Abstract
District heating is currently the most common form of heating for apartment buildings in Sweden,
with a ratio up to 90%. It has for a long time been the cheapest heating option for real estate in
urban areas but has recently been challenged by cheap and efficient heat pumps. Suppliers are
required to work more customer oriented to keep their heating customers, for instance by analyzing
the customers heating usage. One way to do that is to get the customer's specific heat consumption
expressed in kWh/m2.
This report presents a method for obtaining the specific heat consumption of apartment buildings
among Öresundskraft’s district heating customers in Helsingborg and Ängelholm. The method
assumes Metria’s land registry to compile surfaces for Öresundskraft’s heating customers. The area
for each property is matched with the delivered heat from Öresundskraft’s customer database.
In total there are 1,326 properties with apartment buildings. The results show a variation between
2.8 kWh/m2 to over 2,600 kWh/m2 with a median of 109 kWh/m2. Approximately 85% of the
properties have a specific heat use between 64 kWh/m2 and 170 kWh/m2, which is considered the
normal distribution.
The values of the heated areas as calculated from Metria’s land registry are compared with values
obtained directly from the real-estate company. The result of the comparison is mixed and has in
most cases different values for the same property. However, it a ’t be distinguished if Metra or the
real-estate o pa ’s value is the most accurate.
The heated surface and the quantity delivered heating for a number of properties with extreme high
and low specific heat consumption are compared with its energy return. In most of these cases the
cause of the extreme values has been resolved through contact with the owners of the buildings,
with the help of aerial photographs or by identifying the building's usage.
The method is inexpensive, easy to use and can be used instantly to companies. The results provides
a clear overview of the specific heat consumption for district heating connected apartment buildings
and the method is ideal as a first screening to see which properties needs improvements.
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Sammanfattning
Fjärrvärme är idag den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus i Sverige, med en
täckningsgrad uppemot 90 %. Länge har fjärrvärme varit det billigaste uppvärmningsalternativet för
fastigheter i tätorter, men har på senare tid fått konkurrens av bland annat billiga och effektiva
värmepumpar. För att behålla sina fjärrvärmekunder ställs det krav på leverantören att jobba mer
kundorienterat genom att bland annat analysera kunders värmeanvändning samt värmebehov. Ett
sätt att göra detta är att få fram kundens specifika värmeanvändning uttryck i kWh/m2.
Rapporten presenterar en metod för att få fram den specifika värmeanvändningen för flerbostadshus
bland Öresundskrafts fjärrvärmekunder i Helsingborg och Ängelholm. Metoden utgår ifrån Metrias
fastighetsregister för sammanställning av ytorna för Öresundskrafts fjärrvärmekunder. Därefter
matchas ytorna för respektive fastighet med uppgifter om leverarad fjärvärmemängd från
Öresundskrafts kundregister.
Totalt är det 1 326 fastigheter med flerbostadshus som undersökts. Resultatet uppvisar en spridning
mellan 2,8 kWh/m2 till strax över 2600 kWh/m2 med en median på 109 kWh/m2. Ungefär 85 % av
fastigheterna har en specifik värmeanvändning mellan 64 kWh/m2 och 170 kWh/m2, vilket anses vara
den normala spridningen.
Värden på den uppvärmda ytan som räknats fram utifrån Metrias fastighetsregister har jämförts med
värden som fåtts direkt från fastighetsbolag. Resultatet från jämförelsen är blandat och uppvisar i
flertalet fall olika värden för samma fastighet. Dock går det inte urskilja om Metras eller
fastighetsbolagets värde som är mest korrekt.
Vidare har den uppvärmda ytan och mängden levererad fjärrvärme för ett antal fastigheter med
extrem hög och låg specifik värmeanvändning jämförts med dess energideklarationer. I flertalet av
dessa fall har orsaken till extremvärdena gått att lösa vid kontakt med ägare till byggnaderna, med
hjälp av flygfoton över området kring fastigheten eller genom att urskilja byggnadens
användningsområde.
Metoden är enkel, billig och kan implementeras omgående i företaget. Resultaten ger en tydlig
överblick över den specifika värmeanvändningen för fjärrvärmeanslutna flerbostadshus och metoden
används med fördel som första gallring för att se vilka fastigheter som behöver åtgärder.
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Förord
Detta examensarbete avslutar våra studier till energiingenjörer vid Högskolan i Halmstad. Arbetet har
utförts från januari 2013 till maj 2013 i samarbete med Öresundskraft.
Rapporten skall användas som verktyg för framtida analyser av byggnaders specifika
värmeanvändning.
Ett särskilt tack riktar vi till våra handledare Henrik Gadd, industridoktorand på Högskolan i Halmstad,
och Anders Erlandsson, produktansvarig för fjärrvärme på Öresundskraft, som gett oss vägledning för
att färdigställa denna rapport.
Vi vill även tacka Linus Andersson för hjälp med uppgifter från Öresundskrafts databas och KarlHenrik Rognefjord för uppgifterna från fastighetsbolagen.
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1. Inledning
I den inledande delen kommer bakgrund till problemet samt syfte och mål med examensarbetet
beskrivas.

1.1 Bakgrund
Öresundskraft
Arbetet sker i sammarbete med Öresundskraft, som är ett av Sveriges större energibolag med cirka
260 000 kunder och 450 anställda. Dess huvudkontor ligger i Helsingborg och företaget ägs av
Helsingborg stad. Den huvudsakliga verksamheten för Öresundskraft är försäljning och distribution
av el, naturgas, fjärrkyla och fjärrvärme. [1]
Öresundskraft började leverera fjärrvärme 1964 i Helsingborg och har sedan dess utvidgats till att
under 2011 leverera 1172 GWh fjärrvärme till kunder i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. [2]
Fjärrvärme
I slutet av 1800-talet gjordes de första försöken med fjärrvärme i Tyskland och USA. 1882 togs New
Yorks fjärrvärmesystem i drift, som försörjde och fortfarande försörjer Manhattan med värme. I
Sverige fanns planer för fjärrvärme redan i början av 1900-talet, men det fanns inte tillräckligt med
kapital för att genomföra projekten. Elöverskottet från vattenkraften gjorde att det inte fanns
incitament nog att utveckla fjärrvärmen i Sverige. [3]
Efter andra världskriget började landsbygdsbefolkningen i större omfattning att flytta in till städerna
vilket ledde till att städerna växte snabbt och därmed behovet av energi. En lösning på problemet
blev fjärrvärme. 1948 byggdes det första kommunala fjärrvärmesystemet i Karlstad och strax därefter
följde flera andra städer deras exempel. [3]
På 70-talet kom utbyggnaden av fjärrvärmen igång på allvar, bland annat på grund av oljekrisen.
Figur 1 visar hur oljeeldning var det mest använda metoden för uppvärmning av flerbostadshus i
Sverige fram till slutet av 70-talet, därefter har fjärrvärmen varit det främsta uppvärmningssättet.
Idag är fjärrvärmen helt dominerande med 86 % av flerbostadshusen anslutna till fjärrvärmenät. [3]
[4]
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Figur 1. Uppvärmningssystem för flerbostadshus, småhus och lokaler mellan 1960 - 2011. Källa: Sven Werner
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Den specifika värmeanvändningen
Den specifika värmeanvändningen är, i det här examensarbetet, ett nyckeltal på hur mycket värme
per ytenhet som behövs till en fastighet uttryckt i kWh/m2.
Genom åren har det genomsnittliga värmebehovet sjunkit för flerbostadshus i Sverige, vilket visas i
Figur 2. Orsaker har bland annat varit höga energipriser och Boverkets krav på ökad energiprestanda
för nybyggnation av fastigheter.
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Figur 2. Det specifika värmebehovet för flerbostadshus i Sverige mellan 1976 och 2011 i kWh/m och år. Omräknat från
BOA/LOA till Atemp. [4] [5]

Det specifika värmebehovet och analys av den specifika värmeanvändningen i flerbostadshus, kan
användas som verktyg till värmeleverantörer för att analysera värmebehovet hos deras kunder.

1.2 Syfte
Med ökad konkurrens från andra uppvärmningssystem blir det viktigare för fjärrvärmeleverantören
att analysera kunders fjärrvärmebehov för att ligga steget före konkurrenterna. Genom att ta fram
kunders specifika värmebehov kan leverantören till exempel ge olika förslag till höganvändare, för att
hitta lösningar för att minska värmeanvändningen. Detta för att behålla kunder innan de väljer ett
annat uppvärmningsalternativ.
Syftet är vidare att arbeta fram en metod för att få fram den specifika värmeanvändningen uttryckt i
kWh/m2 med hjälp av Metrias fastighetsregister.

1.3 Mål
Målet med examensarbetet är:



Ta fram en metod på hur man får fram uppgifter för att räknar fram den specifika
värmeanvändningen.
Beräkna den specifika värmanvändningen för flerbostadshus i Ängelholm och i Helsingborg.
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1.4 Avgränsningar
Examensarbetet behandlar endast fjärrvärmeanslutna flerbostadshus och bostadsrättsföreningar i
Helsingborg och Ängelholm.
Endast fastigheter som kan samköras mellan Metrias fastighetsregister med Öresundskrafts
kundregister ingår i examensarbetet, totalt innefattar det 1326 fastigheter.
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2. Definitioner
2.1 Ytor
Det finns flera sorters ytor definierade enligt Svensk Standard, SS 02 10 53, och olika metoder för att
konvertera dessa sinsemellan. Nedan följer definitioner till ytorna som används i rapporten. Endast
dess förkortningar kommer fortsättningsvis användas. [6]
BTA-Bruttoarea
Bruttoarea definieras som ”area av ätvärda delar av vå i gspla , egrä sad av o sluta de
byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning”.
BRA-Bruksarea
Bruksarea är den sammanlagda ytan för BOA, LOA, BIA samt ÖVA definieras som ”area av
utnyttjandeenheter eller annan grupp av sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av
o sluta de gg adsdelars i sida eller a a för ätvärdet a give egrä s i g”.
BOA-Bostadsarea
Bostadsarea definieras som ” ruksareaför utr
oe de”.

e helt eller delvis ova

ark i rättade för

BIA-Biarea
Biarea definieras som ” ruksarea för utr
e i rättade för sidofu ktio er till oe de sa t för
utr
e helt eller delvis u der ark i rättade för oe de”.
Ytor som räknas hit är bland annat gemensamma tvättstugor, cykelrum och förråd med ingång
utanför bostaden.
LOA-Lokalarea
Lokalarea definieras enligt Svensk Standard SS 02 10 53 som ” ruksarea för utr
e i rättade för
a at ä da ål ä oe de, sidofu ktio er till oe de, gg ade s drift eller all ä ko
u ikatio ”.
Utrymmen som räknas hit är bland annat garage som inte tillhör småhus och helt inglasade
balkonger och uterum.
ÖVA-Övrig area
Övrig area definieras enligt Svensk Standard SS 02 10 53 som ” ruksarea för utr
byggnadens drift och allmän kommunikation i andra gg ader ä s åhus”.

e avsedda för

Hit hör ytorna för bland annat hisschakt, fläktrum, pannrum och elcentraler.
Atemp
Definieras i boverkets byggregler som:
”Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen,
avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av
innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i
bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.” [7]
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2.2 Fastighet
En allmän uppfattning är att fastighet och byggnad är samma sak. Så är dock inte fallet. En fastighet
beskrivs i jordabalkens 1 kapitel 1 §: ”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En
fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt”. [8]
Vidare i 2 kapitlets 1 § bestäms vad som tillhör en fastighet:
”Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom
fastighete för stadigvara de ruk, på rot ståe de träd o h a dra vä ter”. [8]
Figur 3 visar ett exempel på en fastighet i Helsingborg. Fastigheten är markerat i blått och
byggnaderna i rött. I en fastighet kan flera byggnader finnas, i det här fallet finns fem byggnader i en
och samma fastighet.

Figur 3. Fastighet med flera byggnader. Blåa linjen avgränsar fastigheten, röd markering visar byggnader.
Källa: Öresundskraft AB

Då rapporten nämner fastighetsytor eller Atemp är det den uppvärmda ytan för de fjärrvärmeanslutna
byggnaderna på fastigheten som avses.
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3. Metod
Arbetet består av insamling och analys av kundregister och mätdatabaser från huvudsakligen två
källor, dels från Metrias fastighetsregister samt från Öresundskrafts egna kundregister.
För att jämföra och analysera resultatet används uppgifter från tre fastighetsägare samt från
energideklarationer.
Uträkning av den specifika värmeanvändningen beräknas enligt följande formel:

Där:
S
Qnormalårskorrigerad
Atemp

= specifika värmeanvändningen
= normalårskorrigerade värme levererad till fastigheten
= fastighetsytan som värms upp

[kWh/m2]
[kWh]
[m2]

Normalårskorrigering beskrivs i avsnitt 3.2.2.2.

3.1 Omräkning från BOA/LOA till A temp
Atemp är den yta som används vid energideklarationer och som används för att ta fram den specifika
värmeanvändningen i kWh/m2 för Öresundskrafts fjärrvärmekunder.
De ytor som är hämtade från Metria och från fastighetsbolagen är BOA och LOA och utifrån dessa
värden finns olika beräkningsmodeller för att få fram A temp. Boverket använder en omräkningsmodell
för att beräkna Atemp från BOA och LOA i Energideklarationerna. Där multipliceras BOA och LOA med
1,15 om fastigheten inte har uppvärmd källare, och med 1,25 om det finns en uppvärmd källare i
fastigheten.
Energimyndigheten använder däremot omräkningsmodellen enligt Tabell 1, där BOA och LOA
multipliceras med 1,2 för att få fram Atemp. Energimyndighetens omräkningsmodell är riktad till
kommuner som vill beräkna Atemp för dess fastighetbestånd. Det är medelvärde av den
omräkningstabell som boverket använder sig av. [9] [10]
Tabell 1. Tabell för omräkning från BOA, LOA, BRA och BTA till Atemp. [11]

Bostäder, Lokaler

Yta

Enhet

Omräknat till Atemp

Atemp

1

m2

1

Bruksarea, BRA

1

m2

1

Bruttoarea, BTA

1

m

2

0,9

Boarea, BOA

1

m2

1,2

1

m

2

1,2

m

2

-

m

2

-

Lokalarea, LOA
Biarea, BIA
Övrig area, ÖVA

1
1
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I den här rapporten används beräkningsmodellen från energimyndigheten, tabell 1, då det saknas
uppgifter i fastighetsregistret om fastigheterna har uppvärmda källare. Det innebär att BOA och LOA
kommer multipliceras med 1,2 för att beräkna Atemp.

3.2 Databaser
3.2.1 Metria
Metria AB är ett statligt aktiebolag som bildades 2011. Tidigare var Metria den gren inom
lantmäteriet som bedrev uppdragsverksamhet. Idag arbetar Metria som ett konsultföretag inom
områdena geografisk information, fastighetsinformation och geografisk informationsteknik. [12] [13]
Informationen över fastigheterna i Metrias databas kommer ursprungligen från
fastighethetsdeklarationer som skickas in till skatteverket.
Fastighetsdeklarationen skall lämnas in var tredje år för hyreshus, småhus och lantbruk. För
industrier och specialenheter skall energideklarationen lämnas in var sjätte år. Om det sker
avstyckning eller tillbyggnation skall en fastighetsdeklaration lämnas in vid förändringen av
fastigheten. Fastighetsinformationen för hyreshusenheter hämtades från fastighetsdeklarationer för
åren 2010 - 2012. [14] [15]
I rapporten har information om ytor, verksamhet, samtaxering och taxeringsidnummer ur Metria
fastighetsregister används till metoden.
3.2.1.1 Beskrivning av kategorier i Metrias fastighetsregister
Databasen är strukturerad utifrån fastighetsnummer, fastighetsbeteckning, ID-taxenhet, om
fastigheten är samtaxerad, typkod, taxeringsvärde, ytor beroende på verksamhet, byggår samt
tillbyggnadsår.
Fastighetsnummer är ett unikt tiosiffrigt nummer för varje fastighet. Fastighetsnumret bestäms av
lantmäteriet.
Fastighetsbeteckning är en unik benämning för fastigheter som bestäms av lantmäteriet.
Beteckningen beskriver var fastigheten är lokaliserad och är vidare specificerad med ett nummer.
Exempelvis fastighetsbeteckningen HELSINGBORG AFRIKA 20, som är fastighet nummer 20 i området
AFRIKA i Helsingborg.
Typkod beskriver vilket typ av verksamhet som finns i fastighetens byggnader. Alla byggnader är
uppdelade efter ett tresiffrigt system mellan 100 och 899, beroende på användning och verksamhet.
Första siffran beskriver typ av byggnader i fastigheten och de två sista siffrorna specificerar
ytterligare verksamhet och användning. Tabell 2 visar huvudgrupperna för de olika typkoderna i
fastighetsregistret. För utförligare beskrivning av typkoder, se bilaga 2. [16]
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Tabell 2. Beskrivning av typkoder från Metrias fastighetsregister. [16]

Typkod
1XX
2XX
3XX
4XX
5XX
6XX
7XX
8XX

Beskrivning
Lantbruksenhet
Småhusenhet
Hyreshusenhet
Industrienheter
Ägarlägenheter
Täkter
Elproduktionsenheter
Specialenheter

Med specialenheter avses kommunala eller andra samhällsviktiga verksamheter. Dessa är skatte- och
avgiftsfria och behöver därför inte lämna uppgifter om BOA/LOA i fastighetsdeklarationen. Enligt
rapportens metod går det inte att beräkna den specifika värmeanvändningen för dessa fastigheter.
[14] [16]
Ytorna i databasen är uppdelade i hyreshusbostäder, lokaler, småhus, industrier, kontor, lager och
produktionslokaler. Varje yta har ett byggår samt eventuell tillbyggnadsår kopplad till sig. De ytor
som deklareras för flerbostadshus är bostadsarean (BOA) och lokalarean (LOA). För industrier,
kontorer och lagerlokaler är det LOA som deklareras. [17]
ID-taxenhet är taxeringsidentitetsnummer som fastigheten har. Flera fastigheter har samma IDtaxenhet när de är samtaxerade.
Taxeringsvärdet är skatteverkets beräknade taxeringsvärde på fastigheten.
Figur 4 visar ett utdrag ur Metrias fastighetsregister med de kategorierna som beskrivits i denna del.

Figur 4. Utdrag från Metrias fastighetsregister.

3.2.2 Kundregister från Öresundskraft
För denna rapport har uppgifter ur Öresundskrafts kundregister används. Databasen innehåller
uppgifter om kundnummer, namnet på fastighetsägaren, fastighetsbeteckning, anläggningsnummer,
adress, kategori, uttagspunkt, samt fjärrvärmeförbrukning för 2011 och 2012.
3.2.2.1 Beskrivning av indelningen i Öresundskrafts kundregister
Posterna kundnummer, adress och fastighetsägare är kundens uppgifter. Fastighetsbeteckning
förklaras i avsnitt 3.2.2.1..
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Kategori är ett internt system för Öresundskraft, liknande systemet för typkoder från Metrias
fastighetsregister. Systemet består av 4 siffror där de tre första anger fastighetstypen. Den sista
siffran representerar ett uppskattat procentuellt värde på hur stor del av totala värmeanvändningen
som går till uppvärmning respektive varmvatten. De kategorier som används i den här rapporten är
flerbostadshus och bostadsrättföreningar vilket är kategori 100 och 150. För övriga kategorier se
bilaga 1.
Den fjärde siffran i kategori varierar mellan 1 till 5, där 1 betyder att den uppskattade andelen av
fjärrvärmelevereransen som går åt för uppvärmning av fastigheten är 0 %, det vill säga att all värme
går till varmvatten. För siffran 2,3,4 och 5 är andelen 70 %, 80 %, 90 % respektive 100 % av
fjärrvärmen som går åt att värma upp fastigheten.
Anläggningsnummer är ett unikt nummer till varje anläggning. Till varje anläggningsnummer kan
både elanslutning, fjärrvärmeanslutning och sophämtning vara kopplat men endast en av varje. Vissa
fastigheter har flera anslutningar vilket leder till flera anläggningsnummer. De fastigheter som matas
med mer än en anslutning letas fram och adderas för att få fastighetens totala värmeanvändning.
Uttagspunkten är ett unikt nummer för varje anslutning. Det är ett EAN-nummer på arton siffror.
I databasen finns uppgifter på den levererade värmemängden för år 2011 och år 2012. Varje månad
hämtas värden från varje fastighet över fjärrvärmeförbrukningen. Det händer att värden inte hämtas
på flera månader och vid sådana tillfällen kommer mätvärden vid senare mätning delas på alla de
månader mätning avser. Då uppgifter är hämtade i februari 2013, finns det en risk att några av de
värdena för levererad värme 2012 saknas och därmed inte är kompletta. Därför har det antagits vara
mer pålitligt att använda sig av siffrorna från 2011.
Utdrag ur Öresundskrafts kundregister visas i Figur 5.

Figur 5. Utdrag från Öresundskrafts kundregister.

3.2.2.2 Normalårskorrigering av levererad fjärrvärme
Eftersom medeltemperaturen ändras över åren behöver den levererade värmen normalårskorrigeras
för att kunna jämföras mellan åren. Normalårskorrigering innebär att man jämför antalet graddagar
över ett år med graddagsmedelvärdet för ett intervall över ett antal år. Även vind och solstrålning
kan räknas med för en noggrannare korrigering av värmeförbrukningen, då beräknas graddagar enligt
energi-index. I denna rapport har förbrukningen endast korrigerats med graddagar. [18]
Innan normalårskorrigeringen beräknas är det viktigt att skilja på varmvatten- och
uppvärmningsanvändningen. Uppdelningen av varmvatten/uppvärmning som Öresundskraft har
gjort genom kategoriindelningen används som grund för att beräkna den normalårskorrigerade
levererade värmen.
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Ett normalår i Helsingborg och Ängelholm har 3034,11 graddagar. År 2011 var enligt Öresundskraft
antalet graddagar i Helsingborg och Ängelholm 3000 1 enligt Öresundskraft AB.
Värdena i kundregistret för levererade fjärrvärme har normalårskorrigeras för att få fram jämförbara
resultat enligt följande formel:
((

Där:

)

)

= normalårskorrigerade värmeleveransen

[kWh]

= levererade värmen innan normalårskorrigeringen [kWh]
= andel värme för uppvärmning

[-]

= graddagar för 2011

[

]

= graddagar för ett normalår

[

]

= andelen värme som används för varmvatten

[-]

3.2.3 Uppgifter från fastighetsägare
Ur Öresundskrafts register har uppgifter för BOA/LOA hämtats från tre stora fastighetsbolag i
Ängelholm och Helsingborg. Registret består av fastighetsbeteckning och ytor över dessa som
fastighetsägarna själva har redovisats till Öresundskraft.
Registret används till en jämförelse med de fastighetsytor som finns i Metrias fastighetsregister. För
att få samma förutsättningar för jämförelsen har BOA/LOA multiplicerats med 1,20 för att få Atemp.

3.3 Metod för databaserna
De uppgifter som tillhandahållits från Metria och Öresundskraft används i rapporten som databaser.
Det är listor över fastigheter med tillhörande information som Öresundskraft och Metria har tillgång
till. För att kunna använda uppgifterna från de båda databaserna i ett gemensamt databassystem
måste det finnas en gemensam nämnare. Utan gemensam nämnare kan inte databaserna
kommunicera med varandra och därmed inte samköras. Både Metrias och Öresundskrafts register
använder fastighetsbeteckning för identifikation av fastigheterna, därav används fastighetbeteckning
som gemensam identifikation vid samkörning.
Det finns komplikationer i hur fastighetsbeteckning skrivs. Eftersom samma fastighetsbeteckning kan
finnas både i Helsingborg och i Ängelholm måste en unik fastighetsbeckning finnas för att kunna skilja
på fastigheter a. Ge o att e ä a fastighete ”HELSINGBORG ÖRNEN ” ka de skiljas åt ed
fastighete ”ÄNGELHOLM ÖRNEN ”.
I Metrias register eskrivs fastighets ete k i g ed ”ort fastighets a
*fastighets u
er”, till
e e pel ”HELSINGBORG AFRIKA * ”. I Öresu dskrafts register för fastigheter i Helsingborg beskrivs
samma fastighet utan asterisktecknet, exempelvis ”AFRIKA ”. Återfinns inte exakt samma
1

Det värdet som Öresundskraft AB använder som graddagar för ett normalår i Helsingborg och Ängelholm.
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benämning i båda register, finns det ingen kommunikation mellan databaserna. Det är då viktigt att
den gemensamma nämnaren är beskrivet på exakt samma sätt i alla databaser som används, till
exempel ge o att ä dra fastighets etä k i gar a i Metria till ”HELSINGBORG AFRIKA ”.
När det gäller Öresundskrafts fastighetsbeskrivning för fastigheter i Ängelholm har det inte varit
uniformt för hur fastigheterna beskrivits. Utöver fastighetsnamn och fastighetsnummer finns det i
flera fall uppgifter i fastighets ete k i ge föruto fastighets a et. Uppgifter so ”:va”,
”:fast/fj”, ”va:fvj”, .fl. återfi s vilket gör det o öjligt för data aser a är ko
u i era ed
varandra. En rensning av dessa uppgifter har gemonförts för att möjliggöra samkörning av
Öresundskrafts och Metrias register i ett gemensamt databassystem.
Då flera fastigheter är samtaxerade är fastighetsytorna för de samtaxerade fastigheterna i Metrias
databas hopslagna. Exempelvis då fastighet A, B och C är samtaxerade är den yta som uppvisas den
sammanslagna ytan för de tre fastigheterna, se första steget i Figur 6. I Öresundskrafts databas över
levererad värme har fastigheterna varsin fjärrvärmeanslutning. För att få den specifika
värmeanvändningen måste mängden levererade värme från varje fjärrvärmeanslutning för de
samtaxerade fastigheterna summeras. De samtaxerade fastigheter hittas genom användning av
taxeringsidnumret som gemensam identifikation. Genom att skapa en gemensam databas, där
taxeringsnumret finns med som en kategori, går det att summera ihop all levererad värme för
samma taxeringsidnummer, se steg 2 i Figur 6.
När fjärrvärmeleveransen för de samtaxerade ytorna adderas uppstår flera poster med samma
uppgifter, se Figur 6. Fastigheterna A, B och C, som enligt stycket ovan är samtaxerade fastigheter,
får en gemensam mängd levererad fjärrvärme. Detta leder till att de tre fastigheterna exakt samma
siffror både på posten Atemp och levererad fjärrvärme, det har uppstått dubbletter i databasen.
Dubbletter plockas bort för att inte skapa missvisande information när resultaten och analysen över
flerbostadshusens specifika värmeanvändning tas fram. De tre fastigheterna får endast representeras
en gång i databasen, se steg 3 i Figur 6.
Figur 6 visar stegen för hantering av samtaxerade ytor.

Figur 6. Visuell överblick för hantering av samtaxerad fastigheter.
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Figur 7 visar den slutliga databasen, där Metrias fastighetsregister och Öresundskrafts kundregister
har sammanslagits.

Figur 7. Gemensam databas över Metrias och Öresundskrafts uppgifter.

3.4 Energideklaration
År
ko ”lage o e ergideklaratio för gg ader”. Lage i fördes la d a at ed s ftet att
gynna effektiv energianvändning för byggnader. Boverket är den myndighet som ansvarar för
energideklarationer.
Byggnader som skall energideklareras är byggnader med typkod som börjar med 8, specialbyggnader,
med en area över 1000 m2 som exempelvis bibliotek, sjukhus, skolor och simhallar. Vidare skall
hyres- och bostadsrätter, lokaler som hyrs ut energideklareras. Även en- och tvåbostadshus som hyrs
ut hör till denna kategori. Alla byggnader skall vid försäljningstillfället vara energideklarerade och nya
byggnader skall senast två år efter byggnaden tagits i bruk vara energideklarerade. [19]
Det finns även byggnader som är undantagna deklarering som byggnader för religiös verksamhet,
fritidshus samt industrier och verkstäder. [19]
Energideklarationen inleds med uppgifter för identifiering av byggnaden där bland annat
fastighetsbeteckning, byggnadsidentifikation och adress fylls i. Därefter skall byggnadens Atemp
redovisas och fastighetens verksamhet preciseras. Total Atemp för en byggnad fördelas över olika ytor
som bostäder, kontor och lokaler. [20]
Följande del i energideklarationen behandlar energianvändningen för byggnaden och här anges
energiförbrukningen under en tolvmånadersperiod. Värmeanvändningen fördelas över de
uppvärmningstyper byggnaden har då flera uppvärmningssystem tillämpas. Energin för
uppvärmningen är skild från energin till varmvattenberedning. Summan av värdena från
uppvärmning – och elförbrukningen adderas för få fram ett totalt värde i kWh/m2 för byggnaden. I
energideklarationen redovisas även elförbrukningen i kWh/m2 samt ett referensvärde för liknande
byggnaders energiprestanda. [20]
Vidare skall uppgifter om ventilationssystem för byggnaden fyllas i. Övriga uppgifter som behandlas i
energideklarationen är inte relevanta för rapporten och har därför inte beskrivits vidare. [20]
E ligt § i ”förord i ge o e ergideklaratio för gg ader” får overket e dast lä a ut listor
över energideklarationer för framtagande av statistik och forskning. Eftersom rapporten genomförs i
sammarbete med Öresundskraft kan uppgifterna användas i syfte för marknadsföring och därmed
kan inte lämnas ut. Däremot går det att beställa enskilda energideklarationer.
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3.5 Urval
Att endast använda flerbostadhus ger möjlighet till att gå in på djupet på resultatet. Detta för att
flerbostadshusens specifika värmeanvändning generellt inte varierar kraftigt. De resultat som avviker
kan därför anses orimliga och urval av dessa ger möjlighet till fördjupad analys av metoden.
För att jämföra och analysera uppgifter från Metrias fastighetsregister och Öresundskrafts
kundregister har energideklarationer för valda fastigheter beställts. Åtta fastigheter från Helsingborg
och Ängelholm har valts ut utifrån deras specifika värmebehov. Sex av dessa avviker markant från de
1326 fastigheter i rapporten, tre har hög värmeanvändning och tre har låg värmeanvändning.
Ytterligare två energideklarationer har beställts för fastigheter med specifik värmeanvändning kring
medianvärdet.
Syftet med urvalen är att analysera och undersöka om det är finns felaktiga eller avvikande uppgifter
i databaserna.
De uppgifter som jämförs är Atemp och den levererade fjärrvärmen till fastigheten. Det är även
intressant att undersöka om det finns andra uppvärmningssystem i byggnaderna, för vidare analys av
de avvikande fastigheterna med låg värmeanvändning.
I fallen där ytor eller levererad fjärrvärme skiljer sig markant används flygfoto för att få en tydligare
bild över orsaker till detta.
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4. Resultat
4.1 Specifika värmebehovet
Figur 8 visar fördelning över det specifika värmebehovet för 1326 fastigheter med flerbostadshus i
Helsingborg och Ängelholm. Den specifika värmeanvändningen varierar från 2,8 kWh/m2 till strax
över 2 600 kWh/m2 med en median på 108,64 kWh/m2 och ett medelvärde på 145,29 kWh/m2.
Eftersom de extremt höga och låga värdena inte anses rimliga ger medelvärdet ett missvisande
resultat. Medianvärdet visar däremot ett mer tillförlitligt genomsnittsvärde för flerbostadshusen i
Helsingborg och Ängelholm.
I Figur 8 går det att tyda en gles linje som går i princip rakt upp för den nittionde percentilen och
uppåt, från ungefär 170 kWh/m2 till över 2000 kWh/m2. Samma gäller upp till den tionde percentilen,
från 2 kWh/m2 till 64 kWh/m2, även om de inte är en lika gles och brant linje så dyker grafen ner mot
noll.

kWh/m2

Fördelning av specifik värmeanvändning år 2011 i
kWh/m2, år
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Figur 8. Fördelning av den specifika värmeanvändningen för 1326 fastigheter med flerbostadshus i Helsingborg och
Ängelholm, 2011.

Figur 2 i inledningen av rapporten visar att specifika värmebehovet för flerbostadshus i Sverige var
119 kWh/m2 för 2011. I Helsingborg och Ängelholm är medianvärdet 109 kWh/m2 och ligger under
det nationella värdet för specifik värmeanvändning för år 2011.
I Figur 8 visas alla fastigheterna utifrån deras specifika värmeanvändning, men det går inte att avgöra
i vilken storleksordning den levererade värmen eller den tempererade ytan är. Två fastigheter med
samma specifika värmeanvändning kan till exempelvis ha stora skillnader i levererad värmemängd.
Figur 9 och Figur 10 visar tydligt sambandet mellan levererad värme och Atemp i förhållande till den
10e och 90e percentilen.
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I Figur 9 visar de två röda linjerna gränserna för den 10e och 90e percentilen och den gröna linjen
markera medianvärdet på 109 kWh/m2. Det är kompakt vid de första 5 000 m2, därefter är det
glesare och det går att tyda ett mönster som följer den gröna linjen.
För fastigheter med en Atemp över 12 000 m2 är det ingen som hamnar på en specifik
värmeanvändning över 149 kWh/m2, flertalet av dessa hamnar inom den 10e och 90e percentilen
och endast ett tiotal under den.

Fastigheters ytor och värmeförbrukning

kWh/år

2 000 000

200 000

20 000

m2

2 000
80

800

8 000

80 000

Figur 9. Levererad värme fördelat per ytstorlek upp till 50 000 m2.

Enligt Figur 9 har stor andel av fastigheteren en Atemp under 5 000 m2. För att få en bättre uppfattning
över hur spridningen ser ut för fastigheter upp till 5 000 m2 Atemp, visas en mer detaljerad graf i Figur
10.
Återigen visar de röda linjerna i Figur 10 gränserna för den 10e och 90e percentilen och den gröna
linjen medianvärdet. De flesta fastigheterna ligger inom de rödmarkerade gränserna och det går att
tyda ett mönster som följer den gröna linjen. För de fastigheterna utanför de röda gränserna hamnar
en klar majoritet av fastigheterna under 1 500 m2 ovanför den övre gränsen för den 90e percentilen.
Ju mer ytorna ökar, ju fler fastigheter hamnar under den 10e percentilen. Variationen på levererad
värme är stor för många av ytorna. För fastigheter med en Atemp mellan 300 - 500 m2 är spridningen
extra synlig med vad som liknas en vertikal linje upp till 750 000 kWh/år.
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Fastigheters ytor och värmeförbrukning för fastigheter
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Figur 10. Levererad värme fördelat per ytstorlek upp till 5 000 m2.

Den specifika värmeanvändningen för flerbostadshus skiljer sig inte märkvärt mellan orterna. Både
Helsingborg och Ängelholm uppvisar extremvärden med specifik värmeanvändning på över 2000
kWh/m2 och under 20 kWh/m2, enligt Tabell 3.
Tabell 3. De fem lägsta respektive högsta värdena för Helsingborg och Ängelholm.

Lägsta värdena [kWh/m2]

Högsta värdena [kWh/m2]

Helsingborg

Ängelholm

2,31

4,75

2,85
8,13

9,29
11,47

11,42

12,33

12,41

15,31

2099,05

1120,35

2392,03
2425,97

1183,73
1341,57

2554,21

1542,09

2611,41

2024,54

4.2 Byggårsgraf
Den specifika värmeanvändningen för flerbostads skiljer beroende på vilket år byggnaden är byggd.
Trenden visar att den specifika värmeanvändningen minskar ju nyare byggnaden är. Däremot kan
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värdena skilja sig en hel del för flerbostadshus byggda under samma år. Under 30-talet finns
flerbostadshus med en specifik värmeanvändning upp mot 420 kWh/m2 medan en annan byggnad
kan ha ett specifikt värmebehov under 20 kWh/m2. Samma variation kan betraktas under flertalet av
årtiondena2. Figur 11 visar det specifika värmebehovet för flerbostadhus fördelat per byggår.
Figur 11 visar att flera flerbostadshus är byggda 1929, men detta är inte alltid ett korrekt byggår för
byggnaden. Enligt skatteverkets fastighetsdeklaration bestäms taxeringsvärdet bland annat av
värdeåret. Om inga till- eller ombyggnationer har utförts kommer byggnadernas värdeår vara
nybyggnadsår, dock tidigast 1929. Det innebär att byggnader byggda tidigare är 1929, där det inte
utförts till- eller ombyggnationer, har i Metrias databas byggår 1929. [21]

Specifik värmeanvädning per byggår
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Figur 11. Specifik värmeanvändning för flerbostadshus indelat i byggår med värden från 2011.

Rapporte ”Vär ea vä d i g i lokaler o h fler ostadshus” visar att skill ader för ggår, ort o h
ventilationssystem är en avgörande faktor för byggnaders specifika värmeanvändning. Här kan det
konstateras att trenden visar att den specifika värmeanvändningen sjunker med byggåren, dock är
spridningen stor för varje byggår. Att endast undersöka byggnaders byggår för att analysera den
specifika värmeanvändningen är inte ett metodiskt tillvägagångssätt för att hitta låg- och
höganvändare. [5]

4.3 Metria jämfört fastighetsbolags egna uppgifter
Följande avsnitt presenterar en jämförelse för Atemp mellan värden från Metrias fastighetsregister
med fastighetsbolagens redovisade BOA/LOA till Öresundskraft. Vidare jämförs även den specifika
värmeanvändningen för ytorna. Fastighetsbolag 1 och 3 äger fastigheter med flerbostadshus i
Helsingborg, medan fastighetsbolag 2 har fastigheter med flerbostadshus i Ängelholm.
4.3.1 Fastighetsbolag 1
Från fastighetsbolag 1 har uppgifter för 29 fastigheters Atemp jämförts med Metrias fastighetsregister.
Resultat visas i Figur 12.

2

Vissa årtionden har få mätpunkter och visar därför inte samma variation.
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I jämförelsen skiljer sig 13 av fastigheterna, medan 16 har samma värden. För 7 av de 13 fallen där
Atemp skiljer sig har Metria den större ytan. Av alla fastigheterna är det fyra vars skillnad är större än
13 %. Störst skillnad finns för fastigheterna C och Ö. För fastighet C är uppgifterna från
fastighetsbolag 1 tio gånger större än från Metria. För fastighet C är det Metrias yta som är mer än
dubbel så stor än fastighetsbolagets uppgifter, med en skillnad på 24 620 m2.

Jämförelse av Atemp för fastighetsbolag 1
Fastighetsbolag 1
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Figur 12. Jämförelse av Atemp för flerbostadshus inom fastighetsbolag 1.

Det finns ingen strukturell avvikelse mellan Metrias och Fastighetsbolag 1s värden. Metrias uppgifter
är varken större eller mindre för de fall som skiljer sig. Variationen kan bero på att det är svårt att
beräkna Atemp eller att olika uppskattningar har gjorts då ytorna deklarerats till
fastighetsdeklarationen och Öresundskraft.
De 25 flerbostadshus vars skillnad är mindre än 12 % har en specifik värmeanvändning kring
medianvärdet på 109 kWh/m2. För de tre fastigheter som har stora ytskillnader, avviker den
specifika värmeanvändningen för ena ytan från medianvärdet, se Figur 13.
Fastighet C ger Metrias yta en specifik värmeanvändning på 743 kWh/m2 jämfört med 73 kWh/m2
med uppgifterna direkt från fastighetsbolaget. För fastighet Ö är det fastighetsbolagets siffror som
ger det största värdet med en specifik värmeanvändning på 211 kWh/m2, jämfört med 101 kWh/m2
för Metrias uppgifter. Fastighet A har värdena 65 kWh/m2 med fastighetsbolagets siffror, vilket ligger
mellan den 10e och 90e percentilen i Figur 8, och 39 kWh/m2 med Metrias uppgifter.
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Figur 13. Jämförelse av specifik värmeanvändning för flerbostadshus inom fastighetsbolag 1.

För fastighetsbolag 1 finns minst ett värde för den specifika värmeanvändning som kan anses
acceptabelt. Inget tyder på att Metrias uppgifter är mer rimliga än fastighetsbolagets egna siffror,
eller vice versa, då båda uppvisar värden som resulterar i att värmeanvändningen hamnar utanför
gränserna för den 10e och 90e percentilen, fastighet C och fastighet Ö.
4.3.2 Fastighetsbolag 2
För fastighetsbolag 2 har ytor och specifik värmeanvändning för tio fastigheter med flerbostadshus
jämförts, vilket redovisas i Figur 14 och Figur 15.
Av de tio fastigheterna är det två fastigheter vars ytor stämmer mellan Metria och fastighetsbolagets
uppgifter. Vidare är skillnaden för 6 av 10 mindre eller lika med 4 %. Dock är variationen på ytorna
stora, för den fastigheten vars skillnad är 4 %, är Atemp enligt Metria 5 937,6 m2 och 5694 m2 enligt
fastighetsägare. Trotts att den procentuella skillnaden är liten skiljer sig ytorna med 243,6 m2, vilket
kan anses som stor. För de andra lägenheterna med skillnad under 4 % är ytvariationen under 62 m 2.
Två fastigheter har större procentuell skillnad i A temp, fastighet H med 38 % och fastighet I med 21 %.
Fastighet I redovisar störst ytvariation har enligt Metria en Atemp på 9 764,4 m2 jämför med 7 759,8
m2 enligt fastighetsbolagets siffror, skillnaden är 2 004,6 m2. Fastighet H redovisar näst störst
variation med 413,4 m2 skillnad.
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Figur 14. Jämförelse av Atemp för flerbostadshus inom fastighetsbolag 2.

Figur 15 visar jämförelsen av den specifika värmeanvändningen mellan uppgifterna från Metria och
fastighetsbolaget.
Flerbostadshusen i fastigheterna A, B och C uppvisar låga värden, båda uppgifterna ligger under den
10e percentieln. För de andra fastigheterna hamnar båda värdena inom gränserna för den 10e och
90e percentilen. Fastighet I, vars skillnad i yta är över 2 000 m2 har en specifik värmeanvändning på
89 respektive 103 kWh/m2. Störst skillnad i specifik värmeanvändning står fastighet H för, med 100
kWh/m2 enligt fastighetbolagets egna siffror mot 162 kWh/m 2 med Metrias uppgifter.
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Figur 15. Jämförelse av specifik värmeanvändning för flerbostadshus inom fastighetsbolag 2.
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Det är svårt att urskilja ett mönster för vilka uppgifter som är rimligast. För fastighet A, B och C är
båda värdena utanför den 10e och 90e percentilen och en orsaksanalys bör genomföras. För de
andra fastigheterna hamnar den specifika värmeanvändningen inom den 10e och 90e percentilen
trots att skillnaden inom vissa fastigheter är stora. Det går då inte att avgöra vilket av dessa två
värden som är mest korrekt.
4.3.3 Fastighetsbolag 3
För fastighetsbolag 3 har Öresundskraft uppgifter på ytor för 25 fastigheter med flerbostadshus. I
Figur 16 jämförs Atemp för dessa med Metrias fastighetsregister.
I jämförelsen är det 6 fastigheter som har samma Atemp. I 21 av fallen är skillnaden mindre än 5 %, där
den största skillnaden ligger kring 300 m2, dock är merpartnern under 100m2. För 3 av fallen,
fastighet E,G och J, är skillnaden strax över 10 %. Skillnaden i kvadratmeter är 3031 m2, 1 579 m2
respektive 612 m2. Största skillnaden står fastighet X för, med 73,9 % skillnad eller 11 264 m2.
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Figur 16. Jämförelse av Atemp för flerbostadshus inom fastighetsbolag 3.

Återigen finns inget mönster för vilka uppgifter som är störst. I 8 av fallen är det fastighetsbolag 3s
egna siffror som redovisar största arean jämfört med 10 med Metrias värden. Däremot är det
uppgifterna i Metria som är störst i de tre fall då skillnaden är större än 1000 m2.
I Figur 17 jämförs den specifika värmeanvändningen för ytorna från fastighetsbolag 3 och de från
Metrias fastighetsregister.
Variationen ligger mellan 2,3 kWh/m2 upp till 140 kWh/m2 och generellt är värdena låga. Endast 4
flerbostadshus har en specifik värmeanvändning över 100 kWh/m2 och 7 av fastigheter har värden
under 50 kWh/m2.
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Figur 17. Jämförelse av specifik värmeanvändning för flerbostadshus inom fastighetsbolag 3.

Det är svårt att urskilja vilka värden som är rimligast förutom för fastighet X. Där är den specifika
värmeanvändningen 138 kWh/m2 med fastighetsbolagets uppgifter, jämfört med 36 kWh/m2 med
Metrias uppgifter. I det fallet kan det antas att Metrias uppgifter inte stämmer.
Fastighet A visar en specifik värmeanvändning på 2,6 kWh/m2. Uppgifter för levererad värme bör
dubbelkollas och vidare analyseras. En möjlig orsak till det låga värdet är yterliggare en
anslutningspunkt till flerbostadshuset som inte är korrekt redovisat i databasen eller som inte har
summeras till fastigheten. I det senare fallet är det ett möjligt metodfel.
Fastigheterna med specifik värmeanvändning under 50 kWh/m2 bör även de analyseras närmare.

4.4 Urval
4.4.1 Jämförelse
Figurerna i följande avsnitt visar jämförelsen för Atemp och fjärrvärmeleverans från de valda
energideklarationerna samt från Metria och Öresundskraft. Värdena varierar kraftigt för Atemp och
mängden levererad fjärrvärme. En ingående analys för sex av de åtta fastigheterna finns i nästa
avsnitt.
Figur 18 visar jämförelsen för Atemp. Inga av ytorna inom samma fastighet är lika stora och i flera fall
skiljer det flera hundra procent, exempelvis fastighet A, C och F.
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Figur 18. Skillnaden i Atemp mellan energideklaration och Metrias fastighetsregister.

Skillnaden mellan de mindre variationerna för A temp kan bero på metoden för omräkning till Atemp från
BOA och LOA eller BTA. Enligt energiverkets tabell som används i denna rapport för omräkning från
Metria har värdet 1,2 multiplicerats med BOA+LOA medan energideklarationen multiplicerar BOA
och LOA med 1,25 då det finns uppvärmd källare i fastigheten samt med 1,15 om det inte finns
uppvärmd källare.
Figur 19 visar den normalgradskorrigerade mängden fjärrvärme till fastigheterna. Resultatet visar en
skillnad mellan energideklarationerna och Öresundskrafts kundregister för alla fastigheter. För
fastigheterna B, G och H är skillnaden störst.

kWh / år
800 000

Levererad fjärrvärme enligt fastighetsregistret och
energideklarationen
Energideklaration

700 000

Öresundskraft

600 000
500 000
400 000
300 000
200 000

100 000
0

Figur 19. Skillnad i levererad fjärrvärme mellan energideklaration och Öresundskrafts kundregister.

23

En anledning till de små differenserna för levererad fjärrvärme mellan Öresundskraft och
energideklarationen kan vara fördelningen mellan uppvärmning och varmvatten. Eftersom
varmvattenanvändningen skall plockas bort innan normalårskorrigeringen utförs kan detta leda till
fel då olika mängder varmvatten plockas bort då en energideklaration genomförs samt genom
kategorisystemet på Öresundskraft.
Där skillnaden är störst krävs djupare analys för att hitta orsaker till detta.
Figur 20 visar skillnaden mellan den specifika värmeanvändningen mellan energideklarationens
uppgifter samt de uppgifter som rapporten fått fram. Alla fastigheter utom D och E uppvisar stora
differenser. Det var även dessa som i urvalsgruppen hade värden nära medianvärdet. De övriga
fastigheterna analyseras djupgående i nästa avsnitt.
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Figur 20. Skillnaden för specifika värmeanvändningen baserat på energideklarationer samt rapportens beräknade
värden.

Tabell 4 visar typkoder och annan utvald information från energideklarationerna samt vilken kategori
de tilldelats i Öresundskraft kundregister.
Tabell 4. Information om urvalsgruppens typkod, kategori, ventilationstyp, datum för energideklarationens hämtade
värmeanvändning samt om fastigheten har andra uppvärmningssystem.

Fastighet

Typkod

Kategori

Ventilationstyp

Period för
energiuppgifter
År/Månad

Annan
uppvärmning

Fastighet A

220

150-2

S

06/01-06/12

Nej

Fastighet B

220

100-3

F

05/01-05/12

Nej

Fastighet C

320, 823

100-2

F, FTX

08/05-09/04

Nej

Fastighet D

321

100-2

F

07/05-08/04

Nej

Fastighet E

320

100-2

F

08/01-08/12

Nej

Fastighet F

324

150-2

F

07/01-07/12

Nej

Fastighet G

325

100-3

FTX

08/01-08/12

Nej

Fastighet H

320

100-2

S

07/12-08/11

Nej
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Enligt avgränsningen med Öresundskrafts kategorisystem behandlar rapporten endast fastigheter
med kategorinummer 100-X samt 150-X. Detta är enligt Öresundskraft flerfamiljshus och
bostadsrättsföreningar, men enligt Tabell 4 har även garage, typkod 324, och olika typer av lokaler,
typkod 325, tagits med. Ett problem att mer än bara flerbostadhus och bostadsrättsföreningar
hamnar inom kategori 100 och 150.
Tabell 4 visar även från vilken period uppgifterna om värmeanvändningen är hämtade.
Öresundskrafts uppgifter är hämtade från 2011 och skiljer från de år energideklarationerna är
utförda. Då vissa av fastigheterna och delar av andra innehåller lokaler kan en förklaring till
differensen för värmeanvändningen vara att lokalerna mellan åren har skiftat bruksområde eller stått
tomma. Differensen för energileveransen kan även bero på flytt till och från fastigheter. Exempelvis
skiljer varmvattenanvändningen för familjer med tonåringar och för ett hem med pensionärer.
4.4.2 Fördjupad analys över urval med avvikande värden.
Följande flygfoton överblickar utvalda fastigheter från urvalen samt dess omgivning.
4.4.2.1 Fastighet A
Figur 18 visar att ytan för fastighet A skiljer stort mellan energideklarationen och ytan från Metria.
Enligt energideklarationen skall fastighet A:s yta vara 3 860 m2 och enligt Metria 219 m2. Då endast
två adresser finns på fastighet A enligt energideklarationen, rödmarkerade på Bild 1, stämmer inte
energideklarationens yta för fastigheten.

Bild 1. Fastighet A är rödmarkerad på kartan och ligger i ett område med flertalet liknande hus vilket markerats med
blått. Bild från Lantmäteriet med medgivande: 12013/0060
Källa: hitta.se
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Inom den blåmarkerade linjen i Bild 1 finns 32 lägenheter, varav 31 är exakt likadana och den
markerade lägenheten i rött är en dubbellägenhet. En jämn fördelning av lika stor lägenheten blir för
fastigheten 33 andelar. Ytan för lägenheten i rött är enligt Metria 220 m2. Då det är en
dubbellägenheten blir ytan per lägenhet 110 m 2. Total Atemp för fastigheten blir därmed 3300 m2, en
yta som stämmer bättre överens med energideklarationen. Det kan vara så att hela ytan för
lägenheterna inom blåmarkerad linje är samdeklarerade även om det inte framgår av
energideklarationen och att hela detta område endast har en anslutningspunkt för fjärrvärme.
4.4.2.2 Fastighet B
Fastighet B som är rödmarkerad i Bild 2 ligger på samma storleksnivå jämfört Metria och
energideklarationen. Däremot skiljer mängden levererad fjärrvärme med en faktor 3,6.
Vid kontakt med servicetekniker från fastighetsbolaget, visar det sig att de blåmarkerade husen på
Bild 2 delar på samma fjärrvärmeanslutning. Från Öresundskrafts databas ges endast anslutningarnas
adresser som i detta fall går till det rödmarkerade huset. På grund av det får den rödmarkerade
fastigheten hela värmeanvändningen fördelat över dess yta vilket leder till för hög specifik
värmeanvändning.

Bild 2. Fastighet B är rödmarkerad på kartan. Vid fastighet B ligger även ytterligare 3 liknande hus vilka markerats med
blått. Bild från Lantmäteriet med medgivande: 12013/0060
Källa: hitta.se

4.4.2.3 Fastighet C
Inom fastigheten C som visas i Bild 3, ligger fler än en byggnad. Dessa byggnader är deklarerade var
för sig. Då den ena av dessa byggnader har typkod med startsiffran 8, specialenheter (skatte- och
avgiftsfria), finns inte dennas yta med i Metrias fastighetsregister eftersom den inte behöver
fastighetstaxeras. Däremot finns det ytor i Metrias fastighetsregister för byggnaden markerat i rött
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enligt Bild 3. Detta leder till att ytan i förhållande till den totala fjärrvärmeleveransen blir för liten och
därmed blir den specifika värmeanvändningen stor.

Bild 3. Fastighet C är blåmarkerad på kartan. Röd markering visar flerbostadshuset. Bild från Lantmäteriet med
medgivande: 12013/0060. Källa: hitta.se

4.4.2.4 Fastighet F
Differensen för den specifika värmeanvändningen hos fastighet F, Bild 4, beror på att ytorna från
Metria och energideklarationen är olika stora vilket kan utläsas ur Figur 18, sida 23. Ytorna är 800 m2
enligt energideklarationen och 7 932 m2 enligt Metria. Däremot ligger mängden levererad fjärvärme
på samma nivå vilket kan ses i Figur 19, sida 23. Energideklarationens yta stämmer bättre överens än
Metrias ytor vilket kan ses på Bild 4.
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Bild 4. Fastighet F är rödmarkerad på kartan. Bild från Lantmäteriet med medgivande: 12013/0060
Källa: hitta.se

Fastighet F är ett parkeringsgarage vilket kan utläsas från Tabell 4, som visar fastigheternas typkoder.
Värdena från Metria är BOA/LOA och tar ingen hänsyn till om ytorna är uppvärma eller inte. Här är
det troligt att Metria räknar fastighetens totala yta och inte bara de uppvärmda ytorna. Detta är
troligtvis förklaringen till den låga specifika värmeanvändningen.
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4.4.2.5 Fastighet G
Som man kan se i Figur 18 och Figur 19 är skillnad i Atemp och differensen för levererad fjärrvärme
mycket stor mellan energideklarationen och Öresundskraft för fastighet G, Bild 5.

Bild 5. Byggnaderna på fastighet G är rödmarkerade på kartan. Bild från Lantmäteriet med medgivande: 12013/0060
Källa: hitta.se

Tabell 4 visar att typkoden för denna fastighet är 325 vilket betyder hyreshusenhet huvudsakligen
lokaler. Eftersom uppgifterna om energianvändningen är från 2008 kan byggnadens användning ha
förändrats fram till 2011, vilket är året för uppgifterna från Öresundskraft. Exempelvis kan flertalet
lokaler stå tomma eller användas i mindre utsträckning än tidigare.
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4.4.2.6 Fastighet H
Fastighet H, Bild 6, har nästan lika stora ytor, dock skiljer mängden levererad fjärvärme.

Bild 6. Fastighet H är rödmarkerad på kartan. Bild från Lantmäteriet med medgivande: 12013/0060
Källa: hitta.se

Eftersom fastigheten till största del består av bostäder och har en yta kring 1 850 m2, Figur 18, bör
uppgifterna om leveransmängd från Öresundskraft vara felaktigt. Enligt Figur 19 är den levererade
fjärrvärmemängden till fastigheten 20 673 kWh, detta är alldeles för lågt för ett flerbostadshus av
dess storlek. En annan möjlighet är även att delar av byggnaden matas med fjärrvärme från andra
närliggande fastigheter.

30

5. Diskussion
Huvudmålet med examensarbetet var först och främst att undersöka ifall det går att få fram den
specifika värmeanvändningen för flerbostadshus i Helsingborg och Ängelholm med Metrias
fastighetsregister och Öresundskraft kundregister. Ett annat mål var att analysera resultatet och
bedöma ifall de resultat som beräknats är rimliga och korrekta. Har dessa mål uppnåtts?
I först fallet är svaret ja. Vi har lyckats samköra Metrias fastighetsregister med Öresundskrafts
kundregister och beräknat den specifika värmeanvändningen för fastigheter med flerbostadshus. I
det andra fallet, om resultatet är rimligt och korrekt, är svaret; inte helt och hållet - i alla fall inte för
alla fastigheter.
Tittar man på Figur 2, som visar flerbostadshusens specifika värmebehov fram till 2011, visar figuren
att värdena från våra resultat borde ligga runt 119 kWh/m2. För 80 - 90 % av fallen är det så att den
specifika värmeanvändningen hamnar inom eller angränsande till den så kallade normala
spridningen, men för resten har rimligheten över resultatet ifrågasatts. Fastigheter med över 2 000
kWh/m2 samt under 10 kWh/m2 har förekommit i resultatet vilket tydligt visar på att det finns
indatafel.
Genom våra urval har vi kunnat konstatera och spekulera över vissa orsaker till detta. Bland annat
har felaktig kategorisering av fastigheterna förekommit. Avgränsningen för rapporten är
flerbostadshus, men både garage och specialenheter har förekommit vilket har gett orimliga svar. En
annan orsak har varit att fler byggnader är kopplade till fjärrvärmeanslutningspunkten än vad som
kunnat identifieras, vilket har gett orimligt höga värden. Det har spekulerats över en tredje orsak, att
en byggnad har flera fjärrvärmeanslutningar än det som redovisats. Detta gav fastigheten en orimlig
låg värmeanvändning.
En nackdel med de databaser som används är att det är svårt att få tag på enskilda byggnaders
värmeanvändning. Metrias fastighetsregister är strukturerad efter fastigheter, inte byggnader. Likaså
för Öresundkrafts kundregister. Det är ett bekymmer då problem oftast finns på byggnadsnivå, inte
på fastighetsnivå. Det blir extra tydligt när man tittar på de samtaxerade fastigheterna. I
fastighetsdeklarationen summeras alla fastigheters ytor ihop när de samdeklareras. Det är då
omöjligt att genom Metrias fastighetsregister få fram enskilda fastigheters ytor om de är
samtaxerade. Hur upptäcks problem till ett litet flerbostadhus vars area är 10 % av den totala
samtaxerade ytan, men med en specifik värmeanvändning mer än dubbel så stor som de andra
byggnaderna? Den specifika värmeanvändningen för de samtaxerade fastigheterna kommer
antagligen vara över medelvärdet men ändå hamna inom den normala spridningen. Resultatet
kommer att jämnas ut och de mindre byggnadernas höga värden försvinner i mängden, trots att
fastigheten behöver åtgärdas.
Det finns stora skillnader vid jämförelser för A temp mellan Metrias fastighetsregister,
enerdideklarationer och med fastighetsbolagens egna inskickade uppgifter. Ibland är det små
variationer med en skillnad på 0-15 %. Resultatet för dessa innebär inte några problem. Om en
fastighet har 115 kWh/m2 jämfört med 100 kWh/m2 kommer de att anses vara inom den normala
spridningen. Däremot skiljer sig vissa ytor markant och dessa orsaker har redan diskuterats.
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I den här rapporten har endast flerbostadshus används i beräkningen av den specifika
värmeanvändningen. Det har varit väldigt tacksamt då flerbostadshus generellt har en jämn
värmeanvändning och att det är enkelt att räkna Atemp från BOA/LOA.
Skall metoden användas till andra verksamheter krävs det mer ingående uppgifter om fastigheterna
och verksamheterna. Dels måste information finnas om hela LOA skall vara Atemp. Dels måste det
finnas information om typ av verksamhet för att kunna bedöma huruvida den specifika
värmeanvändningen är rimlig eller inte. Det är stor skillnad på en industri som använder sig av
fjärrvärme i sina processer och en lagerlokal som inte behöver värma upp delar av lagret.
En nackdel med Metrias fastighetsregister är att det inte alltid finns med BOA/LOA för
specialenheter. Det innebär att det måste användas en annan källa för uppgifter om dessa ytor för
att få en komplett bild för alla fastigheters värmeanvändning anslutna till fjärrvärmenätet. Därmed är
inte denna metod en ideal metod som omfattar alla fjärrvärmeleverantörens fastigheter.
Även om det finns nackdelar med metoden ger den ändå en översikt över flerbostadshusens
specifika värmeanvändning och kan visa på vilka fastigheter som kan har för låg eller för hög
värmeanvändning. Det utfördes två fördjupningar på fastigheter inom den normala spridningen och
resultatet bekräftade deras värden. Det tyder på att 80-90 % av fastigheterna har rimliga värden
medan resten är objekt för vidare analys.
Metoden används med fördel i alla nät och som en grov sammanfattning över den specifika
värmeanvändningen för fjärrvärmebolagets kunder.
Det viktigaste för att få ett mer exakt resultat är att få ut mer information om fastigheterna. Ju mer
man vet om fastigheten och verksamheten i byggnaderna, desto lättare kommer det att bli att
analysera resultatet. Information om ventilationssystem, andra uppvärmningssystem,
renovering/tilläggsisolering, verksamhet, m.m. är viktiga data för att analysera resultat. Detta är
speciellt viktig för framtagning av den specifika värmeanvändningen för fastigheter med byggnader
som har annan verksamhet än flerbostadhus.
Det måste nämnas att liknande metoder inte finns sedan tidigare. Denna metod skall ses som ett
första steg för framtagande av metoder för att beräkna den specifika värmeanvändningen för
fjärrvärmeanslutna fastigheter.
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6. Slutsats
Det finns flera fördelar med att använda Metrias fastighetsregister som grund för beräkning av den
specifika värmeanvändningen för fastigheter.






80 – 90 % rimliga värden på resultatet
Billig och enkel metod
Kan implementeras snabbt och effektivt
Tydlig överblick för fördelningen över den specifika värmeanvändningen
Passar alla nät

Några av nackdelarna är:



Specialenheters ytor är inte alltid redovisade, vilket omintetgör möjligheten att beräkna den
specifika värmeanvändningen
Samtaxering på flera fastigheter kan ge avvikande resultat för enskilda fastigheter

6.1 Åtgärder för implementering
Åtgärder för förbättring av metoden på Öresundskraft:





Rensa tilläggsinformation i kolumnen för fastighetsbeteckningen
Införa en kolumn med unik fastighetsbetäckning med ortsnamnet och fastighetsbeteckning
Komplettera kategorisystemet med typkoder
Införa rutiner för insamling av ytterligare information vid kundkontakt/service

För att få bättre uppgifter gällande ytorna efter en första gallring med hjälp av metoden är det viktigt
att hålla kontakt med kunder och kontinuerligt få information om Atemp och annan information som
kan påverka fastighetens specifika värmeanvändning.

33

Litteraturförteckning
1. Öresundskraft. Om Öresundskraft. www.oresundskraft.se. [Online] den 19e februari 2013.
http://www.oresundskraft.se/om-oeresundskraft/oeresundskraft-i-korthet/.
2. Ibid. Om Öresundskraft. www.oresundskraft.se. [Online] den 19e februari 2013.
http://www.oresundskraft.se/om-oeresundskraft/oeresundskraft-i-korthet/historik/.
3. Svensk Fjärrvärme. Fjärrvärme-A Real Success Story. www.svenskfjarrvarme.se. [Online] den 21a
februari 2013.
http://svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter%20och%20dokument%20INTE%20Fj%C3%A4rrsyn/Ovr
iga_rapporter/Fjarrvarmens_historia/Fj%C3%A4rrv%C3%A4rme_story.pdf.
4. Energimyndigheten. Energistatistik för flerbostadshus 2011. u.o. : Statens energimyndighet, 2012.
ISSN 1654-7543.
5. Andreasson, Mats, Borgström, Margaretha och Werner, Sven. Värmeanvädning i Flerbostadshus
och Lokaler. u.o. : Svensk Fjärrvärme, 2009. ISBN 978-91-7381-019-7.
6. SIS - Bygg och anläggning . Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler. u.o. :
SIS, 1999. SS 02 10 53.
7. Boverket. Energihushållning. www.boverket.se. [Online] den 3:e mars 2013.
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-ochkonstruktionsregler/BBR_19/Avsnitt/9-Energihushallning.pdf.
8. Sveriges Rikes Lag.
9. Antell, Malin. En jämförelse mellan uppmätt och framräknad A-temp. Uppsala Univeristet :
Institutionen för teknikvetenskaper, Byggnadsteknik, Uppsala Univeristet, 2013.
10. Energimyndigheten; Sveriges Kommuner och Landsting. Nyckeltal energi och klimat 2011. u.o. :
Sveriges Kommuner och Landsting, 2011. ISBN 978-91-7164-755-9.
11. Energimyndigheten. Omräkningstabell lokalytor. www.energimyndigheten.se. [Online] den 7e
januari 2013. [Citat: den 13e Mars 2013.]
http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Energieffektiva%20myndigheter/St%
C3%B6d_mallar/Mallar%2020130107/Omr%C3%A4kningstabell_lokalytor%20(Energianv%C3%A4ndn
ing%20i%20lokaler)_%20PB1_sparad%20till%20xls.xls.
12. AB, Metria. Om Metria: Ledande konsultföretag inom geografisk information. Metria AB. [Online]
[Citat: den 18e februari 2013.] http://www.metria.se/Om-Metria/.
13. Riksdag, Sverige. Betänkande 2010/11:CU10 Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division
Metria. Sverige Riksdag. [Online] [Citat: den 18e februari 2013.]
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottensdokument/Betankanden/Arenden/201011/CU10/.
14. Skatteverket. Telefonsamtal med skatteverket. den 18e februari 2013.

34

15. Ibid. Beräkna taxeringsvärde. Skatteverket. [Online] [Citat: den 20e februari 2013.]
http://www.skatteverket.se/4.70ac421612e2a997f8580001232.html.
16. Ibid. Aktuella typkoder vid fastighetstaxering. www.lantmateriet.se. [Online] den 18e maj 2009.
[Citat: den 7e februari 2013.]
http://www.lantmateriet.se/Global/Fastigheter/Fastighetsinformation/L%C3%A4genhetsregistret/20
12/Aktuella_typkoder_2009-05-181%5B1%5D.pdf.
17. Skatteverket, Lars Sangve. Telefonsamtal med Lars Sangve på Skatteverket. den 19e februari
2013.
18. Boverket. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader. u.o. :
Anders Larsson, 2007. BFS 2007:4.
19. Ibid. Vilka byggnader berörs. www.boverket.se. [Online] den 7e mars 2013.
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Villaagare/Vlka-byggnader-berors/.
20. Ibid. Utkast energideklaration. www.boverket.se. [Online] den 7e mars 2013.
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Energideklaration/Villa%C3%A4gare/U
tkast-EgnaHem.pdf.
21. Skatteverket. SKV 384. Hyreshus - Allmän fastighetstaxering 2013. SKV 384. u.o. : Skatteverket.
SKV 384.

35

Bilaga 1
Leveransart
FJV
FJV
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