektsignatur (se bilaga 
A). Om ej tillämpbart 
används medelvärdet av 
de två senaste värme-
säsongernas högsta 
uppmätta dygns-
medeleffekt. 

- En anpassning för ökad 
kostnads-riktighet, 
vilket kan innebära en 
ökad effektandel eller 
ev. att en ny del 
baserad på flöde införs. 

Stockholm 
Exergi AB 

Effektsignatur. - Ökning av effektpris 
och energipris under 
uppvärmningssäsong 

Tekniska 
verken i 
Linköping 
AB 

Effektsignatur. - - 

Vattenfall AB Effektsignatur, -15°C - - 

Öresunds-
kraft AB 

Högsta uppmätta 
dygnsmedeleffekten 

. De tre delarna (effekt, 
energi, flöde) ser ut att 
öka ungefär lika 
mycket. 

Mälarenergi har en helt ny prismodell för fjärrvärme sedan 2018. Stefan Nilsson 
(Affärsutvecklare Energimarknad Värme) beskriver att en stor skillnad är att de nu 
börjat mäta effekt, vilket de inte gjort tidigare. Maxeffekten bestäms nu utifrån det 
högsta dygnsmedelvärde som uppmätts under ett bränsleår. En annan viktig 
skillnad är att den nya prismodellen till betydligt högre grad utgörs av en påverkbar 
del och en mindre andel fast kostnad. Stefan Nilsson understryker vikten av att 
kunden förstår att de i hög grad kan påverka sin fjärrvärmekostnad genom förändrat 
beteende och drift, men också att de informeras om hur de kan göra detta. I samband 
med införandet av den nya prismodellen besökte de alla fastighetsägare som ville ha 
en genomgång av denna.  

 Prismodeller fjärrkyla 

Tidigare har det beskrivits att prissättningen på fjärrvärme varierar mellan olika 
leverantörer och på motsvarande sätt varierar även prissättningen på fjärrkyla. Till 
skillnad från fjärrvärme finns dock fjärrkyla endast på ett fåtal platser i landet. 
Därmed är antalet företag som erbjuder fjärrkyla begränsat och av dessa är det 
endast ett fåtal som publicerar sina priser för fjärrkyla offentligt.  

I detta avsnitt redogörs för prisstrukturen för fjärrkyla för följande sex leverantörer: 

 Borås Energi & Miljö AB 

 Göteborg Energi AB 

 Mälarenergi AB 

 Norrenergi AB 

 Stockholm Exergi AB 

 Tekniska verken i Linköping AB 
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Ovan nämnda företag har olika priskomponenter i sina prismodeller. Dessa stämmer 
till stor del överens med de komponenter som listats i ovanstående avsnitt om 
fjärrvärme (avsnitt 2.2.1), med ett par undantag. En skillnad är att det inte 
förekommer någon komponent liknande den som kallats nätpris ovan. Dessutom 
tillkommer en möjlig ersättning för kunden baserad på fjärrkylaanvändningen under 
uppvärmningssäsongen. Detta på grund av att fjärrkylans returvatten då är 
värdefullt i fjärrvärmeproduktionen. 

En översikt av de priskomponenter som ingår i prismodellerna för några olika 
leverantörer av fjärrkyla visas i Bilaga B. I samtliga prismodeller ingår en årlig avgift 
baserad på effekt, och hälften har dessutom ett fast grundpris i kr/år. Både 
effektavgift och grundpris baseras på en beräknat eller uppmätt effektbehov (se 
Tabell 3) alla prismodeller utom en. Antalet prisgrundande effektnivåer varierar. 
Fortsättningsvis använder en majoritet av leverantörerna ett säsongsdifferentierat 
energipris. En majoritet har även en effektivitetsavgift/-rabatt av något slag, 
säsongsdifferentierad eller konstant. Norrenergi har ett dessutom en 
ersättningsrabatt baserad på fjärrkylaanvändning vintertid.   

Tabell 3 Beskrivning av prisgrundande effekt i prismodeller för fjärrkyla. 

 Prisgrundande effekt 

Borås Energi & Miljö AB Effektpriset baseras på en avtalad effekt, vilken är den 
maximala timmedeleffekten som kunden tror sig behöva. 

Göteborg Energi AB Effektpriset baseras på den timmen med högst förbrukning 
under de senaste 12 månaderna. 

Mälarenergi AB Effektavgiften baseras i dagsläget på den maxeffekt som 
kunden uppgett vid anslutning (Ny prismodell från år 2020). 

Norrenergi AB Effektpriset baseras på det effektbehov som avtalats 
mellan kunden och leverantören av fjärrkyla. Det 
tillkommer ett effekttillägg då fastigheten överskrider det 
avtalade effektbehovet. 

Stockholm Exergi AB Till grund för effektpriset ligger medelvärdet av de tre 
senaste kalenderårens maxeffekter. Med maxeffekt avses 
medelvärdet av de två högsta effektvärdena under 
september-augusti. Effektvärdena beräknas baserat på 
periodens två högsta timflöden med en uppskattad 

temperaturdifferens på 10 C. 

Tekniska verken i Linköping AB Effektpriset baseras på en avtalad effekt, vilken är det 
effektbehov som beräknats av kunden eller kundens 
konsult.  

 

Utveckling av prismodeller 
Av de leverantörer som studerats har Göteborg Energi, Norrenergi och Stockholm 
Exergi publicerat hur deras prismodeller för fjärrkyla kommer att förändras till år 
2020. Hos Göteborg Energi kan man se att både effekt- och flödespris kommer öka 
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medan energipriset är oförändrat. Det innebär att effekt- och flödespriset kommer 
utgöra en större andel av det totala priset. Norrenergis normalprislista för fjärrkyla 
är oförändrad till nästa år. Stockholm Exergis normalprislista är även den 
oförändrad, med undantaget att energirabatten vintertid ökar något.  

I samtal med representanter för Norrenergi och Mälarenergi har dessa tillfrågats om 
utvecklingen av respektive bolags prismodell för fjärrkyla. Norrenergi har en ny 
prismodell sedan 2018. Förändringar i prissättningen har gjorts för att bättre spegla 
verkliga kostnader, men också för att göra den mer resurssmart och påverkbar. 
Mälarenergi får en ny prismodell för fjärrkyla nästa år (2020) och även här är 
avsikten att bättre spegla produktionskostnader och att ge kunden förståelse och 
verktyg för att sänka kostnaderna för sin fjärrkyla. I dagsläget baseras effektavgiften 
för fjärrkyla på den maxeffekt som kunden uppgett vid anslutning, men enligt Jesper 
Ericsson (Affärsutvecklare Energimarknad Kyla) har de sett att den abonnerade 
effekten för många kunder inte motsvarar faktiskt uttag. Framöver kommer effekten 
som kunden abonnerar på istället baseras på de tre högsta topparna föregående år. 
Effekttopparna beräknas utifrån uppmätt flöde och en temperaturdifferens på 10 C. 
Förutom förändringen av effektavgiften införs en flödesavgift (kr/m3) per månad och 
en säsongsdifferentiering mellan årstiderna. Med den nya prismodellen ges kunden 
incitament till att fokusera på att minska flödet som passerar i sin anläggning och på 
så sätt kan frigörs kapacitet i nätet och fjärrkylapris och produktionskostnader kan 
hållas nere. 

 Prismodeller elnät 

Uppbyggnaden av olika typer av abonnemang och prissättningsmodeller finns 
tidigare beskrivet i Belok-förstudien Effekthantering i lokaler8. Modellerna kan se 
väldigt olika ut, men i stort kan de delas upp i säkringsabonnemang och 
effektabonnemang, eller en kombination av dessa. Säkringsabonnemang är vanligen 
avsedda för mindre företag och effektabonnemang för medelstora och större företag.  

Säkringsabonnemang 
I Tabell 4 presenteras min-, medel- och maxvärden för fasta respektive rörliga 
avgifter i olika säkringsabonnemang. Värdena är baserade på 
Energimarknadsinspektionens (Ei:s) sammanställning av elnätstariffer i januari 
2019.9 Antal prisgrundande säkringsnivåer varierar mellan olika prismodeller.  

 

 
8 Effekthantering i lokaler: http://belok.se/download/Eleffekthantering_170831.pdf 
9 https://www.ei.se/sv/Publikationer/Arsrapporter/elnatsforetag-arsrapporter/  
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Tabell 4 Tariffer för större säkringskunder utifrån Energimarknadsinspektionens sammanställning 
av elnätstariffer i januari 2019 

 Säkring  35 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 

 Effekt  24 kW 44 kW 55 kW 69 kW 87 kW 111 kW 

Fast avgift 
(kr/år) 

Max  14 103 25 767 29 390 37 121 49 301 63 712 

Medel  6 920 12 909 16 614 20 686 25 932 34 249 

Min 1 423 2 143 4 600 5 600 6 850 8 600 

Rörlig avgift 
(öre/kWh) 

Max 56 56 41 41 38 61 

Medel  18 18 18 17 17 18 

Min 4 4 4 4 4 4 

 

I Tabell 4 syns en stor spridning mellan det högsta och det lägsta värdet för både 
fasta och rörliga avgifter. Den fasta avgiften varierar stort beroende på säkringsnivå, 
men däremot finns det som väntat inget synligt samband mellan rörlig avgift och 
säkring.  Jämfört med motsvarande siffror från 20178 har medelvärdet för den fasta 
avgiften ökat med 9–11%, medan den rörliga avgiften är ungefär densamma. Detta 
innebär att säkringens storlek har fått en större betydelse för den totala 
elnätsavgiften. Termens förstudie8 visar på en medelbesparing mellan 262 och 
339 kr/kW år vid minskning av säkringsnivån. Denna besparing skulle alltså bli 
något större med de uppdaterade priserna.  

Effektabonnemang 
Incitamentet för att arbeta med effektreducerande åtgärder är generellt sett större 
med ett effektabonnemang än ett säkringsabonnemang, men eftersom avgifterna och 
utformningen av tarifferna varierar mycket mellan olika nätbolag gör så även den 
potentiella vinsten med effektreducering.  

I den här förstudien har effekttariffer för anslutning i lågspänningsnät hos sju olika 

elnätföretag studerats: 

 Borås Elnät AB 

 Göteborg Energi Nät AB 

 Kalmar Energi Elnät AB 

 Mälarenergi Elnät AB 

 Öresundskraft AB 

 Ellevio AB 

 Kraftringen Nät AB 
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I samtliga av de studerade prismodellerna ingår:   

 En fast avgift (kr/år)  

 En effektavgift (kr/kW, tidsperiod) 

 En överföringsavgift (öre/kWh) 

En översikt av de komponenter som ingår i de effekttariffer som studeras visas i 
Bilaga B. Sammanfattningsvis ingår i samtliga tariffer ingår en fast årlig avgift och en 
överföringsavgift (kr/kWh) och en effektavgift av något slag. I tre av de studerade 
tarifferna ingår både en effektavgift baserad på uppmätt effekt och en 
abonnemangsavgift baserad på abonnerad effekt. I majoriteten av tarifferna finns 
dessutom en överuttagsavgift för reaktiv effekt. I fallen med abonnemangsavgift 
finns även en överuttagsavgift för aktiv effekt. Ellevios prismodell är den enda med 
en extra höglastavgift.  

I Tabell 5 ges en beskrivning av vad den prisgrundande effekten baseras på hos de 
olika elnätsföretagen. Abonnerad effekt motsvaras av högsta uttagna timmedeleffekt 
under ett år. Effektavgiften baseras också på timmedeleffekter, men här kan 
medelvärden av två toppar användas, antingen per månad eller annan tidsperiod.  

Dynamiska elnätstariffer 
Ett omdiskuterat alternativ till effekttariffer är dynamiska elnätstariffer. Detta skulle 
innebära att den rörliga delen av tariffen utformas som timpriser som kontinuerligt 
varierar med produktionen eller den lokala nätbelastningen. Timvisa tariffer har 
bedömts kunna stimulera efterfrågeflexibilitet och har föreslagits av bland annat 
branschföreningen Oberoende Elhandlare. Andra är skeptiska och nämner svagheter 
såsom bristen på förutsägbarhet. För-och nackdelar med dynamiska tariffer, och 
även andra tidsbaserade alternativ, diskuteras i Energimarknadsinspektionens 
rapporter Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet10 och Nättariffer 
för ett effektivt utnyttjande av elnätet11. 

  

 
10 Ei R2016:15, 
https://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202016/Ei_R
2016_15.pdf 
11 THEMA-Rapport 2019-11, 
https://www.ei.se/Documents/Projekt/N%C3%A4ttariffer/THEMA%20Slutrapport.pdf 
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Tabell 5 Beskrivning av den prisgrundande effekten för några olika elnätsföretag. 

 Prisgrundande effekt 

Borås Elnät AB Effektavgiften debiteras efter abonnerad effekt och vid uttag över abonnerad 

effekt tillkommer en överuttagsavgift. 

Kalmar Energi Avgift för abonnerad aktiv effekt: den abonnerade effekten skall motsvara 

minst det under året högsta uppmätta värdet på timmedeleffekt.    

Effektavgift baseras på medelvärdet av de två högsta timmedelvärdena 

uppmätta under vintertid (måndag-fredag kl. 06:00-22:00 under nov-mars). 

Göteborg Energi 

Nät AB 

Effektavgiften baseras på en högsta timmedeleffekten för respektive månad. 

Mälarenergi AB Effektavgiften baseras på en högsta timmedeleffekten för respektive månad. 

Öresundskraft Avgift för abonnerad effekt: Abonnerad effekt ska motsvara minst den 

högsta under året uttagna timmedeleffekten.  

Effektavgift erläggs under januari-mars och november-december baserat på 

den högsta timeffekten för respektive månad. 

Ellevio AB Årseffekt fastställs i avtal mellan parterna och gäller ett år i taget. För att 

kontrollera årseffekten jämförs medelvärdet av de två högsta timvärdena 

under varje vecka med den avtalade årseffekten. Om värdet överstiger 

årseffekten ska kunden betala överuttagsavgift alternativt begära ökad 

årseffekt retroaktivt från senaste årsskifte. 

Kraftringen AB Avgift för abonnerad effekt (upp till 1 000 kW): Abonnerad effekt utgörs av 

den högsta under året uttagna timmedeleffekten.  

Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under 

januari-mars och november-december för uttagen timmedeleffekt. Det 

baseras på uppmätta värden under vardagar kl. 06-22. 

 

 Information och kunskapsspridning 

Incitament handlar också om fastighetsägarnas kunskaper om utvecklingen av 
prismodeller och om sina egna möjligheter att påverka energikostnaderna, samt 
eventuellt även vilka åtgärder som bäst avlastar näten vid kapacitetsbrist.  

För att uppnå detta behövs informationsspridning till stora och små fastighetsägare 
runt om i landet. Rikard Silverfur på Fastighetsägarna Sverige tror att allt fler 
energibolag kommer att gå över till effekttaxor, men att detta är något som många 
fastighetsbolag inte har tagit till sig ännu. Han tar Prisdialogen12 som exempel och 
menar att det som tas upp där fokuserar på hur förändringar av taxorna påverkar 
fastighetsbolagens energiräkning så som deras lastprofil ser ut idag. Däremot pratar 
man inte om hur förändringen av prismodeller påverkar 
energieffektiviseringslogiken. Det vill säga hur mer effekt- och säsongsbaserade 

 
12 Prisdialogen är en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av 
prisändring på fjärrvärme. http://www.prisdialogen.se 
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taxor ändrat förutsättningar för lönsamhetsberäkningar för olika 
energieffektiviseringsåtgärder. Rikard Silverfurs uppfattning är att både stora och 
små bolag hade behövt hjälpt med att se detta. 

 Kort om hur större fastighetsägare arbetar med effekt 

Det här avsnittet baseras på intervjuer med fastighetsägare enligt avsnitt 1.2.1.  För 
fastighetsägarna som har bidragit till den här förstudien blir effektfrågan alltmer 
aktuell, men de har olika fokus och olika arbetssätt, delvis på grund av olika 
förutsättningar i de nät deras fastigheter är anslutna till. För att såväl Beloks 
medlemsföretag som andra fastighetsägare ska få en bild av vilka diskussioner som 
förs och strategier som förekommer hos de intervjuade bolagen, redovisas här varje 
bolag för sig. På så sätt blir det också enklare att ta kontakt med respektive bolag vid 
intresse av fördjupad erfarenhetsåterföring eller samarbete.  

Viktigt att påpeka är att det pågår mer arbete kring effekt hos respektive 
fastighetsägare än vad som nämns i den här rapporten. Detta avsnitt syftar endast till 
att ge exempel på aktuella åtgärder och resonemang.  

Akademiska Hus Region Väst  
Akademiska Hus har ett antal pågående forskningssamarbeten där effekt adresseras. 
I dessa projekt testar de tekniker som kan vara lönsamma och bra i framtiden. 
Därutöver har de enligt Per Löveryd främst arbetat med effekt som del i 
energieffektiviseringsarbetet, men han tillägger att effektdiskussionen kommer mer 
och mer.  

För Akademiska hus är det framförallt effekttaxorna på fjärrvärme och fjärrkyla som 
påverkar ekonomin och det är här som Per Löveryd ser en sparpotential. För 
fjärrvärme och fjärrkyla baseras taxan på högsta effekten under ett helt år, så det slår 
hårt med en hög topp i januari till exempel.   

Även om nätbolagen kommer att ändra taxornas utformning i takt med att 
effektproblemen i elnäten ökar tror Per Löveryd personligen inte att det kommer att 
bli någon radikal förändring av taxor inom en snar framtid. Frågan om 
fastighetsägarnas möjligheter att hjälpa till med effektutjämning menar han rimligen 
bör komma från nätbolagen förr eller senare. 

Hos Akademiska Hus pågår interna diskussioner om betydelsen av systemgränser. 
Deras områden bildar idag egna öar i näten och Per Löveryd påpekar att det kan 
ifrågasättas om detta är det bästa ur samhällssynpunkt. För det första så kan det ha 
stor påverkan på lokala nät, framförallt i mindre städer. Det är dessutom många 
gånger tveksamt ur ett miljö- och klimatperspektiv. Per Löveryd ger ett exempel vad 
gäller kyla. Vintertid kan leverantören av fjärrkyla även utnyttja frikyla och det 
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skulle då kunna vara miljömässigt bättre om Akademiska Hus stängde av sina 
kylvärmepumpar och köpte mer fjärrkyla. Dessvärre kan de inte göra detta av 
anledningen att det skulle öka mängden köpt energi.  

Fabege  
Caroline Ödin berättar att Fabege länge har arbetat med att minska energi och effekt 
i sina byggnader, men ser även att de har mycket arbete med att testa och 
implementera olika tekniker framför sig. Prismodellerna för fjärrvärme styr idag mot 
dygnsmedeleffekt, vilket innebär att de energieffektiviseringsåtgärder som 
genomförs även ger en önskvärd effekteffektivisering. Vad gäller fjärrkyla har de 
timmedeldebitering, vilket gör att effekttopparna på fjärrkylan redan idag medför 
höga kostnader. Fabege har därför under flera år implementerat olika 
effektbegränsningsfunktioner i kylsystemen i sina fastigheter. Caroline Ödin tror 
dock att det kommer att hända mycket med samtliga energitaxor framöver. 

Effektfrågan är även ett högaktuellt ämne för Fabege när det kommer till 
nybyggnation, då det finns en begränsning i hur mycket effekt de erbjuds när de 
ansluter nya byggnader.   

Kopparstaden 
Kopparstaden har länge arbetat med framförallt eleffekt, men även med 
fjärrvärmeeffekt. Åtgärderna har till största delen syftat till att sänka effekten över 
tid. Kenneth Ahlström menar att åtgärder med laststyrning för att reducera enskilda 
effekttoppar förutsätter att det finns effekt som kan flyttas, och att det inte är alltid 
det finns så stor möjlighet till det.  

I sitt energiarbete strävar Kopparstaden efter att se helheten i systemen. Vad gäller 
värme, så använder de fjärrvärme så långt det är möjligt och de har endast några 
värmepumpar i ytterområdena. När det kommer till el äger de vindkraftverk vars 
producerade energi motsvarar 98% av fastighetselen.  

Kenneth Ahlström tror att energipriserna kommer gå mot att det blir dyrare att 
använda energi på vintern och billigare på sommaren.  

Lokalförvaltningen Göteborgs Stad 
Lokalförvaltningen undersöker i dagsläget, eller har planer på att undersöka, flera 
olika möjligheter till att arbeta med effekt. De har även en dialog med Göteborg 
Energi om nya affärsmodeller relaterade till både el och fjärrvärme.  

Skandia Fastigheter 
Skandia Fastigheter har en handlingsplan för hur de arbetar med energi, men ingen 
direkt strategi för hur de ska arbeta med effektfrågan. De försöker i dagsläget att 
hitta olika metoder för effektbegränsning. 
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Lars Pellmark tror att det kommer att bli högre effektavgifter både på värme, kyla 
och el framöver, men framförallt på el. Han tillägger att det är en större effektbrist i 
elnäten än gemene man förstår.  

Lars Pellmark poängterar också vikten av engagemang och hela systemtänk i arbetet 
med att hitta åtgärder som kan hjälpa till att lösa effektproblematiken.  

Specialfastigheter 
Specialfastigheter har ett övergripande strategiskt mål om minskade CO2-utsläpp 
och ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete. I nyproduktion siktar de på 
Miljöbyggnad Guld, vilken innehåller betygskriterier för lågt värmeeffektbehov. 
Peter Kalin uppger att de har en god kännedom om och hantering av effekt när det 
handlar om vad de kan påverka själva, men att det däremot är svårt när det kommer 
till att försöka påverka hyresgäster.  

Med tanken på situationen med ökad effektproblematik i elnäten är även Peter Kalin 
är övertygad om att det kommer gå mot mer effektbaserade taxor. Taxorna blir då 
ekonomiska styrmedel som gynnar de som vill hålla ner sitt effektuttag (eller straffar 
de som inte gör det).  

Peter Kalin uppger avslutningsvis att han saknar ett forum för diskussioner kring 
digitalisering och effekt mellan användare och lyfter idéen om att ett sådant kanske 
skulle kunna initieras av Energimyndigheten.  

Stena Fastigheter 
Stena Fastigheter arbetar aktivt med effektfrågan. Mattias Westher berättar att de på 
värmesidan har arbetat med effekt i omkring sju år, och att det på elsidan har varit 
ett ökande fokus på effekt de sista två åren.  

Stena har gjort bedömningen att effekt i allt större utsträckning kommer att generera 
kostnader framöver och det senaste året har de arbetat intensivt med att reducera 
eleffekt. Mattias Westher berättar att de har arbetat mycket med att lära känna sina 
byggnader och att de har delat in sitt bestånd i typbyggnader baserat på hur 
elanvändningen ser ut. De har tittat på hur stora effekter som de tar ut och vilka 
laster har de. Lasterna har sedan delats in i flexibla och icke flexibla. De laster som de 
identifierar som flexibla kommer de att se som komplement (eller alternativ) till 
energilagring.  

Uppsala kommun 
Vad gäller el så pågår ett centralt arbete med effekt hos Uppsala kommun, då detta 
är en akut fråga för hela Uppsala. Kristina Starborg beskriver att den pågående 
elektrifieringstrenden kommer att skapa, och på vissa håll redan har skapat, 
kapacitetsbrist i elnätet. Detta kom till deras vetskap 2017, då Vattenfall kontaktade 
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Uppsala kommun angående kapacitetssituationen med informationen att stamnätet 
inte räcker till.  

Problemen med kapacitetsbrist menar Kristina Starborg är tecken på att hela 
energisystemet håller på att transformeras. Idag behövs ett systemtänk som man inte 
har haft tidigare och energisystemet behöver dessutom integreras med andra system. 
Kristina Starborg menar också att smarta lösningar och en nödvändig utveckling av 
systemen motarbetas av aktörer som tänker på system som det var förr.  

Vasakronan 
Vasakronan arbetar just nu brett med effekt och har även bolagsmål om att minska 
effektbehovet i sina fastigheter. Flera pågående projekt hos Vasakronan kan relateras 
till effektreducering, däribland ett projekt där de lastbalanserar mellan fastigheter 
och laddningsstolpar för elbilar. De planerar även ett projekt där de ska lastbalansera 
hela fastigheter. Vasakronan medverkar också i samverkansprojekt kring 
efterfrågeflexibilitet. Ulf Näslund upplever att det i dagsläget saknas bra 
affärsmodeller för detta.   

Något annat som Vasakronan arbetat mycket med de senaste åren är digitalisering. 
En av fördelarna som de ser med bättre övervakning och analys är att det ger 
möjlighet att styra effektivare och exempelvis börja arbeta med att minska 
effekttoppar.  Tillsammans med Akademiska Hus, Klipsk, Willhem och Jönköping 
University har Vasakronan utvecklat det digitala språket RealEstateCore (se även 
avsnitt 3.4.1), med det långsiktiga målet att underlätta utvecklingen av nya digitala 
tjänster i fastigheter och att underlätta för byggnader att bli en del av den smarta 
staden. 

ÖrebroBostäder 
Örebrobostäder (ÖBO) har länge arbetat med innovation och att utveckla de tekniska 
systemen i sina fastigheter för att minska energianvändning och effekt samt för att 
skapa förutsättningar för den smarta staden. Jonas Tannerstad berättar att de genom 
åren har gjort en mental förflyttning, från att se byggnaderna som passiva användare 
till att se dem som en del av energisystemet.  

Idag är byggnaderna uppkopplade både mot varandra och mot el- och 
fjärrvärmenätet via en molntjänst och används som flexibla effektresurser. ÖBO 
testar affärsmodeller för efterfrågeflexibilitet för både el och fjärrvärme, något som 
de själva tagit initiativ till.  

ÖBO ligger i framkant i arbetet med att lagra och styra effekt, men Jonas Tannerstad 
påpekar att det första steget, innan man börjar styra effekt, är att minska 
energiförbrukningen genom energieffektiviseringsåtgärder.  
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3. METODER FÖR EFFEKTREDUCERING  

I det här kapitlet beskrivs olika metoder och tekniker som reducerar eleffekt såväl 
som värme-och kyleffekt i lokalfastigheter. Fokus ligger på erfarenheter, intresse och 
reflektioner bland de fastighetsägare som har intervjuats i denna förstudie, men även 
exempel på andra projekt presenteras. Det första avsnittet (3.1) nämner inga direkta 
åtgärder i fastigheterna, utan handlar om vikten av korrekt dimensionerade system.  

Viktigt att påpeka är att det pågår mer arbete kring effekt hos respektive 
fastighetsägare än vad som nämns nedan. Detta kapitel syftar endast till att ge 
exempel på erfarenheter och intresse av olika metoder. 

Tidigare studie om effektreduceringsmetoder vid fjärrvärme 
Rapporten Metoder för att sänka effektbehovet vid fjärrvärme13 från 2009 ger konkreta 
förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att reducera värmeeffekt- och 
värmeenergibehov i byggnader. Den sammanfattande slutsatsen är att effekt- och 
värmebehov kan minskas med tämligen enkla medel. Rapporten beskriver att de 
mest kostnadseffektiva åtgärderna finns att hämta inom den tekniska driften av 
byggnaden. Arbetet med energi- och effektreducering bör därför i första hand handla 
om att optimera driften och se till att fasta installationer, utrustningar och apparater 
etc. används så effektivt som möjligt. I rapporten föreslås en grundlig effekt- och 
energikartläggning med strategiska samtidiga mätningar av olika parametrar med 
inverkan på värmeanvändningen som ett första steg. Då kan såväl optimal 
driftstrategi som förutsättningarna till effekt- och värmereducering identifieras. 

De generellt sett mest kostnadseffektiva besparingsåtgärderna är relaterade till 
ventilationen. Genom anpassade luftflöden och drifttider för ventilationen efter 
verksamhetens faktiska behov, undertempererad tilluftstemperatur och förbättring 
av värmeåtervinningens funktion minskas samtidigt både effekt- och värmebehovet. 
Den mest effektiva åtgärden för att minska värmeeffektbehovet bedömdes vara 
reducering av luftflöden då det är som kallast ute. I utredningen tillfrågades 
myndigheter om vilka scenarier för ventilationsdrift som är acceptabla, men då inget 
entydigt svar erhölls rekommenderades en fortsatt utredning av frågan. 

Vidare konstaterades efter uppföljning av fem byggnader av olika kategorier (före 
och efter åtgärder) att det är både enklare och mer kostnadseffektivt att spara 
värmeenergi än effekt. De uppnådda besparingarna skiljer sig åt mellan de olika 
byggnadskategorierna - ju mer komplexa installationer, desto bättre är de uppnådda 
resultaten. I ett kontorskomplex blev effektbesparingen uttryckt som timmedeleffekt 
43 % och värmebesparingen 41 % och i ett köpcentrum/galleria 24 % effektbesparing 

 
13 Anders Lindén et al, Ångpanneföreningen 2009 
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respektive 68 % värmebesparing. Om effektbesparingen i stället uttrycks som 
dygnsmedeleffekt blir procentsatsen högre. 

En tabell med olika åtgärder för att sänka värmeeffekt som identifierats i rapporten 
återfinns som bilaga i den här rapporten (Bilaga C). Den bifogas här på grund av att 
rapporten är högst relevant för ämnet, men tyvärr inte är tillgänglig för nedladdning. 

 Dimensionering 

Dimensioneringen av el- värme- och kylsystemen i byggnader är en högst relevant 
del av effektfrågan, inte minst med avseende på abonnerad effekt och säkrings-
storlek. En aspekt är att system ofta överdimensioneras, medan en annan är frågan 
om framtidssäkring av system.  

Kommentarer från intervjuade fastighetsägare 

Överdimensionering Ett par av respondenterna efterfrågar en översyn av hur 
projekteringen går till och vad som kan göras för att minska 
överdimensioneringen av system.  

Framtidssäkring Även en förväntad framtida ökning av elanvändning och 
kylbehov diskuteras.  

Kylbehov En av de intervjuade berättar att de hittills tänkt att de inte 
behöver kyla i vårdbyggnader, men att de kanske behöva 
tänka om. 

 Reducering av effekt över tid 

Även åtgärder som primärt genomförs för att vara energibesparande kan ge en 
önskvärd reducering av effekt, något som också framhålls av flera av 
intervjupersonerna. Sådana åtgärder kan handla om:  

 Att minska den effekt och energimängd som behöver tillföras byggnadens olika rum 
för upprätthållande av ett önskat inneklimat. Exempelvis genom:  

o förbättringar av byggnadens klimatskal, såsom tilläggsisolering och 
fönsterbyte (reducerad värmeeffekt i proportionalitet mot 
utetemperaturen) 

o byte av belysning, apparater och utrustning till mer energieffektiva 
alternativ (reducerad eleffekt och eventuellt kyleffekt) 

o solavskärming (reducerad kyleffekt) 

 Att effektivisera användningen av energi i byggnadens tekniska system. Exempelvis 
genom:  
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o effektivisering av distributionen av värme, kyla och el  
o reducering av cirkulationsförluster 
o värme- och kylåtervinning 
o injustering av värmesystem 

 Att på andra sätt minska mängden köpt effekt och energi. Exempelvis genom:  

o  egen generering av solel eller solvärme (kompletterat med dygns- 
eller säsongslagring).  

De fastighetsägare som representeras i den här förstudien arbetar alla med 
energibesparande åtgärder sedan många år och har redan genomfört mycket av det 
som nämns ovan. Metoder som särskilt lyfts fram i intervjuerna tas upp nedan. 
Exemplen inkluderar både konventionella åtgärder som har genomförts med gott 
resultat och metoder som testas i pilotprojekt.  

Exempel på erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

Specialfastigheter 
Avloppsvatten 

Specialfastigheter har ett pågående projekt om att ta till vara 
på energi från avloppsvatten.  

Kopparstaden 
Modernisering av 
belysning och 
utrustning 

Kopparstaden har fokuserat mycket på modernisering av 
utrustning som används året runt och har reducerat effekt- 
och energibehov genom bland annat:  

- byte av utomhusbelysning till LED, vilket har 
minskat energianvändningen med 5%. 

- användning av modern och energieffektiv tork- 
och tvättutrustning 

Kopparstaden 
Debitering av 
varmvatten 

Kopparstaden har sett att individuell mätning och debitering 
av varmvatten minskar förbrukningen och därmed 
effektbehovet. 

Kopparstaden 
Modernisering av 
system 

Exempelvis frekvensstyrda fläktar och pumpar samt 
ventilationsaggregat med hög temperaturverkningsgrad på 
värmeåtervinningen.  

Vasakronan 
Ventilation 

Vasakronan har arbetat mycket med behovsstyrning av 
ventilationen för att reducera både effekt och energi. De 
reducerar bland annat ventilationsflödena på vintern när det 
blir riktigt kallt ute och har kunnat göra detta med bibehållen 
komfort och utan klagomål (se även avsnitt 3.4) 

Akademiska Hus 
Likströmsnät 

I Göteborg finns ett likströmsnät i AWL- huset i Johanneberg 
Science Park. Till DC-nätet är bland annat fläktar kopplade. 
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Exempel på erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

Systemet har ännu inte utvärderats, men enligt Per Löveryd 
är den nytta som ett DC-system ger genom minskade 
överföringsförluster åtminstone i sig inte tillräcklig för att det 
ska bli en lönsam investering. Han tillägger att det kan bli 
mer intressant med DC-nät i framtiden, men att det även då 
kommer bli en fråga för varje byggnad och system. 

Kopparstaden 
Lågtempererad 
returvärme 

I ett bostadshus byggt 2009 använder Kopparstaden 
returvatten från fjärrvärmesystemet för uppvärmning via 
golvvärme till ett lågt pris. De använder även returvärme för 
att eftervärmning av tilluft i en annan fastighet. I det här 
fallet används fjärrvärme med högre temperatur som 
spetsvärme. Kenneth Ahlström menar att detta är ett väldigt 
bra sätt att hålla ner effekten.  

Stena Fastigheter 
Kommande projekt 
med returvärme  

Stena Fastigheter arbetar i Göteborg med att få ner 
returtemperaturerna på fjärrvärme, något som Mattias 
Westher menar skulle frigöra mycket effekt. Specifikt tittar de 
på möjligheten att arbeta med sekundära lågtempererade 
(35/25) radiatorsystem med stora ytor i nya välisolerade 
byggnader. Det finns planer på att installera ett låg-
tempererat värmesystem i ett pågående nybyggnadsprojekt i 
Tynnered. Stena Fastigheter har följt Kopparstadens 
pilotprojekt med lågtempererade system. 

Fabege 
Värme 

 

Fabege har arbetat mycket med olika 
energieffektiviseringsåtgärder för att minska värmebehovet, 
och därmed medeleffektuttaget. Då fjärrvärmetaxan idag 
baseras på dygnsmedeleffekten är det den här typen av 
åtgärder som har störst inverkan på fjärrvärmekostnaden.  

Lågtempererade system med returvärme 
Att cirkulera fjärrvärmevatten två gånger i en byggnad innebär ett mer effektivt 
utnyttjande av fjärrvärmen, eftersom returtemperaturen och därmed förlusterna i 
fjärrvärmenätet blir lägre. Detta testas bland annat i HSB Living Lab i Göteborg, där 
lågtempererad returvärme används till uppvärmning via golvvärmesystemet. Vid 
behov kan även högtempererat fjärrvärmevatten användas, men efter ett års drift 
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hade detta enbart behövts under en timme.14 Även Kopparstaden har ett sådant 
system i några av sina byggnader (se ovan).  

Fasbalansering 
Dynamisk fasbalansering är en funktion som balanserar fasströmmar i trefasnät med 
hjälp av modern kraftelektronik. Funktionen används för att skydda huvudsäkringar 
vid tillfälliga lasttoppar (t ex elbilsladdning) och minskar samtidigt belastningen på 
nätägarens distributionstransformator. Fasbalanseringen är en av funktionerna i 
EnergyHub systemet som sålts av företaget Ferroamp sedan 2014.  

En kortfattad beskrivning: Systemet mäter inkommande matning till fastigheten på 
fasnivå och fasbalanserar automatiskt när strömmen i någon av fasledarna överstiger 
gränsvärdet (t ex fastighetens huvudsäkringsnivå) genom att flytta tillgänglig energi 
från de angränsande fasledarna till den överbelastande fasledaren. Lasten sprids på 
så sätt över de tre faserna och eliminerar den buffertzon som annars behövs eftersom 
strömmarna belastats av olika elapparater. Fasbalanseringen medför en minskad 
belastning på huvudsäkringen och kan, beroende på nättariff, minska 
abonnemangsavgiften/nätavgiften. Alternativt kan effektuttaget tillåtas öka med 
bibehållen säkringsstorlek. En fördel utöver fasbalanseringen, är att fastighetsägaren 
får tillgång till högupplöst mätning för att förstå hur energin används och se när de 
högsta effekttopparna förekommer. Vikten av tillgång till mätdata diskuteras vidare i 
avsnitt 3.4.1. 

 Energilager 

Energilager medför utökade möjligheter att utjämna el- och värmeeffektuttag, 
antingen på dygnsnivå eller mellan säsonger. Att kunna reducera de högsta 
effekttopparna är dock inte givet, utan beror på lagrets egenskaper såväl som 
lastprofilen.  

En indelning av de energilager som tas upp i den här rapporten presenteras i Figur 1. 
Exempel på sensibel värmelagring är förutom lagring i borrhål och bergrum samt 

 
14 https://www.hsb.se/hsblivinglab/projekt-i-huset/energi/fjarrvarme-i-
lagtemperatursystem/ 
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Figur 1 Olika typer av energilager som tas upp i den här rapporten 
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utnyttjande av lagring i byggnadsstommen, lagring i vattentankar. Latenta 
värmelager inkluderar fasändringsmaterial (PCM) i väggar eller tankar. I följande 
avsnitt ger exempel på projekt där dessa olika typer av energilager har installerats, 
tillsammans med kommentarer och reflektioner från de intervjuade fastighetsägarna 
angående lönsamhet, säkerhet etc. Stomlagring, det vill säga utnyttjande att 
byggnadens värmetröghet diskuteras i avsnitt 3.4. 

För mer information om olika tekniker som används för lagring av värme och el 
hänvisas till Energiforsk-rapporten Teknoekonomisk jämförelse av olika tekniker för 
termiska lager i fjärrvärmenät15 respektive Belok-rapporten Effekthantering i lokaler.16 

Kommentarer från intervjuade fastighetsägare 

Fabege Fabege har inget lager idag, men det är ett område de 
arbetar med just nu. De diskuterar och gör efterforskningar 
om olika tekniker för lagring av både värme, kyla och el. 
Vilken eller vilka typer av lager som de ska satsa på är inte 
bestämt ännu. 

Specialfastigheter Specialfastigheter har tittat på energilagring, men är inte 
riktigt där än. Det kan framförallt vara intressant i deras 
större fastigheter.  

 Batterilager 

I fastigheter används batterilager vanligen i kombination med solceller, men 
beroende på styrstrategi kan batterilagret utnyttjas på fler sätt än att lagra 
överskottsel. En möjlig strategi kan exempelvis vara att minimera kostnaden för 
elenergi genom att ladda under timmar då elpriset är lågt och ladda ur när det är 
högt, något som förstås förutsätter timpris. En annan kan vara att prioritera 
reducering av höga effektuttag från elnätet. Flera fastighetsägare testar idag sig fram 
för att hitta en styrning som maximerar nyttan av batterilager i deras fastigheter.  

Pilotprojektet Soldrift Sjöängen är ett samarbete mellan Vattenfall, Askersunds 
kommun och Sustainable Innovation med syfte att utveckla kunskap och praktisk 
erfarenhet inom området energilagring och styrning/optimering av energilager. I 
anslutning till kommunens nybyggda kunskaps- och kulturcentrum Sjöängen har en 
solcellsanläggning, batterilager och snabbladdning för elbilar installerats. Slutsatsen i 
slutrapporten från projektet17 är att en solcellsanläggning och batterilager i en större 
lokalfastighet kan bidra till förnybar elproduktion, jämnare effektuttag och 

 
15 Holgersson et al., 2019. https://www.energiforsk.se/media/26771/teknoekonomisk-
jamforelse-av-olika-tekniker-for-termiska-lager-energiforskrapport-2019-598.pdf 
16 Termens, 2017. http://belok.se/download/Eleffekthantering_170831.pdf 
17Energimyndigheten, 2018. http://www.sust.se/projekt/batterilager-for-lokaler/  
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reservkraft, utan negativ påverkan på exempelvis driftsäkerhet eller elkvalitet. 
Vidare visade sig lönsamheten för anläggningen vara helt beroende av möjligheten 
att reducera den högsta effekttoppen (timmedel) varje månad då denna var 
debiteringsgrundande i elnätsavtalet. Batterilagret var inte ekonomiskt motiverat i 
det här projektet, men bedömningen enligt slutrapporten är att denna typ av 
anläggningar troligen kommer att bli ekonomiskt motiverade på sikt. Detta i takt 
med sjunkande batterikostnader, smartare styrning och ett ökat värde av att reglera 
effektuttagen från elnätet. 

Exempel på erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

Vasakronan 
Batterier, solceller 

Vasakronans har utvärderat ett batterilager som används 
för att lagra solel i sitt regionkontor i Uppsala. Lagret 
fungerade inte som förväntat och de kunde konstatera att 
styralgoritmerna behövde utvecklas.  

Stena Fastigheter  
Batterier, solceller 

På Fyrklöversgatan i Göteborg installeras en 
solcellsanläggning och batterilager. Batterierna placeras i en 
fjärrvärmeundercentral på gården av säkerhetsskäl. De gör 
en räddningsplan, som de stämmer av med 
Räddningstjänsten Storgöteborg. De hade även med 
räddningstjänst på uppstartsmötet.  

Örebrobostäder 
Sammankopplade 
batterilager 

Örebrobostäder (ÖBO) har batterilager i flera av sina 
byggnader. Lagren är sammankopplade via en molntjänst 
och kan användas som ett enda stort lager gentemot elnätet.  

Akademiska Hus  
Batterier, solceller, 
likström  

I byggnaden A Working Lab i Johanneberg Science Park 
finns ett likströmsnät, solceller och batterilagring. Huset 
färdigställdes hösten 2019 och anläggningen har därmed 
inte hunnit utvärderas.  

 

Kommentarer från intervjuade fastighetsägare 

Osäkerhet Flera av fastighetsägarna som intervjuats har tittat på 
batterilager (Specialfastigheter, Skandia Fastigheter), men 
är tveksamma till att använda det i dagsläget. Det råder 
osäkerhet kring faktisk nytta, låga effektuttag, förluster, 
säkerhet m.m.   

Få goda exempel En av respondenterna nämner att de har fått uppfattningen 
att andra satt in batterier, men inte uppnått den 
effektreducering som förväntats. 

Lönsamt på sikt Flera tror att batterier kan bli lönsamma på sikt. 
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Kommentarer från intervjuade fastighetsägare 

Termisk rusning Säkerhetsaspekten med att ha stora batterilager i 
bostadshus togs upp av representanter för ägare av 
flerbostadshus. I samband med detta nämndes även att det 
i dagsläget saknas en nationell riktlinje att förhålla sig till 
när det gäller termisk rusning.  

Energifråga En av respondenterna kommenterar att batterier, liksom 
solceller, för dem främst är en energifråga. 

Reservkraft Specialfastigheter tycker att det är särskilt intressant med 
batterilager ur aspekten att många av deras kunder kräver 
en kontinuerlig driftsäkerhet. Dubbla matningar skulle 
innebära att de får reservkraft. 

Pilotprojekt Lokalförvaltningen har planer på att testa batterier i ett 
pilotprojekt efter en närmare undersökning av tillgänglig 
teknik och erfarenheter.  

 V2G  

Vehicle-to-Grid (V2G) innebär att elbilsbatterier används som lager mot elnätet för 
att möjliggöra reducering av effekttoppar under höglasttimmar. Vehicle-to-Building 
(V2B) är en variant av V2G där elbilsbatterier kan användas för att leverera el till 
byggnader och balansera dess effektuttag. I Sverige testas V2G-tekniken i 
pilotprojekt hos Kungsbacka Kommun och Örebrobostäder.  

I en rapport från projektet ”Affärsmodeller för laddinfrastruktur inom kontors- och 
bostadsfastigheter” förs ett resonemang kring hur man bör tänka inför en ladd-
infrastruktursatsning och varför. 18 Projektet har delfinansierats av 
Energimyndigheten och har genomförts av Sustainable Innovation, Sabo, Skandia 
Fastigheter, Stockholmshem, Vasakronan, Vattenfall, Botkyrkabyggen och White 
arkitekter. Rapporten beskriver olika affärsmodeller och tekniker relaterade till 
elbilsladdning. Tekniker där elbilar används som energilager för att minska 
effekttoppar i byggnader (V2B), hem (V2H) och nät (V2G) beskrivs som intressanta 
och potentiellt betydelsefulla på sikt, men att de i dagsläget inte mogna för bred 
implementering.  

Exempel på erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

Örebrobostäder 
V2G 

Sedan ett år tillbaka testar Örebrobostäder Vehicle-to-Grid-
laddare (V2G) tillsammans med Power2U. Bilarnas 

 
18 https://sustainableinnovation.se/wp-content/uploads/2019/02/Aff%C3%A4rsmodeller-
f%C3%B6r-laddinfrastruktur-2019-02-18.pdf 
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Exempel på erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

batterier synkas ihop med de stationära batterierna i 
byggnaderna och blir därmed en del av flexibiliteten. 

Vasakronan 
V2B 

Vasakronan har ett pågående projekt där de lastbalanserar 
mellan fastigheter och laddningsstolpar för elbilar. 

 

Kommentarer från intervjuade fastighetsägare 

Förbereder för 
framtiden 

En respondent menar att det knappt finns några bilar med 
V2G-kapacitet idag, men att bolaget är förberedda på att 
delta i en V2G-satsning när förutsättningarna förbättrats. 

Oundvikligt med 
styrning 

En annan menar att i fastigheter med mycket elbilar 
kommer det bli nödvändigt att arbeta med styrning. 

 Vätgas 

Även om det i dagsläget fortfarande finns stora osäkerheter relaterade till att 
använda vätgas som energilager i fastigheter, finns det ett intresse av denna teknik 
bland fastighetsägarna. Vätgas i kombination med bränsleceller har fördelen att det 
går att lagra stora energimängder över en längre tid. 

Nationella projekt med vätgaslagring i fastigheter är än så länge få. Vårgårda 
Bostäder har ett pågående projekt där överskottsel från solceller lagras som vätgas. 19 
Projektet har beviljats investeringsstöd för solceller från Länsstyrelsen och för 
påbyggnaden av ett våningsplan av Boverket. Energimyndigheten finansierar en 
undersökning med avseende på utvärdering av projektet. I Mariestads kommun 
byggs två förskolor som ska drivas med solel och ett system för lagring med vätgas, 
bränsleceller och batterier.20 

Exempel på erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

Vasakronan 
Vätgas och solel 

I ett pågående examensarbete studeras möjligheten att lagra 
solel i vätgas i ett nytt kontorshus i Uppsala. Vätgasen ska 
användas för säsongslagring av överskottsel. Vasakronans 
syfte med att inkludera vätgas i projektet är framförallt att lära 
sig tekniken, även om den inte är lönsam idag.  

 
19 Vårgårda kommun, Årsredovisning 2018 
20 https://www.dromlagemariestad.se/sidor/bygg-med-oss/forskolor.html 
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 PCM  

Värmelagring med fasändringsmaterial (PCM) utnyttjar att energi tas upp respektive 
avges när ett ämne byter fas. Det kan antingen användas i byggnadsdelar eller för 
lagring i tankar och lämpliga material är exempelvis saltlösning eller vax. Tekniken 
har funnits länge, men är fortfarande relativt omogen.  

I Sverige finns, bortsett från snö- och islager, endast ett fåtal kända anläggningar där 
fasändringsmaterial nyttjas för värme- och kyllagring i byggnader. Under 2014 
installerades en anläggning med fasändringsmaterial i en fastighet som numera 
används som träningslokal i Kinna. Lagret utgörs av 1000 plaststavar fyllda med 
vattenbaserade saltlösningar placerade i en välisolerad tank. Det används i 
kombination med solfångare för att reducera kyl- och värme-effektbehovet i 
fastigheten samt för att minska det totala energibehovet för både komfortkyla, värme 
och tappvarmvatten. 21 Ett annat exempel är en anläggning med solfångare, 
värmepumpar och PCM-lager med saltlösningar i Boda kvarn.21 

I en E2B2-rapport har dimensioneringsverktyg för PCM-lager tagits fram av Angela 
Sasic Kalagasidis, vid Chalmers tekniska högskola21. Dessa verktyg har sedan 
använts i projektering och planering av ett kylenergilager i en ny kontorsbyggnad, 
AWL-huset, på Chalmers campus Johanneberg (se även under erfarenheter nedan).  

Exempel på erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

Akademiska Hus 
PCM i tankar 

I AWL-huset Johanneberg Science Park finns ett PCM-lager i 
källaren. Lagret är byggt som en välisolerad tank fylld med 
vattenbaserade saltlösningar (PCM) och med en tät bunt av 
smala rör av polypropen nedsänkta i saltlösningen.21 Syftet är 
att Akademiska Hus tillsammans med Chalmers ska använda 
huset som en storskalig testbädd för PCM-teknik. 

 

Kommentarer från intervjuade fastighetsägare 

Vasakronan 
PCM i tankar eller 
byggnadsmaterial 

Vasakronan är intresserade av att använda PCM-lager för 
lagring av värme och kyla.  De har både undersökt möjligheten 
att placera PCM-lager i undercentraler och att använda det 
som rena byggnadsmaterial.   

Vasakronan 
Islager 

Vasakronan också har tittat närmare på en kyllösning med 
isackumulatorer. I samband med detta nämns Stockholm 
Water Front Congress Center som kyls ner av vatten från Klara 
sjö, som lagras i ett 250 ton stort islager i källaren. En nackdel 

 
21https://www.e2b2.se/library/4483/slutrapport_projekteringsverktyg_for_solvarmelager_
med_fasandringsmaterial.pdf 
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Kommentarer från intervjuade fastighetsägare 

som de ser är det blir en komplex anläggning som kräver 
mycket av de som sköter driften. Det blir med andra ord en 
kompetensfråga. 

 Geoenergilager  

Säsongslagring av värme och/eller kyla i borrhål, bergrum, gropar eller akviferer 
förekommer över hela världen och det finns flera exempel på sådana system även i 
Sverige. En teknoekonomisk jämförelse av olika tekniker för termiska lager i 
fjärrvärmenät har genomförts och presenterats inom Energiforsk-programmet 
Termiska Energilager22. I en sammanfattning beskrivs att de studerade 
borrhålslagren, liksom några av de studerade groplagren, på en övergripande nivå 
hade lägst investeringskostnad sett till lagrad energi. Däremot konstateras att grop- 
och bergrumslagren hade låga kostnader i förhållande till levererad effekt, jämfört 
med borrhålslagren. Författarna påpekar dock att kostnaden för effekt generellt sett 
var låg i förhållande till den totala investeringskostnaden, vilket gjorde att effekt inte 
blev en dimensionerande faktor.  

Exempel på erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

Vasakronan  
Borrhål och 
akvifärer 
 

Vasakronan har arbetat mycket med geoenergi och 
långtidslager. De håller på att färdigställa ett flertal 
anläggningar med borrhålslager och har även ett par 
anläggningar med akviferer. Enligt Ulf Näslund kommer de 
att fortsätta att bygga den här typen av lager 

Skandia 
Fastigheter 
Berglager 

I en ny anläggning i fastigheten Frölunda Torg i Göteborg 
omvandlas el från solceller till komfortkyla och spillvärmen 
från den processen lagras i berget till vintern när värmen 
behövs. 

 Styrlösningar som reducerar effekttoppar 

I det här avsnittet diskuteras olika former av styrlösningar som bidrar till en 
utjämning av effekt och reducering av effekttoppar.  

Sett från nätbolagets perspektiv, har de möjlighet att sänka effekttoppar i näten 
genom direkt eller indirekt laststyrning hos sina kunder. Indirekt laststyrning innebär 
att nätbolaget ger kunden incitament till att ändra sitt effektuttag antingen genom 
prissättning, regler eller information. Direkt laststyrning innebär å andra sidan att 
nätbolaget genom fjärrstyrning har möjlighet att helt eller delvis koppla bort last hos 

 
22 Holgersson et al., 2019.  
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en kund under en viss tid. Det finns även alternativ som ligger i gränslandet mellan 
direkt och indirekt laststyrning, exempelvis där kunden vid varje tillfälle får en 
förfrågan om att tillfälligt koppla bort last mot någon form av ersättning.  

Den här förstudien fokuserar på det som ovan kallas indirekt laststyrning, eller en 
blandning av direkt och indirekt laststyrning. De metoder som tas upp här är alltså 
sådana som fastighetsägare använder sig av för att själva kunna göra aktiva 
förändringar i lastprofilen.  

Det finns flera olika sätt som en fastighetsägare kan välja att styra effekten på. Vad 
som passar bäst i en specifik fastighet beror på förutsättningar vad gäller bland annat 
incitament av olika slag (se kapitel 2), verksamhet, tekniska system samt styr- och 
övervakningssystem. I det första avsnittet nedan diskuteras betydelsen av mätning 
och uppföljning samt utformningen av fastighetsautomationssystem. I efterföljande 
avsnitt presenteras erfarenheter och kommentarer av olika styrlösningar, indelade 
efter:  

 Effektbegränsningsfunktioner   
 Förbestämd tidsstyrning av laster 
 Kontinuerlig energioptimering 

Det ska påpekas att detta är en indelning som gjorts för att underlätta för läsaren att 
orientera sig bland de olika lösningarna. Det är dock svårt att göra en skarp 
indelning av olika funktioner och några av de lösningar som nämns nedan skulle 
säkert även kunna passa in i en annan kategori.  

Den här delen av rapporten fokuserar på teknik och funktioner för att styra effekt. 
Affärsmodeller kring efterfrågeflexibilitet tas upp i kapitel 4.  

 Utökade möjligheter med moderna fastighetsautomationssystem  

Många större fastighetsägare arbetar idag med att modernisera sina fastighets-
automationssystem och centralisera styr- och övervakning i överordnade system. 
Detta beskrivs ha förbättrat förutsättningarna att bland annat arbeta med 
laststyrning och utveckla funktioner och affärsmodeller relaterade till effekt. Flera 
påtalar vikten av att framtidssäkra systemen genom att bland annat använda öppna 
standarder och undvika inlåsningseffekter. Nedan beskrivs hur några av 
fastighetsägarna arbetar med att utveckla sina fastighetsautomationssystem.  

Att fastighetsautomationssystem är ett viktigt verktyg i arbetet med energi-
effektivisering i byggnader speglas även i kommande krav enligt EU-direktivet om 
byggnaders energiprestanda (2010/31/EU ändrat genom direktiv (EU) 2018/844). 
Direktivet innehåller sedan 2018 krav på att byggnader som inte är avsedda för 
bostäder och som har en nominell effekt för uppvärmningssystem eller kombinerade 
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rumsuppvärmnings- och ventilationssystem över 290 kW ska ha ett system för 
fastighetsautomation och fastighetsstyrning (Building Automation and Control, 
BAC). Kravet är en ändring i artikel 14 i Energipresentandadirektivet och ska gälla 
från 2025. I december 2018 gav Regeringen Boverket och Energimyndigheten i 
uppdrag (dnr M2018/02851/Ee) att bland annat ta fram förslag på krav för att, om det 
är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, säkerställa att de byggnader som avses i 
Energiprestandadirektivet senast 2025 är utrustade med system för 
fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Boverkets och Energimyndighetens svar 
på uppdraget redovisades i en rapport i maj 201923. I rapporten föreslås att ett krav 
på sådana system ska införas i PBF och att kravet ska gälla retroaktivt, d.v.s. inte 
endast vid nybyggnad och ändring. Det beskrivs också att systemen ska ha 
funktioner för övervakning, identifiering av avvikelser och förbättringsmöjligheter 
samt kommunikation. 

Stena Fastigheter  
Stena Fastigheter byter nu automation i hela sitt byggnadsbestånd och går över till 
industriell automation (Beckhoff).  De har valt en öppen systemarkitektur för att 
kunna samarbeta med andra fastighetsägare. Tidigare har de inte haft någon tydlig 
strategi för utformningen av styr- och övervakningssystem och de har använt en 
blandning av olika fabrikat. Baserat på råd och riktlinjer från en extern data scientist 
har de nu tagit fram projekteringsanvisningar för fastighetsautomation24. Stena 
Fastigheter har bland annat konstaterat att de behöver ha väldigt bra mätteknik för 
att kunna arbeta med optimerad styrning av sina system. I den pågående 
omställning av all mätning och automation har fokus primärt varit effekt, medan 
energibesparing setts som något som de får på köpet. 

Vasakronan 
Tillsammans med Akademiska Hus, Klipsk, Willhem och Jönköping University har 
Vasakronan de senaste åren lagt ner stora resurser på att utveckla det digitala 
språket RealEstateCore.25  Bakgrunden till projektet var att man ville kunna 
sammankoppla alla digitala systemen i en byggnad, även om dessa system pratar 
olika språk. REC skapades därför för att kunna kommunicera mellan olika system 
och vara ett verktyg för att hantera data för olika källor. Med en bättre kontroll över 
data och system i byggnaderna ges större möjligheter till energibesparing och 
reducering av effektuttag.  

Inom REC-projektet har också en plattform för datahantering tagits fram. Nu när de 
har både språket och plattformen ska Vasakronan gå vidare med att lägga på AI för 

 
23 Energimyndigheten & Boverket, 2019 
24 https://www.stenafastigheter.se/stena-fastigheter/for-vara-leverantorer/tekniska-
anvisningar/ 
25 https://www.realestatecore.io/ 
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driftoptimering. Vasakronan samarbetar med Myrspoven i ett projekt med 
automatisk optimering av driften i deras fastigheter.  

ÖrebroBostäder 
Som tidigare nämnts är ÖBOs byggnader är idag uppkopplade både mot varandra 
och mot el- och fjärrvärmenätet via en molntjänst. I sitt arbete med att 
sammankoppla byggnader och att lagra och dela energi insåg ÖBO tidigt att de 
begränsades av sina inlåsta fastighetssystem. De bestämde sig därför i mitten av 
2000-talet för att göra ett omtag vad gäller fastighetsautomationen och övergå till 
öppna system från industrin. Enligt Jonas Tannerstad har detta varit avgörande för 
att kunna ta kontroll över automationen.  

All styrning och energihantering hos ÖBO sker idag från en öppen plattform för 
fastighetsautomation som de själva har utvecklat tillsammans med 
innovationsföretaget Power2U. De valde att ta fram en egen plattform för att vara 
fabriksoberoende och av samma anledning har de sedan anlitat de Fraunhofer-
Chalmers Centrum för Industrimatematik för att ta fram algoritmer för en smartare 
styrning. Plattformen är öppen för andra att använda och ÖBO ser gärna att fler 
fastighetsägare följer deras exempel.   

En annan viktig del i deras digitaliseringsarbete har varit visualisering av data och 
att ta fram ett gränssnitt för driftteknikerna som är tydligt och underlättar deras 
arbete. Systemet är idag kartbaserat och de har byggt upp en databas som 
exempelvis skulle kunna användas i en digital tvilling. 

 Effektbegränsande styrfunktioner  

Effektbegränsningsfunktioner kan antingen vara skarpa eller balansera lasten över 
en viss tidsperiod. Ett exempel på en enkel variant är en så kallad effektvakt som 
övervakar och reglerar effektuttaget från elnätet. Om en förinställd maxeffekt 
riskerar att överskridas kan effektvakten koppla ur förutbestämda laster. Lasterna 
kopplas sedan in igen när utrymme finns.   

Värme- och kyleffekten kan styrmässigt sänkas på olika sätt, exempelvis genom en 
ändring av flöde eller temperaturer. Det finns allt fler produkter på marknaden som 
erbjuder effektbegränsningar eller optimeringsfunktioner och många av dem är idag 
uppkopplade till en egen molntjänst (IoT). Ett exempel på en produkt för 
energioptimering i värmesystemet är Belimos energiventil, som kan användas för att 
balansera, kontrollera och övervaka energianvändningen. I Sverige har ventilen 
bland annat installerats i en av Kilenkryssets kontorsbyggnader. Där används den 
inte bara för att reducera energianvändningen, men även för att kontrollera 
effektuttaget av fjärrvärme och begränsa effekttoppar.  



EFFEKTREDUCERING I LOKALFASTIGHETER  

 

Version 1.0 41(71)
 

En effektbegränsning av värme eller kyla förutsätter ofta att innetemperaturen tillåts 
variera något. Avsikten är förstås att detta ska ske med bibehållen komfort, men 
också små förändringar i temperatur kan vara känsligt med avseende på förhållandet 
mellan fastighetsägare och hyresgäst. Några kommentarer relaterade till 
temperaturvariationer, komfort och hyresgäster ges nedan. 

Exempel på erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

Fabege  
Värme 

I vissa av sina fastigheter har Fabege en integrerad funktion i 
styrsystemet som avser att balansera effekten på dygnsnivå. 
Enligt Caroline Ödin har dock detta inte haft så stor effekt på 
energikostnaderna, då prismodellen för fjärrvärme baseras på 
dygnsmedeleffekten. (Se även erfarenheter av effektreducering 
över tid i avsnitt 3.2) 

Fabege  
Kyla 

Vad gäller kyla har Fabege sedan flera år implementerat 
effektbegränsningsfunktioner i sina fastigheter. Eftersom de har 
olika typer av lokaler passar inte en metod överallt utan de har 
använt sig av olika sätt. Åtgärderna har exempelvis handlat om 
att ändra börvärdet på en kylkrets, att ändra flöden eller att ändra 
inblåsningstemperatur. 

Vasakronan 
Kyla 

Vasakronan har testat effektbegränsning på kyla under sommaren 
2019, vilket följs upp under hösten. 

Vasakronan 
Ventilation 

Vasakronan reducerar ventilationsflödena på vintern när det blir 
riktigt kallt ute och har kunnat göra detta med bibehållen komfort 
och utan klagomål. 

Skandia 
Fastigheter 
Värme och kyla 

Har i sina undercentraler en begränsning i reglersystemet som 
gör att det aldrig blir mer än ett visst effektuttag för fjärrvärme 
och fjärrkyla.  

Special-
fastigheter 
Värme 

De har utvecklat effektregulator (tillsammans med SCADA 
Group) som baseras på effektsignaturen för värme och nu testas i 
ett demonstrationsprojekt. Temperaturen inomhus mäts 
kontinuerligt och när de är nöjda med temperaturen sänks 
börvärdet. Till detta kopplar de även effektuttaget och har en 
begränsning som innebär att en viss effekt inte får överskridas.  

Skandia 
Fastigheter 
El 

Skandia har byggt in effektbegränsningar i köpcentrum och 
kontor. Om det är en störning på nätet så styrs effekt bort och 
allmän ventilation prioriteras. 
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Kommentarer från intervjuade fastighetsägare 

Temperatur-
variation och 
hyresavtal 

Skandia Fastigheter tittar på att i hyresavtal tillåta att 
temperaturen varierar under vissa perioder för att minska 
effektuttaget vid höglast. De vill dock att detta görs på 
energileverantören initiativ, så att de som fastighetsägare kan 
upprätthålla sin del mot hyresgästerna. 

Temperatur-
variation och 
hyresavtal 

Kenneth Ahlström på Kopparstaden berättar att de 
experimenterade med effektsignatur för några år sedan. De tillät 
då innetemperaturen att variera med 0,2C. Kenneth Ahlström 
menar att det till viss del fungerade, men att det både krävs en 
fingertoppskänsla och väldigt goda kunskaper om fastigheterna 
för att få det att fungera. Han tillägger att det är väldigt känsligt 
om de skulle tappa i temperatur och att det skulle krävas väldigt 
mycket arbete att hålla koll på temperaturen alla byggnader. 

Temperatur-
variation och 
komfort  

Per Löveryd, Akademiska Hus, tycker att det vore intressant att 
studera hur mycket det går att tillåta att innetemperaturen 
varierar med syfte minska toppeffekten för kyla i olika lokaler 
utan att komforten påverkas. 

Laster och 
komfort 

Specialfastigheter undersöker i dagsläget vilka laster och vilken 
effekt de tidvis kan stänga utan att påverka komforten. 

 Utjämning av effekt genom tidsstyrning 

Nedan lyfts åtgärder som innebär att laster flyttas i tid för att jämna ut effektuttaget 
och undvika onödiga toppar under höglasttider. I dessa fall styrs systemen utifrån 
förbestämda tidsinställningar och det sker ingen optimering baserat på realtidsdata.  

Exempel på erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

Fabege  
Ventilation 

Fabege startar fläktar i sekvens, så att tidpunkterna när fläktarna 
startas fördelas ut över tid. 

Skandia 
Fastigheter 
Fläktar  

Även Skandia Fastigheter startar fläktar i sekvens istället för att 
allt startar samtidig. Lars Pellmark påpekar dock att många 
fläktar idag är frekvensstyrda, vilket innebär att det inte längre 
skulle vara lika negativt att låta dem starta samtidigt.   
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Exempel på erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

Kopparstaden 
Motorvärmare 

Med tidsstyrda motorvärmarskåp kan Kopparstaden undvika 
effekttoppar under höglasttimmar. 

 Kontinuerlig energioptimering 

Det finns ett flertal tjänster på marknaden som erbjuder kontinuerlig 
energioptimering av byggnader. Funktioner som ingår är ofta prognosstyrning och 
styrning som utnyttjar byggnadens värmetröghet, vilka baseras på algoritmer med 
eller utan artificiell intelligens. Man skulle här även tänka sig en möjlighet att styra 
på effekttaxa.  

Några fastighetsägare har även utvecklat, eller tittar på möjligheten att utveckla, 
liknande funktioner i sina egna befintliga fastighetsautomationssystem. Detta för att 
själva ha full kontroll över styrningen och inte vara leverantörsberoende.  

I exemplen med erfarenheter och kommentarer från intervjuade fastighetsägare 
nedan namnges några olika system, men det finns även många andra. 

Erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

Fabege  
Ecopilot, 
Ecoclime SDC 
Optima m.fl. 

Fabege har testat flera olika funktioner och tjänster för 
energioptimering, däribland Ecopilot och SDC Optima från 
Ecoclime. I det relativt nyligen installerade systemet från 
Ecoclime finns även en funktion som även möjliggör AI-
optimering, men de har ännu inte haft möjlighet att utvärdera 
den här delen av tjänsten. Fabege undersöker i dagsläget även 
andra styrlösningar baserat på AI, bland annat från Myrspoven.  

Skandia 
Fastigheter 
Ecopilot  

Skandia Fastigheter har testat Ecopilot i en fastighet i Göteborg. 
För att få ut så mycket som möjligt av systemet har de har haft 
en person som har varit där och optimerat funktionen 
regelbundet under en relativt lång tid.  

Lokal-
förvaltningen 
Ecopilot och EVi 

Lokalförvaltningen har tidigare testat Ecopilot i ett pilotprojekt 
och de ska nu testa ytterligare en energioptimeringstjänst, EVi 
från INUstyr. Både EVi och Ecopilot ska utvärderas grundligt. 
Parallellt med detta kommer LF göra interna tester med att ta 
fram bättre optimeringsfunktioner i befintliga PLC:er. 

Akademiska 
hus 
Stomlagring 

I projektet FED som leds av Johanneberg Science Park, nyttjas 
lagring i byggnadernas stomme.  
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Erfarenheter bland intervjuade fastighetsägare 

Örebro-
Bostäder 
AI 

ÖBO har tagit hjälp av Fraunhofer-Chalmers Centrum för 
Industrimatematik för att ta fram algoritmer för en smartare 
styrning.  

Vasakronan 
Driftoptimering 

Vasakronan samarbetar med Myrspoven i ett projekt med 
automatisk optimering av driften i deras fastigheter. 

 

Kommentarer från intervjuade fastighetsägare 

Smarta 
funktioner sköter 
inte sig själva 

En av respondenterna menar att man ska använda smarta 
funktioner, men att det krävs att man arbetar med dem. ”Det är 
inte så lätt att få systemen att fungera som avsett som man först 
kan tro.” 

Vill utveckla 
egna funktioner 

Energioptimering innebär ofta någon form av tjänst som man 
ska köpa, vilket för Specialfastigheter kan innebära problem 
med avseende på informationsutbyte. Specialfastigheter vill 
gärna testa funktioner likt de som erbjuds i olika tjänster för 
energioptimering, men de vill själva utveckla och styra över 
dessa. 

Prognos-
styrning  

En av de intervjuade har hört talas om flera fastighetsägare som 
har provat prognosstyrning, men sedan gått ifrån det. Han 
kommenterar dock att systemen säkert har utvecklats sedan 
dess och fungerar bättre idag. 

AI En av respondenterna ser stora möjligheter med att använda 
artificiell intelligens (AI) i styrsystemen och menar att det kan 
hjälpa dem att bedöma hur de ska styra som bäst. 

Hinder Fabege har upplevt att det ibland varit svårt att få sina 
leverantörer av styrutrustning att acceptera och utveckla de 
lösningar och funktioner som de vill implementera. De skulle 
önska att leverantörerna generellt var mer tillmötesgående. 
Caroline Ödin påpekar att hon tycker att om styrleverantörerna 
var lite mer lyhörda borde de se detta som en affärsmöjlighet att 
sälja in en komplettering av styrsystemen som deras kunder vill 
ha. 
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4. SAMVERKAN MELLAN ENERGI- OCH 
FASTIGHETSBOLAG  

De intervjuade representanterna för fastighetsägare i Energimyndighetens nätverk är 
överlag positiva till att utveckla eller vidareutveckla samarbeten kring effekt med 
energi- och nätbolag. Åsikterna om hur ett sådant arbete ska initieras kan dock skilja 
sig åt. Några menar att fastighetsägarna själva måste vara drivande, medan andra är 
mer avvaktande.  

Nedan listas exempel på pågående samverkansprojekt och dialoger. Säkerligen 
förekommer många fler sådana runt om i landet. Flera pilotprojekt med test av 
affärsmodeller där någon form av bidrag erbjuds till fastighetsägare för upplåtande 
av effekt tycks exempelvis vara på gång.  

För mer information om effektreduceringsåtgärder och efterfrågeflexibilitet i el- och 
fjärrvärmenät se exempelvis följande rapporter:  

 Jämförelse av effektreduceringsåtgärder i fjärrvärmenät26 
 Potentialen för lokala energilager i distributionsnäten27 
 Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet28 

 Större samverkansprojekt 

Nedan följer exempel på större samverkansprojekt som har lyfts i intervjuerna.  

CoordiNet 

I EU-projektet CoordiNet29 samverkar Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och 
E.ON Energidistribution för att hitta lösningar som bidrar till att minska den 
kapacitetsbrist som finns i elnätet på olika platser i landet. Ett delmoment i projektet 
är att skapa lokala marknader där kunderna får ersättning för att vara flexibla och 
därmed reducera effekttoppar och frigöra kapacitet. Uppsala är en av de utvalda 
demonstrationsplatserna och Uppsala kommun är en av de aktörer som är knutna till 
projektet. CoordiNet är finansierat av EU-programmet Horizon 2020.  

Live-in smartgrid 
Live-in smartgrid30 är en testbädd där man lätt ska kunna testa lösningar för de nya 
effektutmaningarna. Utmaningarna har delats upp i tre delar: Elnäten, IoT och 

 
26 Söderberg et al., 2019.  
27 Hansson et al., 2016.  
28 Kensby et al., 2019.  
29 Mer information: https://coordinet-project.eu/ 
30 Mer information: https://www.live-in.se/ 
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slutanvändare. Projektet drivs av Sustainable Innovation och Stuns Energi, men har 
även en rad andra olika aktörer knutna till sig. Däribland fastighetsägarna Uppsala 
kommun och Vasakronan samt energibolagen Vattenfall och Ellevio. Projektet 
finansieras av Vinnova. 

Casablanca 
Projektet Casablanca31 är ett samarbete mellan Göteborg Energi, 
Naturskyddsföreningen, Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg, Sustainable 
Innovation och Profu med delfinansiering av Energimyndigheten. Tillsammans har 
dessa aktörer startat ett test med vita certifikat som erbjuder fastighetsägare 
ekonomiskt stöd för att genomföra energiåtgärder som minskar effektbehovet.  

RUGGEDISED Umeå 
Ruggedised32 är ett EU-projekt där områden i Rotterdam, Umeå and Glasgow utgör 
testmiljöer för framtidens smarta stad. Projektet finansieras genom EU-programmet 
Horizon 2020. Ett av delprojekten handlar om att skapa smarta styrsystem i 
byggnader. I projektet ska Umeå Energi tillsammans med Akademiska Hus och 
Västerbottens läns landsting ta fram lösningar som ska minimera användningen av 
fossila bränslen genom reducering av effekttoppar i de fastigheter som ingår i 
Universitetsstaden. Umeå Energi ska exempelvis inför en kall vinterdag kunna 
skicka information om väntat högt effektbehov till Akademiska Hus och 
Västerbottens läns landsting, som i sin tur använder den data de har kring 
effektbehovet i husen och kan justera fastigheternas användning genom så kallade 
effektregulatorer.  

FED 
FED33, som står för ”the Fossil free Energy District” koordineras av Johanneberg 
Science Park på uppdrag av staden och har åtta ytterligare projektpartners: 
Stadsledningskontoret, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, 
Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, Chalmers, SP och Ericsson. FED 
samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban 
Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya 
lösningar för sina utmaningar. 

I projektet testat möjligheter och begränsningar med en lokal energihandelsplats. 
Projektet syftar till att undersöka hur elsystemet ska styras för att undvika elbrist och 
överbelastning och hur framtidens fastigheter och deras styrsystem kan anpassas för 
produktion och lagring av el. Dessutom studeras hur elnätet ska prissättas och 

 
31 Mer information: https://sustainableinnovation.se/projekt/projekt-casablanca/ 
32 Mer information: http://www.umeaenergi.se/ruggedised 
33 Mer information: https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/fed-fossil-free-
energy-districts 
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finansieras om många användare i framtiden delvis är självförsörjande och därmed 
bara behöver nätet ibland och utvärderar om man kan uppnå kostnadseffektiva 
energilösningar genom att jobba med ett helt distrikt istället för individuell fastighet. 
Projektet handlar också om att utveckla styrsystem av byggnader, med särskilt fokus 
på samverkan mellan solceller, fastigheters styrsystem och batterilager.  

 Diskussioner och samarbeten mellan energi- och fastighetsbolag 

Nedan följer generella kommentarer om pågående dialoger och diskussioner om 
samarbeten med energibolag bland de fastighetsägare som intervjuats. 

Fabege 
Fabege pratar kontinuerligt mycket med Norrenergi och Stockholm Exergi om effekt 
och för även prisdialoger med dem. Caroline Ödin påpekar att prissättningen i sig 
handlar om att nätbolagen vill att kunderna får ner effekten, men att de däremot inte 
har möjlighet att lösa hur.  

Fabege för även samtal med sina elnätsleverantörer och bevakar frågan om 
flexibilitet kopplat till elnäten. Internt pågår en diskussion kring att titta närmare på 
vilka möjligheter de har att styra elanvändningen mot nätets behov på 
effektflexibilitet, exempelvis genom lastbalansering till Svenska Kraftnät. Caroline 
Ödin tror att det finns mycket att göra inom det här området. 

Kopparstaden 
Kopparstaden har haft en dialog med det lokala energibolaget om effekt.  

Lokalförvaltningen Göteborgs Stad 
Lokalförvaltningen och Göteborg Energi har påbörjat en dialog om möjligheten att 
sänka effekttoppar i fastigheterna. De saknar dock i dagsläget bra affärsmodeller för 
detta.  

Skandia Fastigheter 
Skandia Fastigheter tittar på effektrelaterade frågor tillsammans med fjärrvärme- och 
fjärrkylaleverantörerna och Lars Pellmark tror att mycket kan vara nyttigt att göra 
tillsammans med energibolag. Lars Pellmark menar att nätägarna är måna om att 
driften av deras nät ska fungera väl även under onormala förhållanden, såsom 
störningar av olika slag, och att Skandia Fastigheter vill vara med i resonemang där 
man hittar lösningar på hur man effektbegränsar under vissa förutsättningar. Han 
tillägger att sådana begränsningar i slutändan dock behöver göras på nätbolagets 
initiativ. Anledningen är Skandia Fastigheters ansvar mot hyresgästen. Skulle 
Skandia Fastigheter medverka och minska effektuttaget och det resulterar till att det 
händer något hos hyresgästen, så vill de att det ska vara en sak mellan dem själva 
och energileverantören och inte mellan dem själva och hyresgästen.   
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Skandia Fastigheter tittar också på möjligheter att tidvis avstå effekt från elnätet. 

Specialfastigheter 
Specialfastigheter har haft möten med leverantören av fjärrvärme gällande hur man 
skulle kunna bygga vidare på effektregulatorn (se avsnitt 3.4.2) i framtiden.  

Stena Fastigheter 
Stena Fastigheter och E.ON har i Malmö inlett ett långsiktigt samarbete för att koppla 
upp Stenas fastigheter till E.ONs system för digital fjärrvärme. För att undvika 
toppar i fjärrvärmeproduktionen ska fastigheternas lagrade energi tas till vara 
genom tjänsten Effektstyrning.  

Vad gäller Göteborg är Mattias Westher övertygad om att ett samarbete mellan 
fastighetsbolagen i staden och Göteborg Energi vore bra. De ser dessutom gärna att 
ett sådant samarbete är öppet och transparant.  

Matthias Westher tycker att flexibilitet är något som man kan erbjuda direkt som 
fastighetsägare, men att en lokal systemoperatör är en roll som saknas i branschen. 
Han tillägger dock att ÖrebroBostäder tillsammans med InnoEnergy och Power2u i 
arbetar med att bygga upp denna roll.  

Stena Fastigheter har planer på att parallellt med ÖrebroBostäder sälja 
frekvensreglering till Svenska kraftnät.  

Örebrobostäder 
Tillsammans med Power2U och KIC InnoEnergy har Örebrobostäder drivit projektet 
CODES (Control and Optimisation of Distributed Energy Storage) med syfte att 
utveckla tjänster kring energilager och efterfrågeflexibilitet som skapar mervärden 
för både fastighetsägare, elnätsägare och Svenska kraftnät. ÖBO säljer idag 
frekvensreglering till Svenska kraftnät med Power2U som aggregator. 

Fortsättningsvis har Örebro kommun, Örebrobostäder och E.ON upprättat ett 
samarbete kring Tamarinden34, ett nytt bostadsområde där smarta energilösningar 
ska implementeras i större skala. I området, som kommer omfattas av runt 600 
lägenheter, två förskolor och några butiker, ska el produceras, lagras och delas 
mellan fastigheter. Byggstart planeras till år 2021. 

Vad gäller värme, samarbetar ÖBO med E.ON i ett projekt där de testar en 
affärsmodell för efterfrågeflexibilitet. Modellen bygger i stort på att ÖBO får en 
rabattsats på fjärrvärme om de kan sänka sitt värmeeffektbehov vid förfrågan från 
E.ON.   

 
34 https://extra.orebro.se/byggorebro/tamarinden.4.4ffbbf5616ac98ac8f49fb.html 
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5. SLUTSATSER OCH FORTSÄTTNING 

Pågående diskussioner och projekt relaterade till effektreducering handlar både om 
värme, kyla och el. Bedömningen är dock att ett fortsatt arbete i första hand bör 
fokusera framförallt på el, men möjligen även kyla.  

El bör prioriteras av anledningen att kapacitetsbrist är ett akut problem i flera nät och 
ett potentiellt kommande problem i andra om inget görs för att förändra 
förutsättningarna i dessa. Det finns dessutom en pågående utveckling mot ökade 
incitament för fastighetsägare att reducera eleffekttoppar i och med att utformningen 
för elnätspriser fokuserar alltmer på effekt. Intresset för att utveckla affärsmodeller 
kring efterfrågeflexibilitet är stort bland både fastighetsägare och nätägare.  

Möjligheten att sänka toppeffekter på kylan är intressant för flera fastighetsägare på 
grund av rådande prissättningsmodeller, där de ofta debiteras efter högsta 
timmedeleffekt.  

Vad gäller fjärrvärme, så baseras den så kallade effektdelen av fjärrvärmetariffen 
vanligen på den högsta energianvändning under ett dygn, omräknat till 
dygnsmedeleffekt och ger därmed inte direkt incitament till att reducera enskilda 
effekttoppar. Detta på grund av att det i fjärrvärmenät ofta är dygnsmedeleffekten 
och inte timmedeleffekten som är relevant att hålla ner på grund av att det ofta finns 
ackumulatorer som kan lagra värme över kortare tid.  

 Identifierade behov  

Demonstrationsprojekt och goda exempel 
Den samlade erfarenheten av olika metoder för att reducera effekt är bland de 
intervjuade fastighetsägarna relativt stor. Detta tillsammans med en stark tro på 
samverkan och öppenhet gör att det finns goda möjligheter till erfarenhetsåterföring 
inom Energimyndighetens nätverk och till andra fastighetsägare i landet.  

Mängden av genomförda, pågående och planerade projekt till trots, uppfattas dock 
en osäkerhet kring effektfrågan och olika effektreduceringsmetoder. Det tycks finnas 
behov och önskemål om:  

 Tillförlitlig utvärdering av olika metoder och system, vilket skulle ge fler 
goda (eller dåliga) exempel.  

 Verktyg för att ta fram fungerande övergripande strategier för att arbeta med 
effekt samt för att ta fram kvantitativa effektmål i tillägg till bolagens 
energimål.  

Många av de projekt som pågår hos olika fastighetsägare och i samverkan med andra 
aktörer har inte varit igång tillräckligt länge för att ha hunnit utvärderas. Det skulle 
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sannolikt vara av stort intresse och värde att resultat från kommande utvärderingar 
sprids både inom nätverken och till andra aktörer.  

För att säkerställa att önskvärd utvärdering och resultatspridning sker i kommande 
pilot- och demonstrationsprojekt relaterade till effekt och effektreducering, vore det 
fördelaktigt om projekt som det finns gemensamma intressen av kan kopplas till 
Energimyndighetens nätverken. 

Forum för diskussioner med nätbolag och andra fastighetsbolag 
Fastighetsägarna medverkar redan idag i ett flertal olika samverkansprojekt med 
andra aktörer, däribland energi- och nätbolag. Uppfattningen är dock att det 
efterfrågas och behövs ett gemensamt forum för en större diskussion mellan 
fastighetsägare och nätbolag. Det finns bland annat frågetecken och 
meningsskiljaktigheter kring vem som bör bana väg för utvecklingen mot ett mer 
flexibelt energisystem och bland annat ta initiativet till affärsmodeller kring effekt 
och efterfrågeflexibilitet. Några av de intervjuade representanterna menar att 
fastighetsbolagen själva måste vara drivande i effektfrågan, medan andra är mer 
avvaktande.  

Fastighetsautomationssystem och styrfunktioner 
Några fastighetsägare upplever att de lösningar de söker inte finns på marknaden 
idag och ett hinder som togs upp var svårigheter av få efterfrågade styrfunktioner, 
eller kompletta styrlösningar, levererade. När det gäller utformningen av 
fastighetsautomationssystem och framtagande av styrfunktioner skulle det därmed 
kunna finnas anledning att undersöka intresse och förutsättningar för möjligheten 
att:  

 Fastighetsägare med liknande intressen går samman för att bli en starkare 
kravställare.  

 Tillsammans ta fram en standard eller projekteringsanvisningar för den här 
typen av system.  

Överdimensionering 
Ytterligare något som har lyfts är eventuella problem med överdimensionering av 
elsystem och fjärrkylaanläggningar. I den här förstudien har det inte funnits 
möjlighet att titta närmare på den fråga och rekommendationen är att detta utreds i 
en separat studie.  

 Nästa steg 

Med syfte att adressera problematiken kring effekttillgång i bebyggelsen har i 
skrivande stund ett arbete påbörjats för att ta fram ett nytt fördjupningsområde inom 
Energimyndighetens nätverk Belok och BeBo. Inledande möten och diskussioner 
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med relevanta aktörer, såsom kommuner, enskilda fastighetsägare och nätägare 
planeras för att utreda vilka frågeställningar som är mest aktuella och av störst 
betydelse. Studier och aktiviteter inom ett sådant fördjupningsområde skulle kunna 
möta många av de behov som identifierats ovan.  
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BILAGA A PRISKOMPONENTER I 
NÄTTARIFFER FÖR FJÄRRVÄRME 
Vid bestämning av fjärrvärmepriset finns många faktorer att ta hänsyn till. 
Kostnader för drift, underhåll och utveckling av nätet måste täckas. Det finns idag 
många olika prismodeller som är uppbyggda av ett flertal priskomponenter, där 
kombinationen eller definitionen av dessa utgör skillnaden mellan dem. Nedan ges 
en närmare beskrivning av de olika priskomponenterna. 

Fastpris 
Fastpris är det pris kunden betalar för att vara ansluten till ett fjärrvärmenät. 
Vanligtvis är det fasta priset inkluderat i ett prisintervall som styrs av effektbehovet 
eller kvantiteten använd energi. Ju högre energianvändning eller effektbehov en 
fastighet har, desto högre blir den fasta avgiften. Samtidigt innebär ett högre 
prisintervall även ett lägre rörligt effektpris, detta innebär att kostnaden jämnas ut 
vid större effektuttag. 

Energipris 
Energipriset är det pris kunden betalar per använd energienhet. 
Produktionskostnaden för fjärrvärme varierar vanligtvis beroende på årstid. Under 
sommaren räcker det oftast att använda relativt billiga produktionsmetoder med 
exempelvis avfallsförbränning. Under vintern sker större energiuttag med 
effekttoppar och dyrare anläggningar behöver sättas i drift för att förse 
energibehovet. För att energipriset bättre ska överensstämma med 
produktionskostnaden har därför vissa fjärrvärmeleverantörer olika energipris 
beroende på säsong. Vanligtvis är uppdelningen gjord i två perioder (sommar- och 
vinterhalvåret) alternativt tre perioder (vinter, vår/höst och sommar). 

Ett annat alternativ är att låta vald baskapacitet påverka energipriset. Det innebär att 
det finns ett årligt pris baserat på den bestämda baskapaciteten för effektbehovet. Det 
används ett lägre baspris för använd energi som understiger baskapaciteten. Då 
baskapaciteten istället överstigs höjs energipriset till en dyrare spetspriskategori.  

Effektpris 
Höga effekttoppar tvingar fjärrvärmeleverantören till ökad produktion och därmed 
höjda produktionskostnader då dyrare bränsleslag behöver användas. Ett effektpris 
tas ut med syfte att gynna en lägre och jämnare energianvändning. Effekten kan 
mätas på flera sätt, och detta sätt skiljer sig mellan olika leverantörer. Nedan ges 
några exempel på hur effekten kan mätas.  

Kategoritalsmetoden innebär att energiförbrukningen under en viss period, t.ex. ett 
år, divideras med ett kategorital (uppskattad utnyttjandetid i timmar) för att 
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uppskatta effektbehovet. Kategoritalet varierar beroende på fastighetstyp och även 
var i landet (vilken temperaturzon) man befinner sig i då det påverkar 
energianvändningen. Det kan därmed konstateras att kategoritalsmetoden faktiskt 
inte mäter effektbehovet utan endast uppskattar detta utifrån energiförbrukningen. 
Metoden tar därmed inte hänsyn till verkligt effektuttag. Fler företag övergår till 
verkligt uppmätt effekt istället för kategoritalsmetoden då tekniken för mätning har 
utvecklats. 

Uppmätt effekt utgår istället ifrån kundens faktiska effektförbrukning. Det skiljer sig 
dock mellan de olika energibolagen hur de väljer att ta betalt för uppmätt effekt. 
Vissa leverantörer beräknar fastighetens timmedeleffekt, t.ex. Kraftringen som 
inspekterar timmedeleffekten under januari och februari.35 Göteborg Energi 
undersöker istället dygnsmedeleffekten genom att beräkna medeleffekten av de tre 
högsta dygnsmedeleffekterna under de senaste tolv månaderna.36 

Effektsignatur är en metod som syftar till att utifrån en förväntad medeltemperatur 
under den kallare delen av året, fastställa den effekt som kommer tas ut av kund. På 
så sätt kan fjärrvärmeanläggningens kapacitetsbehov anpassas. Effektsignaturen 
beräknas genom att man mäter dygnsmedeleffekten och vid vilken temperatur den 
inföll under en period på vintern. Därefter plottas varje dygns värde i ett diagram 
och en linjär trendlinje anpassas till punkterna. Utifrån linjen kan man vid en vald 
temperatur läsa av den dimensionerande effekten som ligger till grund för 
effektkostnaden. I de fall då det inte finns ett linjärt samband mellan 
dygnsmedeleffekt och dygnsmedeltemperatur kan priset istället baseras på uppmätt 
effekt som beskrivits tidigare. En leverantör som använder sig av effektsignatur är 
till exempel Tekniska verken i Linköping.37 Effektpriset bestäms då av fastighetens 
effektbehov vid -17,6 C (Boverkets framräknade dimensionerande utetemperatur 
under vintern i Linköping). Den beräknas utifrån mätvärden för fastigheten under 
perioden november till och med mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de 
senaste två årens effektsignaturer. 

Flödespris 
Denna priskomponent innebär att kunden betalar ett pris baserat på hur mycket 
fjärrvärmevatten som flödar genom fastighetens värmeväxlare. Syftet med flödespris 
är att premiera kunder som har en effektiv värmeväxlare. Varje kubikmeter vatten 

 
35 Kraftringen (2019). Fjärrvärmepris. https://www.kraftringen.se/foretag/varme-
kyla/fjarrvarme-kraftringen/fjarrvarmepris/ [2019-10-16] 
36 Göteborg Energi (2019). Fjärrvärmepriser. 
https://www.goteborgenergi.se/foretag/fjarrvarme-kyla/fjarrvarmepriser#Effekt [2019-10-
16] 
37 Tekniska verken (2019). Fjärrvärmeprislista 2019. 
https://www.tekniskaverken.se/siteassets/tekniska-verken/fjarrvarme/prislistor-och-
avtalsvillkor-foretag/linkoping_foretag_prislista_2019.pdf 
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som flödar genom värmeväxlaren kostar pengar. Först värms vattnet upp för att 
därefter distribueras i systemet. Genom att så effektivt som möjligt tillvarata värmen 
från fjärrvärmevattnet reduceras mängden vatten som behövs. En effektivare 
värmeöverföring hos kunden leder även till en sänkt returtemperatur vilket ex. ger 
lägre värmeförluster. Hos vissa företag förekommer att kunden endast betalar 
flödespris under en viss period, ex. vinterhalvåret. E.ON är exempel på 
fjärrvärmeleverantör som använder flödespris som priskomponent.38 

Returtemperaturspris 
Vissa leverantörer väljer att betala ut en bonus, alternativt lägga på en straffavgift på 
fjärrvärmepriset, beroende på fjärrvärmens returvattentemperatur. Bonusen ges då 
en förutbestämd referenstemperatur understigs och på motsvarande sätt görs ett 
påslag med straffavgift då temperaturen är högre. Även i detta fall premieras 
därmed kunder som har en effektiv värmeväxlare men även ett jämnt och 
kontrollerat flöde. Stockholm Exergi är ett exempel på fjärrvärmebolag som 
använder returtemperaturbonus/avgift som priskomponent. De ger 
returtemperaturbonus då kundens medeltemperatur understiger 50 C, medan 
returtemperaturavgift utgår om medeltemperaturen överstiger 50 C. Kostnaden för 
returtemperaturen, KostnadRT, beräknas enligt följande formel;39 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑅𝑇 = (𝑇
𝑘𝑢𝑛𝑑

− 50)[C] × W [MWh] × X [kr/MWh, C] 

 
38 E.ON (2019). Normalprislista fjärrvärme företag 2019 – Hallsberg, Kumla och Örebro. 
https://www.eon.se/content/dam/eon-se/swe-documents/swe-varmeprislista-hallsberg-
kumla-orebro-2019.pdf 
39 Stockholm Exergi (2019). Prislista Fjärrvärme Bas 2019. 
https://www.stockholmexergi.se/content/uploads/2018/09/Prislista_V%C3%A4rme_Nor
malprislista_Fj%C3%A4rrv%C3%A4rme_Bas_2019.pdf 
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BILAGA B EXEMPEL PÅ NÄTTARIFFER 
Priskomponenter i några prismodeller för fjärrvärme år 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Effektavgift Energipris  
(kr/kWh) 

Effektivitetsavgift/-rabatt 
(kr/m3) 

(kr/MWh,C)  
(kr/MWh,CdT) 

Annan priskomponent 

 Antal pris-
grundande 
effektnivåer 

Grundpris 
(kr/år) 

 

Effektpris 
(kr/kW) 

Säsongs-
differentierad 

Konstant  Säsongs-
differentierad  

Konstant  
 

E.ON Värme 
Sverige AB 

- - X X  X    

Falu Energi & 
Vatten AB 

7 X X X   X  

Gotlands Energi 
AB 

- - -  X X**   
Effektoberoende 

årsavgift vid <50 MWh 

Göteborg Energi 
AB 

7 X X X  X***   

Kraftringen AB 4 - X X   X  

Mälarenergi AB 6 X X X    
Prismodell med bas- 

och spetsenergi 

Mölndal Energi 
AB 

- - - X   X 
Nätpris 

(kr/kWh,månad)* 

Norrenergi AB 6 X X X    X 

Stockholm Exergi 
AB 

5 X X X    X 

Tekniska verken i 
Linköping AB 

4 X X X   X  

Vattenfall AB - - X X  X  Volymrabatt baserad på 
MWh 

Öresundskraft AB 5 X X X  X   
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*Den högsta uppmätta dygnsanvändningen (kWh) senaste rullande 12-månadersperioden.  
** Vid en förbrukning >50 MWh 
***Returtemperatur i relation till fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. 

Priskomponenter i några prismodeller för fjärrkyla år 2019 
 Effektavgift Energipris  

(kr/kWh) 
Effektivitetsavgift/-rabatt  

(kr/m3) 
(kr/MWh,C)  

(kr/MWh,CdT) 

Annan priskomponent 

 Antal pris-
grundande 
effektnivåer 

Grundpris 
(kr/år) 

 

Effektpris 
(kr/kW) 

Säsongs-
differentierad 

Konstant 
 

Säsongs-
differentier

ad  

Konstant   

Borås Energi & 
Miljö AB 

*  X X     

Göteborg Energi 
AB 

5 X X X   X Fast avgift för underhåll 

Mälarenergi AB**   X  X    

Norrenergi AB 8  X X  X  
Ersättning baserad på 

fjärrkylaanvändning vintertid 

Stockholm Exergi 
AB 

6 X X X  X   

Tekniska verken i 
Linköping AB 

6 X X  X  X  

 
*  Istället tre valbara prispaket. 
** Mälarenergi inför en ny prismodell år 2020.  
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Priskomponenter i några prismodeller för elnät (lågspänning) år 2019 
 

  

  

 

 

 

 

       

 

 
* I en av två tariffer  
** Över 1000 kW   
   

  

       

 Fast avgift  
 

(kr/år) 

Överföring-
avgift 

(öre/kWh) 

Effektavgift 
(kr/kW, 

tidsperiod) 

Abonnemangs-
avgift 

(kr/kW, tidsperiod) 

Överuttags- 
avgift  

(kr/kW, månad) 

Höglastavgift  
 

(kr/kW, månad) 

Överuttags-
avgift reaktiv 

effekt 
(kr/kVAr, år) 

Borås Elnät 
AB 

X X  X X 
 X 

Göteborg 
Energi Nät AB X X X 

    

Kalmar Energi 
Elnät AB 

X X X X X  X 

Mälarenergi 
AB 

X X X 
 

    

Öresundskraft 
AB 

X X X X X  X 

Ellevio AB X X X 
  

X* X* 

Kraftringen Nät 
AB 

X X X X X**  X 
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BILAGA C EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER  
Exemplen i tabellerna är hämtade från rapporten Metoder för att sänka effektbehovet vid fjärrvärme, Anders Lindén et al., Ångpanneföreningen 2009. 
Vissa av de beskrivna åtgärderna redovisas närmare i rapporten. 

Generella metoder 

Åtgärd Beskrivning Lösning För- och nackdelar 
Energistatistik, uppföljning och analys Basen för allt energispararbete är en 

korrekt energistatistik och strategi för 
återkommande uppföljning och analys. 

Energistatistiken skall föras lokalt. I 
driftdatorer finns normalt en 
statistikmodul. 

En korrekt uppdaterad energistatistik är 
basen till allt energispararbete! 

Effektkartläggning Objektets totala effektbehov och olika 
effektförbrukare kartlägges genom 
besiktningar, strategiska mätningar och 
analys av förbrukningsdata. 

Normalt krävs professionell hjälp. Objektets mest kostnadseffektiva 
åtgärder för effektbesparing identifieras. 

Driftoptimering Byggnadens tekniska drift anpassas 
efter det faktiska behovet samtidigt som 
driftstrategierna ses över så att de fasta 
installationer, utrustningar och apparater 
etc. som finns i anläggningen används 
så effektivt som möjligt. 

För att identifiera fel och brister samt 
potentiella förbättringar krävs mätningar 
och analyser, vilket kan kräva 
professionell hjälp. 

Eftersom metoden går ut på att optimera 
funktionen av befintliga installationer och 
utrustningar krävs inga eller endast ringa 
investeringar. 

Kompetensutveckling av driftpersonal Dagens komplexa byggnader kräver 
kunnig och engagerad driftpersonal. 
 
Det är upp till driftpersonalen att se till att 
vidtagna sparåtgärder vidmakthålles 
över tid. 

Driftpersonalen inbjuds t.ex. att aktivt 
delta i effektkartläggningar och vid 
driftoptimeringar. 

Kunnig och engagerad driftpersonal kan 
inte nog värdesättas! 
 
 

Byte av styrutrustning för värme- och 
ventilationssystem 
 

Det är ofta lönsamt att byta ut äldre styr- 
och övervakningsutrustningar trots att de 
skenbart fungerar tillfredsställande.  
 

Installera moderna DUCar 
(datorundercentral) för bättre styr, 
övervakning och drift. 

Den moderna elektroniken har snabbt 
gett allt bättre utrustningar med 
driftekonomiska funktioner som var 
otänkbara för bara några få år sedan 

Upprampning av fläktar vid start Förskjuten start av större 
ventilationsaggregat så att uppstarten 
sprids över tid. Vid särskilt låga 
utetemperaturer kan aggregaten startas 
med begränsat flöde under de första 
timmarna, t.ex. i halvfartsdrift. 

Tidkanalerna för start av aggregaten 
respektive driftläget anpassas så att max 
effektbehov (kWh/h) begränsas. 

Mycket kostnadseffektivt i 
förekommande fall. Sparar effekt. 
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Åtgärd Beskrivning Lösning För- och nackdelar 
Minskade luftflöden då det är kallt ute, F-
ventilation 

Den s.k. "ofrivilliga" ventilationen 
beroende på termik ökar vintertid. Detta 
betyder att man vintertid med oförändrad 
eller t.o.m. med förbättrad termisk 
komfort kan varva ner frånluftfläkten. 

Fläktarnas flöde minskas gradvis mot 
utetemperaturen, t ex kan man börja 
luftflödesminskningen vid +10 C och 
successivt minska till 70 % av maxflödet 
vid -5C. Värmebesparingen blir då ca 
16 % och elbesparingen 24 % jämfört 
med helfartsdrift.  

 
Metoden förutsätter någon form av 
varvtalsstyrning av fläktarna, normalt via 
frekvensomformare. För att få max 
besparing bör framledningskurvan böjas 
av i relation till det minskade 
värmebehovet. Värmesystemet måste 
då vara korrekt injusterat. 

Mycket kostnadseffektivt, men något 
tveksamt ur luftkvalitésynpunkt.  
Sparar både effekt och energi. Kan 
förbättra det termiska inomhusklimatet, 
t.ex. mindre grav, och minska 
upplevelsen av torr luft. 

Minskade luftflöden då det är kallt ute, 
FT(X)-ventilation 

Se ovan. I lokaler är ventilations-
systemens luftflöden ofta 
dimensionerade efter sommarfallet. 
Detta betyder att luftflödena vintertid är 
överdimensionerade ur hygiensynpunkt.   

Fläktarnas flöde minskas gradvis mot 
utetemperaturen, se ex. och besparing 
ovan.  

 
Metoden förutsätter någon form av 
varvtalsstyrning av både från- och 
tilluftsfläktarna, normalt via 
frekvensomformare. 

Mycket kostnadseffektivt, men något 
tveksamt ur luftkvalitésynpunkt. Sparar 
både effekt och energi. Kan dessutom 
förbättra verkningsgraden för våv och 
minska upplevelsen av torr luft. 

Minskade luftflöden vid effektmax, 
FT(X)-ventilation 

Se ovan Fläktarnas flöde minskas vid effektmax, 
dvs. vid kortvariga effekttoppar då 
utetemperaturen är särskilt låg.  

 
Metoden förutsätter någon form av 
varvtalsstyrning av både från- och 
tilluftsfläktarna, normalt via 
frekvensomformare eller 
tvåhastighetsmotorer för hel- och 
halvfartsdrift. 

Mycket kostnadseffektivt. Sparar främst 
effekt. Kan dessutom förbättra 
verkningsgraden för våv vid effektmax. 
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Åtgärd Beskrivning Lösning För- och nackdelar 
Minskade uteluftflöden då det är kallt ute 
eller vid effektmax, FT(X)-ventilation 

Se ovan Återluftföring, dvs. en viss mängd av 
frånluften återföres som tilluft via 
återluftkanal och -spjäll. Detta spjäll kan 
styras via utetemperaturen så att gradvis 
mer återluft utnyttjas vid sjunkande 
inomhustemperatur eller vid 
idrifttagningen kalla mornar. 

Mycket kostnadseffektiv metod, men 
omdiskuterad ur luftkvalitésynpunkt. 
Metoden som förr var mycket vanlig har 
(oförtjänt?) fått dåligt rykte. Sparar både 
effekt och energi. 
 
En fördel är att man har konstanta flöden 
i donen oberoende av driftfall varför 
strömningsbilden i rummen ej påverkas. 
Ibland finns återluftkanal och -spjäll 
redan i anläggningarna utan att de 
används. Även denna metod kan 
förbättra verkningsgraden för våv. 

Behovsstyrd ventilation efter CO 
och/eller CO2-hallt 

Ventilationssystemens luftflöden är ofta 
dimensionerade efter sommarfallet. 
Detta betyder att luftflödena vintertid är 
överdimensionerade ur hygiensynpunkt.   

Som ett alternativ eller komplettering av 
driftsätten för ventilation ovan kan 
ventilationen också styras av CO 
och/eller CO2-hallt. CO är t.ex. lämpligt 
vid ventilation i garage och CO2 i skol- 
och konferenslokaler etc.  

Driften optimeras genom att luftflödena 
kontinuerligt anpassas till faktiskt behov. 
Sparar både effekt och energi. 

Sektionering/zonindelning av 
ventilationssystem 

Byggnadens ventilationssystem 
sektioneras utifrån olika lokalers 
ventilationsbehov så att lokaler med 
liknande drifttider försörjs från samma 
aggregat eller kanaldel.  

Ventilationssystemet anpassas efter 
olika lokalers ventilationsbehov, 
alternativt samlas verksamheter med 
liknande drifttider så att de försörjs från 
samma aggregat eller kanaldel. 

 

Ventilationsaggregat utrustas med 
reglerbart flöde via t.ex. varvtalsstyrda 
fläktar och större kanaler med tidsstyrda 
spjäll. 

Onödig ventilering av tomma lokaler 
undviks. Driften optimeras via tidkanaler 
och/eller CO2-hallt. 
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Åtgärd Beskrivning Lösning För- och nackdelar 
Rätt tilluftstemperatur vid FT(X) Tilluftstemperaturen bör vara 

undertempererad med 2 till 4 oC relativt 
inomhusluften vid uppvärmningsbehov. 

Sänk tilluftstemperaturen till 17-18 oC. 
Utred eventuell orsak till förhöjd 
tilluftstemperatur och undanröj denna. 

Spillvärme från apparater, belysning, 
personer och solinstrålning utnyttjas 
bättre för att täcka värmeförluster, varför 
behovet av köpt värme minskas. 
Dessutom fungerar ventilationen 
effektivare. 

Tag bort funktionen ”nattsänkning” Funktionen nattsänkning som under flera 
årtionden varit populär för att spara 
värme genom sänkt inomhustemperatur 
nätter och helger bidrar till momentana 
effektbehov på mornar, inte minst då det 
är som kallast ute. I praktiken är den 
värmebesparing som kan erhållas med 
nattsänkning i de flesta fall närmast 
marginell.  

Tag bort funktionen – endast ett 
knapptryck krävs. 

Mycket kostnadseffektiv effektbesparing. 
I ett fåtal anläggningar kan 
värmebehovet öka marginellt. 

Sänkt innetemperatur när det är ovanligt 
kallt ute 

Inomhustemperaturen kan fördel tillåtas 
glida med utomhustemperaturen så att 
den t.ex. är 20°C vid kallare ute än -5°C. 
  
Socialstyrelsen anger att gränsen för 
olägenhet för människors hälsa går vid 
18°C. För känsliga grupper som äldre 
och sjuka är gränsen satt till 20°C. 

Vid utetemperaturer under t.ex. -5C kan 
börvärdet för innetemperaturen minskas 
till 20C genom börvärdesförskjutning i 
radiatorkretsen. Varje grad som 
temperaturen sänks innebär en 
besparing om 5-7 % på värmebehovet. 
 
Metoden förutsätter att värmesystemet 
är korrekt injusterat. 

Mycket kostnadseffektivt, men 20C bör 
inte underskridas. Sparar främst effekt. 
En annan vinst är att upplevelsen av torr 
luft påtagligt minskar. 

Sänkt innetemperatur genom sänkt 
tilluftstemperatur vintertid (flytande 
tilluftstemperatur). Se också förslaget 
närmast ovan. 

Tilluftstemperaturen sänks med 
sjunkande utomhustemperatur för att 
uppnå en glidande inomhustemperatur.  

Tilluftstemperaturen styrs efter en 
utomhustemperaturkurva inom givna 
ramar. 

Mycket enkelt och kostnadseffektivt, 
men något tveksamt m.a.p. det termiska 
inomhusklimatet om tilluftstemperaturen 
och/eller innetemperaturen sänks för 
mycket. Sparar både effekt och energi. 
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Åtgärd Beskrivning Lösning För- och nackdelar 
Rengöring och injustering av 
vätskekopplad värmeåtervinning till 
ventilationsaggregat 

Det är väsentligt för optimal 
värmeåtervinning att batteriytorna är 
rena respektive att vätskenivå, 
vätskeblandning och vätskeflödet är 
korrekt i vätskekretsen samt att kretsen 
är avluftad och by-pass-ventilen inte 
läcker. Vätskeflödet bör anpassas till 
luftflödet i systemet, vilket betyder att vid 
variabelt flöde bör även vätskeflödet 
varieras per automatik.   

Återvinningssystemen bör ses över varje 
höst med avseende på rengöringsbehov. 
Samtidigt kontrolleras också övriga 
parametrar med inverkan på 
verkningsgraden. Större system bör ha 
kontinuerlig mätning av verkningsgraden 
samt larm vid bristfällig funktion. Större 
system med variabelt luftflöde bör även 
ha en funktion där flödet i vätskekretsen 
automatiskt anpassas för rätt vätskeflöde 
vid aktuellt luftflöde. 

Mycket kostnadseffektivt vid bristfällig 
funktion. Sparar både effekt och energi. 

Rengöring och injustering av roterande 
värmeväxlare 

För bästa verkningsgrad är det mycket 
viktigt att växlarytorna är rena respektive 
att varvtalsregleringen av rotorn fungerar 
som avsett. 

Utrustningarna bör ses över varje höst 
med avseende på rengöringsbehov och 
tätning mellan rotor och kanalvägg. 
Samtidigt kontrolleras också övriga 
parametrar med inverkan på 
verkningsgraden. Större system bör ha 
kontinuerlig mätning av verkningsgraden 
samt larm vid bristfällig funktion.  

Mycket kostnadseffektivt vid bristfällig 
funktion. Sparar både effekt och energi. 

Effektvakt som prioriterar 
tappvarmvattenberedning 

Genom att utnyttja byggnadens 
värmetröghet och kortvarigt ”låna” den 
effekt från radiatorsystemet som behövs 
för uppvärmning av tappvarmvatten vid 
stora tappningar kan värmeeffektbehovet 
för bostadshus begränsas. 
 
 

Det enklaste sättet att införa 
varmvattenprioritering i en befintlig 
fjärrvärmecentral är att installera en 
DUC. Rent praktiskt innebär detta att 
man byter ut den gamla regler-
utrustningen mot en friprogrammerbar 
DUC med lämpligt vald mjukvara. De 
stora reglerfabrikaten har efterfrågade 
funktioner i sina DUCar.  
 
En annan metod kan tillämpas då man 
installerar ny fjärrvärmecentral. Genom 
att ”bypassa” värmesystemet då 
tappning sker kan 
tappvarmvattenprioritering genomföras 
med konventionella reglercentraler.  

Viktigt att åtgärden genomförs så att 
man inte flyttar effektbehovet från tid till 
annan, utan ersätter en effekttopp med 
energi, dvs. ”betalar” tillbaka lånet över 
tid. 
 
Det termiska inneklimatet kan tillfälligt 
påverkas negativt. 
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Åtgärd Beskrivning Lösning För- och nackdelar 
Morgonsänkning för att kompensera för 
stora varmvattentappningar 

Den totala värmelasten för ett 
bostadshus begränsas genom att 
utnyttja byggnadens värmetröghet och 
kortvarigt minska effekten i 
radiatorkretsen motsvarande vad som 
krävs för uppvärmning av 
tappvarmvatten under morgontimmarna. 

Genom att sänka framlednings-
temperaturen vardagar vid 
utetemperaturer lägre än t.ex. -8 oC med 
ca 15oC mellan kl. 06 och 09 sparar man 
motsvarande effekt i radiatorsystemet 
som morgontappningarna kräver. Notera 
att behovet av temperatursänkning i 
antal grader är beroende av vald kurva i 
reglercentralen. 

Mycket enkel och kostnadseffektiv 
metod. De flesta befintliga 
reglercentraler kan programmeras för 
”morgonsänkning”. 
 
Det termiska inneklimatet kan tillfälligt 
påverkas negativt. 

Tappvattenackumulering Tappvarmvatten ackumuleras för att 
täcka effektbehovet vid stora tappningar, 
t.ex. på vardagar mellan kl. 06 och 09. 

Varmvatten ackumuleras i 
ackumulatortank för att täcka 
effektbehovet vid stora tappningar. 
Ackumulatorn laddas med värme nattetid 
eller under dagen då effektbehovet är 
jämförelsevis lågt. 

Sparar momentan effekt men ökar 
förlusterna något. 
 
Varmvattenackumulering innebär som 
regel att avkylningen av primärvattnet 
försämras till förfång för 
fjärrvärmeleverantören. Utnyttjar 
leverantören någon form av flödestaxa 
kan kostnaden för flödet överstiga värdet 
av effektbesparingen. 

Värmelagring i stommen Se ”Morgonsänkning för att kompensera 
för stora varmvattentappningar” 

I motsats till vid nattsänkning höjs 
innetemperaturen något under natten. 
Den värme som då lagras i stommen 
utnyttjas för att sänka effektmax, t.ex. 
genom varmvattenprioritering eller 
morgonsänkning. I kontorshus minskar 
effektbehovet vid start av ventilationen.  

Enkel men oprövad metod. 
Transmissionsförlusterna ökar 
marginellt. 
Bör kompletteras med jämförande 
mätningar så att åtgärden inte medför 
ökad värmekostnad totalt. 

Anpassning av drifttider för ventilations-
aggregat 

Drifttiderna för ventilation bör alltid vara 
väl anpassade efter verksamhetens 
faktiska behov – ändras behovet skall 
också drifttiderna ändras. 
 
Särskilt kalla mornar kan drifttiden 
förskjutas eller flödet ändras, se 
Upprampning av fläktar vid start. 

Programmera in drifttid för respektive 
aggregat för såväl vardagar och helger 
som specialdagar, t.ex. helgdagsaftnar. 
En modern DUC kan programmeras så 
att utetemperaturen kan förskjuta 
starttiden. 
 
Fungerar tidkanalen som tänkt? Detta 
kan kontrolleras genom loggning av 
fläktelen. 

Mycket kostnadseffektivt i 
förekommande fall. Sparar främst energi. 
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Åtgärd Beskrivning Lösning För- och nackdelar 
Installation av värmecirkulationsfläktar Denna åtgärd kan vara intressant i t.ex. 

fabrikslokaler eller idrottshallar med 
stora takhöjder. I sådana lokaler 
uppkommer en stor temperaturgradient 
mellan golv och tak. Det är inte ovanligt 
att temperaturen i vistelsezonen är 20oC 
och 28oC vid taket. Varm luft stiger uppåt 
och belysningsarmaturer i taket medför 
ett värmetillskott. Cirkulationsfläktarnas 
funktion är att föra ned den varma luften 
till vistelsezonen.  

Cirkulationsfläktar hämtar den varma 
luften vid taket och blåser in den i 
golvnivå. 

Fördelen är att spillvärme utnyttjas och 
bidrar till uppvärmningen.  
 
En nackdel är att föroreningar och 
partiklar via termiken samlas uppe vid 
taket. Skall luften återföras till 
vistelsezonen bör den därför 
renas/filtreras.  

Rätt anpassade dimensioner på ventiler Onödigt stora ventiler medför 
regleringssvårigheter med svajiga 
temperaturer. Nedkylningen kan bli 
sämre samtidigt som 
framledningstemperaturen måste ställas 
högre än nödvändigt. Speciellt känsligt 
och vanligt på varmvattensidan. 

Byt ventil eller installera en stor och en 
liten parallellt. 

Mer exakt fungerande flödes- och 
temperaturreglering kan ge 
värmebesparing och även en viss 
effektbesparing. 

Injustering av värmesystem Värmesystem skall vara injusterat så att 
varje radiator får rätt vätskeflöde i 
aktuella driftfall. 
 
Är det stora temperaturdifferenser 
mellan olika lägenheter eller rum/lokaler 
tyder detta på att värmesystemet 
behöver justeras in. Detsamma gäller 
om förutsättningarna för ursprunglig 
injustering har påverkats, t.ex. efter 
tilläggsisolering och fönsterbyte. 

Stamreglerings- och radiatorventiler 
justeras in så att varje rum/lokal får 
önskad innetemperatur.  
 
Skall temperaturen inomhus kunna 
sänkas eller värmeavgivningen från 
radiatorerna begränsas under vissa tider 
måste värmesystemet vara korrekt 
injusterat. 

Varje grad C som inomhustemperaturen 
kan sänkas i snitt minskar effekt- och 
energibehov med 5-7 %. I nyare 
byggnader blir den procentuella 
besparingen större, men från en lägre 
nivå. 
 
Injustering av värmesystemet är en 
förutsättning för att flera andra åtgärder 
skall ge beräknad besparing. Injustering 
skall vanligtvis genomföras som sista 
åtgärd vid flera åtgärder.  
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Objektspecifika metoder (anpassade till förutsättningarna i respektive objekt) 

Åtgärd Beskrivning Lösning För- och nackdelar 
Effektkartläggning Objektets totala effektbehov och olika 

effektförbrukare kartlägges genom 
besiktningar, strategiska mätningar och 
analys av förbrukningsdata. Även 
spillvärme från processer kartlägges och 
analyseras utifrån eventuell användning 
för olika funktioner. 

Normalt krävs professionell hjälp. Objektets mest kostnadseffektiva 
åtgärder för effektbesparing identifieras.  

Optimering av värmeåtervinning från 
kondensor (för processkyla med 
kompressorkylaggregat) 

Åtgärda alla värmesystem för låga 
temperaturnivåer, t ex låga flöden i 
radiatorkretsar ger låga 
returtemperaturer, stora batterier i 
ventilationssystem och 
cirkulationsfläktar. Undvik att höja 
kondenseringstemperaturen i onödan, t 
ex om värmebehovet för att slutvärma 
varmvatten endast är begränsat. 

Säkerställ att temperaturen i 
värmesystemet är tillräckligt låg för 
avsättning av kondensorvärme. 

Nyttan av värmeåtervinning måste 
vägas mot en eventuell hög nivå på 
kondenseringen som medför ökad 
elanvändning för kylmaskinen. 

Injustering av kylmedelsystem för 
optimering av värmeåtervinning från 
kylmaskin/värmepump 
 

Ibland kan det vara värt att höja 
kondenseringstemperaturen för att 
möjliggöra värmeåtervinning till 
värmesystemet.  

En trevägsventil i kylmedelskretsen kan 
reglera temperaturen ut från 
kondensorn respektive sänka den när 
inte behov föreligger. 

Nyttan av värmeåtervinning måste 
vägas mot en eventuell hög nivå på 
kondenseringen som medför ökad 
elanvändning för kylmaskinen. 

Anpassning av styrparametrar för 
kylmaskin 

Se ovan  Spillvärme nyttiggöres. 

Justering av börvärden för värme/kyla 
 

Justering av framledningskurvor och 
rumsregleringar för VS-kretsar.  

Säkerställ att inte olika installationer 
motverkar varandra, t.ex. att man 
samtidigt kyler och värmer. 

Både minskad värme och kyla samt 
bättre inomhusklimat. 

Utnyttja spillvärme från kökskyla I t.ex. storkök och livsmedelshallar finns 
det stora kontinuerliga flöden av 
spillvärme från kylar och frysar, 
kyldiskar, kyl- och frysrum etc som kan 
utnyttjas för värmeändamål.  

Spillvärme från kökskyla kan utnyttjas 
på flera olika sätt, t.ex. till 
värmesystemet, för beredning av 
varmvatten, uppvärmning av 
ventilationsluft via en parallellkopplad 
kondensor/kylmedelskylare i ett 
ventilationsaggregat och till 
garageuppvärmning. 

Spillvärme ersätter prima värme. Kan 
vara mycket kostnadseffektivt beroende 
på aktuell förutsättning. 
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Åtgärd Beskrivning Lösning För- och nackdelar 
Utnyttja spillvärme från 
tryckluftkompressorer 

I industrilokaler finns det ofta 
tryckluftkompressorer som avger spill-
värme som på ett eller annat sätt kyls 
bort, t.ex. ventileras bort eller förs bort 
med vätska. 

Spillvärme från tryckluftkompressorer 
kan t.ex. enkelt utnyttjas genom att leda 
in ventilationsluften till ett lager eller 
dylikt via ett behovsstyrt spjäll. En 
annan lösning är att hämta, och 
”förädla”, spillvärmen med en 
värmepump. En tredje är att bygga 
om/komplettera kompressorn så att den 
kyls med vätska som i sin tur utnyttjas 
till värmesystemet eller för beredning av 
varmvatten.  

Spillvärme ersätter prima värme. Kan 
vara mycket kostnadseffektivt beroende 
på aktuell förutsättning. 

Utnyttja spillvärme från 
mottagningsstation för högspänning 

I större anläggningar kan det finnas en 
mottagningsstation för högspänning. 
Sådana avger kontinuerligt spillvärme 
via förluster i transformatorerna. Denna 
värme ventileras normalt bort, men även 
lösningar där värmen kyls bort med 
vätska förekommer. 

Spillvärme från en mottagningsstation 
kan utnyttjas t.ex. genom att hämta 
värmen via en cirkulationsluftkylare och 
höja exergin med en värmepump. 
Värmepumpsvärmen utnyttjas t.ex. till 
värmesystemet eller för beredning av 
varmvatten. 

Spillvärme ersätter prima värme. Kan 
vara mycket kostnadseffektivt beroende 
på aktuell förutsättning. 

Garageventilation med avluft i stället för 
med uppvärmd uteluft 
 

Avluften från byggnadens ventilations-
aggregat är oftast tillräckligt ren för att 
kunna ventilera ett garage. Varm luft 
som annars skulle ha blåsts ut till om-
givningen kommer byggnaden till godo.  
 
 

Lite kanaldragning och ett spjäll kan 
vara tillräckligt. 

Värme i ventilationens avluft utnyttjas 
för att ersätta köpt värme. Förslaget 
förutsätter att garaget ligger i anslutning 
till avluftskanalen. 
 
För forcerad ventilation vid hög CO-halt 
i garaget krävs kompletterande 
ventilation.  
 
Åtgärden är inte tillämplig vid FTX med 
roterande värmeåtervinning eftersom 
avluften då är så kall att garaget kyls. 

 

 

 


