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Abstract 
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LEVEL: Bachelor thesis in Ecological Economics, 15 ECTS credits 
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 cecilia.milestad@gmail.com pzars@hotmail.com  

TUTOR: Magnus Linderström 

TITLE: Sustainable city projects – A comparing study of sustainable housing projects 
and environmental indicators. 

PROBLEM: Environmental issues often contain complex connections which are hard to 
analyse and explain in a simple way, without using far-reaching or rough 
simplifications. With ongoing urbanisation, cities become a key role in reaching 
sustainable development.  

AIM: The aim of this thesis is to evaluate the usefulness of two tools to create 
environmental indicators. The indicators are then used to evaluate four 
housing projects which all have a sustainable approach.   

METHOD: The method used is inductive, where empirical data is collected and analysed 
to create a result. 

RESULTS: EFFem is easy to use and when dealing with transparency and nuance, the tool 
is satisfying in creating sustainability indicators. The results, however, are not 
always unambiguous.  

 SGA is suitable for analysing certain aspects of sustainability projects as done in 
this thesis. In its current state it is not eligible for extensive analysis of project 
sustainability because it does not meet the demands for transparency and 
sources.  Finally, smaller building projects, especially the Jöns Ols project, seem 
to have lesser environmental impact than larger scale projects. 
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HANDLEDARE: Magnus Linderström 

TITEL: Hållbar stadsutveckling – En jämförande studie av hållbara bostadsprojekt och 
miljöindikatorer. 

PROBLEM: Miljöfrågor innefattar ofta komplexa samband som är svåra att analysera och 
presentera på ett enkelt sätt utan att göra grova förenklingar. Därför finns det 
ett behov av verktyg som är lättanvända utan att för den skull gör avkall på 
transparens och nyansering av resultat. Med fortskridande urbanisering blir 
hållbar stadsutveckling en avgörande faktor i arbetet för en hållbar utveckling.  

SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka två verktygs lämplighet för att 
framställa indikatorer för hållbar stadsutveckling. Dessa indikatorer används 
sedan för att utvärdera miljöpåverkan från uppvärmning i fyra bostadsprojekt 
med tydlig miljöprofil. 

METOD: Tillvägagångssättet är en induktiv metod där vi har samlat in empiriska data för 
att analysera dessa och komma fram till ett resultat. 

RESULTAT: EFFem är ett transparent och lättanvänt verktyg att använda för att skapa indi-
katorer som visar på undersökta projekts hållbarhet. Resultaten är nyanserade 
men inte alltid entydiga. SGA kan användas för att analysera enstaka aspekter 
av hållbarhetsprojekt såsom vi gjort i denna uppsats. I sitt nuvarande tillstånd 
är SGA emellertid inte lämplig att använda för mer omfattande analyser av 
projekts hållbarhet då den inte uppfyller kraven gällande källor och trans-
parens. Slutligen har de mindre bostadsprojekten, framförallt Jöns Ols, en lägre 
miljöpåverkan per lägenhet och person jämfört med de större projekten. 
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Begreppsförklaringar 

BOA - Boarea, det utrymme i bostaden som nyttjas enkom för "boende". 

BRA - Bruksarea, inkluderar BOA men även andra utrymmen såsom exempelvis garage och förråd. 

EFFem - Ett verktyg för att utvärdera miljöpåverkan från uppvärmning, vilken redovisas i olika miljö-
påverkanskategorier. 

Energiförbrukning - Rent fysikaliskt ej korrekt benämning eftersom energi ej förbrukas utan bara 
omvandlas till en annan form, exempelvis från elektricitet till värme. I detta arbete kan oftast energi-
förbrukning ersättas med energianvändning och mätas i kWh, kilowattimmar.  

Energislag - Olika typer av bränslen (ex kol, olja) och energiomvandlingstekniker (ex solfångare) som 
används för att generera nyttigheter, i denna uppsats främst i form av uppvärmning och varmvatten. 

Fjärrvärme - En beskrivning av fjärrvärme finns i Bilaga 2 - Uppvärmningsmetoder. 

Fjärrvärmemix - Den blandning av bränslen som används för att producera fjärrvärme. 

Flerbostadshus - Bostadshus med minst tre lägenheter. 

FLAT - Footprint for Local Authorities Tool, kallas numer för SGA och är ett verktyg som används för 
att mäta ekologiska fotavtryck. 

gha - Global hektar, en hektar biologiskt produktiv mark med världsgenomsnittlig förmåga att 
generera resurser och ta emot avfall, används som enhet vid beräkning av ekologiskt fotavtryck. 

GWh - Gigawattimme, 1 000 000 000 (en miljard) wattimmar. 

Klimatskärm - Gräns, exempelvis en yttervägg, som skiljer utrymmen med olika klimat åt. 

Koldioxidekvivalent - Mängd av en växthusgas (ex vattenånga, metan, freon) omräknad till kol-
dioxidens (CO2) potential att påverka klimatet, i denna uppsats i ett 100-årsperspektiv. Exempelvis 
har en enhet metan (CH4) cirka 21 ggr större klimatpåverkan än CO2 varför en enhet CH4 räknas om 
till cirka 21 enheter koldioxid. 

Kolintensitet - Mått på hur många kg utsläpp av kol (C) en kilowattimme el/fjärrvärme bidrar med. 
Beror på bränslesammansättningen. 

kWh - Kilowattimme, 1 000 wattimmar. 

Köpt energi - Energi som måste tillföras byggnaden utifrån från exempelvis värmeleverantör, 
innefattar ej solinstrålning genom fönster, spillvärme från hushållsapparater och liknande. 

LCA - Livscykelanalys. 

Mol - En bestämd mängd (≈6,0221415 · 1023 st) av ett visst ämne. Används inom kemin för att få 
praktiskt hanterbara volymer av ett visst ämne. Detta då en tesked kan innehålla enorma mängder 
molekyler vilka med svårighet kan räknas var och en för sig.  

Nils Holgerssonhus - Ett svenskt typhus med bestämda data för bland annat energianvändning och 
vattenanvändning. Uppfunnet för att jämföra värme-, vatten- och avloppskostnader i olika delar av 
Sverige. Representerar ett tvärsnitt av befintliga flerbostadshus. 

SGA - Sub-national Geographic Area tool, ett verktyg för att mäta ekologiska fotavtryck. 
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Sverigemix - Ett medelvärde av den bränslesammansättning som används för att producera el och 
fjärrvärme i Sverige. 

Solfångare - Anordning för uppvärmning av varmvatten med hjälp av solinstrålning. 

TWh - Terawattimme, 1 000 000 000 000 (en biljon) wattimmar. 

Värmepump - En kort beskrivning av värmepumpar finns i Bilaga 2 - Uppvärmningsmetoder. 

Wh - Wattimme, en effekt på en watt under en timme. 
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1 Inledning 

Det globala miljösamarbetet kan sägas ha sitt avstamp i och med FN:s första miljökonferens i 

Stockholm 1972. Där beslutades att en oberoende kommission för miljö och utveckling skulle 

tillsättas. Den dåvarande norska statsministern Gro Harlem Bruntland kom att leda denna, med 

uppdraget att utarbeta en övertygande uppmaning till politisk handling. Den färdiga rapporten ”Our 

Common Future” redovisades vid FN:s generalförsamling 1987. Där pekades produktions- och 

konsumtionsmönstren i framför allt i-länderna ut som den avgörande orsaken till den globala miljö-

förstöringen. Kommissionen menade att miljöfrågorna måste behandlas tillsammans med den 

ekonomiska och sociala utvecklingen. Den här sortens integrerade utveckling fick namnet ”Hållbar 

utveckling”. I rapporten definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.1 Parallellt 

med färdigställandet av ”Our Common Future” anordnades en rad FN-konferenser under 1980- och 

1990-talet vilka behandlade den miljömässiga biten av hållbar utveckling. Främst var det miljö- och 

energifrågor som uppmärksammades. Energianvändning är en mycket viktig del av miljöfrågan och 

genom komplexa system som klimatsystemet på jorden påverkas hela planeten av vår energi-

användning. Energianvändningen visar globalt sett inga tecken på att minska och enligt 

Naturvårdsverket kommer efterfrågan på energi i världenatt tredubblas fram till år 20502. I Figur  1.1 

visas hur energianvändningen globalt sett ökat med cirka 70 procent mellan 1982 och 2007.  

 

Figur  1.1. Global energianvändning, 1982-2007. Vår översättning.3 

                                                           

1 Världskommissionen för miljö och utveckling (1988), s 57 
2 Naturvårdsverket (2008), s 26 
3 BP (2008), s 42 
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Samtidigt som energianvändningen ökar befinner sig världen i skrivande stund i en brytpunkt där 

hälften av befolkningen för första gången i historien bor i städer. Inflyttningen från landsbygd till 

stad, urbaniseringen, kommer enligt FN att fortsätta och en allt större andel av världsbefolkningen 

kommer alltså att bo i städer i framtiden.4 I Figur  1.2 nedan visas den historiska utvecklingen och 

kommande prognoser för stads- respektive landsbygdsbefolkningen i världen. I absoluta tal kommer 

stadsbefolkningen, från dagens läge, nästan att fördubblas fram till år 2050. Samtidigt sjunker 

landsbygdsbefolkningen på sikt vilket gör att andelen boende i städer ökar från hälften idag till cirka 

70 procent år 2050.  

 

Figur  1.2. Stads- och landsbygdsbefolkning i hela världen, 1950-2050, egen översättning. 5 

Att allt fler människor bor i städer både procentuellt och absolut sett innebär att städerna blir en 

nyckelfaktor för att uppnå en hållbar utveckling i framtiden. Enligt Timothy Beatley, professor i 

samhällsplanering är städerna till och med den viktigaste faktorn när det gäller att uppnå en socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.6 Sett till Sverige så förutsägs andelen boende i 

städer vara över 90 procent år 2050.7  

I Sverige har inte energianvändningen ökat lika mycket som den har globalt, men under samma 

period som ovan har den svenska energianvändningen ökat med cirka 25 procent. Detta illustreras i 

Figur  1.3. Oljeanvändningen i Sverige ökar inte som den gör globalt sett, utan här är det istället 

kärnkraft och biobränslen som har ökat under senare tid.  

                                                           

4 FN (2008), s 2 
5 FN (2008), s 2 
6 Beatley, T (2000), s 4 
7 FN (2008), s79 
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Figur  1.3. Svensk energianvändning, 1970-2006. Egen bearbetning.8 

För att klara av utmaningen att ha en god miljö samtidigt som efterfrågan på energi ökar behövs 

kraftfulla åtgärder. För att utvärdera om dessa åtgärder är effektiva behövs indikatorer som kan 

användas för att säga hur framgångsrik en satsning på exempelvis biobränslen istället för olja har 

varit/är. Energianvändning påverkar, som tidigare nämnts, miljön på många olika sätt. Men hur kan 

något abstrakt som energianvändning omvandlas till miljöpåverkan och förklaras på ett sätt som är 

begripligt även för icke-experter? Om vi går tillbaka till det politiska arbetet med miljöfrågor som 

beskrevs ovan så har Sverige valt att bryta ned begreppet miljö till sexton olika miljömål. Energi-

användning berör enligt Miljömålsrådet sju av dessa9. Bland annat finns i miljökvalitetsmålet ”God 

bebyggd miljö” delmålet att energianvändningen per uppvärmd areaenhet till år 2020 skall minska 

med 20 procent av 1995 års nivå. Effektiviseringen ska sedan fortsätta och 2050 ska energi-

användningen ha minskat med 50 procent av 1995 års nivå.10 

Energianvändning är i sig en indikator som används för att utvärdera om miljömålen uppfylls, men 

för att mer specifikt studera hur olika miljömål påverkas måste effekterna av energianvändningen 

brytas ned till mindre beståndsdelar som kan användas. Indikatorerna måste vara enkla att använda 

och tolka samtidigt som de skall vara billiga att ta fram och så rättvisande som möjligt11. För att ta 

fram dessa indikatorer behövs verktyg som kan omvandla energianvändningen till den påverkan de 

har på de olika miljömålen. För att exemplifiera med två av miljömålen behöver energianvändning 

omvandlas till utsläpp av växthusgaser för att målet ”Begränsad klimatpåverkan” skall kunna 

                                                           

8 Energimyndigheten (2007), s 28 
9 http://miljomal.nu/Pub/IndikatorList.php?MmID=ALL&LocCID=CC.SE&SortType=Ink&, 2008-08-21 
10 Prop 2005/06:145 ”Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande” 
11 Larsson, A, (2005), s 16 
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utvärderas. Samtidigt måste energianvändning omvandlas till utsläpp av försurande ämnen för att 

utvärdera om målet ”Bara naturlig försurning” uppfylls.  

Som vi redan konstaterat kommer städer att spela en viktig roll för att skapa en hållbar utveckling. 

Hållbara städer är ett vitt begrepp som innefattar allt från källsortering till infrastruktur. Vi har valt 

att fokusera på energianvändning och mer specifikt den energi som används för uppvärmning och 

varmvatten12 i flerbostadshus. Vi undersöker dels miljöeffekter från själva uppvärmningen men 

utvärderar också verktyg som kan användas för att skapa indikatorer för hur uppvärmningen 

påverkar miljön. Detta eftersom uppvärmning och varmvatten totalt sett står för en betydande del, 

ungefär en sjundedel, av den totala energianvändningen i Sverige13 samtidigt som det funnits 

intresse från externa uppdragsgivare att utvärdera miljöpåverkan från bostadsprojekt i stadsmiljö. 

För att studera miljöpåverkan från uppvärmning har vi därför valt att jämföra fyra bostadsprojekt 

vilka samtliga har en uttalad miljöprofil. De fyra projekten är Hammarby Sjöstad (Stockholm), Västra 

Hamnen (Malmö), Hällen (Uppsala) och Jöns Ols (Lund). Dessa jämförs med ett så kallat Nils 

Holgerssonhus, vilket är ett typhus som ett antal aktörer i byggbranschen konstruerat för att kunna 

jämföra värme-, vatten- och avloppskostnader i olika delar av Sverige. Huset representerar ett 

tvärsnitt av befintliga flerbostadshus kan därmed inte sägas ha någon miljöprofil. Detta hus och 

samtliga projekt beskrivs i kapitel  5 Beskrivning av bostadsprojekt. 

Ett av de två verktyg vi valt att använda, EFFem, beskriver miljöeffekter från uppvärmning på ett sätt 

som kan användas för att utvärdera huruvida de nationella miljömålen uppfylls. Det andra verktyget, 

SGA, beskriver istället miljöpåverkan på ett alternativt sätt, i form av det ekologiska fotavtryck som 

uppvärmningen ger upphov till. De båda verktygen beskrivs i sina respektive avsnitt,  4.1.1 för EFFem 

och  4.2.1 för SGA, av uppsatsen.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av två verktyg skapa indikatorer på hållbar energi-

användning för uppvärmning i flerbostadshus. Vi vill undersöka verktygen EFFem och SGA och deras 

lämplighet för att erhålla lättolkade och nyanserade indikatorer. Indikatorerna skall användas för att 

utvärdera miljöpåverkan från fyra olika bostadsprojekt vilka har kommunicerat en tydlig miljöprofil. 

1.2 Frågeställningar 

Kan verktygen EFFem och SGA användas för att erhålla lämpliga indikatorer på hållbar energi-

användning för uppvärmning i flerbostadshus? 

Hur stor är miljöpåverkan från de studerade bostadsprojektens uppvärmning enligt verktygens 

indikatorer? De olika projekten jämförs med varandra och med typhuset Nils Holgersson.   

                                                           

12 Varmvatten inkluderas alltid i uppvärmning i resten av uppsatsen varför det ibland inte skrivs ut i text 
13 Energimarknadsinspektionen (2007), s 15 och Energimyndigheten (2007), s 28 
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1.3 Avgränsningar 

Beträffande Västra Hamnen har vi valt att endast räkna på energianvändning från de fastigheter som 

inte har värmeåtervinning eftersom det inte gått att få tag på exakta siffror på hur mycket el som 

värmeåtervinningssystemen använde respektive hur mycket el som användes i fastigheten. 

Angående Hammarby Sjöstad har vi, för att få jämförbara värden, reducerat dess bruttoenergi-

användning med schablonvärden för fastighets- och hushållsel. Detta för att få endast den del av 

energianvändningen som är kopplad till uppvärmning och varmvatten. Schablonvärdena är samma 

värden som uppmätts i projektet Jöns Ols. 

Miljöpåverkan från bostadsprojekten tas bara upp om den innefattas av de använda verktygen. 

Exempelvis inkluderas ej kärnavfall från elproduktion i EFFem.  

Vi har valt att belasta de olika projekten med den miljöpåverkan som härrör från en snittmix av el och 

fjärrvärme. Vi har inte inkluderat miljöpåverkan från marginalproduktion14, vilket hade givit helt 

andra utsläppsvärden. Anledningen till att vi gjort på detta sätt är att det är skillnaderna projekten 

emellan och inte de absoluta värdena som är intressanta för uppsatsens resultat. Detta innebär inte 

några större problem när projekten jämförs med varandra och med ett typhus. När projektens 

faktiska miljöpåverkan analyseras har det dock betydelse. Att ta fram data för bränslesamman-

sättning för marginalproduktion av fjärrvärme för fyra olika orter är inte möjligt inom ramen för 

denna uppsats.  

Vi gör inte någon känslighetsanalys på våra beräkningar vilket skulle kunna vara aktuellt då projekten 

belastas med utsläpp specifik för den ortens fjärrvärmemix. Vi bedömer dock att huvudfokus i vår 

studie är att jämföra projekten med varandra utifrån en sverigemix av bränslen. Eftersom det endast 

är energianvändning som skiljer projekten åt ändras inte resultatet av att parametrar kring bränsle-

sammansättning ändras då alla projekt har samma bränsle. 

1.4 Målgrupp 

Förutom vår uppdragsgivare är målgrupp för denna uppsats studenter på grundutbildnings- eller 

högre nivå inom miljöområdet och närliggande områden samt yrkesaktiva med motsvarande 

utbildning eller kunskapsnivå.   

1.5 Budgetproposition för hållbara städer 

I budgetpropositionen för 2008, prop. 207/08:1, har Sveriges regering avsatt en miljard kronor för 

klimatinsatser för åren 2008-2010. Den så kallade klimatmiljarden syftar till att stärka insatser som 

regeringen bedömer vara nödvändiga och riktiga på kort sikt, och ska vara ett komplement för övriga 

                                                           

14 Marginalproduktionen består av kostsamma och ofta utsläppsintensiva bränslen som sätts in vid 
produktionstoppar, oftast kalla vinterdagar då värmebehovet är stort. 
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insatser för klimatet. Här finns medel avsatt för hållbar stadsutveckling genom de 340 miljoner 

kronor som ska gå till ett program för hållbara städer och samhällen, vilket nu håller på att utvecklas. 

Investeringen ska gynna integrerade lösningar för vatten, energi och avlopp, samt medverka till 

energieffektiva om- och nybyggnationer. Dessutom syftar programmet till att vara ett sätt att, i linje 

med tanken om ekologisk modernisering15, introducera ny teknik som gör att energibehovet kan 

minskas. Medlen kan användas till att underlätta för företag och kommuner att höja sin miljö- och 

klimatprestanda genom minimerad resurs- och energianvändning.16 

Vår uppdragsgivare, stiftelsen Teknikdalen i Falun-Borlänge, avser att ansöka om pengar från 

klimatmiljarden. Därför vill avdelningen för hållbar utveckling ha en kunskapsöversikt som visar vad 

som har gjorts inom området ”hållbara stadsprojekt”.    

1.6 Tidigare forskning 

I uppsatsens fyra huvudkällor undersöks ”hållbara” stadsprojekt ur olika perspektiv. Medan exempel-

vis Annika Nilsson gör egna mätningar och bara fokuserar på energianvändningen gör Per G. Berg en 

mer övergripande analys som analyserar hur ett antal olika sorters resurser används. Den gemen-

samma nämnaren för alla källorna är att de undersöker bostädernas energianvändning i de 

respektive projekten. Anna Green utreder i sin doktorsavhandling Hållbar energianvändning i svensk 

stadsplanering planeringsprocessen av stadsbyggnadsprojekten Hammarby Sjöstad i Stockholm och 

Västra Hamnen i Malmö. Målen att nå hållbar energianvändning analyseras från vision till upp-

följning. Den innehåller både kvalitativa och kvantitativa undersökningar om energianvändning och 

inneklimat. Exempelvis undersöks energiprestanda mer kvantitativ medan de boendes uppfattningar 

om inneklimat undersöks på ett mer kvalitativt sätt genom intervjuer. I Annika Nilssons licentiat-

avhandling Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö analyseras ett års 

mätningar av energianvändningen i husen i Västra Hamnen i Malmö. Hur den faktiska energianvänd-

ningen står sig i förhållande till de krav som ställs i kvalitetsprogrammet granskas.  Avhandlingen 

baserar sig till stor del på kvantitativa undersökningar, men även kvalitativa undersökningar görs då 

de boendes upplevda komfort kartläggs. Per G. Berg jämför i sin artikel, Sustainability resources in 

Swedish townscape neighbourhoods - Results from the model project Hågaby and comparisons with 

three common residential areas, resursanvändning i ekobyn i Håga (Uppsala) med tre andra områden 

i Uppsala med hjälp av en modell han själv varit med och utvecklat. I artikeln presenteras kvantitativa 

data avseende energianvändning för uppvärmning samt mer kvalitativa data angående resurs-

användning ur olika perspektiv. Catarina Warfvinge dokumenterar i sin rapport Kv Jöns Ols i Lund – 

energisnålt och lönsamt flerfamiljshus med konventionell teknik den uppföljning och utvärdering som 

hon, på uppdrag av Energimyndigheten, har gjort på det energieffektiva flerfamiljshuset Jöns Ols. 

                                                           

15 Denna diskurs innebär bland annat fokus på grön teknologi, vilken ses som ett sätt att skapa förbättrad 
konkurrenskraft och därmed ökad tillväxt och sysselsättning. 
16 Prop. 2007/08:1. Utgiftsområde 20: Allmän miljö och naturvård, s 44 
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2 Metod och material 

Vi har valt en induktiv metod och samlat in empiriska data för att analysera dessa och komma fram 

till ett resultat eller en hypotes. Detta skiljer sig från en deduktiv metod där arbetet sker utifrån en 

tes som skall bevisas eller förkastas.17 Vi samlade in data gällande uppvärmning för bostadsprojekt 

med miljöprofil. Dessa data användes sedan för att analysera miljöpåverkan med hjälp av EFFem och 

SGA. Tillvägagångssättet under beräkningarna var att först analysera de olika projektens miljö-

påverkan genom att belasta dem med ett sverigesnitt av bränslen och den miljöpåverkan som dessa 

ger. Därefter användes lokala data från de orter där de olika projekten hör hemma. Miljöpåverkan 

beror dels på mängden energi som används för uppvärmning men också på miljöegenskaperna hos 

de bränslen som använts för att generera energin. 

2.1 Genomförande 

Uppsatsen har skrivits på uppdrag av stiftelsen Teknikdalen i Borlänge som ville ha en kartläggning 

och utvärdering av ett flertal satsningar inom hållbar stadsutveckling. Hur vi skulle rikta in det var 

långt ifrån självklart. En av de tidiga idéerna var att skriva om hur städer kan planeras för att bli mer 

hållbara. Vi hade tänkt skriva om urbaniseringens betydelse för hållbar utveckling, men detta an-

greppssätt var väl brett i förhållande till vår uppdragsgivares önskemål. Ett annat uppslag handlade 

om governance och medborgarinflytande och dess betydelse för en hållbar utveckling. För att under-

lätta deltagande i processer är det viktigt att resultatet av miljöåtgärder kan kommuniceras på ett 

begripligt sätt. Att uttrycka miljöpåverkan i form av ekologiska fotavtryck kan vara ett sätt att göra 

abstrakta miljöfrågor mer påtagliga. Enligt vår uppfattning verkade det nämligen som att initiativ-

tagare till Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen hade förutsatt att de inflyttade skulle vara någon 

sorts idealister och betydligt mer sparsamma med sin energianvändning än var de faktiskt var. Därför 

tyckte vi att det hade varit intressant att undersöka vad som hade kunnat leda till ökat deltagande i 

processerna och därmed lett till en lägre energianvändning. Vi insåg dock att de undersökningar som 

krävdes för att få fram detta för ett flertal projekt skulle bli alltför tidskrävande.  

Beträffande de två verktyg som använts fick vi först reda på deras existens genom sökningar på 

internet. Under arbetet med ekologiska fotavtryck fann vi efter mycket letande att det existerade ett 

program, benämnt FLAT, som kunde utföra mer avancerade beräkningar och som dessutom använts 

för att räkna ut ekologiska fotavtryck för svenska förhållanden. Via Best Foot Forwards hemsida som 

då ej var uppdaterad fann vi mer information om FLAT. Dessvärre var hemsidan där själva prog-

rammet låg (http://www.sustainable-cities.org/indicators) nedlagd. Vi lyckades dock finna infor-

mation om att en svensk forskare, Lillemor Lewan, varit med vid vidareutvecklingen av programmet, 

som numera heter SGA. Vid e-postkontakt med henne hänvisades vi till den nu pensionerade Bo 

Svärd på Göteborgs Stads miljöförvaltning. Av honom fick vi SGA-modellen i excelformat. 

                                                           

17 Fisher, C (2004), s 75-76  
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EFFem nämndes i en rapport från energimarknadsinspektionen (Uppvärmning i Sverige 2007), 

varefter vi kunde hitta programmet på forskningsprogrammet EFFEKTIV:s hemsida. Efter att ha rett 

ut ett smärre frågetecken med hjälp av Åsa Wahlström på CIT Energy Management AB, kunde vi 

börja använda programmet. Tanken var först att jämföra miljöpåverkan från de olika bostads-

projekten med de två programmen, och i ett senare steg även göra en miljöekonomisk värdering av 

utsläppen genom att använda utsläppsvärden från EFFem och prissätta dessa. Priser gick dock inte 

att hitta för samtliga utsläpp (vi letade efter information och kontaktade bland annat 

Naturvårdsverket, SIKA, Vägverket, diverse forskare och konsulter inom miljöekonomi), varför vi fann 

att detta inte skulle vara realistiskt att genomföra. Ett ytterligare alternativ var att väga samman 

miljöpåverkan från EFFem:s miljöpåverkanskategorier med hjälp av viktningstal från viktnings-

metoder inom livscykelanalys (LCA). Vi valde att inte göra detta då vi redan hade aggregerade 

resultat i form av ekologiskt fotavtryck. 

Slutligen kom vi fram till att vi skulle jämföra några olika bostadsprojekt som kommunicerats som 

”hållbara”. Att uppsatsen skulle behandla just de fyra projekt som den nu gör var långt ifrån självklart 

när arbetet startade. En mängd ”hållbarhetsprojekt” gicks igenom innan vi kom fram till de fyra som 

uppsatsen nu handlar om. Projekt som undersöktes men som sorterades bort på vägen var: Toronto 

Waterfront, Augustenborg (Malmö), Vauban (Freiburg, Tyskland), Miljövardag och Seglet (Karlstad) 

samt BedZed (London), främst på grund av brist på jämförbara data. En mängd avhandlingar, artiklar 

och andra arbeten studerades innan vi fann ett antal innehållande liknande data om ett antal 

bostadsprojekt, och därmed jämförbara. För att kunna jämföra flera projekt blev vi tvungna att göra 

avgränsningar i vad i dessa projekt vi skulle utforska och valet föll på energianvändning för 

uppvärmning. Eftersom uppdraget var att jämföra och utvärdera ett flertal projekt har vi valt att 

förlita oss på sekundärdata snarare än att inrikta oss på ett enda projekt och samla in egna data. Vi 

ville inte bara jämföra de fyra projekten med varandra, utan även med konventionella bostäder som 

byggts utan några uttalade mål att vara ”hållbara”. Det visade sig dock vara svårt att finna värden för 

jämförbara konventionella bostäder, varför vi istället valde att jämföra med typhuset Nils Holgersson, 

även om det inte är helt representativt för nybyggnation då det representerar det befintliga 

bostadsbeståndet. 

Under arbetets gång har internetkällor som exempelvis Wikipedia använts för att få en överblick av 

områden som är nya för oss, till exempel var de olika projekten ligger i respektive stad. Detta gjordes 

för att få mer allmän information om de olika projekten utöver det som fanns i specifika rapporter 

gällande projekten. Wikipedia har också använts för att leta sig fram till mer, som vi bedömer det, 

tillförlitliga källor. 

Materialsökning har främst skett genom internet och olika databaser som finns tillgängliga via 

högskolan. Ofta har vi letat oss fram till en artikel genom sökmotorer tillgängliga på internet eller 

genom referenser i andra artiklar och har därefter hämtat den i fulltext via en databas. De 

sökmotorer som använts har främst varit Google, och Google Scholar, men även Yahoo. Sökord som 

använts är bland andra: ”ekologiskt fotavtryck”, ”hållbar utveckling”, ”hållbara städer”, 
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”stadsprojekt”, ”byggprojekt, ”hållbart byggande”, ”energianvändning”, ”flerbostadshus”, 

”fjärrvärme”, ”bränslemix”, ”värmeverk”, ”uppvärmning”, ”hushållsel”, ”fastighetsel”, ”värmepump”, 

”solfångare”, ”varmvatten”, ”SGA”, EFFem”, ”verktyg”, ”FLAT”, ”livscykelanalys”, ”LCA”, ”Nils 

Holgersson-hus”, ”typhus”, ”BOA”, ”boarea”, ”BRA”, ”bruksarea”, ”stark hållbarhet”, ”svag 

hållbarhet” samt kombinationer av ovanstående både på svenska och engelska. Även namn på 

fastighetsbolag, energibolag, författare och byggprojekt har använts som sökord. 

Energidata för uppvärmning i de fyra projekten behövdes för att senare kunna användas som indata i 

verktygen. Att få fram dessa indata var inte helt lätt. Osäkerhet rådde om huruvida Hammarby 

Sjöstads samt Hällens data gällde BRA (Bruksarea) eller BOA (Boarea), varför vi kontaktade Svenska 

Bostäder respektive Uppsalahem för att höra hur saken låg till. Då vi inte fick svar från Svenska 

Bostäder gjordes antagandet att det är som i Anna Greens avhandling, det vill säga att det är BRA. 

Svenska Bostäder tillfrågades även om specifika detaljer kring uppvärmningssystemen i deras 

bostäder, exempelvis om solfångare eller värmepumpar fanns i fastigheterna. Då ingen sådan 

information kunde erhållas gjordes antagandet att all uppvärmning skedde med fjärrvärme. Vi har 

valt att redovisa Hammarby Sjöstads energiprestanda i form av ett intervall där de två värden som 

redovisas i Anna Greens avhandling utgör ändpunkterna.  Vi anser att detta är ett mer rättvisande 

sätt att redovisa siffrorna på jämfört med att redovisa ett medelvärde av de två. 

Kontakt togs även med professor Per G. Berg, som bidrog med mer detaljerade uppgifter om Hällens 

uppvärmningssystem, där det bland annat framkom att 20 procent av värme och varmvattenbehovet 

täcks av solfångare, vilka i EFFem inte beräknas ge någon miljöpåverkan. Eftersom vi redan gjort 

beräkningarna när vi fick denna information drog vi därför helt enkelt ned de siffror som gäller 

Hällens energianvändning med 20 procent. 

Under arbetets gång uppdaterades EFFem, vilket ledde till att alla beräkningar utförda med EFFem 

behövde göras om. 

I arbetet med SGA drog vi ner alla ”spakar” till noll, utom de som gällde fjärrvärme (samt hushållsel i 

fallet Jöns Ols). Detta för att tydligare kunna se skillnader mellan de olika bostadsprojektens upp-

värmning. Detta visas i Bilaga 4 – Beräkningsresultat från SGA under Figur  13.1 där skärmdumpar 

från beräkningarna redovisas.  

2.2 Material och källkritik 

Som grund för uppsatsen används fyra huvudkällor varav två är akademiska avhandlingar (Green, 

Nilsson), en är en publicerad artikel (Berg), och en är en rapport skriven på konsultuppdrag för 

Energimyndigheten (Warfvinge). Dessa fyra arbeten är skrivna av författare som innehar lägst 

licentiatexamen och är alla utförda inom etablerade institutioner i form av tre universitet och en 

myndighet (Energimyndigheten), vilket bör innebära att de är granskade och tillförlitliga. Urval av 

källor har gjorts utifrån vad som behövts för uppsatsen.  
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En kritik mot Greens avhandling är att hon där inte utför några mätningar själv, utan endast samlar in 

data från byggherrarna när det gäller Hammarby sjöstad och mätningar gjorda av Nilsson beträffande 

Västra hamnen. Berg gör heller inga egna mätningar beträffande energianvändningen i Hällen utan 

förlitar sig på mätningar gjorda av Uppsalahem. Däremot har Nilsson och Warfvinge utfört egna 

mätningar på Västra hamnen respektive Jöns Ols.  Beträffande Västra hamnen och Jöns Ols så är mät-

metoder och tillvägagångssätt utförligt beskrivna medan mätvärden från Hammarby Sjöstad och 

Hällen endast består av inrapporterade siffror som respektive författare återger utan att beskriva 

metoder för att samla in dessa energidata. De inrapporterade värdena för uppvärmning från 

Hammarby Sjöstad är tämligen osäkra då de endast består av värden från ett bostadsbolag, 

kommunala Svenska Bostäder. Eftersom Hammarby Sjöstad består av en mängd olika fastigheter och 

bolag behöver inte dessa värden vara representativa för alla fastigheter i området. Det är dock de 

värden som Anna Green samlat in i sin doktorsavhandling och vid vår kontakt med Svenska bostäder 

har vi inte kunnat få mer tillförlitliga data, jämfört med de vi redan har. Inga nya data, från andra 

fastigheter i Hammarby Sjöstad, har heller kunnat erhållas trots upprepade kontakter med 

representanter för Hammarby Sjöstad. Ytterligare en felkälla gällande Hammarby Sjöstad är att 

uppgifterna om deras fjärrvärmemix kommer från 2002 och är tagen från Hammarby Sjöstads 

hemsida till skillnad från de andra projektens data som är av nyare datum och från energibolagen 

själva. Uppgifterna om fjärrvärmemixen på Hammarby Sjöstads hemsida ger intrycket av att vara ett 

överslag och innehåller ingen direkt marginalproduktion i form av kol eller olja. Fjärrvärme-

sammansättningen i Stockholm visade sig vara mer komplicerad att analysera jämfört med de andra 

orterna. Därför valde vi att ändå använda uppgifterna från hemsidan då det var svårt och 

tidskrävande att analysera exakt vilken sammansättning av fjärrvärmebränslen som Hammarby 

Sjöstad värmdes upp med.  

Per G. Berg är initiativtagare till ekobyn i Håga där Hällen ligger och har bott i området han själv 

utvärderar i sin artikel. Detta kan påverka det sätt som Hågaby och Hällen framställs på i artikeln, 

men knappast siffrorna på energianvändning eftersom dessa är gjorda av Uppsalahem.  

Då vi inte själva gjort mätningar av energianvändning för uppvärmning av de olika projekten utan 

förlitat oss på de data som funnits tillgängliga via ovanstående beskrivna arbeten, kan trovärdigheten 

sjunka, eftersom vi själva inte kan kontrollera noggrannheten i presenterade data i någon högre grad. 

Som vi skrivit ovan anser vi dock att källorna kan bedömas som tillförlitliga då samtliga är skrivna 

inom etablerade institutioner. 

Ytterligare en kommentar angående källor är att de studerade projekten är av väldigt varierande 

storlek. Hammarby Sjöstad skall fullt utbyggd enligt projektets hemsida bestå av 9 000 lägenheter för 

drygt 20 000 invånare medan Västra Hamnen beräknas bestå av 6 400 invånare år 2013. Vidare så 

består Jöns Ols av 34 hyresrätter och Hällen av 22 hushåll i en enda bostadsrättsförening. Med så 

olika storlek på projekten kan det vara missvisande att jämföra dem med varandra då möjligheterna 

att genomföra ett projekt med ”miljövänligt boende” torde vara större med ett fåtal lägenheter i 

samma fastighet än i stora projekt där tidsaspekten och regelapparaten blir av helt andra dimen-
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sioner. Vi anser dock att en jämförande utvärdering är möjlig då alla projekt profilerat sig som 

miljövänliga och att de verktyg vi valt kan användas oberoende av storlek på projekten.  

2.3 Noggrannhet i resultat 

Beträffande våra huvudkällor är redovisningen av tillvägagångssätt vid mätningar mer transparent i 

Västra Hamnen och Jöns Ols, men för att förstå hur säkra deras resultat är krävs omfattande 

kunskaper i energi- och byggnadsteknik. När det gäller Hammarby Sjöstad och Hällen är metoden för 

mätningarna inte beskriven. Vi har därför svårt att bedöma tillförlitligheten i våra resultat eftersom 

författarna inte för några utförliga diskussioner om noggrannheten i sina slutresultat. Som dock 

redan nämnts är merparten av huvudkällorna akademiska arbeten på en högre nivå vilket borde 

garantera en viss tillförlitlighet. 

Våra indata i form av bränslesammansättning för de orter där projekten ligger saknar även de 

kommentarer kring deras tillförlitlighet. Fjärrvärmemixen från Hammarby Sjöstad redovisas på 

Hammarby Sjöstads hemsida medan de andra projektens data är hämtade från respektive fjärr-

värmeproducent. Hur detta påverkar våra resultat är svårt att säga men något som talar för att 

Hammarby Sjöstads data är mer osäkra är att de som vi redan nämnt dels är från 2002 medan de 

andra projektens data är nyare. De andra projektens data kan också vara mer tillförlitliga då energi-

företagen innefattas av rapportplikt till olika tillståndsmyndigheter och därigenom har granskats. 

Detta till skillnad från Hammarby Sjöstads siffror som inte härrör från fjärrvärmeproducenten utan 

från projektets hemsida. 

Att utomhusmedeltemperatur för de olika projekten skiljer sig åt är ytterligare en felkälla då Stock-

holm och Uppsala i snitt har cirka 2 C° lägre temperaturer på vintern än Lund och Malmö och därför 

troligtvis måste använda mer marginalproduktion i sin fjärrvärmemix med högre utsläpp per kilo-

wattimme (kWh) som följd. Detta borde rimligen göra att Hammarby Sjöstad och Hällen får en större 

miljöpåverkan än om de varit belägna längre söderut, allt annat oförändrat. Dock ligger alla projekt i 

den ena av Sveriges två klimatzoner även om två ligger i den norra delen och två ligger i den södra 

delen av klimatzon söder. 

Beträffande EFFem har vi svårt att bedöma noggrannheten i dess slutresultat eftersom delresultaten 

redovisas med olika antal värdesiffror och decimaler på ett sätt som ibland inte tycks följa någon 

logik.  

Trots alla förbehåll vi gjort anser vi att vi har resultat som går att använda för att utvärdera såväl 

bostadsprojekt som verktyg. 
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3 Teoretisk referensram - Ekologisk ekonomi 

Ekologisk ekonomi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som kan sägas ha utvecklats genom en 

reaktion mot den neoklassiska nationalekonomins världsbild. Det ekonomiska systemet ses inom 

ekologisk ekonomi som beroende av ekologiska gränser. Ekonomisk tillväxten ses inte nödvändigtvis 

som någonting positivt, utan anses i många fall vara problematisk, speciellt när den ses som ett 

övergripande samhällsmål. Förespråkare av ekologisk ekonomi sätter långsiktig ekologisk hållbarhet 

som målet för all ekonomisk verksamhet.18  

Inom ekonomisk vetenskap diskuteras ofta kapital och kapitalet kan delas in i olika former, 

exempelvis naturkapital, tillverkat kapital och humankapital.19 Ekologiska ekonomer förespråkar ofta 

ett starkt hållbarhetskriterium. För att detta kriterium skall uppfyllas vid tillväxt krävs att alla former 

av kapital skall öka eller vara konstanta. Det är alltså inte förenligt med kriteriet att byta en nedgång i 

naturkapital mot en uppgång i exempelvis fysiskt kapital även om den totala kapitalstocken ökar. En 

definition av hållbar utveckling inom ekologisk ekonomi blir därför att naturkapitalet inte skall minska 

över tiden.20 Naturkapitalet består av förnyelsebara resurser som skogar och åkermark men även 

icke förnyelsebara resurser som olja och mineraler samt hela ekosystem.21 

Andra definitioner av hållbar utveckling finns inom miljöekonomin, en väletablerad gren av national-

ekonomin, där ekonomisk teori och ekonomiska verktyg används för att studera och åtgärda 

miljöproblem. Inom miljöekonomin görs ofta antagandet att olika former av kapital kan bytas mot 

varandra, och att en hållbar tillväxt kan uppnås så länge totalsumman ökar. En definition på hållbar 

utveckling inom miljöekonomin är en aldrig minskande från konsumtion härrörande nytta för 

samtliga genrationer framåt i tiden. För att detta skall vara förenligt med exempelvis nyttjande av 

fossila resurser krävs att minskningen av dessa måste kunna kvittas mot ökningen av mänskligt 

skapat kapital och detta skall slutligen bidra till att öka den totala nyttan i samhället.22 Detta synsätt, 

där olika kapitalformer kan bytas mot varandra så länge det totala kapitalet ökar, brukar kallas för ett 

svagt hållbarhetskriterium.23 

Ekologiska ekonomers mest grundläggande kritik mot neoklassisk nationalekonomi ligger i synen på 

det ekonomiska systemet som oftast anses oberoende av och självständigt från naturen. Figur  3.1 

kan användas för att förklara hur ekologiska ekonomer ser på förhållandet mellan det samhälls-

ekonomiska och det ekologiska systemet.  

                                                           

18 Friman, E i Hela Världen (2003), s 123 
19 Söderkvist, T et al (2004), s 96 
20 Friman, E i Hela Världen (2003), s 141-142 
21 Söderkvist, T et al (2004), s 96 
22 Perman, R et al (2003), s 82 ff 
23 Friman, E i Hela Världen (2003), s 141 
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Figur  3.1. Samspelet mellan ekologi och ekonomi.24 

Figur  3.1 visar att det samhällsekonomiska systemet är en del av det ekologiska systemet och är 

beroende av dess ekosystemtjänster. Det finns bestämda fysiska gränser i naturen och det går inte 

att förbruka mer resurser än vad som finns tillgängligt. Aktiviteter som medför att själva stocken av 

naturresurser förbrukas kan därmed inte fortsätta i all evighet. Instrålning av solenergi är den enda 

yttre tillförseln till jorden. Det samhällsekonomiska systemet är därför begränsat av solinstrålningen, 

ekosystemtjänster25 och naturresurser. Utsläpp och andra miljöskadliga aktiviteter från samhället 

påverkar ekosystemtjänsterna och naturresurserna vilket därigenom påverkar produktion och 

konsumtion inom det samhällsekonomiska systemet.26 Det samhällsekonomiska systemet växer 

ständigt och tenderar därigenom att ta mer och mer av det ekologiska systemet i anspråk. Denna 

utveckling kan dock motverkas genom att organisationen inuti den samhällsekonomiska rektangeln 

förändras.27 Inom det samhällsekonomiska systemet agerar olika aktörer som Peter Söderbaum 

menar har stor betydelse. Aktörerna drivs av olika intressen och styrs av sina roller, aktiviteter och 

ideologier.28 Exempel på aktörer som kan vara aktuella för denna studie är byggbolag, fastighets-

förvaltare och lägenhetsinnehavare.  

Som vi konstaterat är hållbar stadsutveckling en av nyckelfaktorerna för att uppnå ett hållbart 

samhälle. Men staden kan inte ses som en isolerad enhet utan är tvärtom beroende av det 

                                                           

24 Larsson, M (2003) i Hela Världen, s 99 
25 Alla tjänster som ekosystemen bidrar med, såsom pollinering, förmultning, produktion av varor 
26 Larsson, M (2003) i Hela Världen, s 100 
27 Söderqvist, T et al (2004), s 24 
28 Söderbaum, P (2000), s 42 
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ekologiska systemet som omger den. Detta är ett exempel på holism (helhetstänkande) som är en 

central del inom ekologisk ekonomi där öppenhet och integration i relationerna till andra 

vetenskaper betonas. Hållningen är att vetenskaper såsom socialantropologi, statskunskap, företags-

ekonomi, sociologi, psykologi, filosofi, ekologi och så vidare kan ge direkta bidrag till national-

ekonomisk teori. Den främsta orsaken till värnandet av holismen kan vara en reaktion mot den 

neoklassiska tendensen att vilja mäta alla resurser i monetära termer. Negativa miljöeffekter 

synliggörs inom neoklassisk ekonomi genom att de får ett pris satt på sig. Peter Söderbaum, är emot 

denna så kallade monetära reduktionism då han menar att den innebär att komplexa situationer 

medvetet förenklas och att helhetsbilden därmed försvinner. Miljöeffekter som inte kan prissättas 

blir osynliga, varvid heller ingen hänsyn tas till dem. Miljöproblem är ofta sektorsövergripande, 

svårvändbara och kännetecknas ofta av att icke-monetära skeenden av olika slag spelar en central 

roll.29 Därmed, menar Söderbaum kan den monetära reduktionismen i många sammanhang till och 

med vara samhällsfarlig då den ”legitimerar vissa typer av förenklingar och en fortsatt avskärmning 

inför samhällsproblem som av många uppfattas som allvarliga”30.  

Den neoklassiska ekonomin anses även vara reduktionistisk på andra sätt: 31  

• Reduktionism i rum. Effekter som sker på olika ställen görs jämförbara och utbytbara. 

• Reduktionism med avseende på intressen. All typ av inverkan på alla sorters intressen eller 

grupper görs utbytbara.  

• Reduktionism i tid. Miljöpåverkan som inträffar vid helt olika tidpunkter diskonteras och 

räknas ihop till att gälla i samma tid. 

Ekologiska ekonomer anser att styrkan hos ekologisk ekonomi är att den kan belysa ett problem från 

många olika synvinklar och välja lösning därefter eftersom den är holistisk.32  

Oavsett vilket syn på ekonomi och miljö som förespråkas behövs indikatorer på miljöns tillstånd för 

att kunna utvärdera projekt och ta beslut. Rättvisande indikatorer är nödvändiga för såväl miljö-

ekonomer som ekologiska ekonomer. De behövs både när en exploatering av naturkapitalet skall 

kvittas mot en ökning i annat kapital och för att säkerställa att naturkapitalet verkligen underhålls 

och bevaras. De är därmed nödvändiga för att utvärdera huruvida exempelvis stadsprojekt kan 

bedömas vara hållbara. För att skapa dessa indikatorer behövs verktyg som kan fånga komplexiteten 

i miljöfrågor och samtidigt presentera resultat som är begripliga. Olika aktörer kan ha olika krav på 

nyansering av resultat. Lägenhetsinnehavaren kanske bara vill ha enkel data om energianvändning, 

medan fastighetsförvaltaren kräver mer detaljerade data om hur dessa fördelas. Verktygen ska 

kunna presentera komplexa samband på ett pedagogiskt sätt och samtidigt vara transparenta så att 

                                                           

29 Söderbaum, P (1986), s 77 
30 Söderbaum, P (1986), s 77 
31 Söderbaum, P (2000), s 55 
32 Söderbaum, P (2000), s 55 
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både användare och utomstående kan följa de antaganden och avgränsningar som gjorts.  Om 

verktygen och dess resultat är tillräckligt transparenta kan användaren själv välja att utvärdera 

projektet från de olika delresultaten eller från ett eventuellt slutgiltigt resultat där delresultaten 

vägts samman. Därmed kan beslutsfattare välja att bortse från steg som uppfattas som alltför 

reduktionistiska och istället ta beslut från en mer disaggregerad del av beslutsunderlaget. De två 

verktyg vi valt att arbeta med presenteras i följande avsnitt. 
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4 Beskrivning av verktyg och deras bakgrund 

Som vi tidigare nämnt finns det ett behov av verktyg som kan användas för att utvärdera projekt. I 

följande stycken beskrivs de två verktyg vi använder i arbetet tillsammans med den teori och den 

bakgrund de bygger på. Vi har valt två verktyg som kan användas för att utvärdera hållbarheten i 

stadsprojekt. De två verktygen, EFFem och SGA, bygger på livscykelanalys respektive ekologiskt 

fotavtryck. 

4.1 Livscykelanalys 

Livscykelanalys (LCA) bygger på att följa miljöpåverkan från en produkt eller tjänst ”från vaggan till 

graven”. Samtliga aktiviteter som krävs för att produkten eller tjänsten skall uppfylla sin funktion 

skall inräknas.33 Livscykeln för det studerade objektet delas in i olika faser, exempel är råmaterial-

utvinning, tillverkning, användning och resthantering.34 I Figur  4.1 nedan visas miljöpåverkan för ett 

energislag över tiden, från det att bränslet utvinns till det att restprodukterna från användningen tas 

omhand. 

 

Figur  4.1. Miljöpåverkan under energislagets livscykel.35 

Figur  4.2 nedan visar de olika delsteg som görs i en LCA. Pilen som pekar åt höger visar hur resultaten 

av de olika delstegen gradvis slås samman, vilket gör att komplexiteten i värdena successivt redu-

ceras. Samtidigt försvinner nyanseringen av resultaten då de respektive kategorierna adderas till 

varandra, vilket visas av pilen som pekar åt vänster. Varje sådan addition innehåller ett visst mått av 

subjektiva bedömningar eftersom de värden de görs utifrån inte är några objektiva sanningar, utan 

                                                           

33 Rydh, C-J et al (2002), s 48 
34 Rydh, C-J et al (2002), s 97 
35 http://www.effektiv.org/miljobel/bakgrund.asp, 2008-05-26 
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snarare uppskattningar och närmevärden.36 För att få en så rättvisande bild som möjligt av hela 

livscykeln är det viktigt att visa hur delstegen påverkar slutresultatet och vice versa.  

 

Figur  4.2.  Steg i LCA-process.37 

Inventeringssteget består av att kvantifiera in- och utflöden av energi och materia för den 

produkt/tjänst som studeras. Datakategorierna från inventeringen delas i klassificeringssteget in i 

miljöpåverkanskategorier. Exempel på sådana är växthuseffekt, försurning, övergödning, marknära 

ozon och partiklar. I karakteriseringssteget slås resultatet i respektive miljöpåverkanskategori 

samman och anges i någon form av ekvivalenter (ekv) där detta är möjligt. Exempelvis omvandlas 

metan till koldioxidekvivalenter och slås samman med koldioxid för att möjliggöra en uppskattning av 

deras sammanlagda påverkan på växthuseffekten. Klassificering och karakterisering kallas gemen-

samt för miljöpåverkansbedömning. Som ett sista steg kan respektive miljöpåverkanskategori vär-

deras med hjälp av ett viktningstal specifikt för denna kategori för att sedan slås samman till ett enda 

värde.  

Det finns många olika metoder för att beräkna viktningstal och varje metod gör ofta olika 

bedömningar av hur en viss miljöpåverkanskategori skall värderas. En LCA behöver inte innehålla ett 

viktningssteg, men den består alltid av en inventering och en miljöpåverkansbedömning. Om endast 

inventeringssteget görs kallas den istället för LCI (livscykelinventering).38 

Beroende på vilken sorts miljöpåverkan eller vilket miljötillstånd som skall undersökas kan olika indi-

katorer användas. Är det dödsfall i trafiken som skall mätas är troligtvis antal kilometer transporter 

en relevant indikator, men är det växthuseffekt så är det snarare bränsleförbrukningen från trans-

porterna som är relevant. Vi har inte använt oss av viktningstal i denna uppsats utan istället valt att 

redovisa olika miljöpåverkanskategorier var för sig. De ovan beskrivna miljöpåverkanskategorierna 

                                                           

36 Rydh, C-J et al (2002), s 45 
37 Rydh, C-J et al (2002), s 81 & Kuljunlahti, P (2007) Föreläsningsanteckningar Livscykelanalys, s 46, egen 
bearbetning. 
38 Kuljunlahti, P (2007) Föreläsningsanteckningar Livscykelanalys, s 2 ff 
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kommer i vårt fall att tjäna som indikatorer för att utvärdera de undersökta bostadsprojektens 

miljöpåverkan. 

4.1.1 EFFem 

EFFem är ett internetbaserat verktyg som är skapat av och tillhandahålls genom forskningsprojektet 

EFFEKTIV. Tanken bakom forskningsprogrammet är att skapa en bred kunskapsbas som kan ge 

positiva effekter på såväl miljö som ekonomi.39 Inom programmet finns representanter för såväl stat 

som näringsliv. Staten representeras exempelvis av myndigheter och universitet medan näringslivet 

är representerat genom olika aktörer inom uppvärmningsområdet.40 EFFem kvantifierar och sorterar 

miljöpåverkan från olika energianvändningslösningar för uppvärmning. Vidare omvandlar verktyget 

användandet av en 1 kWh, exempelvis fjärrvärme eller el, till miljöpåverkan sorterat under fem miljö-

påverkanskategorier: växthuseffekt, försurning, övergödning, marknära ozon och partiklar. EFFem 

baseras på livscykelinventeringar som gjorts inom uppvärmningsområdet och är tänkt som ett hjälp-

medel för villa- och fastighetsägare som inför beslut snabbt och enkelt vill kunna jämföra miljö-

påverkan från exempelvis två olika uppvärmningssystem. Tanken är att användaren skall kunna följa 

hur beräkningarna gjorts och själv ändra prestanda för de olika systemen.41 

För elproduktion finns olika färdiga alternativ att välja: Sverigemix 2006, EU-mix 2005, miljömärkt el 

(95 procent vattenkraft och 5 procent vindkraft), marginalproduktion (kolkondenskraftverk) samt en 

egen mix. För fjärrvärmeproduktion kan användaren antingen välja sverigesnittet för 2005 eller fylla i 

en egen procentuell sammansättning av bränslen, fjärrvärmemixen, vilket illustreras i Figur  4.3 

nedan.42  

 

                                                           

39 http://www.effektiv.org/om.asp, 2008-09-09 
40 http://www.effektiv.org/deltagare.asp, 2008-09-09 
41 http://www.effektiv.org/miljobel/bakgrund.asp, 2008-08-06 
42 http://www.effektiv.org/miljobel/helpmiljo.asp, 2008-08-06 
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Figur  4.3. EFFem. Val av el och uppvärmning.43 

Växthusgaser räknas i EFFem om till koldioxidekvivalenter. Försurande ämnen räknas om till antal 

mol vätejoner. Då övergödning resulterar i syreförbrukning räknas denna post om till de kg syre som 

utsläppen förbrukar. Marknära ozon redovisas i EFFem både som kg kväveoxider samt kg eten-

ekvivalenter. Partiklar redovisas i gram utan hänsyn till olika storlek och sort.44  

Ytterligare upplysningar om hur beräkningarna gjorts och hur modellen fungerar finns i Bilaga 3 - 

Förutsättningar för beräkningarna i EFFem, detta enligt önskemål från skaparna av modellen. 

4.2 Ekologiskt fotavtryck 

Ekologiskt fotavtryck är ett mått som syftar till att systematiskt redovisa hur väl den mänskliga 

hanteringen av naturen stämmer överens med vad jordens ekosystem klarar av. Detta görs genom 

att mäta en eller flera människors behov av produktiv naturareal eller biokapacitet. Teorin har sitt 

ursprung i det som inom ekologin kallas ”carrying capacity” eller bärkraft, men istället för att räkna 

på hur mycket naturen tål av en viss belastning är resonemanget det omvända: Hur mycket 

biokapacitet krävs? Den yta i form av biologiskt produktiv land- och vattenareal som enligt synsättet 

tas i anspråk av en individ behöver inte vara belägen nära individen rent geografiskt. Tvärtom handlar 

det ofta om resurser som finns fjärran från individen då globala konsumtionsmönster tar resurser 

                                                           

43 http://www.effektiv.org/miljobel/default.asp?level=1, 2008-08-06 
44 Bilaga 3 - Förutsättningar för beräkningarna i EFFem under rubriken ”Miljöeffekter” 
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som inte finns tillgängliga i omgivningen i anspråk. Effekter av olika aktiviteter, till exempel energi-

användning och matkonsumtion, vägs ihop till ett gemensamt index, globala hektar (gha) av bio-

logiskt produktiv areal.45 Detta index i form av globala hektar är den indikator som, senare i 

uppsatsen, kommer att användas för att utvärdera miljöpåverkan från bostadsprojekten. 

Ett ekologiskt fotavtryck kan mäta lite olika saker beroende på vem som konstruerat mätmetoden, 

även om mätningar på nationell och global nivå oftast följer samma standard.46 För tillfället finns 

ingen enhetlig metodik för att för att mäta mindre enheter än nationers, exempelvis städers, avtryck. 

Arbete pågår dock för att utveckla en gemensam standard för att underlätta jämförelser. Bakom det 

arbetet står bland andra Mathis Wackernagel som tillsammans med William E. Rees får sägas vara 

förgrundsfigurer inom forskningen kring ekologiskt fotavtryck.47 Till dess att en standardiserings-

process eventuellt slutförs kan det alltså finnas skillnader i metodiken vid uträknandet av fotavtryck. 

Dock presenteras slutresultatet alltid som biologiskt produktiva ytenheter, i form av land och/eller 

hav. Land- och havsytan mäts i gha, vilket är en hektar biologiskt produktiv mark med världsgenom-

snittlig förmåga att generera resurser och absorbera avfall.48 Den genomsnittliga produktiviteten för 

exempelvis åkermark kan variera över tiden och därför kan det globala fotavtrycket uttryckas i ett 

bestämt års produktivitet för att se förändringar över tiden, likt det sätt basår används när priser 

justeras för inflation.49 Att översätta olika aktiviteter som till exempel bensinförbrukning till en yta 

kan verka långsökt, men tillvägagångssättet är att användning av fossila bränslen räknas om till 

globala hektar i form av den yta produktiv skogsmark som krävs för att absorbera den koldioxid som 

fossilbränsleanvändningen gett upphov till.50  

Världsnaturfonden (WWF) inkluderar i sin uträkning av globala fotavtryck följande faktorer: mat, 

fibrer, timmer, energianvändning samt den yta som infrastruktur tar i anspråk.51 WWF räknar med 

att varje invånare på jorden 2003 hade 1,8 gha till sitt förfogande. Sverige har i deras undersökningar 

ett genomsnittligt avtryck på 6,1 globala ha per person, vilket placerar oss på 8:e plats bland de 

länder som har störst avtryck per person. De största posterna i Sveriges avtryck utgörs av skogs-

bruket samt kärnenergianvändningen.52 

Det ekologiska fotavtrycket från en människa skiljer sig mycket åt i storlek beroende på var i världen 

personen lever. Generellt sett har en invånare i ett industrialiserat land ett större fotavtryck än en 

invånare i ett utvecklingsland.53 Sett till Europa uppskattades 1997 en representativ stadsbo i Väst-

europa ha ett dubbelt så stort ekologiskt fotavtryck som en motsvarande östeuropé, när det gäller 

                                                           

45 Boverket & Naturvårdsverket (2000), s 21ff 
46 Göteborgs Stad Miljöförvaltingen (2006), s 33 
47 Wackernagel, M et al (2006), s 103-112 
48 Rees W. (1992), s 125 ff 
49 WWF (2006), s 38 
50 Kitzes et al (2007), s 6 
51 WWF (2006), s 14 
52 WWF (2006), s 14 
53 Boverket & Naturvårdsverket (2000), s 9 
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hur stort område av marina ekosystem och skogar de tar i anspråk genom sin levnadsstandard. Då 

det gäller hur stor mängd jordbruksmark som tas i anspråk är förhållandet det motsatta.54 

Figur  4.4 nedan visar det ekologiska fotavtrycket för ett antal städer runt Östersjön. Dock är det 

egentliga avtrycket större då endast vissa resurser och vissa typer av avfall inkluderats i beräkningen. 

De utsläpp som inkluderats är kväve, fosfor och koldioxid. De resurser som räknats med i 

konsumtionen är trä, papper, fibrer (fibers) samt mat (inklusive fisk och skaldjur). 

 

Figur  4.4. Ekologiskt fotavtryck för städer runt Östersjön.55 

Sett till hur mycket resurser varje enskild nation har jämfört med hur stort ekologiskt fotavtryck 

invånarna avger har Sverige ett överskott på biokapacitet, då reserverna 2003 var 9,6 gha/capita 

medan fotavtrycket var 6,1 gha/capita.56 Det skall dock inte ses som att Sverige är självförsörjande då 

det gäller miljöresurser i förhållande till nuvarande konsumtionsnivå. Detta eftersom avtrycken är 

utspridda över stora delar av världen och därför är det inte sannolikt att Sverige skulle kunna behålla 

samma levnadsstandard som idag utan att utbyta resurser med andra länder.57 

Tabell  4.1 nedan visar hur ekologiska fotavtryck beräknas variera för olika bränsleslag. 

                                                           

54 Folke, C et al (1997), s 168 
55 Folke, C et al (1997), s 169 
56 WWF (2006), s 34-35 
57 Göteborgs Stad Miljöförvaltingen (2007), s 10 
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Tabell  4.1. Energislags ekologiska fotavtryck58 

Energislag Ekologiskt fotavtryck,(ha/GWh) 

Naturgas 49 

Kol 78 

Olja 65 

Bensin 62 

Elektricitet 111 

Vindkraft 5 

Solceller 18 

 

Ekologiskt fotavtryck baseras på ett antagande om stark hållbarhet. Som nämnts i teoriavsnittet 

innebär det att det inte är hållbart att byta ut olika kapital mot varandra även om summan av alla 

kapital ökar. Detta eftersom det helt enkelt inte finns något annat kapital att byta emot, då 

ekologiskt fotavtryck bara mäter i form av biologiskt produktiv yta.59 Det är viktigt att påpeka att 

ekologiskt fotavtryck inte tar hänsyn till alla aspekter av hållbar utveckling. Att enbart hålla miljö-

belastningen inom naturens gränser är inte en hållbar utveckling om inte ett minimum av socio-

ekonomiska faktorer samtidigt är uppfyllda.60 Vidare har kritik riktats mot ekologiskt fotavtryck för 

att exempelvis sötvatten inte räknas med i WWF:s fotavtryck då det är problematiskt att översätta till 

globala ytenheter. Däremot inkluderas energin som krävs för att pumpa upp vattnet.61 

Det ekologiska fotavtrycket från kärnkraft räknas i dagens läge om till motsvarande mängd fossila 

bränslen och avtrycket från kärnkraften blir den yta som tas i anspråk för att kunna binda in 

motsvarande mängd kol i biomassa. Detta tillvägagångssätt är omdiskuterat då vissa anser att det 

leder till att kärnkraftens ekologiska fotavtryck ser ut att vara större än det egentligen är, medan 

andra varnar för att kärnavfallsproblematiken hamnar i skymundan om inte kärnkraften belastas 

med ett stort fotavtryck.62  

Kopplat till kritiken ovan angående koldioxidinlagring i skogsmark menar också ytterligare kritiker att 

lagring av koldioxidutsläpp från fossila bränslen i skogsmark är ett ineffektivt sätt att förhindra att 

växthusgaserna kommer ut i atmosfären och att andra metoder för att beräkna fotavtrycket borde 

utvecklas.63 Eftersom biologiskt material förr eller senare förmultnar är det också svårt att tillämpa 

                                                           

58 Barrett, J & Simmons, C (2003), s 28 
59 Borgström Hansson, C. (2003), s 135 ff 
60 Borgström Hansson, C. (2003), s 140 
61 WWF (2006), s 38 
62 Risk & Policy Analysts Ltd. (2007), s 26-27  
63 van den Bergh J.C.J.M & Verbruggen, H (1999), s 61-72 
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denna metod i större skala då det troligtvis vid fortsatt användning av fossila bränslen skulle krävas 

större och större områden som absorberar utsläppen. Detta eftersom den koldioxid som lagrats in i 

träden aldrig får komma ut i atmosfären igen. Risken finns också att stormar och eldsvådor kan göra 

att koldioxiden kommer ut i atmosfären tidigare än beräknat. 

Kritik har också framförts att jordbruk som består av monokulturer med en hög produktion ger ett 

lägre fotavtryck än ett mindre produktivt jordbruk där den biologiska mångfalden är högre.64 Om det 

ekologiska fotavtrycket är den enda indikator som används skulle detta kunna leda till att den 

biologiska mångfalden på sikt utarmas. 

Nationalekonomer har framfört kritik mot att det ekologiska fotavtrycket ignorerar fördelarna med 

internationell handel; metoden ses som negativ för handelns utvecklingsmöjligheter och möjligheten 

att producera där det är billigast.65 Vidare framförs åsikten att fotavtrycket inte tar hänsyn till 

äganderätter och möjligheterna att substituera resurser mot andra genom prismekanismer.66  

Att ekonomers/samhällsvetares syn på samhället, ekonomin och utvecklingen ofta skiljer sig från 

naturvetares syn bör ej förglömmas. Samhällsvetarnas uppfattning grundar sig oftast på människans 

önskemål och rätt att själv välja vad hon tycker är bäst. Jämfört med de naturlagar och mätresultat 

som ligger till grund för naturvetarnas uppfattning är detta förhandlingsbart på ett helt annat sätt. 

Det ekologiska fotavtrycket och beräkningar av biokapacitet kan ses som en kompromiss mellan 

dessa två världsbilder. Det gör inte anspråk på att ge exakt information om hur det står till med 

resursutnyttjande och hållbar utveckling. Det syftar snarare till att med befintlig statistik så långt som 

möjligt ge ett underlag för att kunna värdera naturresurser. Underlaget ska ses som ett komplement 

till det antropocentriska värderingssystem som idag styr det ekonomiska tänkandet.67 

Trots alla invändningar kan det ekologiska fotavtrycket ses som ett slagkraftigt pedagogiskt verktyg 

som kan visa på människans beroende av jordens resurser. William E. Rees, som började utveckla 

metodiken kring ekologiskt fotavtryck, menar att metoden framför allt kan vara ett bra sätt att 

kommunicera budskapet om att ställa om till en hållbar utveckling: 

“[…] perhaps the most important strength of the ecological footprint metaphor is conceptual simplicity and intuitive 

appeal. Better than other methods, eco-footprinting seems to successfully communicate critical dimensions of human 

ecology to other disciplines and non-scientists alike. The eco-footprint personalises sustainability by focusing on 

consumption – we are all consumers. It then consolidates the data […] into a single concrete variable, land area. Land 

itself is a powerful indicator because it is understood by everyone and popular understanding of the ecological crisis is 

prerequisite to any politically viable solutions.”
68

 

                                                           

64 Lenzen, M et al (2006), s 7 
65 Boverket & Naturvårdsverket (2000), s 51 
66 Gordon, P & Richardson H W (2000), (ej sidnumrerad) 
67 Boverket & Naturvårdsverket (2000), s 51 
68 Rees, W (2000), s 372  
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4.2.1 SGA 

För att kunna räkna ut det ekologiska fotavtrycket används i uppsatsen ett mjukvaruprogram som 

tidigare hette FLAT (Footprint for Local Authorities Tool), men på senare tid senare fått namnet SGA 

(Sub-national Geographic Area tool). Programmet är utvecklat inom ramen för EU-projektet 

European Common Indicators for local sustainability (ECI). Modellen har i Sverige använts av bland 

annat Göteborgs stad, Helsingborgs stad och Stockholms stad.69 Utvecklandeprocessen av modellen 

har efter 2003 utelämnats till enskilda forskares initiativ eftersom projektet inte beviljats mera EU-

stöd.70 

Programmet är uppbyggt i Excel och gör det möjligt att jämföra ett mindre område inom nationen 

med genomsnittet för landet och världen. Genom att dra i olika ”spakar” samt att placera in siffror 

för exempelvis antal kWh fjärrvärme samt dess kolintensitet i det aktuella området går det att få en 

uppskattning av hur stort det globala fotavtrycket blir. Programmet visar även hur många planeter 

det skulle krävas om ovanstående förhållanden gällde över hela jorden. Med standarinställningar för 

Sverige går det till exempel att se att om genomsnittssvenskens livsstil vore norm för hela världs-

befolkningen skulle det krävas 3,7 jordklot för att förse mänskligheten med resurser och ta hand om 

avfallet. Fotavtrycket blir här 6,74 gha per svensk (till skillnad från WWF:s rapport där det svenska 

bedöms vara 6,1) och Sverige bedöms ha en biokapacitet på 7,34 gha per invånare. I Figur  4.5 nedan 

visas en skärmdump från användning av programmet med ovan beskrivna standardvärden för 

Sverige. Spakarna där antal kWh fjärrvärme och el ställs in är markerade till höger i figuren, medan 

fotavtrycken från dessa är inringade till vänster. 

                                                           

69 Göteborgs stad miljöförvaltningen (2006), s 28 
70 Barret, J et al (2004), s 29 
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Figur  4.5. SGA-modellen med standardinställningar för Sverige, ”Front” (huvudblad).  

Genom att dra i spakarna, eller klicka på pilarna i önskad riktning, går det till exempel att stegvis 

ställa in hur många kWh/cap respektive bostadsprojekts fjärrvärme tar i anspråk. Fältet till vänster 

anger hur stort fotavtryck de olika områdena; ”Nourishment”, ”Shelter”, ”Mobility” samt ”Goods & 

Services”, och deras underkategorier har. I bladet ”Assumptions” går det även att bland annat ställa 

in kolintensiteten för de olika uppvärmningssätten, vilket visas i Figur  4.6 nedan, där alla spakar är 

satta till standardinställning om 100 procent. De fält som främst är aktuella för vår studie är 

fjärrvärmens och elens kolintensitet varför dessa är markerade. 
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Figur  4.6. SGA-modellen med standardinställningar för Sverige, ”Assumptions”. 

SGA och tidigare nämnda EFFem har använts för att kunna utvärdera de fyra olika bostadsprojekten 

samt typhuset Nils Holgersson. Dessa beskrivs i följande kapitel. 
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5 Beskrivning av bostadsprojekt 

En kort bakgrund till bostadsprojekten ges i detta avsnitt och under varje projekt redovisas slutligen 

de energidata som ligger till grund för beräkningarna. Samtliga av de undersökta bostadsprojekten 

värms upp helt eller delvis med fjärrvärme. Projekten vi studerar är av vitt skilda dimensioner, från 

22 stycken till 9 000 lägenheter. Detta gör naturligtvis att en fullständig jämförelse inte är möjlig. 

Byggandet av en hel stadsdel kräver givetvis mycket mer kompromissande än byggandet av en 

enskild fastighet, där antalet inblandade aktörer torde vara avsevärt mycket mindre. Vi anser emel-

lertid att en jämförelse avseende energianvändning i lägenheter är möjlig eftersom alla projekten har 

haft låg miljöpåverkan/energiförbrukning som uttalade mål. Eftersom miljöaspekten legat i fokus i 

samtliga projekt kan de alla ses som exempel på vad hållbar stadsutveckling kan innebära i praktiken.  

5.1 Hammarby Sjöstad, Stockholm 

Byggandet av Hammarby Sjöstad började år 1999 och stadsdelen beräknas vara färdigbyggd 2010. 

Enligt projektets hemsida skall stadsdelen fullt utbyggd rymma cirka 9 000 lägenheter vilka skall 

rymma drygt 20 000 invånare.71 Idag bor cirka 16 000 personer i Hammarby Sjöstad.72 Den pågående 

byggprocessen föregicks av en lång planeringsprocess med början i 1980-talet. Stadsdelen var 

ursprungligen tänkt att fungera som boende för OS i Stockholm 2004 och Stockholms sätt att 

profilera sin ansökan var genom en tydlig miljöprofil. Planeringen för OS-byn hade därför miljöriktigt 

byggande i fokus men trots att OS-satsningen uteblev kvarstod planerna på en miljöriktigt byggd och 

planerad stadsdel i hjärtat av Stockholm. Målet var att husens miljöprestanda i stadsdelen skulle bli 

”…dubbelt så bra ur miljöhänseende som den bästa nybyggnaden från början av 1990-talet”
73. 

Dessutom skulle den bli ”en spjutspets i ekologiskt och miljöinriktat byggande och boende”
74 och 

planeras och byggas utifrån ett strikt kretskoppstänkande för att bli en resurssnål och miljöanpassad 

stadsdel.  I miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad anges att miljösatsningarna skall vila på tre ben: 

ny teknik, planering samt beteendeförändringar hos de boende. I en strävan efter att få de boende 

att åka mer kollektivt har satsningar på goda kommunikationer gjorts. All värmetillförsel ska enligt 

miljöprogrammet baseras på spillenergi eller förnyelsebara energikällor.75 

Tillförlitliga data angående energiprestanda för bostäderna i Hammarby Sjöstad har varit svåra att få 

tag på. Oftast finns bara uppskattningar att tillgå och de enda uppgifterna som finns att tillgå är från 

det kommunala bolaget Svenska Bostäders fastighetsbestånd i stadsdelen. Där varierar energi-

användningen för uppvärmning, hushållsel och fastighetsel mellan 140 och 200 kWh/m2/år/BRA.76 

Data gällande fastighets- och hushållsel i Hammarby Sjöstad har inte gått att finna. Vi har därför 

                                                           

71 http://www.hammarbysjostad.se/frameset.asp?target=stadsdelen/stadsdelen.asp, 2008-08-27 
72 E-postkontakt med Erik Freudenthal, 2008-08-28 
73 Miljöprogram (1996), s 3 
74 Miljöprogram (1996), s 3 
75 Miljöprogram (2006), s 1 ff 
76 Green, A (2006), s 213 
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utgått från bruttoenergianvändningen där även fastighets- och hushållsel ingår. För att få jämförbara 

värden har vi dragit av 26,7 kWh/m2/år för hushållsel och 16 kWh/m2/år för fastighetsel. Dessa 

värden har tagits från projektet Jöns Ols.77  

Energibehov för uppvärmning: Fjärrvärmebehovet är 97,3-157,3 kWh/m2/år/BRA. 78 

5.2 Västra Hamnen, Malmö 

Bostadsområdet i Västra hamnen byggdes år 2001 till bomässan Bo01. Det är en helt ny stadsdel i 

centrala Malmö där det tidigare bedrevs hamn- och industriverksamhet och ska på sikt innehålla 

cirka 4 000 nya bostäder. Enligt planerna var syftet att området skulle bli ”den bästa stadsdel som 

byggts 2001”
79 och bli ett ”ekologiskt hållbart informations- och välfärdssamhälle”

80. Regeringen 

avsatte 250 miljoner kronor av anslaget för lokala investeringsprogram till ett särskilt stöd till 

åtgärder på Bo0181. Ett kvalitetsprogram togs år 1999 fram av Malmö stad i samarbete med Bo01 och 

byggherrerepresentanter. Där definierades den kvalitetsnivå som krävdes av dem som deltog i 

anläggnings- och byggprocessen. Alla medverkande byggherrar blev därmed tvungna att acceptera 

de krav som gällde bland annat kretslopp, biologisk mångfald, energi, trafik och arkitektur. Om Västra 

Hamnens mål angående energianvändningen i fastigheterna står det att genomsnittet inte får över-

skrida 105 kWh/m2 BRA per år82.83 Det har dock visat sig att detta krav inte gått att uppfylla, främst 

på grund av den alltför höga värmeanvändningen. En del av den höga värmeanvändningen kan bero 

på de boendes beteende, speciellt när det gäller användningen av varmvatten, men störst orsak är 

ändå dåligt isolerad klimatskärm84 och ineffektiva installationssystem, något som de boende inte kan 

påverka.85 Vi har inte lyckats hitta uppgifter angående värmeåtervinningssystemen i Västra Hamnen, 

dessa består troligen av värmepumpar som drar el. Likt fallet Jöns Ols skall då miljöpåverkan från 

elen som värmepumpen drar också inkluderas i miljöpåverkan från bostadens uppvärmning. Men 

eftersom vi inte har data på värmeåtervinningssystemens exakta elförbrukning har vi valt att endast 

ta med de fastigheter som inte har värmeåtervinningssystem i beräkningarna. 

Energibehov för uppvärmning: För varmvatten och uppvärmning av de tre byggnader som inte har 

värmeåtervinningssystem86 är den genomsnittliga användningen 10287 kWh/m2/år/BRA.88 

                                                           

77 Warfvinge, C (2005), s 34 
78 140-26,7-16=97,3 och 200-26,7-16=157,3 
79 Kvalitetsprogram (1999), s 44 
80 Kvalitetsprogram (1999), s 44 
81 Malmö stad (2005), s 3 
82 All fastighetsanknuten energi inkluderas här, även energi som produceras eller återvinns inom fastigheten. 
83 Kvalitetsprogram (1999), s 44 
84 Klimatskärm kan exempelvis vara väggar vars funktion är att avgränsa utrymmen med olika klimat. 
85 Nilsson, A (2003), s 113 
86 Kajpromenaden, Vitruvius och Havslunden 
87 (107+97+102)/3 = 102 
88 Nilsson, A (2003), s 102 



Beskrivning av bostadsprojekt 

 29 

5.3 Hällen i Hågaby, Uppsala 

Hågaby ligger i västra Uppsala ungefär fyra kilometer från stadskärnan och var tidigare ett vårdhem 

för mentalsjuka. Genom Baltic University program, ett projekt inom Östersjöuniversitet, byggdes det 

mellan år 1995-1998 om till bostäder som var tänkta att vara mer ekologiskt anpassade än konven-

tionella bostäder.  Området i sin helhet rymmer hundratalet lägenheter i rad- och parhus fördelade 

på bostadsrätter och hyresrätter förvaltade av Uppsalahem. Totalt bor ungefär 350 personer i 

Hågaby. I Hågaby finns solfångare vilka i huvudsak värmer tappvarmvatten. Solfångarnas bidrag 

motsvarar 20 procent av det totala värmebehovet.89  

En del av området är speciellt intressant för denna uppsats eftersom den har visat sig ha en låg 

energianvändning för uppvärmning och varmvatten. Det är kvarteret Hällen, som består av 22 

lägenheter vilka är nybyggda och inte ombyggda som resten av husen.90 Kvarteret Hällen har enligt 

mätningar gjorda av Uppsalahem en energianvändning för uppvärmning och varmvatten som ligger 

omkring 110 kWh/m2/år, vilket kan jämföras med det uppskattade snittet för resten av Hågaby som 

är 180 kWh/m2/år.91 Hällens energiprestanda har i källmaterialet presenterats i BOA. För att om-

vandla detta till BRA har följande beräkningar gjorts: BOA kan enligt uppgift räknas om till cirka 76 

procent av BRA.92 Därmed är BRA cirka 1,32 gånger större än BOA, vilket gör att energibehovet 

uttryckt i kWh/BOA skall divideras med en faktor 1,32 när det skall omvandlas till kWh/BRA. Detta 

gör att energianvändningen för uppvärmning i Hällen blir 83,3 kWh/m2/år. 20 procent av värme- och 

varmvattenbehovet täcks av solfångare. Dessa antas inte ge någon miljöpåverkan i EFFem-modellen 

och vad vi vet inte heller i SGA varför vi har valt att sätta energianvändningen för uppvärmning 20 

procent lägre, det vill säga 66,7 kWh/m2/år/BRA. 

 

Energibehov för uppvärmning: Fjärrvärmeanvändningen är 66,7 kWh/m2/år/BRA. 

5.4 Jöns Ols, Lund 

Projektet Jöns Ols i Lund startade år 1998 och var färdigt för inflyttning under andra halvåret av år 

2000.  Ambitionen var att skapa ett energisnålt flerbostadshus i syfte att minska miljöbelastningen. 

Huset består av 34 hyreslägenheter som tillsammans uppgår till en area om 2 877 m² BRA. Lunds 

Kommuns Fastighets AB som byggde, äger och förvaltar huset, hade ambitionen att behovet av köpt 

energi skulle halveras jämfört med deras övriga hus. Detta utan att för den sakens skull göra avkall på 

inomhusmiljö, robusthet och enkelt underhåll. Huset är byggt med konventionell teknik men med 

välisolerade väggar. Köldbryggor, det vill säga dåligt isolerade områden vid alla anslutningar, har 

eliminerats liksom luftläckage. Värmen till det vattenburna radiatorsystemet kommer i första hand 

från en frånlufts-/uteluftsvärmepump som kompletteras med fjärrvärme. Mätningen och 

                                                           

89 E-postkontakt med Per G Berg, 2008-07-02 
90 Berg, P G (2003), s 33 ff 
91 Berg, P G (2003), s 39 
92 Energirådgivarna (2005), s 4 
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debiteringen av värme- och varmvattenanvändning sker individuellt. Vattnet värms med en 

solfångaranläggning som kompletteras med fjärrvärme. Dessutom är el-utrustningen samt styrning 

av fläktar och pumpar energieffektiv.93 

Resultat av mätningar som gjordes 2002 visar att energibehovet verkligen blev lågt. Köpt energi 

inklusive hushållsel var år 2002 84 kWh/m2/år och BRA.94 Energibehovet har hållit sig på samma nivå 

sedan dess.95 Detta kan jämföras med hur stor energianvändningen i ett hus motsvarande Jöns Ols 

men med energitekniska egenskaper så att de precis klarar Boverkets byggreglers (BBR:s) energi-

hushållningskrav, vilken beräknats vara drygt 150 kWh/m2/år och BRA.96 

Energibehov för uppvärmning: Fjärrvärmeanvändningen är 21,7 kWh/m2/år/BRA97. Elförbrukning till 

värmepumpen är 19,5 kWh/m2/år/BRA och värmepumpen ger 2,33 kWh värme för varje kWh el som 

den drar.98  

5.5 Typhuset Nils Holgersson 

Nils Holgerssonhuset är ett fingerat typhus som konstruerats för att jämföra kostnader för uppvärm-

ning, vatten och avlopp i olika delar av Sverige. Huset är tänkt att representera ett snitt av det 

befintliga beståndet av flerbostadshus. Huset är konstruerat av ett antal aktörer i fastighets-

branschen99 och ingår i en årlig rapport med namnet ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige”.100 

Nils Holgerssonhuset har en totalarea på 1 000 m2 och består av 15 lägenheter. En genomsnitts-

lägenhet kan därigenom beräknas ha storleken ca 67 m2.  

Energibehov för uppvärmning: Nils Holgerssonhusets energibehov för värme och varmvatten är 193 

kWh/m2/år.101 

                                                           

93 Warfvinge, C (2005), s 4 
94 Warfvinge, C (2005), s 5 
95 E-postkontakt med Warfvinge 2008-06-11 
96 Warfvinge, C (2005), s 5 
97 Warfvinge, C (2005), s 45 
98 Warfvinge, C (2005), s 37 
99 HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna Sverige 
100 Avgiftsgruppen (2007), s 2 ff 
101 Energimarknadsinspektionen (2007), s 74 
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6 Beräkningar och resultat 

Beräkningarna baseras på att husen är uppvärmda enbart med fjärrvärme förutom i ett fall (Jöns Ols) 

som kompletteras med värmeåtervinningssystem i form av värmepump för frånluft. Tabell  6.1 nedan 

visar en sammanställning av de olika bostädernas behov av köpt energi102 för uppvärmning.  Den 

första kolumnen visar total energianvändning för uppvärmning (inklusive varmvatten) kWh/m²/år. 

De följande två kolumnerna visar hur energianvändningen fördelas på fjärrvärme respektive värme-

pump. Kolumnen längst till höger visar det totala energibehovet per typlägenhet och år, det vill säga 

energianvändningen per m² multiplicerat med lägenhetsytan 67 m² från typhuset Nils Holgersson. 

Tabell  6.1. Användning av köpt energi för uppvärmning.   

Projekt Total energianvändning 
för uppvärmning 

Fjärrvärme El till värmepump Total användning per 
lägenhet och år 

 kWh/m2/år kWh/m2/år kWh/m2/år kWh 

Hammarby 
Sjöstad 

97,3-157,3 97,3-157,3 - 6 520-10 540 

Västra Hamnen 102 102 - 6 830 

Hällen 66,7 66,7 - 4 470 

Jöns Ols 41,2 21,7 19,5 1 450 fjv+1 310 el = 2760 

Nils Holgersson 193 193 - 12 900 

 

Tabell  6.2 nedan ger en överblick av respektive orts fjärrvärmemix. I raden för typhuset Nils 

Holgersson visas en Sverigemix (2005) av bränslen medan bostadsprojekten har sin respektive orts 

procentuella sammansättning av bränslen. 

                                                           

102 Behovet av energi för uppvärmning är oftast större än köpt energi då detta inkluderar exempelvis 
solinstrålning från fönster. 
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Tabell  6.2. Procentuell fördelning av fjärrvärmemix, (kan pga avrundning skilja sig från 100 procent). 

Projekt Torv Spillvärme Avfall Naturgas Olja Kol Bio-
bränslen 

Värme-
pump 

El 

H. Sjöstad103 - - 47 - - - 19104 34 - 

V. Hamnen105 - 6,5 43 27 4,0 - 11 7,2 - 

Hällen106 24 - 61 - 7,0 - 4,0 3,0 1,0 

Jöns Ols107 - 12 - 33 0,37 - 43 11 - 

Nils Holgersson108 6,4 11,9 13,8 3,8+0,3 6,7 3,8 42,2 10,1 0.9 

 

Ett bränsle kan användas mer eller mindre effektivt, exempelvis kan produktion av fjärrvärme i ett 

kraftvärmeverk sägas vara mer effektivt än produktion i ett värmeverk eftersom kraftvärmeverket 

förutom värme också genererar el, förutsatt att både värme och el efterfrågas.109 Detta gör att 

utsläppsvärden kommer att variera beroende på om fjärrvärmen produceras i ett kraftvärmeverk 

eller i ett värmeverk. Att hitta data som säger hur mycket av de olika bränslena som produceras i 

respektive typ av verk och stad har visat sig vara väldigt tidskrävande och därför inte möjligt att göra 

fullt ut inom ramen för uppsatsen. Det finns också fall där ett bränsle i samma stad används i både 

värme- och kraftvärmeverk vilket gör att ytterligare data behövs för att avgöra hur mycket som skall 

allokeras på respektive produktionsprocess. Därför har vi istället valt att göra ett antagande om att 

fjärrvärmen i de fall där vi saknar uppgifter produceras på samma sätt som i majoriteten av de andra 

städerna. Detta innebär att alla bränslen förutom torv, olja och avfall antas användas i kraft-

värmeverk. 

6.1 EFFem - Miljöpåverkanskategorier 

Miljöpåverkan enligt EFFem-beräkningar visar hur stor miljöpåverkan blir i form av fem olika miljö-

påverkanskategorier; växthuseffekt, försurning, övergödning, marknära ozon (både som NOx och 

som flyktiga kolväten) samt partiklar. Fjärrvärmen antas i den första delen av EFFem-beräkningarna 

vara producerad med en bränslemix motsvarande snittvärdet hos Svensk Fjärrvärmes medlemmar år 

                                                           

103 http://www.hammarbysjostad.se/frameset.asp?target=miljo/miljo_en.asp, 2008-05-27 
104 De resterande procenten påförs biobränslen då detta är det dominerande bränslet i Fortums mix, se t ex 
Brandt, N et al (2007), s 140 
105 Malmö/Burlöv. E.ON (2007), s 2  
106 Vattenfall värme Uppsala (2008), s 4 
107 Lunds Energikoncernen (2008), s 5 
108 Redovisas i Bilaga 1 
109 http://www.effektiv.org/miljobel/forklaring.asp, 2008-08-11 
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2005110, denna redovisas i Tabell  6.3.  I nästa del av beräkningarna tillskrivs istället respektive 

bostadsprojekt den fjärrvärmemix som används på respektive ort och denna redovisas i Tabell  6.4.  

Tabell  6.3 nedan visar resultatet uppdelat på olika miljöpåverkanskategorier då respektive projekt 

belastas med utsläpp baserade på en sverigemix (2005) av bränslen. Alla projekt antas därmed vara 

uppvärmda med fjärrvärme som producerats med en likadan sammansättning av bränslen som Nils 

Holgerssonhuset. El som används antas vara producerad med den snittmix av bränslen som användes 

för att producera svensk el år 2006. El används både i fjärrvärmeproduktionen, exempelvis i 

fjärrvärmepumpar, och till att driva värmepumparna som är installerade i Jöns Ols.  

Tabell  6.3. Miljöpåverkan vid sverigemix av bränslen. 

Projekt 
(Snittmix) 

Växthuseffekt Försurning Över-
gödning 

Marknära 
ozon, NOx, 

Marknära 
ozon, flyk-

tiga 
kolväten 

Partiklar 

 1 000 kg CO2 

ekv. 
mol H

+ kg O2 

ekv. 
kg NOX kg etenekv. g 

Hammarby 
Sjöstad 0,63-1,02 80-130 11-17 1,69-2,73 0,22-0,36 249-403 

Västra Hamnen 0,66 84 11 1,77 0,23 261 

Hällen 0,43 55 7,38 1,16 0,15 171 

Jöns Ols, Fjvärme 0,14 18 2,39 0,38 0,05 55 

Jöns Ols, V-pump 0,04 4,52 0,7 0,11 0 15 

Jöns Ols, Total 0,18 22,52 3,09 0,49 0,05 70 

Nils Holgersson 1,24 159 21 3,34 0,44 493 

 

Tabell  6.4 nedan visar resultatet uppdelat på olika miljöpåverkanskategorier då projekten belastas 

med utsläpp från sin orts bränslemix. El som används antas vara producerad med den snittmix av 

bränslen som användes för att producera svensk el år 2006. 

                                                           

110 http://www.svenskfjarrvarme.se/index.php3?use=biblo&cmd=detailed&id=1401, 2008-06-11 
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Tabell  6.4.  Miljöpåverkan vid respektive projekts mix av fjärrvärmebränslen. 

Projekt     
(ortmix) 

Växthuseffekt Försurning Över-
gödning 

Marknära ozon, 
NOx, 

Marknära 
ozon, flyktiga 

kolväten 

Partiklar 

 1 000 kg CO2 

ekv. 
mol H

+ Kg O2-

ekv. 
kg NOX kg etenekv. g 

Hammarby 
Sjöstad 

0,22-0,36 55-90 8,1-13 1,21-1,95 0,04-0,06 65-105 

Västra Hamnen 0,77 77 11 1,73 0,04 84 

Hällen 0,75 82 8,59 1,32 0,06 122 

Jöns Ols, Fjvärme 0,13 10 2,19 0,35 0,01 13 

Jöns Ols, V-pump 0,04 4,52 0,7 0,11 0 15 

Jöns Ols, Total 0,17 14,52 2,89 0,46 0,01 28 

Nils Holgersson 0,96 197 29 4,55 0,11 364 

 

6.2 SGA – Ekologiskt fotavtryck 

I SGA finns, vilket framgår i Figur  4.6 i avsnitt  4.2.1, parametrar för kolintensitet i energianvändning. 

Standardinställningen för fjärrvärme är 0,035 kg C/kWh. Detta är ett EU-snitt och kan jämföras med 

beräkningar gjorda i EFFem då Sverigesnittet hamnar på 0,026 kg C/kWh. Vi har valt att ändra på 

standardinställningen och använda det värde vi räknat fram i EFFem-beräkningarna. I EFFem anges 

utsläpp av koldioxid medan SGA använder kol som enhet. För att kunna använda värden från EFFem i 

SGA har vi räknat om kol till koldioxid. Detta har gjorts genom att räkna på förhållandet mellan 

molmassorna för de respektive ämnena. Molmassan för kol är 12 gram medan en mol koldioxid väger 

44 gram. I kolmängd räknat motsvarar därmed en viktenhet kol ca 3,67 viktenheter koldioxid (44/12). 

En kolintensitet på 0,026 C/kWh motsvarar alltså koldioxidutsläpp med ca 0,095 kg CO2/kWh.  

Resultaten från EFFem har räknats om till C per kWh genom att de dividerats med viktenheter 

koldioxid, alltså 3,67. Värdena blir följande och är alla i storleksordningen för EU-snittet: 

• Hammarby Sjöstad: 0,034 kg CO2/kWh ≈ 0,0093 kg C/kWh 

• Västra Hamnen: 0,11 kg CO2/kWh ≈ 0,030 kg C/kWh 

• Hällen: 0,17 kg CO2/kWh ≈ 0,046 kg C/kWh  

• Jöns Ols: 0,10 kg CO2/kWh ≈ 0,028 kg C/kWh 

• Nils Holgersson: 0,097 kg CO2/kWh ≈ 0,026 kg C/kWh 

Tabell  6.5 visar energianvändning i lägenheter där energianvändningen per lägenhet istället har 

räknats om till energianvändning per person. Detta för att kunna presentera det ekologiska fot-
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avtrycket i den vedertagna enheten gha per person och år. Genomsnittlig bostadsyta per person som 

bor i ett flerbostadshus har beräknats till 48,3 m2.111 Beträffande Jöns Ols har kolintensiteten på 

elektriciteten per kWh satts till programmets standardinställning för Sverige, det vill säga 0,039 kg 

C/kWh, vilket framgår i Figur  4.6. Det ger 0,14 kg CO2/kWh112, vilket kan vara något högt då svensk 

elproduktion enligt Svensk Energi ger upphov till utsläpp om 20-40 g CO2 per kWh.113 Att SGA-

inställningen för Sverige är så mycket högre beror antagligen på att fotavtrycket för kärnkraftsel 

räknats om till kolekvivalenter. 

Tabell  6.5. Energianvändning för uppvärmning och dess ekologiska fotavtryck. 

Projekt Energi-
användning 

Fjärrvärme, El, Total användning 
per person och år, 

Ekologiskt 
fotavtryck med 

sverigesnitt-
kolintensitet, 

Ekologiskt 
fotavtryck med 

ortsspecifik 
kolintensitet, 

 kWh/m2/år kWh/m2/år kWh/m2/år kWh gha gha 

Hammarby 
Sjöstad 

97,3-157,3 97,3-157,3 - 4700- 7600 0,12 - 0,20 0,044-0,070 

Västra 
Hamnen  

102 102 - 4930 0,13 0,15 

Hällen 66,7 66,7 - 3220 0,083 0,15 

Jöns Ols 41,2 21,7 19,5 1050 fjv+ 754 el 0,057 (0,027 fjv + 
0,030 el)  

0,055 (0.025 fjv + 
0,030 el) 

Nils 
Holgersson 

193 193 - 9300 0,24 0,24 

 

Det ekologiska fotavtrycket är som framgår av tabellen mycket beroende av kolintensiteten i den 

lokala energianvändningen. Hammarby Sjöstad är det projekt som påverkas mest när lokala data 

används istället för nationella. 

                                                           

111 SCB (2007), s 18 (52+49+44)/3≈48,3 
112 0,039*3,67 
113 http://www.svenskenergi.nu/nr22008/t-koldioxid.htm, 2008-08-05 
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7 Analys av bostadsprojekt och verktyg 

I den första delen av analysen beskrivs bostadsprojektens miljöpåverkan. Därefter diskuteras de båda 

verktygens lämplighet för att skapa indikatorer för att analysera miljöpåverkan från uppvärmningen i 

respektive projekt. 

7.1 Bostadsprojektens miljöpåverkan 

I Figur  7.1 nedan finns en sammanfattning av de olika projektens respektive energianvändning för 

uppvärmning. Jöns Ols har klart lägst energianvändning följt av Hällen. Västra Hamnen ligger strax 

över Hammarbys lägsta värde men under Hammarbys högre. Alla projekten ligger dock långt under 

Nils Holgerssonhuset, vilket är rimligt då det huset representerar ett tvärsnitt av befintliga fler-

bostadshus medan de fyra projekten är nybyggnationer, som dessutom under processen haft låg 

energianvändning som mer eller mindre uttalat mål. Resultaten från EFFem:s respektive miljö-

påverkanskategori följer alla mönstret i Figur  7.1. Det är också ett rimligt resultat då de olika 

projekten i stort sett bara skiljs åt med avseende på parametern energianvändning för uppvärmning. 

Utöver denna är det bara Jöns Ols användande av både värmepump och fjärrvärme som kan ändra 

de relativa förhållandena. Det har emellertid visat sig att så inte är fallet när alla projekt jämförs med 

hjälp av sverigesnitt av bränslemix fjärrvärme och elproduktion. 

 

Figur  7.1. Energianvändning för uppvärmning. 

När respektive orts bränslemix används blir resultatet vid användning av EFFem något annorlunda. 

Beträffande miljöpåverkanskategorierna övergödning, marknära ozon (NOX) samt marknära ozon 

(flyktiga kolväten) förändras inte den inbördes ordningen mellan projekten jämfört med ovanstående 
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diagram över energianvändning. Det gör den däremot när det gäller växthuseffekt, försurning och 

partiklar. Som synes i Figur  7.2 sjunker Hammarby Sjöstads relativa position medan Hällens stiger. 

Den låga koldioxidintensiteten i Hammarby Sjöstads fjärrvärmemix gör att dess växthusgaspåverkan 

blir väsentligt mindre jämfört med när de olika projekten belastas med ett sverigesnitt på 

fjärrvärmebränsle och dess miljöpåverkan. Västra Hamnen ökar sin växthuspåverkan något när 

projektet belastas med utsläppen från fjärrvärmemixen som används i Malmö. Jöns Ols växthusgas-

utsläpp påverkas inte nämnvärt av att bränslemixen ändras. Det beror dels på att bränslemixen i 

Lund ligger nära sverigesnittet beträffande koldioxidutsläpp och dels på att en lägenhet i Jöns Ols har 

så låg energianvändning att det krävs stora förändringar i bränslemixen för att en förändring i utsläpp 

skall kunna uppstå. Noterbart är att de nybyggda lägenheterna Hammarby Sjöstad med sitt högsta 

värde på energianvändning och sverigemix på fjärrvärmebränslen släpper ut mer växthusgaser per 

lägenhet och år än Nils Holgerssonhuset.114 

 

Figur  7.2. Växthuseffekt, med sverigemix till vänster och ortsspecifik mix till höger. 

En förklaring till Jöns Ols låga miljöpåverkan i EFFem är att utsläpp från kärnkraftsel såsom radio-

aktivt avfall inte räknas med i programmet. Eftersom elen som används beräknas vara ett snitt av 

svensk elproduktion år 2006 står kärnkraftselen grovt räknat för knappt hälften av elproduktionen i 

Sverige. Detta bör innebära att det, enligt miljöbedömningsprogrammet, är gynnsamt att ersätta 

fjärrvärmeproduktion från bränslen som påverkar de miljöpåverkanskategorier som finns i 

programmet med kärnkraftsproducerad el som sedan används i en värmepump. Dock visar 

resultaten från SGA, vilka diskuteras nedan, att Jöns Ols även där ligger lägst eller på delad lägsta 

plats när fotavtrycken från de olika projekten analyseras, och i SGA räknas miljöpåverkan från 

kärnkraftsel med.  

                                                           

114 Nils Holgerssonhuset ändras inte eftersom det alltid använder snittmixen för Sverige. 
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Resultaten från beräkningarna i SGA skiljer sig inte från resultaten från EFFem-beräkningarna när de 

olika projekten belastas med det ekologiska fotavtrycket från en sverigemix av bränslen och sin 

respektive energianvändning. Deras relativa positioner är fortfarande oförändrade när det ekologiska 

fotavtrycket visas som ett stapeldiagram i Figur  7.3. 

 

Figur  7.3. Ekologiskt fotavtryck med sverigekolintensitet. 

Jöns Ols har lägre miljöpåverkan än de andra projekten i samtliga fall förutom när de olika projekten 

analyseras i SGA och då belastas med sin orts kolintensitet i fjärrvärmeproduktionen, vilket kan ses i 

Figur  7.4. I detta fall är Hammarby Sjöstads lägre värde under Jöns Ols värde, medan det högre 

värdet på Hammarby Sjöstad hamnar något över Jöns Ols. Även här skiljer sig Jöns Ols från de övriga 

projekten genom att ha en väsentligt lägre miljöpåverkan, med undantag av Hammarby Sjöstad som 

också ligger långt under de andra projektens värden. Den ortsspecifika kolintensiteten anges under 

respektive projekt i enheten kg C/kWh.  
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Figur  7.4. Ekologiskt fotavtryck med ortsspecifik kolintensitet.  

Hammarby Sjöstads väsentligt lägre fotavtryck som uppkommer när den ortsspecifika fjärrvärme-

mixen används kan bero på att Hammarby Sjöstad har en stor andel värmepumpar i sin fjärrvärme-

mix. Dessa kräver el för att kunna leverera värme, och som redan nämnts är inte utsläpp från 

kärnkraftsel inkluderat i EFFem:s miljöpåverkanskategorier. Då kärnkraftsel däremot räknas om till 

fossila bränslen i det ekologiska fotavtrycket är det möjligt att Hammarby Sjöstad borde belastas med 

en högre kolintensitet per kWh räknat, vilket också skulle ge ett större ekologiskt fotavtryck. Till viss 

del är det alltså en fråga om att verktygen mäter olika saker som gör att fotavtrycket för Hammarby 

Sjöstad minskar till en tredjedel av det fotavtryck som Hammarby Sjöstad får när sverigesnittet 

används. Denna olikhet verktygen emellan påverkar dock inte resultatet för Hammarby Sjöstad 

relativt de andra projekten när jämförelsen görs med hjälp av samma kolintensitet. 

En förklaring till Jöns Ols relativt låga värden är troligtvis att samma bolag som planerat och byggt 

projektet också äger och förvaltar det.  Detta tillsammans med det faktum att Jöns Ols är ett litet 

projekt jämfört med Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen har gjort att tiden från planering till 

genomförande förkortats och att målet med låg energianvändning inte ändrats på vägen. I fallet 

Hammarby Sjöstad har målen för projektet reviderats längs vägen, exempelvis då politiskt majoritets-

skifte skett i Stockholms stad.  

7.2 EFFem 

Hållbar stadsutveckling är ett vitt och komplext ämne vilket kräver att verktygen ska kunna göra en 

rättvis spegling av en mångfacetterad verklighet. EFFem ger nyanserade resultat för miljöpåverkan 

från uppvärmningen, men de kan vara svårtolkade då de inte är hopslagna till en enda enhet. I och 

med att EFFem inte väger samman de olika miljöpåverkanskategorierna måste varje kategori 

analyseras var för sig, vilket beroende på situationen kan vara både bra och dåligt. Fördelen i vårt fall 

är att resultatet presenteras utan att viktningstal behöver användas och att subjektiva val av metoder 
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för att väga samman miljöpåverkanskategorier till enda enhet därmed undviks. Att aggregera alla 

miljöpåverkanskategorier till en enda enhet är ett steg som är svårt att förena med krav på 

objektivitet. Subjektiva bedömningar som kan komma från den som utför arbetet är ofrånkomliga 

när vitt skilda kategorier såsom partiklar skall slås samman med en politiskt laddad kategori som 

klimatpåverkan. Nackdelen med att EFFem inte reducerar resultatet till en enda enhet är att det är 

svårt att exempelvis jämföra hur högre utsläpp av en miljöpåverkanskategori skall vägas emot lägre i 

en annan när två projekt jämförs. Till exempel har projektet Hällen högre utsläpp av partiklar jämfört 

med Västra Hamnen samtidigt som förhållandet är det motsatta när det gäller marknära ozon.  

Även i EFFem har dock steg som innefattar aggregeringar, och därmed subjektiva val, gjorts även om 

resultatet inte presenteras som en enda enhet. Exempelvis slås flera olika växthusgaser samman till 

koldioxidekvivalenter. I EFFem görs detta i ett 100-årsperspektiv vilket ger ett resultat, men om ett 

500-årsperspektiv används blir resultatet ett annat. Svaret beror alltså i slutändan på vilket 

perspektiv som väljs, både bokstavligt och bildligt talat. Just i detta fall motiveras 100-årsperspektivet 

av att det är en etablerad norm inom klimatforskning att redovisa klimatpåverkan på detta sätt. Ett 

sätt att undvika denna problematik är självfallet att både redovisa resultaten både som en enda 

enhet samt att redovisa steget innan där de olika miljöpåverkanskategorierna fortfarande inte slagits 

ihop, men det ligger utanför ramen för denna uppsats.  

EFFem är alltså, kopplat till diskussionen om reduktionism inom ekologisk ekonomi, tämligen holistisk 

då den redovisar resultat i form av många olika miljöpåverkanskategorier. Samtidigt görs vissa steg 

för att reducera komplexiteten i resultaten vilket framgår av exemplet ovan där olika växthusgaser 

slås ihop till koldioxidekvivalenter. EFFem tar inte heller hänsyn till miljöpåverkan på lokal nivå där 

vissa områden kan vara mer eller mindre känsliga för utsläpp av en viss typ. Detta kan ses som en 

form av rumslig reduktionism där effekter i olika områden anses vara utbytbara. Att ta hänsyn till 

egenskaper hos miljön i anknytning till ett enskilt projekt i en stad kan vara viktigt då djupare 

analyser av enskilda projekts miljöpåverkan görs. Därför kan resultat från EFFem behöva 

kompletteras om påverkan på lokal miljö skall utredas. EFFem redovisar ju i princip bara utsläppen 

utan att göra någon bedömning av hur allvarlig påverkan dessa har. 

Skaparna av EFFem har ansträngt sig för att göra modellen transparent, vilket vi anser att de i stort 

sett lyckas med. Källredovisningen i EFFem är tillfredsställande, men för att kunna tolka olika steg 

krävs dock en del miljö- och energikunskap. Kunskapsluckor inom vissa områden kan fyllas då det 

ofta finns en förklarande text kopplad till ett visst moment, till exempel beskrivs såväl värmepumpars 

verkningsgrad som växthuseffekten i korta drag. En utförlig och delvis interaktiv manual som be-

skriver olika områden och hur de olika delstegen gått till gör att det är relativt enkelt att följa 

processen och tolka resultaten, vilket också underlättas av programmets enkla och funktionella 

design. En nackdel med EFFem är att det är svårt att tolka hur säkra resultaten som erhålls är. 

Resultaten redovisas ibland med olika antal värdesiffror och decimaler trots att noggrannheten 

borde vara densamma då endast en parameter som exempelvis energianvändning ändrats.  
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I texten kring modellen framhålls att resultaten som erhålls inte behöver vara de enda ”sanna”, utan 

att det går att göra på flera sätt och att resultaten därför snarare bör ses som en vägledning än en 

absolut sanning. När användaren gjort en miljöbedömning återfinns längst ned på varje 

”Miljöbedömningsresultat” följande citat: 

”Observera att resultatet endast är representativa uppskattningar och indikerar därmed bara en möjlig 

miljöpåverkan. Resultatet är beroende av vald el och fjärrvärmemix och får ej återges utan att förutsättningar 

anges.”. 

I och med att programmet uppdateras kontinuerligt bör också schablonvärden för el- och fjärrvärme-

mixar stämma bättre och bättre överens med verkligheten, vilket ökar användarvänligheten.   

7.3 SGA 

SGA är relativt lättanvänd för en student med våra förkunskaper. Att resultatet presenteras i form av 

storleken på en yta kan vara ett bra sätt att konkretisera något så abstrakt som miljöpåverkan från 

stadsprojekt. Resultatet i form av gha ger ett lättolkat svar som ger klara resultat när projekt jämförs 

med varandra, dock saknas nyanser. Kopplat till ekologiska ekonomers diskussion om reduktionism 

och substituerbarhet så reducerar ekologiskt fotavtryck och SGA visserligen resultatet till en enda 

enhet, men det går inte att substituera olika kapitalformer mot varandra eftersom endast natur-

kapital mäts.  

För att kritiskt tolka och förstå fullt ut hur SGA fungerar krävs avancerade kunskaper i Excel samt 

djupa insikter i metodiken kring att uppskatta ekologiska fotavtryck. SGA är inte transparent på så 

sätt att en beräkning är beskriven i manualen och därefter kan följas hela vägen fram till slut-

resultatet, utan användaren är hänvisad till att själv lista ut hur ändringar i en parameter påverkar 

slutresultatet. Detta beror till stor del på att manualen inte är uppdaterad på flera år och att SGA 

därefter har utvecklats, samt det faktum att källhänvisningarna är gamla eller ofullständiga och att de 

data modellen bygger på ofta därför inte går att finna.  

Statistiken som vår version av SGA (26 B) bygger på är inte uppdaterad sedan omkring år 2004 och de 

flesta referenserna är äldre än så.115 Statistiken är ibland grovt förenklad, exempelvis antas 15 EU-

länder och Norge ha exakt samma kolintensitet i sin fjärrvärmeproduktion. Vid analys av stadsprojekt 

ställs krav på mer detaljerad data än den som nu finns på nations- och EU-nivå. Att förenklingar gjorts 

är dock förståeligt då det är svårt och tidskrävande att få fram specifika data för det dryga hundra-

talet parametrar som ingår. Det går visserligen att uppdatera data via statistik från exempelvis SCB, 

men att göra en fullständig uppdatering av till exempel Sveriges siffror är som sagt tidskrävande. 

Eftersom SGA inte är uttömmande beskriven i manualen kan det också vara svårt att veta hur ett nytt 

värde räknas ut även om tillgången på data är god. Vi har dock relativt enkelt kunnat uppdatera en 

enstaka parameter gällande kolintensitet i svensk fjärrvärmeproduktion, som oss veterligen bättre 

                                                           

115 Inga datum har angivits för uppdateringarna. 
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beskriver Sveriges nuvarande produktion än standardinställningarna. Anledningen till att vi med hjälp 

av EFFem får fram ett lägre värde kan vara att SGA inkluderar den kärnkraftsel som ingår i fjärrvärme-

produktionen för att driva bland annat värmepumpar och elpannor. Vi har dock valt detta värde då 

det är baserat på mer aktuella data om fjärrvärmeproduktionens bränslesammansättning. 
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8 Slutsatser 

EFFem är transparent, lättanvänt samt har redovisade och uppdaterade källor. Resultatet är 

nyanserat då miljöpåverkan redovisas i sex olika kategorier. Dock kan resultatet inte alltid sägas vara 

entydigt om miljöpåverkan som helhet studeras. Om miljöpåverkan skall vägas samman till en enda 

enhet är det upp till användaren själv att göra det, med hjälp av exempelvis viktningstal från LCA. 

Negativa aspekter av EFFem är att hemsidan där modellen finns inte ser ut att vara uppdaterad vid 

en första anblick. Trots att programmet uppdateras under vårt uppsatsskrivande kommuniceras inte 

detta via hemsidan. Vidare anser vi att miljöpåverkanskategorierna skulle kunna vara fler, exempelvis 

skulle strålningsrisk eller toxiska effekter från kärnbränsleanvändning kunna inkluderas. Förklaringar 

till hur säkra de resultat som presenteras är också önskvärt då noggrannhet i resultaten ibland 

varierar utan synbar anledning. Överlag finner vi dock att EFFem är ett lämpligt verktyg att använda 

för att få fram indikatorer, som sedan kan användas för att presentera miljöpåverkan i olika former.  

SGA kan enligt oss användas för att analysera enstaka aspekter i hållbarhetsprojekt såsom vi gjort 

med energianvändning i denna uppsats. Så länge det finns data eller resurser för att ta fram denna är 

programmet i sig med sin tydliga grafiska design användarvänligt och ger entydiga svar. Den version 

av SGA vi använt anser vi dock inte vara lämplig vid framtagande av indikatorer för bostadsprojektens 

miljöpåverkan i sin helhet. SGA behöver uppdateras både när det gäller data och beskrivningar av hur 

beräkningarna i modellen görs. SGA måste bli mer transparent och dess källor måste uppdateras 

grundligt om det skall kunna användas för att utvärdera hållbarhetsprojekt i sin helhet. SGA är i 

behov av en grundlig översyn om den skall användas av icke-experter för mer omfattande analyser 

med krav på vetenskaplighet. SGA:s främsta fördel skulle vid en uppdatering vara att den framställer 

en indikator, i form av ekologiskt fotavtryck, som är entydig och begriplig även för icke-experter.  

Vid allomfattande utvärderingar av hållbara stadsprojekt skulle en uppdaterad version av SGA kunna 

användas tillsammans med EFFem för att erhålla resultat som är nyanserade och enkla att tolka. 

Eftersom verktygen delvis mäter olika saker är det dock inte säkert att resultaten skulle vara 

samstämmiga. I nuläget är troligen alternativet att använda EFFem och tillsammans med 

viktningsmetoder en bättre väg att gå. De båda verktygens förmåga att skapa indikatorer för att 

utvärdera miljöpåverkan är alltså olika, beroende på om ett enkelt och slagkraftigt eller ett nyanserat 

och mångsidigt resultat eftersträvas. Detta förutsatt att SGA genomgår omfattande uppdateringar. 

Relaterat till Söderbaums teori om aktörer och deras olika intressen och behov kan en diskussion 

föras om att olika aktörer kan ha behov av indikatorer som är anpassade för deras respektive behov. 

Ett byggföretag som driver ett miljöprofilerat byggandsprojekt vill troligen ha nyanserad data för att 

kunna visa vilken miljöprestanda bostäderna har i olika miljöpåverkanskategorier. En miljöengagerad 

lägenhetsinnehavare kanske hellre endast behöver se den totala energianvändningen när denne 

väljer mellan två olika uppvärmningssystem eller två olika bostäder. Med dessa verktyg kan även 

individer utan expertkunskaper få möjligheten att bilda sig en uppfattning om miljöpåverkan från 

bostadens uppvärmning.  
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Kopplat till diskussionen om holism inom ekologisk ekonomi kan vi konstatera att det är viktigt att 

inte bara bygga energisnåla bostäder, utan att också se till att dessa värms upp med hjälp av bränslen 

som är bra ur miljösynpunkt. Vad som är bra ur miljösynpunkt varierar beroende på vilken miljö-

påverkan som ses som mest allvarlig, vilket kan variera geografiskt och över tid. Till exempel bidrar 

projektet i Västra Hamnen med en större mängd övergödande ämnen per lägenhet räknat jämfört 

med Hällen. Hällen, å andra sidan, ger upphov till en större mängd partikelutsläpp per lägenhet än 

Västra Hamnen.  

Beträffande miljöpåverkan från bostadsprojekten är Jöns Ols det projekt som skiljer sig från de andra 

genom att ha en väsentligt lägre miljöpåverkan när det gäller i princip alla olika sätt vi undersökt 

miljöpåverkan på. Trots att vissa data som vi har är ganska osäkra och att verktygen ibland innehåller 

”felkällor” anser vi att Jöns Ols står sig mycket bra i förhållande till de andra projekten. Alla projekt 

har enligt våra resultat överlag lägre miljöpåverkan än Nils Holgerssonhuset. Hammarby Sjöstads 

högre värde på energianvändning bidrar dock till en miljöpåverkan som oftast ligger strax under 

miljöpåverkan från Nils Holgerssonhuset och ibland är större än den. De flesta projekt vi undersökt 

har en miljöpåverkan som är väsentligt lägre än ett tvärsnitt av det befintliga beståndet av 

byggnader. Detta är helt rimligt resultat då nybyggda hus borde kunna byggas energieffektivare och 

framförallt för att projekten profilerats som miljöriktiga. Utifrån de projekt vi undersökt kan vi också 

konstatera att det tycks finnas ett samband mellan småskalighet och låg energianvändning. Hågaby 

och Jöns Ols är båda relativt små projekt och de har också en lägre energianvändning än de mycket 

större projekten i Västra Hamnen och Hammarby Sjöstad. Vi tolkar detta som att det är lättare att 

styra mot och uppfylla uppsatta mål i mindre projekt. Själva storleken på Hammarby Sjöstad och 

Västra Hamnen gör dessutom att de innehåller en mängd olika typer av lägenheter med varierande 

uppvärmningssystem och ägarförhållanden. Att få fram representativa data för de större projekten 

har varit en svårare jämfört med de mindre. 

Slutligen kan vi konstatera att energianvändning i bostadsprojekten är en lämplig indikator när det 

gäller att jämföra projekten med varandra. Ekologiskt fotavtryck kan också användas för att jämföra 

projekten med varandra. För att utvärdera projektens miljöpåverkan i sin helhet behövs emellertid 

mer specifika lokala data från projekten i form av deras bränslemix för fjärrvärme. Dessa kan sedan 

användas i verktyget EFFem för att skapa indikatorer för hur de olika projekten påverkar miljön.  Det 

går alltså, med verktygens hjälp, att skapa indikatorer för att utvärdera hållbara stadsprojekt. För att 

kunna genomföra allsidiga analyser krävs samverkan mellan de två verktygen och att SGA genomgår 

uppdateringar. EFFem och SGA skulle, med vissa modifieringar, alltså kunna användas för att ut-

värdera både planerade och genomförda projekt och på så vis bidra till en hållbar utveckling. 
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10 Bilaga 1 – Bränslesammansättning 

Här visas den procentuella sammansättningen av bränslen som redovisas på Effektivs hemsida. 

Länken (http://www.effektiv.org/miljobel/bransle.asp) leder inte direkt till uppgifterna utan kräver 

att användaren först fyller i ”Fjärrvärme” som uppvärmningsalternativ och ”Sverigemix 2005” som 

bränsle. Därför redovisas den som en bilaga. 

 

Figur  10.1. Skärmdump från www.effektiv.org.  
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11 Bilaga 2 - Uppvärmningsmetoder  

Fjärrvärme 

Fjärrvärme används för att tillhandahålla värme från ett gemensamt värmeledningssystem i tätorter. 

Det är främst flerbostadshus som värms upp med fjärrvärme. Fjärrvärmen levereras till fastigheten i 

form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk. Vattnet går i rörledningar under högt tryck 

till husets fjärrvärmecentral, vars värmeväxlare kan utnyttja varmvattnet till att värma upp element 

och fastighetens tappvarmvatten. Det är inte samma vatten som strömmar igenom de olika sys-

temen, utan det avsvalnade vattnet går tillbaka till värmeverket för att åter värmas upp. Rören ligger 

nergrävda och varmvattnet drivs runt med hjälp av pumpar som finns vid produktions-

anläggningarna. Vattnet i rören värms vanligen upp genom förbränning av till exempel olja, kol, gas, 

biobränslen eller avfall. Med hjälp av värmepumpar går det även att nyttja värme i sjöar, vattendrag, 

avloppsvatten eller spillvärme från industrier, vilka ger en mindre miljöbelastning.116 Figur  11.1 

nedan visar sammansättningen av bränslen för svensk fjärrvärmeproduktion under 2005.  

 

Figur  11.1. Bränslemix för fjärrvärme år 2005117 

När fukten som finns i bränslet förångas bildas mycket energi i ångan. Den energin kan utnyttjas 

genom värmeåtervinning, där värmen i rökgaserna tas tillvara, vilket leder till att verkningsgraden i 

en anläggning kan höjas med 10-40 procent.118 En miljöfördel med fjärrvärme är att den kan ta 

tillvara på ”glömda” energikällor, exempelvis spillvärme från industrin och rester från 

                                                           

116http://www.energikunskap.se/web/otherapp/Ekunskap.nsf/(vLookupDocumentsWeb)/56E798136AA32E9BC
1256CD1003FCB52?opendocument&count=-1, 2008-06-11 
117 http://www.effektiv.org/miljobel/bransle.asp 2008-07-30 
118 http://www.svenskfjarrvarme.se/index.php3?use=publisher&id=1203&lang=1 2008-06-11 
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skogsavverkning. Enligt Svensk Fjärrvärme kommer närmare 80 procent av Sveriges totala 

fjärrvärmeproduktion från energi som inte skulle ha använts om inte fjärrvärmen funnits.119 Den 

höga procentuella andelen kan delvis förklaras med att avfallsförbränning ses som en verksamhet 

vars syfte är att bli av med avfallet, all värme därifrån ses alltså som spillvärme. Många 

fjärrvärmesystem använder dessutom spillvärme ifrån intilliggande industrier som till exempel 

stålverk, massafabriker och raffinaderier. Det är svårt att få fram generella miljövärden för fjärrvärme 

då varje enskilt system är lokalt, avgränsat och unikt med en skiftande bränslemix i sina 

produktionsanläggningar. Ofta finns möjligheten att använda flera olika bränslen inom samma 

fjärrvärmesystem och bränslemixen kan variera från år till år. Förlusterna i fjärrvärmenäten varierar 

också.120 

Bland flerbostadshusen dominerar fjärrvärme helt, vilket framgår av Figur  11.2 nedan. Marknads-

andelen var år 2003 84 procent. Med tanke på att flerbostadshusen nästan enbart återfinns i tätorter 

är det inte förvånande att de har en hög andel fjärrvärme. Områden med flerbostadshus har även en 

hög värmetäthet121, vilket gynnar fjärrvärmens konkurrenskraft.122 

 

Figur  11.2. Marknadsandelar över tid för olika uppvärmningssätt på den svenska värmemarknaden för flerbostadshus.123 

Figur  11.2 visar hur fjärrvärmen har ersatt oljepannor i flerbostadshus under 30 års tid medan 

elvärme och övriga alternativ legat på ungefär samma procentuella nivå under cirka 20 års tid.  

 

                                                           

119 http://www.svenskfjarrvarme.se/index.php3?use=publisher&id=1204&lang=1 2008-06-11 
120 Energimarknadsinspektionen (2007), s 52 
121 Energibehov per exploaterad markyta 
122 Andersson, S & Werner, S (2005), s 7 
123 Andersson, S & Werner, S (2005), s 7 
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Värmepump 

En värmepump drivs med el och tar värme från luft, jord, vatten eller berg för att senare överföra 

denna till den lokal den värmer upp124. Värmepumpens verkningsgrad avgörs av en så kallad SPFva 

(Seasonal Performance Factor, värmeanläggning) vilken betecknar hur många kWh värme som 

erhålls för varje kWh el som pumpen drar. Denna SPFva är som ett riktmärke omkring 3, det vill säga 

att för varje kWh el som pumpen drar ger den tre kWh värme.125 Värmepumpen som används i 

bostadsprojektet Jöns Ols har en SPFva på 2,33. Värmepumpens miljöpåverkan kommer främst av den 

el pumpen använder, läckage från köldmedium som används i värmepumpar är en till faktor som 

bidrar till negativ miljöpåverkan126. 

                                                           

124 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/, 2008-08-22 
125 http://www.effektiv.org/miljobel/forklaring.asp, 2008-08-22 
126 http://www.effektiv.org/miljobel/forklaring.asp, 2008-08-22  
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12 Bilaga 3 - Förutsättningar för beräkningarna i EFFem 

Följande text är i sin helhet hämtad från EFFem:s hemsida127 och måste enligt skaparna av EFFem 

bifogas tillsammans med resultaten från modellen. Vi har valt att även inkludera första delen av 

avsnittet ”Miljöeffekter” där omräkningsfaktorer för olika ämnen redovisas. 

Allokering vid kraftvärmeproduktion  

Vid produktion av el och värme i ett kraftvärmeverk produceras två produkter, el och 
värme. Den miljöbelastning, emissioner och resursförbrukning, som produktionen 
orsakar och inte direkt kan härledas till den ena eller andra produkten fördelas då 
mellan de två produkterna. En sådan fördelning av miljöbelastning kallas för 
allokering av in och utflöden. 

Att använda bränsle till produktion av el eller värme i ett kraftvärmeverk istället för att 
producera värme i ett värmeverk och el i ett kraftverk ger totalt sett ett bättre sätt att 
utnyttja bränslet. Under förutsättning att både el och värme är önskade produkter. 
Med allokering enligt energimetoden belastas varje kWh lika mycket oavsett om det 
är el eller värme som produceras och den huvudsakliga vinsten med att använda 
bränslet i ett kraftvärmeverk hamnar på produkten el. För att också produkten värme 
ska få del av vinsten kan allokering göras enligt alternativproduktionsmetoden. 
Metoden fördelar miljöbelastningen mellan de två produkterna el och värme i 
proportion till bränslebehoven för separat el- respektive värmeproduktion. I EFFem 
används alternativproduktionsmetoden vid kraftvärmeproduktion. För de alternativa 
anläggningarna, separat el- respektive värmeproduktion, används de 
verkningsgrader som anges i PSR 1998:1. 

Växthuseffekten för biobränsle  

Biobränsle är bränsle som består av biomassa, det vill säga material med biologiskt 
ursprung utom sådant som omvandlats till fossilt. De vanligaste biobränslena i 
Sverige är trädbränslen i form av skogsbränsle, energiskog och återvunnet 
trädbränsle. Skogsbränsle består av avverkningsrester som grenar, stubbar, toppar 
och småträd som inte kan tas till vara som industriellt virke eller massa. Energiskog 
består av snabbväxande trädarter som odlas för energiändamål, som till exempel 
Salix (pil). Återvunnet trädbränsle utgörs bland annat av restprodukter från skogs- 
och sågverksindustrin, såsom sågspån och kutterspån, och som ofta används som 
råvara för förädling till briketter, pelletts eller pulver. Pellets kan vara pressade 
cylindriska stavar av komprimerat spån med en diameter på 6-12 mm och längd på 
10-20 mm (Ljungblom 1996). 

I EFFem anses att utsläpp av koldioxid vid förbränning av biobränslen inte långsiktigt 
bidrar till växthuseffekten. Koldioxid från biobränsle ingår nämligen i ett kretslopp. 
Träd växer då koldioxid tas upp från luften och omvandlas till kolföreningar i den s.k 
fotosyntesen. När trädet eldas upp, eller då ett träd blir kvar på marken och 

                                                           

127 http://www.effektiv.org/miljobel/forklaring.asp#Definitioner%20och%20förklaringar 2008-08-14 
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förmultnar, så frigörs återigen den bundna koldioxiden. Det vill säga lika stor mängd 
som biobränslet tagit upp under sin livsperiod frigörs vid förbränningen. Därmed så 
betraktas koldioxidemissionerna från biobränsleförbränning som noll i EFFem. 
Däremot bidrar produktion och distribution av biobränslet till växthuseffekten liksom 
utsläpp av metan vid förbränning av biobränslet i ett kortsiktigt perspektiv.  

Kommentar: 
Den mark som används vid odling av biobränsle kan ibland användas till alternativ 
odling av grödor för livsmedelsproduktion, vilket kan ge både en nettoökning eller 
nettominskning av koldioxidemissioner i ett kretsloppsperspektiv (se t.ex. Gustavsson 
och Karlsson 2001). Om detta beaktas vid miljövärderingen bör siffran noll på 
koldioxidemissioner vid förbränning korrigeras till nettoökningen eller 
nettominskningen för aktuell alternativ odling. (I programmet tas ingen hänsyn till 
alternativ användning av mark.) 
 
Växthuseffekten vid avfallsförbränning 

Hushållsavfall består till stor del av material med biologiskt ursprung. Liksom för 
biobränsle kan det anses att utsläpp av koldioxid vid förbränning av denna del av 
avfallet inte långsiktigt bidrar till växthuseffekten. Detta stämmer väl överrens med en 
statlig utredning om beskattning av avfall (SOU 2005:64) som anger att den 
förnybara andelen av hushållsavfallet betecknas som förnybar energi.  

Baserat på en rapport från Avfall Sverige (RVF 2003:12) anser RVF att avfall ska 
betraktas som biobränsle till 85 procent och som fossilt brännbart material till 15 
procent. RVF anser vidare att koldioxidfaktorn för förbränning av avfall bör vara 25 
g/MJ bränsle. 

Den statliga utredningen om ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:25) har vid 
fastställande av primärenergifaktorer gjort bedömningen att hälften av avfallet inte 
har något kvarvarande alternativt värde medan hälften kan räknas som bioenergi i 
enlighet med direktivet om förnybar energi. I EFFem har ansatts att hälften av avfallet 
inte långsiktigt bidrar till växthuseffekten och koldioxidemissionerna vid förbränning är 
därmed 12 g/MJ bränsle. 
 
Spillvärme 

Många industriella processer har ett överskott på värme som de inte kan använda inom 
processen. Detta värme kallas för spillvärme och om det har tillräckligt hög temperatur så 
kan det i stället användas direkt till fjärrvärme. Är temperaturen lägre kan spillvärmet 
användas som värmekälla till en värmepump, vilket kan ge en produktion av fjärrvärme 
genom att el tillförs. Överskottsvärmet är spillvärme så länge som industriprocessen styrs till 
att producera det den är till för och inte till att producera så mycket spillvärme som möjligt. I 
EFFem betraktats spillvärme som ”gratis” och miljöpåverkan har därför antagits vara noll för 
denna del. Miljöbelastningen anses tillhöra den produktion som spillvärmet kommer ifrån. 
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Fjärrvärmepumpar    

De värmepumpar som används för fjärrvärmeproduktion anses använda spillvärme 
som värmekälla och miljöpåverkan från dem kommer därmed från den el som tillsätts 
och läckage från köldmedium. Hur effektiv fjärrvärmepumpen är beskrivs med en 
värmefaktor som talar om hur många gånger mer energi som avges till 
fjärrvärmenätet jämfört med hur mycket elenergi som har tillsatts. Värmefaktorn för 
fjärrvärmepumpar har hämtats från Göteborg Energi, 2000. I värdet för växthuseffekt 
ingår miljöpåverkan från läckage av köldmedia i värmepumpar enligt uppgift från 
Göteborg Energi, 2000. Köldmediet är R134a som bidrar till växthuseffekten men inte 
till nedbrytningen av ozonskiktet. 
 

Miljöstatistik från olika fjärrvärmeleverantörer    

Fjärrvärmeleverantörer kan om så önskas lämna miljöuppgifter till EFFem så att 
beräkning av miljöbelastning från varje fjärrvärmeleverantör kan beräknas och direkt 
anges som val i EFFem. Inlämnade uppgifter består av levererad energi och 
bränsleförbrukning för produktion av fjärrvärme och el. Utifrån dessa data beräknas 
miljöbelastning från 1 kWh levererad energi med hjälp av schablonvärden för 
emissioner som är representativa för varje bränsleslag. Schablonvärde är baserade 
på emissioner som är uppdelade i förbränning och produktion och transport av 
bränsle. Fjärrleverantören har möjlighet att ändra schablonvärden till verkliga värden:  

 vid förbränning om leverantören t.ex. har gjort mätningar på den egna anläggningen 
eller/och livscykelanalyser.  

 vid produktion av bränsle då livscykelinventeringar eller EPD-analyser har genomförts för 
det använda bränslet.  

 vid transport av bränsle då kännedom funnits om transportavstånd. 

Vid beräkning av miljöbelastning från kraftvärmeproduktion har data allokerats enligt 
alternativproduktionsmetoden (PSR 1998:1). Statistikinsamlingen har uppgifter om 
fyllnadsmängd av köldmedium i fjärrvärmevärmepumpar och med ett schablonvärde 
med avseende på läckage har påverkan på växthuseffekten adderats. 
Leverantörerna har haft möjlighet att ändra schablonvärdet om de haft bra kännedom 
om läckaget. Miljöbelastning från solvärme och spillvärme betraktas som "gratis" och 
antagits vara noll med undantag av miljöbelastning från el till distributionspumpar. 
Miljöbelastning från inköpt hetvatten har beräknats genom att leverantören fått ange 
de energislag som använts vid produktion av hetvattnet. Schablonvärden finns för 
stenkol, eldningsolja (EO1och 2, EO3-5), gasol, naturgas, deponigas, trädbränsle, 
pellets, tallbeckolja, RT-flis, torv och avfall. Miljöbelastning från annat bränsle har 
betraktats som "övrigt biobränsle", "övrigt fossilt bränsle" eller med egna angivna 
värden av fjärrvärmeleverantören. 

För beräkning av miljöbelastning från elanvändning har i första hand uträknade data 
för den egna produktionen av el använts. I andra hand har data använts enligt den el-
mix som EFFem-användaren angett (Sverigemix, marginalproduktion, miljöklassad 
el, EU-mix etc.). 
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Miljöeffekter 

De olika ämnen som emitteras under energislagets livscykel summeras och kategoriseras i 
olika miljöeffekter. De kategoriseringsfaktorer som används är hämtade ifrån 
Miljöstyrningsrådets rapport MSR 1999:1. De miljöeffekter som beräknas är växthuseffekt, 
försurning, övergödning, bildning av marknära ozon samt utsläpp av partiklar. Påverkan 
genom nedbrytning av ozonlagret har inte beräknats eftersom ämnen inom denna kategori är 
försumbara för de uppvärmningssystem som betraktas här. Som funktionell enhet används 1 
kWh producerad värme. Vid beräkningarna tas ingen hänsyn till var utsläppen sker, dvs. om 
de är lokala eller globala.  

Beräkningarna görs enligt följande: 

Växthuseffekten redovisas som summa Global Warming Potential (GWP), det vill 
säga som gram CO2-ekvivalenter ur ett 100-årsperspektiv. Beräkningsformeln med 
respektive ämnes karaktäriseringsfaktor för påverkan från växthusgaser ser ut enligt 
nedan 

          CO2 · 1 + N2O · 310 + CH4 · 21  (gramCO2-ekvivalenter) 

Försurning redovisas som summa försurningspotential uttryckt i molH+. 
Beräkningsformeln är 

NOx · 0,0217 + SO2 · 0,0312 + NH3 · 0,0587 (mol H+) 

Bildning av marknära ozon redovisas dels som summering av antalet utsläppta gram 
NOx och dels som summa utsläpp av flyktiga kolväten, Photochemical Ozone 
Creation Potentials (POCP). De senare anges som g C2H2-ekvivalenter 
(etenekvivalenter) och beräknas enligt 

          NMVOC · 0,416 + CO · 0,04           (gram C2H2-ekvivalenter) 

Övergödning redovisas som summa syretäringspotential uttryckt i gram O2 -
ekvivalenter.De beräknas enligt nedan 

          NOx · 6 + NH3 · 16           (gram O2-ekvivalenter) 

Partiklar redovisas som summering av antalet utsläppta gram av partiklar där ingen 
fördelning sker beroende av partiklarnas storlek.  

Ämnena i beräkningsformlerna anges i gram. 
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13 Bilaga 4 – Beräkningsresultat från SGA 

Här följer samtliga resultat från beräkningar med EFFem och SGA i form av skärmdumpar. Då det 

gäller sverigesnitt på kolintensitet visas inte skärmdumpar från ”Assumptions”-bladet för andra 

projekt än Hammarby Sjöstads (med hög energianvändning) då inställningen är densamma för alla 

andra projekt. 

 

Figur  13.1 Hammarby Sjöstad, Hög. Ortspecifik kolintensitet, Front. 
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Figur  13.2. Hammarby Sjöstad, Hög. Ortspecifik kolintensitet, Assumptions. 
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Figur  13.3. Hammarby Sjöstad, Hög, Sverigesnitt, Front. 
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Figur  13.4. Hammarby Sjöstad, Hög, Sverigesnitt, Assumptions. 
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Figur  13.5. Hammarby Sjöstad, Låg, Ortsspecifik kolintensitet, Front. 
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Figur  13.6. Hammarby Sjöstad, Låg, Sverigesnitt, Front. 
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Figur  13.7. Hällen, Ortsspecifik kolintensitet, Front. 
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Figur  13.8. Hällen, Ortsspecifik kolintensitet, Assumptions. 
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Figur  13.9. Hällen, Sverigensitt, Front. 
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Figur  13.10. Jöns Ols, Ortsspecifik kolintensitet, Front. 
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Figur  13.11. Jöns Ols, Ortsspecifik kolintensitet, Assumptions. 
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Figur  13.12. Jöns Ols, Sverigesnitt, Front. 
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Figur  13.13. Jöns Ols, Sverigesnitt, Assumptions. 
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Figur  13.14. Västra Hamnen, Ortsspecifik kolintensitet, Front. 
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Figur  13.15. Västra Hamnen, Ortsspecifik kolintensitet, Assumptions. 
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Figur  13.16. Västra Hamnen, Sverigesnitt, Front. 
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Figur  13.17. Nils Holgersson, Front. 
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Figur  13.18. Nils Holgersson, Assumptions. 

 


