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Från späck till fjärrvärme 

Lärarhandledning 

 

Inledning  

Från späck till fjärrvärme är en del av Skansens satsning för en hållbar utveckling.  Människor 

och djur har alltid varit beroende av värme och energi i vårt kalla klimat. Kan vi lära oss något 

av historien och djuren som lever här?   

Med skolprogrammet ”Från späck till fjärrvärme” vill vi öka förståelsen för energianvändning 

bland människor och djur genom tiderna samt skapa en ökad medvetenhet om hur våra val 

påverkar samspelet människa-djur-natur. På Skansen tar vi alltid avstamp i historien men 

kopplar till samtid och framtid.  

Programmet är framtaget i samarbete med Skansens huvudsponsor Fortum och med en 

referensgrupp av lärare i årkurs 4-6, som också provat och utvärderat besöket med sina 

elever. 

Elevkommentar: Bäst var att få mäta värme i stugorna och se på djuren. 

Lärarkommentarer: Bra blandning av teori och praktik. 

 

 
Elever från Enskedefältets skola åk 6 som mäter värme i Back Mats stuga på Moragården. 

Fotograf: Stefan Sjödin, Fortum 
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Koppling till läroplan för grundskolan 2011 

Programmet är tvärvetenskapligt och lämpar sig väl att arbeta med i många olika ämnen, allt från 

hemkunskap till fysik. Här nedan finner du kursplanemål som visningen berör. 

 

Biologi 

- Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en 

hållbar utveckling.  

Fysik 

- Olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i 

samhället.  

- Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka 

energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering. 

Geografi 

-  Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar 

utveckling.  

Hemkunskap 

-  Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar 

miljö och hälsa.  

Teknik  

- Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.  

- Hur tekniska system i hem och samhälle förändras över tid och några orsaker till 

detta.  

- Konsekvenser av teknikval, för och nackdelar med olika tekniska lösningar. 

 

 

Om besöket 

Visningen är två timmar, kl 9.30 - 11.30. Det är viktigt att eleverna är väl klädda eftersom en 

stor del av besöket är utomhus. Vi rekommenderar att eleverna har med sig ett enklare 

mellanmål/frukt för att orka bättre. Vi börjar vid Samevistet, tänk på att det tar ca 10 

minuter att gå dit från huvudentrén. Vi studerar renar, sälar och något av fäbodens tamdjur 

samt besöker Back Mats stuga på Moragården och Järnhandlarbostaden. Eleverna är aktivt 

deltagande genom att de får mäta temperaturen i de båda inomhusmiljöerna och reflektera 

kring bakomliggande orsaker till skillnaderna.  

 

Innan besöket 

Läs lärarhandledningen och se till att eleverna känner till orden i ordlistan. Läs också gärna 

om djuren och de kulturhistoriska miljöer vi besöker på www.skansen.se. Mer tips på 

förberedelse kan du hitta i under länktips.  

 

http://www.skansen.se/
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 Eleverna kan fundera på hur de klär sig varmt och sedan testa sin klädsel vid besöket. 

 

Bakgrundsfakta om energin i Stockholm 
Av Johan Englund, Fortum. 
 
 

 
Fjärrvärme 
Värmeanvändningen står för två tredjedelar av 

Sveriges energianvändning. Vi använder näst 

mest energi i hela EU (Finland använder mest), 

dels för att vi har det kallt, men också för att vi 

har en hög levnadsstandard och gör av med 

mycket energi. Värmen har alltid varit den 

stora energifrågan i Sverige, och mycket av 

värmeanvändningen handlar om att utnyttja 

värmen mest effektivt. I grunden handlar det 

om att se till att den värme som producerats inte försvinner ut ur huset. 

 

Den vattenburna värmen kom att revolutionera uppvärmningen av hus. Vattenburen värme innebär 

att man värmer vatten, som sedan pumpas runt i ledningarna i huset ut till elementen. Det varma 

vattnet avger sin värme till rummet via elementen. Detta är effektivt eftersom vatten leder värme 

bättre än luft eller sten (som i en öppen spis). Att leda runt varmt vatten i alla rum blev möjligt när 

elektriciteten kom. I början hade alla hus en eld i källaren som värmde vatten.  

 

En kall vinterdag i Stockholm ser man nästan inga rykande skorstenar. Det är för att vi har fjärrvärme 

i staden. I många andra Europeiska städer ligger det ofta rök överallt i luften under kalla dagar. 1953 

anslöts den första fjärrvärmekunden i Stockholm, men det var först i mitten av 1970-talet som 

fjärrvärmeutbyggnaden tog fart.  

 

Fjärrvärme är ett effektivt sätt att värma upp bostäder och kontor och har låg miljöpåverkan. 

Fjärrvärme svarar idag för närmare hälften av Sveriges totala uppvärmningsbehov och 

uppvärmningsformen fortsätter att expandera.  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/V%C3%A4rtaverket_2008.jpg
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Så här går det till 

 

I värmeverket värmer man upp vatten som sedan pumpas ut i stora fjärrvärmerör till bostäderna i en 

stad. Tidigare behövde varje hus en egen olje- eller koleldad värmepanna, men med fjärrvärmen kan 

man elda mycket effektivare i ett fåtal fjärrvärmeverk istället - så fyra eldar värmer alla hus istället 

för en eld i varje hus. Stockholm värms till 80 % med fjärrvärme. I innerstaden är det endast Gamla 

Stan som ännu inte har fjärrvärme, men det är under utbyggnad. 

I ett kraftvärmeverk gör man både el och värme samtidigt. Det innebär att man utnyttjar över 90 % 

av energin istället för 40 % om man gör värme för sig och el för sig. 

Stockholm har flera kraftvärme- och värmeverk  

 Högdalenverket, kraftvärmeverk, (avfall/sopor) 

 Hammarbyverket - värmeverk (spillvärme från avloppsvatten, bioolja) 

 Värtaverket, kraftvärmeverk (stenkol, olivkärnor, biooljor, värmepumpar) 

 Bristaverket, kraftvärmeverk (träpellets, avfall/sopor under utbyggnad) 

 Hässelbyverket, kraftvärmeverk (träflis) 
 

Värtaverket står för ¼ av hela Stockholms värmebehov, det innebär att den elden ger värme till ca 

400 000 människor. 

Kolet i Värtaverket ska vara helt borta år 2030 och det ersätts successivt med biobränslen. År 2015 

ska vi vara klimatneutrala.  

Hammarbyverket  

I södra Hammarbyhamnen i Stockholm ligger 

Hammarbyverket. Värmeverket är en integrerad 

del av miljöstadsdelen Hammarby Sjöstad. 

Hammarbyverket är världens största 

värmepumpsanläggning som utvinner värme 

från renat avloppsvatten. Avloppsvattnet som 

går till reningsverket i Henriksdal är varmt. Hur varmt beror på vilken tid på dygnet och tid på året 
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det är, men det varierar mellan 7 och 22 grader. När vattnet har renats i Henriksdals reningsverk, så 

skickas det till Hammarbyverket där värme utvinns via värmepumpar. Värmen skickas sedan tillbaka 

till stockholmarna via fjärrvärmenätet. Eftersom efterfrågan på värme inte alltid sammanfaller med 

tillgången till varmt avloppsvatten, så finns det två ackumulatortankar där man kan spara varmt 

vatten till när det behövs. Värmepumparna räcker för att värma 95 000 tvårumslägenheter en 

normalkall vinter. När det är extra kallt ute, finns det två biooljeledade pannor och två elpannor för 

att producera extra värme. 

 

Hur väljer man bränsle till kraftvärmeverken?  

Idag utgör biobränslen eller på annat sätt förnybar energi 80 % av all tillförd energi i värmeverken.  

När man väljer bränslen så väljer man helst i nedanstående ordning: 

 Spillvärme 
T.ex. värme från industri som annars går förlorad. Ett exempel är Hammarbyverket som 
använder värme från renat avloppsvatten 

 Återvunnet avfall 
Det innebär sopor som blivit sorterade som eldas i Högdalen, men också olivkärnor som i 
Värtan 

 Biobränslen  
Pellets, flis, bioolja  

 Kol  
Fossilt bränsle  

 Olja  
Fossilt bränsle, det är dyrt och används endast i nödfall 

 

Det skulle gå åt ungefär 4 000 000 medelstora tallar varje år (ungefär 

en per hushåll) för att värma Sverige enbart med träpellets. 

(Beräknas som om varje tall innehöll 12,5 kubikmeter trä, och det 

omvandlades till träpellets. 12,5 m3 trä innebär en 10 m hög tall med 

40 cm omkrets).  Idag värms Sverige av en kombination av olika 

bränslen, i huvudsak biobränslen som pellets eller träflis men 

även med stora andel avfallsförbränning och spillvärme från 

industri. Kol används i mycket begränsad utsträckning och är på 

väg att fasas ut helt och hållet. 

 

Var kommer elektriciteten i Stockholm ifrån? 

Elektriciteten i Stockholm kommer från hela Norden, men eftersom elektronerna alltid tar kortaste 

vägen så kommer den främst från kraftvärmeverken i Stockholm, från Untraverken (vattenkraft) i 

Gävle, och Forsmarks kärnkraftverk. 

Untraverket stod klart 1918 och byggdes av Stockholms Elektricitetsverk enkom för att förse 

huvudstaden med elektricitet. När verket stod klart och elen började strömma till staden trodde man 
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att stadens elförsörjning var tryggad för all framtid. Så var inte fallet, men Untraverket är fortfarande 

en viktig del av stadens elförsörjning. 

Elen i Sverige kommer i huvudsak från två källor, vattenkraft (ca 45%) och kärnkraft (ca 45%), 

kraftvärmen levererar ca 8%, och vindkraften står för 2%. Fortum kommer under 2012 påbörja 

byggandet av en av världens största vågkraftsparker utanför Lysekil på västkusten. Solceller ökar 

också i landet, men är ännu obetydligt. Solkraft kommer dock med all sannolikhet komma att få en 

mycket stor andel i världen 

Fjärrkyla 

I Stockholm finns världens största system för fjärrkyla. Kyla används för att göra det svalt i kontor, 

datorhallar, affärer mm. Fjärrkyla är ett energieffektivt och miljövänligt alternativ till andra 

nedkylningsmetoder. Fjärrkyla ger en lägre elförbrukning jämfört med många små kylmaskiner, vilket 

minskar utsläppen av koldioxid. I Stockholm har övergången från konventionella kylmaskiner till 

fjärrkyla hittills medfört att mer än 70 ton köldmedier kunnat avvecklas. Detta motsvarar innehållet i 

mer än 500 000 kylskåp som på detta sätt kunnat tas bort. En annan fördel med fjärrkyla är man 

slipper bullret som andra kylmaskiner ger ifrån sig.  

Så här fungerar det:  

Kylan kommer från havet och luften. Precis som med fjärrvärmen har man stora rör men istället för 

att pumpa ut varmt vatten så pumpar man ut kallt vatten i fjärrkylarören. När kylan kommer till 

affären kan den t.ex. användas för att kyla luften i affären.  

Kallt sjö- eller havsvatten kyler vattnet i fjärrkylanätet. När man har använt klart det kalla 

sjö/havsvattnet släpps det tillbaka till sjön/havet igen. Fjärrkylavattnet kan också kylas med hjälp av 

utomhusluften.  

Varma dagar när det används mycket fjärrkyla kan man använda värmepumparna som stora centrala 

kylmaskiner. Och på natten och under perioder när det inte behövs så mycket kyla kan vattnet lagras 

i fjärrkylalager och så kan man använda det kalla vattnet under dygnets varma timmar.  

 
                              Fotograf: Stefan Sjödin. Fortum 
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ORDLISTA, se även http://energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Ordlista/  

Ájtte, Nordsamisk förrådsbod 

Biobränsle, tex , pellets, flis 

Energi/effekt 

Effektivitet 

Energikälla, plats där värmen kommer ifrån. 

Fjärrvärme, När man värmer vatten centralt som man sedan pumpar ut till många hus i 

staden. 

Isolering 

Koks, förädlad, förgasad kol. 

Kol 

Konstruktion 

Kraftvärmeverk, ger både värme och el. 

Levnadsstandard 

Samer 

Kåta, Traditionell samisk bostad 

Späck 

Återvinning 

Efter besöket 

Ett besök på Skansen ger många upplevelser och intryck som är bra att bearbeta och följa 

upp i skolan.  För tips se länkarna nedan. 

Gör ett studiebesök på ett kraftvärmeverk, eller annan kraftverk. 

Tekniska museet har utställningar om energi på museet eller på webben. 

www.tekniskamuseet.se/elkraft/  

 

 

 

 

http://energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Ordlista/
http://www.tekniskamuseet.se/elkraft/
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Länktips 

www.hsr.se. Håll Sverige Rent. Grön Flagg har skapat en vägledning till hur undervisning i klimat och 

energi kan utformas. Här finns konkreta övningar där eleverna själva får skapa utmanande och roliga 

mål.  

 

www.energikunskap.se   är Energimyndighetens webbplats, Här finns faktarum, lärarrum och 

möjlighet att ställa frågor. Du kan också kostnadsfritt beställa inspirationstidningen "Energi i skolan” 

eller skriva ut pdf filen .  

 

www.knutprojektet.se  Att öka intresset för energi-resurs- och klimatfrågor bland barn och 

ungdomar är syftet med Knut. Här kan du hitta inspiration och material till din undervisning.  

 

www.energiutmaningen.se Energiutmaningen erbjuder ett spännande och lekfullt sätt att väva in 

naturvetenskap och teknik i undervisningen. Projektet utgår från elevernas vardag och skapar 

intresse genom att varva teori, problemlösning, experiment, värderingsövningar och 

dramapedagogik. 

 

www.vattenfall.se /energiguiden, här kan du få en överblick över hushållets nuvarande 

energiförbrukning, energikostnad och koldioxidutsläpp. samt analysera och experimentera hur 

kostnaderna och utsläppen förändras om du genomför vissa åtgärder. 

 

http://miljobarometern.stockholm.se  Här kan du få veta mer om stockholmarnas energianvändning 

och Stockholms regionens energisparåtgärder. 

 

http://www.liu.se/cetis/undervisningsexempel/energi  Inspireras av energihuset som elever (år 1-6) i 

Slaka skola byggt och andra exempel.  

 

 
                  Fotograf: Stefan Sjödin, Fortum 

http://www.hsr.se/
http://www.energikunskap.se/
http://www.knutprojektet.se/
http://www.energiutmaningen.se/
http://www.vattenfall.se/
http://miljobarometern.stockholm.se/
http://www.liu.se/cetis/undervisningsexempel/energi

