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Livscykelanalys av lågtempererade fjärr-
värmesystem 

1 Livscykelperspektiv 

En produkt eller ett systems livscykel börjar med utvinning av råvaror och går därefter genom tillverk-

ning, transport, användning och slutligen avfallshantering (inklusive återanvändning och/eller åter-

vinning). 

Livscykelperspektiv innebär att man specifikt tar hänsyn till de hållbarhetsutmaningar som lyfts fram 

i de Globala målen för hållbar utveckling och Parisavtalet. De strategier som beskrivs i dessa ramverk 

lägger stor vikt vid system för hållbar konsumtion och produktion utifrån ett helhetsperspektiv, vilket 

är grunden i livscykelperspektiv.  

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster fokuserar på mer effektiva (och därmed hållbara) sy-

stem för produktion, bearbetning och konsumtion, samtidigt med effektiv användning av naturtill-

gångar och minskad miljöpåverkan under hela livscykeln för en produkt. 

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är ett steg mot hållbarhetsmålen (dvs. att skapa mer 

välfärd med mindre användning av resurser) för att leva upp till nuvarande och framtida mänskliga 

behov och se till att ekosystemens kapacitet bibehålls. Ett sådant synsätt kan utlösa konkurrenstän-

kande hos företag. 

Med detta som bas kan livscykelperspektiv användas som ett ramverk för ett kvantitativt och holist-

iskt tillvägagångssätt för att utvärdera den totala hållbarheten och samtidigt ta hänsyn till hur kom-

plexa och sammanbundna våra samhällen, ekonomier och ekosystem är. Detta inkluderar även soci-

ala aspekter och därmed förståelse för systemets beteende och hur det påverkar det analyserade sy-

stemet. Några av fördelarna med livscykelperspektiv är: 

 Det hjälper politiskt ansvariga och entreprenörer att göra bättre val när det gäller hållbarhet 

och resurseffektivitet. 

 Det ger förståelse för komplexa system för att göra det möjligt att skapa mer hållbara system. 

 Bördan fördelas på olika aktörer (dvs. ett holistiskt och tvärdisciplinärt tillvägagångssätt). 

 Renare produktionsprocesser identifieras och stärks. 

 Livscykeltänkande går i linje med miljövänlig design. 

 Det vägleder konsumenter och ökar medvetenheten om hållbar utveckling. 
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2 Livscykelanalys 

Livscykelanalys (LCA) är en metodik för att identifiera, mäta och beskriva olika potentiella miljöeffek-

ter som är förknippade med varje enskilt steg i en produkts livscykel. En produkt kan vara en vara eller 

en tjänst. Livscykelanalyser undersöker följande steg i en produkts livscykel: Utvinning och bearbet-

ning av råmaterial, tillverkning, transport och distribution, användning, återanvändning och under-

håll, återvinning och slutligen avfallshantering – se fig. 1. 

Fig. 1 Steg i en livscykelanalys LCA [1]. 

Livscykelanalyser ger även stöd för situationsbaserade beslut, är ett bra jämförelseverktyg för att ut-

värdera hållbarhet och miljöpåverkan, och använder ett helhetsperspektiv där inte ansvaret läggs 

över på någon annan. 

3 Metodik för genomförande av livscykelanalys 

Även om det finns olika sätt att utföra en livscykelanalys är ISO-standarden den vanligaste inom både 

akademi och industri. De fyra huvudstegen i metodiken för livscykelanalyser (se fig. 2) är: 

 målbeskrivning och omfattning  

 livscykelinventering  

 miljöpåverkansbedömning 

 resultattolkning.  

De fyra huvudstegen beskrivs i ISO 

14040, där principer för hur livscykelana-

lyser utförs och tillhörande ramverk be-

stäms tillsammans med produktens 

systemdefinition. I ISO 14044 beskrivs 

metodiken för livscykelanalyser ingå-

ende med krav och riktlinjer. 

Resources, chemicals, 
components, semiproducts
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Fig. 2 ISO-standard 14040-44 [2]. 
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3.1 Målbeskrivning och omfattning 

Målbeskrivningen och omfattningen måste ange avsedd användning, produktsystemet, funktionell 

enhet (FU), systemgränser, metodik för miljöpåverkansbedömning, antaganden och begränsningar 

samt vissa andra datakrav. 

3.2 Livscykelinventering 

Målet är att identifiera och kvantifiera användningen av energi, vatten och material som krävs samt 

miljöutsläpp (t.ex. utsläpp i luft, hantering av fast avfall och avloppsvatten). 

3.3 Miljöpåverkansbedömning 

Inkluderar insamling av nyckelresultat för olika påverkanskategorier, som tillsammans utgör miljöpå-

verkansprofilen för produktionssystemet. Dessa resultat delas upp i påverkanskategorier. Det är i 

detta skede som känslighetsanalyser kan utföras för att avgöra hur förändringar i data- och metodre-

laterade val kan påverka resultaten. 

3.4 Resultattolkning 

I denna fas i livscykelanalysen utvärderas fynden från antingen livscykelinventeringen eller påver-

kansbedömningen, eller båda i förhållande till angiven målbeskrivning och omfattning för att få fram 

slutsatser och rekommendationer. 

4 Livscykelanalys av lågtempererad fjärrvärme 

Livscykelanalyser har använts för att utvärdera miljöpåverkan från lågtempererade fjärrvärmesy-

stem, och har baserats på metodiken i ISO-standarden 14040-44, eftersom detta ger många fördelar 

för olika intressenter, däribland energiplanerare, fjärrvärmeföretag, ingenjörer, offentligt anställda 

och beslutsfattare. Några av fördelarna som oftast nämns är: möjlighet till prestandajämförelser, 

identifiering av processer som påverkar en övergripande infrastrukturs miljöpåverkan samt utvärde-

ring av miljövänlig design för kommunala energistrategier. 

4.1 Hur en livscykelanalys tas fram för fjärrvärmesystem 

En livscykelanalys som är anpassad för system i fjärrvärmesektorn kan delas upp i tre delar: energi-

produktion, distributionssystem och efterfrågesidan. För produktionen inkluderas utvinning av råva-

ror, energiåtgång, byggarbeten, drift av pannor osv. medan för distributionsnätets infrastruktur in-

kluderas all den information som rör dessa aktiviteter, vilket är beroende på vilken omfattning en 

undersökning har. För efterfrågesidan inkluderas byggnadssystemet när det gäller värmeförbrukning 

och -förluster, samt all information om de aktiviteter som krävs för att användarna ska kunna ta emot 

tjänsten. Vanligtvis normeras liknande analyser till antingen ett års drift eller till en bestämd livstid 

för projektet. 

Analysens målsättning och omfattning bestämmer de gränser som kommer att följas, och specifika 

aspekter måste förtydligas, t.ex. om renovering av byggnader har övervägts eller inte. Kan rivnings-

arbeten eller andra aktiviteter vid livscykelns slut anses ligga inom analysens ramar?  
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I målbeskrivningen och omfattningen definieras de geografiska begränsningarna och tidsgränserna, 

vilket är mycket viktigt för vilka energikällor som ska användas, beräkning av värmebehovet samt i 

normeringssyften. 

För inventeringsanalysen tas ett flödesschema fram med tydligt angivna gränser och de identifierade 

processerna tillsammans med sin respektive datainventering av inflöde och utsläpp av material och 

energi. 

Fig. 3. Exempel på gränser som bestämts under ”Målbeskrivning och omfattning”. Se den livscykelanalys som utförts i pro-

jektet LowTEMP (www.lowtemp.eu) för en mer fullständig översikt. 

Fig. 4 Exempel på en förenklad ”livscykelinventering”. Se den livscykelanalys som utförts i projektet LowTEMP 

(www.lowtemp.eu) för en mer fullständig översikt. 

Slutligen presenteras påverkansbedömningen efter normering, grupperingen och viktningen som en 

miljöprofil med olika påverkanskategorier (se figur 5). Normering, gruppering och viktning är inte ob-

ligatoriska utan beror på den metod för påverkansbedömning som valts i livscykelanalysen.  

http://www.lowtemp.eu/
http://www.lowtemp.eu/
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Fig. 5 Exempel på en slutlig miljöpåverkansbedömning som jämför ett renoverat lågtempererat fjärrvärmesystem med ett 

äldre tredje generationens system. Se den livscykelanalys som utförts i projektet LowTEMP (www.lowtemp.eu) för en mer 

fullständig översikt [3]. 

I figur 5 visas ett exempel på en slutlig miljöpåverkansbedömning som jämför ett renoverat lågtempererat fjärr-

värmesystem med ett äldre tredje generationens system. Resultat presenteras i en övergripande miljöprofil ut-

tryckt i miljöpoäng (Pt) som refererar till systemets funktionella enhet. Miljöprofilen inkluderar fyra huvudsak-

liga skadekategorier (kallas även endpoint-kategorier), som anger den specifika metod för påverkansbedöm-

ning som har använts för analysen (dvs. IMPACT 2002+): Mänsklig hälsa, ekosystemkvalitet, klimatförändringar 

och resursanvändning (både biotiska och abiotiska resurser).  

I den sista fasen, resultattolkningen, analyseras resultaten i förhållande till studiens målbeskrivning 

för att se om önskade resultat har erhållits. Viktiga punkter identifieras också och känslighetsanalyser 

kan utföras för en bättre förståelse av modellen och för att hitta nya möjligheter till förbättring. 

Figur 5 är ett resultat från en livscykelanalys som utförts inom LowTEMP-projektet för ett pilotprojekt 

som utvecklats i Beļava, Gulbene kommun i Lettland. Pilotprojektet inkluderar en komplett konver-

tering av ett tidigare tredje generationens fjärrvärmenät till ett nytt lågtempererat fjärrvärmesystem. 

I det gamla systemet användes en värmepanna som drevs av ved, och distributionsnätet var inte re-

noverat. Det nya konceptet med lågtempererad fjärrvärme inkluderar en ny 0,2 MW pelletsvärme-

panna, ett fullständigt byte av distributionsnätets rörledningar (med en totallängd på 150 m) och in-

stallation av ett fjärranslutet dataavläsningssystem för kontinuerlig övervakning av systemet. 

Den livscykelanalys som utförts inkluderar en utvärdering av det tänkta scenariot för lågtempererad 

fjärrvärme med en beräknad framledningstemperatur på 60 °C och returtemperaturen 35 °C, poten-

tiella framtida förbättringar i form av lösningar med förnybar energi samt en jämförelse med den ti-

digare lösningen.  

Från resultaten för LCA-modellerna som bearbetats med en kommersiell LCA-programvara kan en 

markant förbättring ses i den totala miljöprestandan med en minskning på ungefär 50 % jämfört med 

den tidigare situationen. Resultaten, som redan inkluderats i en vetenskaplig publikation, visar att 

den högsta bidragande faktorn till miljöpåverkan i alla scenarier ligger i energiflödena medan fjärr-

värmesystemet är i drift.  

Den specifika analysen visar på den marginella påverkan som konstruktions- och underhållsfaserna 

har jämfört med driftfasen för fjärrvärmesystemet. Värmeproduktion och hantering av aska utgör 

http://www.lowtemp.eu/
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viktiga punkter ur en miljösynvinkel. Detta visar att mer arbete behövs för att förbättra miljöprestan-

dan genom att minska bränsleförbrukningen i värmepannor. 

För mer ingående information om användning av LCA-ramverk för lågtempererade fjärrvärmesystem 

rekommenderar vi att se de LCA-studier som föreslagits inom LowTEMP-projekten 

(www.lowtemp.eu).  

För implementering av ett specifikt projekt är resultat från livscykelanalyser viktiga för att: 

• ange specifika inventariedata för pilotprojekt med lågtempererad fjärrvärme som implemen-

terats i LowTEMP-projektet för alla undersökta delsystem 

• ge svar på vilka delsystem eller komponenter i ett fjärrvärmenät som är huvudkällorna till mil-

jöpåverkan vid en förändring av infrastrukturen 

• tillhandahålla miljömässigt sunda strategier för miljövänligt utformad och hållbar infrastruk-

tur som baseras på analys av utvalda påverkanskategorier i livscykelanalyser 

• jämföra de resultat som fåtts fram vid implementering av ett nytt lågtempererat fjärrvärme-

system jämfört med den föregående situationen i samma miljö på antingen landsbygd eller i 

tätort. 
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