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1

Inledning

Denna rapport har tagits fram som ett kunskapsunderlag för Energikommissionen
och syftar till att ge en övergripande bild av det svenska energisystemet med
fokus på användning och tillförsel av energi. Frågor rörande marknader,
överföring eller fördjupning av styrmedel behandlas i andra underlag till
Energikommissionen. Statistiken som används i rapporten kommer i första hand
från Energimyndighetens senaste officiella statistik.
Vårt samhälle är starkt beroende av energi för att fungera. Energi behövs för att
värma upp eller kyla våra byggnader, för belysning, för att använda elektronisk
utrustning och för transporter med mera. Näringslivet behöver energi för
produktion av varor och tjänster som sedan antigen konsumeras i Sverige eller
exporteras.
Energisystemets syfte är därför att tillhandahålla ett antal energifunktioner, som
processenergi, värme, rörelse, mekanisk kraft, informationsöverföring och
belysning. Dessa energifunktioner ska enligt EU:s och Sveriges energipolitiska
målsättningar tillhandahållas genom ett tryggt, kostnadseffektivt och hållbart
energisystem.
Varor som produceras utomlands och importeras bidrar indirekt till Sveriges
energianvändning. De bär med sig den energianvändning som krävs för
produktionen i respektive land, men detta ingår inte i den officiella statistiken för
energianvändning.

1.1

Sveriges energisystem

Figur 1 visar hur energin tillförs, omvandlas och distribueras inom det svenska
energisystemet. Energisystemet är alltid i balans och den årligt tillförda energin är
alltid lika stor som den årligt använda energin, inklusive omvandlings- och
överföringsförluster och export av energi.
Inom energistatistiken delas den slutliga energianvändning traditionellt upp
mellan tre användarsektorer. Inom industrisektorn används energi främst för att
driva industriella processer. Denna sektor använder främst energi i form av
biobränslen och el samt en del fossila bränslen. Transportsektorn använder främst
energi i form av oljebaserade drivemedel (bensin, diesel, flygfotogen med mera),
samt en ökande andel biodrivmedel. Sektorn bostäder och service använder energi
främst i form av fjärrvärme, el och biobränslen. Denna sektors energianvändning
utgörs till cirka 90 procent av olika typer av byggnaders energibehov.
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Det svenska energisystemet är delvis baserat på inhemska förnybara energikällor
som vatten, biobränsle och vind, men stor del av energitillförseln sker också
genom import av kärnbränsle och fossila bränslen, främst petroleumprodukter.
Figur 1 Sankey-diagram av det svenska energisystemet 2013 ur ett användarperspektiv

Källa: Energimyndigheten

En del energistatistik saknas i Figur 1. Det gäller upptagen värme via
värmepumpar i småhus samt bränslen (främst oljeprodukter) som används för
utrikes sjö- och luftfart. Energiråvaror som används för icke energiändamål ingår
inte heller, som till exempel oljeprodukter som används till plastframställning och
asfalttillverkning eller processkol i järn- och stålindustrin.
Omställningar av energisystemet kräver generellt stora investeringar i el- och
fjärrvärmevärmenät, transportinfrastruktur och industriprocesser. Det finns
naturliga trögheter för hur snabbt vissa omställningar kan ske. Många stora
investeringar görs med lång tidshorisont och omfattas även av långa ledtider. Hur
pass intresserade och benägna användare av energi är att förändra sina vanor är en
annan aspekt som påverkar. Energianvändningen förknippas därför ofta med långa
tidsperspektiv och olika aktörer behöver därför långsiktiga spelregler och
inriktningar.
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2

Energianvändning

2.1

Energianvändningen har planat ut

Sveriges energianvändning har ökat med ungefär en faktor tio mellan 1800 och
19701, men har sedan dess legat ganska stabilt, förutom under vissa krisår och
ovanligt kalla eller varma år. Att landets totala energianvändning varit relativt
oförändrad sedan 1970 trots att samhället förändrats mycket under tiden beror till
stor del på att olika faktorer påverkat energianvändningen i motsatt riktning.
Å ena sidan har den ekonomiska aktiviteten i landet ökat mycket, där
bruttonationalprodukt per capita (fast pris) har fördubblats sedan 1970, se Figur 2,
samtidigt som befolkningsmängden ökat med 20 procent. Å andra sidan har
effektiviseringar, strukturförändringar inom ekonomin, beteendeförändringar samt
bättre utnyttjande av restenergi kontrat denna utveckling. Energieffektiviseringar
benämns ibland som ”det första bränslet”2 med avseende på att den
energianvändning som uppskattas ha undvikits genom effektiviseringar i vissa fall
varit större än vissa enskilda energibärares andel av energianvändningen. Att
omvandlingsförluster flyttats från den slutliga energianvändningen till
energitillförseln till följd av en ökad användning av el och fjärrvärme har också
varit en minskande faktor. Användning av värmepumpar i småhus3 har också
minskat den slutliga energianvändningen, eftersom den upptagna energin från
omgivningen inte syns i statistiken.

1

Kander A. (2002) – Economic growth, energy consumption and CO2 emissions in Sweden 18002000
2
IEA, Energy efficiency market report 2015
3
Enligt Odyssee-indikatorer: http://www.indicators.odyssee-mure.eu/decomposition.html
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Figur 2. Energianvändning, befolkningsmängd och BNP per capita (fast pris) i Sverige 19702013, indexerat där 1970 =1

Källa: Energimyndigheten och SCB

Att energianvändningen har varit ganska oförändrad samtidigt som befolkningen
ökat gör att energianvändningen per capita har minskat, med 17 procent sedan
1973. Sveriges energianvändning per capita ligger i dagsläget cirka 50 procent
högre än genomsnittet för EU4, vilket beror bland annat på en relativt hög andel
energiintensiv och exportinriktad basindustri, ett kallt klimat och ett glest befolkat
land med långa avstånd vilket bidrar till en hög transportefterfrågan.

2.2

El står för den största delen av energianvändningen

År 2013 uppgick den slutliga energianvändningen till 375 TWh, fördelat enligt
Figur 3. El utgjorde en tredjedel av den slutliga användningen och stod därmed för
den största andelen. Fossila bränslen stod för strax under en tredjedel och
användes framförallt för transporter och till viss del inom industrin.
Användningen av fossila bränslen har minskat drastiskt från omkring 80 procent
1970 (främst olja) till cirka 31 procent 2013. I samband med oljekriserna under
1970-talet inleddes ett intensivt arbete för att ersätta olja med el och biobränslen
inom industrin, i fjärrvärmesektorn och för uppvärmning av småhus med
oljepanna. Det är bara inom transportsektorn, för bygg och jordbruk som det
numera används mer än 20 procent fossil energi, se Figur 4. För transportsektorn
har denna andel dock minskat sedan början på 2000-talet i takt med att
användningen av biodrivmedel ökat.

4

Odyssee-databas
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Figur 3. Slutlig energianvändning per sektor och per energislag år 2013, TWh

Källa: Energimyndigheten

Figur 4. Användning av fossila bränslen i förhållande till totalt använd energi (inklusive
förluster) inom olika sektorer 1983–2013, procent

Källa: Energimyndigheten
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Elanvändningen har ökat från cirka 10 procent av den totala energianvändningen
1970 till en tredjedel 2013. El har en hög energikvalité och kan lätt omvandlas till
andra energitjänster, till skillnad från till exempel värme. El har därför använts i
allt större utsträckning i samtliga sektorer förutom transportssektorn5 för att
åstadkomma ett brett utbud av energitjänster. I Sverige används lite mer än
dubbelt så mycket el per capita jämfört med genomsnittet för EU6.
Biobränsleanvändningen har ökat från 10 procent av energianvändningen 1970 till
lite över 20 procent 2013. Förutom att biobränsle delvis ersatt oljeanvändningen i
industrisektorn och i värmeproduktionen används biobränsle även för
direktuppvärmning av småhus och i ökad grad av transportssektorn.
Även om det skett stora förändringar i användandet av olika energibärare kan det
vara viktigt att påpeka att olika energibärare inte alltid är direkt utbytesbara med
varandra eftersom de har olika egenskaper och olika energikvalitet.
I princip all energianvändning påverkar miljön och dagens energianvändning
påverkar därför flera av miljömålen7.

5

I transportssektorn används en mindre andel el för bantrafiken. Elanvändning inom vägtrafik
är fortfarande obetydlig (mindre än 100GWh år 2014) men ökar snabbt.
6
Världsbankens databas
7
Energimyndighetens roll i miljömålssystemet, ET2011:35
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3

Energianvändning inom bostäder och
service

Bostäder och service står för nära 40 procent av Sveriges totala energianvändning.
Sektorn innefattar hushållen, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet,
jordbruk, skogsbruk, fiske och byggverksamhet. Offentlig verksamhet och övrig
serviceverksamhet utgörs främst av olika typer av lokalbyggnader men även gatuoch vägbelysning, avlopps- och reningsverk liksom el- och vattenverk. Byggnader
i form av bostäder och lokalbyggnader står för ungefär 90 procent av
energianvändningen inom sektorn.
Över hälften av sektorns energianvändning går till uppvärmning och varmvatten.
Behovet av uppvärmning påverkas mycket av utomhustemperaturen, vilket kan
leda till stora variationer i energianvändningen mellan olika år. Vid en kall vinter
ökar uppvärmningsbehovet och därmed energianvändning, medan en mildare
vinter än normalt resulterar i en minskad energianvändning. Samband mellan
sektorns energianvändning och utomhustemperaturen tydliggörs i Figur 5, som
visar sektorns energianvändning tillsammans med förekomsten av graddagar8
jämfört med ett normalår.
Figur 5. Energianvändning inom bostads och servicesektorn, samt förekomst av graddagar
mot normalår, 1985–2013, TWh och procent

Källa: Energimyndigheten och SMHI
8

Förekomsten av graddagar under ett år visar hur ofta och mycket temperaturen understiger en
given referenstemperatur för olika tider och platser. Ett år med många graddagar indikerar därför
att det varit ett kallt år.
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Under 2013 uppgick den totala energianvändningen inom sektorn till 147 TWh.
Energianvändningen minskade mellan åren 2000 till 2009, se Figur 6
Energianvändning i bostads- och servicesektorn 1971–2013, TWhFigur 6, för att
sedan öka igen under 2010. Det var framförallt det kalla vädret, med ett ökat
uppvärmningsbehov som följd, som var orsaken till ökningen 2010. År 2013 låg
energianvändningen på ungefär samma nivå igen som före 2010, vilket tyder på
en svagt sjunkande trend. För att kunna jämföra användningen mellan olika år,
oberoende av utomhustemperaturen, gör man ofta en temperaturkorrigering. För
2013, som var nästan 6 procent varmare än ett normalår, uppgick den temperaturkorrigerade energianvändningen till 151 TWh, vilket också visade på en något
minskande trend.
Sektorns energianvändning domineras idag av el och fjärrvärme, vilka sedan
1970-talet nästan helt ersatt olja för uppvärmning av byggnader. Den användning
av oljeprodukter som finns kvar i sektorn kommer nästan uteslutande från olika
typer av arbetsmaskiner, till exempel inom bygg- och jordbruksverksamhet.
Figur 6 Energianvändning i bostads- och servicesektorn 1971–2013, TWh

Källa: Energimyndigheten

3.1

Uppvärmning och varmvatten

År 2013 uppgick energianvändningen för uppvärmning inklusive varmvatten i
hushåll och lokalbyggnader till totalt 80 TWh, vilket motsvarar 55 procent av
den totala energianvändningen inom sektorn. Hushållen delas upp i småhus och
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flerbostadshus, där småhus utgörs av villor och radhus medan flerbostadshus
innefattar lägenheter. Den totala uppvärmda arean i Sverige har ökat med 26
procent mellan 1983 och 2013. Figur 7 visar hur energianvändningen för
uppvärmning och varmvatten och den uppvärmda arean fördelade sig mellan
småhus, flerbostadshus och lokaler 2013.
Figur 7. Uppvärmd yta och energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus,
flerbostadshus och lokaler 2013, tiotal miljoner m2 och TWh

Källa: Energimyndigheten

I småhus är el vanligast för uppvärmning och varmvatten, vilket inkluderar el som
används till värmepumpar. Biobränslen som ved, flis, spån och pellets har stått
för den största ökningen de senaste åren, men under de två senaste statistikåren
(2012–2013) har detta istället minskat.
I flerbostadshus är fjärrvärme det klart vanligaste energislaget för uppvärmning,
vilket uppgick till totalt 23 TWh under 2013. Elvärme stod för endast drygt
1 TWh och användningen av olja uppgick bara till 0,2 TWh.
Även i lokaler är fjärrvärme vanligast för uppvärmning och varmvatten.
Fjärrvärmeanvändningen uppgick till 18 TWh 2013. El var det näst vanligaste
uppvärmningssättet och uppgick till 3,3 TWh. Oljeanvändningen för uppvärmning
och varmvatten fortsätter att minska även i lokaler. Totalt under året var
användningen av olja motsvarande 0,5 TWh.

3.2

Energianvändningen för uppvärmning minskar

Den totala temperaturkorrigerade energianvändningen per areaenhet för bostäder
och lokaler har minskat med nästan 16 procent mellan 1995 och 2013.
Minskningen beror bland annat på konvertering av uppvärmningssystem och
energieffektiviserande åtgärder. När el eller fjärrvärme ersätter olja leder det till
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minskade omvandlingsföringsförluster inom användarsektorn, men däremot till
ökade förluster hos de företag som producerar el respektive fjärrvärme. Figur 8
visar hur den temperaturkorrigerade energianvändningen för uppvärmning och
varmvatten per areaenhet minskat för alla byggnadstyper sedan 1995.
Figur 8. Temperaturkorrigerad energianvändning för uppvärmning och varmvatten per
kvadratmeter i bostäder och lokaler 1995–2013 (kWh/m2)

Källa: Energimyndigheten

Under 1990-talet och framåt har antalet småhus som installerat värmepumpar
ökat stadigt, vilket har bidragit till en minskning av den uppmätta
energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i byggnaden. En
värmepump levererar betydligt mer energi än den driftenergi värmepumpen
använder eftersom den tar upp värme från omgivningen. Den energi som
värmepumpen levererar ingår inte i beräkningen av sektorns totala
energianvändning, utan bara det som används för att driva pumpen. Under 2013
fanns någon form av värmepump i 997 000 småhus i landet, vilket motsvarar 52
procent av samtliga småhus. Mer information om värmepumpar finns i
Energimyndighetens rapport Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden
(ER 2015:09).
Energisparande åtgärder som exempelvis tilläggsisolering, tätning och byte av
fönster har också minskat energibehovet i byggnaderna. Även hårdare krav på
lägre energianvändning för nybyggda hus leder till en minskad genomsnittlig
användning på sikt. De stigande energipriserna under 2000-talet har troligtvis
också varit en bidragande orsak till att många hushåll vidtagit åtgärder för att
effektivisera energianvändningen.
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3.3

Elanvändning inom sektorn bostäder och service

Elanvändningen inom bostäder och service ökade kraftigt från 1970-talet till
mitten av 1990-talet. Den har därefter varit relativt stabil på strax över 70 TWh.
Inom bostads och servicesektorn delas elanvändningen vanligen in i tre
kategorier; elvärme, hushållsel och driftel. Figur 9 visar hur elanvändningen
utvecklats och hur den fördelar sig mellan dessa kategorier.
Figur 9. Elanvändning i bostads- och servicesektorn 1971 – 2013, TWh

Källa: Energimyndigheten.

Elvärmen i hushåll och lokaler ökade från 5 TWh 1970 till 28 TWh 1987, se
Figur 10. Den starka ökningen berodde till stor del på aktiva satsningar för att
fasa ut oljeanvändningen efter 70-talets oljekriser, där mycket uppvärmning med
oljepannor ersattes med elvärme. Efter toppen i slutet av 1980-talet och under
1990-talet har användningen minskat. Under 2013 var användningen av elvärme
knappt 19 TWh. En viktig orsak till minskningen var att elpriserna tidigare var
relativt höga vilket gav starka incitament för byte till värmepump, fjärrvärme
och pellets.
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Figur 10. Elanvändning per kvadratmeter, ej för uppvärmning och varmvatten, kWh/m2,
1995–2013

Källa: Energimyndigheten

Användningen av hushållsel har ökat från 9 till 22 TWh mellan åren 1970 och
2013. Ett ökat antal hushåll och fler apparater förklarar större delen av ökningen
som skedde under 1970- och 1980-talet. Två motsatta trender påverkar
användningen av hushållsel. Utvecklingen går mot energieffektivare apparater,
till exempel som följd av energimärknings- och ekodesigndirektiven, vilket leder
till minskad elanvändning. Samtidigt ökar dock antalet hushåll och apparater i
respektive hushåll, vilket motverkar effektiviseringstrenden, sett till den totala
elanvändningen.
Driftelen är en sammanslagning av fastighetsel och verksamhetsel. Fastighetsel
innebär elanvändning till fasta installationer i byggnader som till exempel
ventilation och kylning, hissar, rulltrappor och allmän belysning. Med
verksamhetsel avses elanvändning till den verksamhet som bedrivs i
lokalbyggnader, till exempel kontorsutrustning, apparater och belysning.
Användningen av driftel i lokaler har ökat från 8 till 30 TWh mellan åren 1970
och 2013. Användningen av driftsel per kvadratmeter ökade kraftigt mellan 2004
och 2009 men har därefter gått tillbaka till samma nivå som under 2004, se Figur 10.
Detta kan bero på satsningar på energieffektivisering och hårdare energikrav på
elektrisk utrustning, men statistiken är osäker vad gäller driftsel varför inga säkra
slutsatser kan dras. Mellan åren 2005 och 2011 genomförde Energimyndigheten
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studier av elanvändningen i olika typer av lokaler, Stil2.9 Gemensamt för alla
undersökta lokaler var att fläktar och belysning stod för en stor del av
elanvändningen. Dock har det hänt mycket till exempel inom belysningsområdet
de senaste åren, där energieffektiva LED-lampor har fått ett betydande genomslag
på marknaden. Just driftelen och dess påverkansfaktorer och möjliga framtida
utveckling har också undersökts närmare av forskningsprogrammet North
European Power Perspectives, NEPP10.

3.4

Styrmedel som påverkar energianvändningen inom
bostäder och service

Det finns flera EU-direktiv som reglerar energianvändningen i byggnader.11 Några
direktiv reglerar även produkter som i första hand påverkar elanvändningen i
sektorn så som belysning, datorer och vitvaror. Både ekodesign- och
energimärkningskraven tas fram i form av produktspecifika EU-förordningar som
blir direkt gällande i alla EU:s medlemsländer.
Energimärkningsdirektivet anger krav på energimärkning och gör tydligt för
konsumenten hur energieffektiv en produkt är. Syftet är att konsumenten på ett
enkelt sätt ska kunna ta hänsyn till energiprestandan för en produkt vid
inköpstillfället. Sedan den 26 september 2015 omfattas flera produkter av
ekodesign- och energimärkningsdirektiven: el-, gas- och oljepannor,
värmepumpar, varmvattenberedare och ackumulatortankar med mera.

3.5

Byggnadsbeståndets utveckling

I Energimyndighetens långsiktiga scenarier12 antas att det årligen byggs 28 000
bostäder, varav 9000 i form av småhus och 19 000 inom flerbostadshus, baserat
på Boverkets prognoser13. I dag finns det drygt 4 500 000 bostäder i Sverige,
vilket innebär att tillskottet fram till 2035 av nya bostäder motsvarar 10 procent av
det befintliga beståndet. Byggnaders långa levnadstid och den begränsade
utbyggnadstakten gör alltså att befintliga byggnader kommer att utgöra en stor
andel av byggnadsbeståndet en lång tid framöver. Detta innebär att regleringar för
9

Energimyndigheten, ER 2007:34, Inventeringar av kontor och förvaltningsbyggnader.
ER 2007:11, Energianvändning och innemiljö i skolor och förskolor. ER 2008:09,
Energianvändning i vårdlokaler. ER 2009:10, Energianvändning i idrottsanläggningar.
ER 2010:17, Energianvändning i handelslokaler. ER 2011:11, Energianvändning i hotell,
restauranger och samlingslokaler.
10
http://www.nepp.se/
11
Direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU). Ekodesigndirektivet (2009/125/EG).
Energimärkningsdirektivet (2010/30/EU). Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU).
12
ER2014:19 Scenarier över Sveriges energisystem
13
Dessa baseras i sin tur till stor del på prognoser för befolkningsmängd, vilka skrivits upp kraftigt
sedan denna prognos gjordes.
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nybyggnation inte på kort sikt påverkar sektorns totala energianvändning i någon
större utsträckning. Energieffektiviseranade insatser mot äldre byggnader är
därför av stor vikt om energianvändningen ska minska, men samtidigt är det också
viktigt att bygga energieffektivt redan från början på grund av den långa
levnadstiden för byggnader.
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4

Industrisektorns energianvändning

Sveriges goda tillgång till råvaror som skog och järnmalm har bidragit till att
utveckla en relativt energiintensiv industrisektor som till stor del baseras på
råvaruförädling. Industrisektorns energianvändning 2013 uppgick till totalt 144
TWh, vilket motsvarade 38 procent av landets totala slutliga energianvändning.
Energianvändningen i sektorn har varit relativt konstant sedan 1970, trots ökad
industriproduktion, men kan de senaste åren beskrivas som svagt nedåtgående.
Industrins energianvändning är kopplad till flera faktorer, som olika branschers
utveckling, teknikutveckling, konjunktur och global efterfrågan.
Svensk industri använder idag främst biobränslen och el som energibärare, vilket
skiljer sig från genomsnittet för OECD-länderna, som istället domineras av fossila
bränslen14. 2013 utgjorde biobränslen och el 38 procent respektive 35 procent av
industrins slutliga energianvändning. Fossila bränslen som oljeprodukter, kol,
koks och naturgas svarade för 23 procent av industrins energianvändning samma
år. Sektorns slutliga energianvändning per energibärare visas i Figur 11.
Figur 11. Slutlig energianvändning i industrisektorn per energibärare 1971 – 2013, TWh

Källa: Energimyndigheten.

14

IEA, Energy Balances of OECD Countries 2015
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I samband med oljekriserna under 1970-talet startade ett intensivt arbete med att
minska oljeanvändningen inom näringslivet, liksom i samhället i stort. År 1970
stod oljeprodukter för 48 procent av den totala energianvändningen inom
industrin, jämfört med 7 procent 2013. Användningen av oljeprodukter ökade
något mellan 1992 och 1997 men har därefter minskat. Industrins användning av
oljeprodukter domineras av eldningsolja, främst tjock eldningsolja, och det är
framförallt de som minskat. Användningen av gasol har ökat under samma period.
Kol och koks används främst inom järn- och stålindustrin. Användningen har
legat relativt konstant, med undantag för lågkonjunkturen 2009.
Inom flera industriprocesser finns det starka kopplingar mellan vilka energibärare
som används och själva processen, där en energibärare ibland även utgör
insatsvara. Inom till exempel järn- och stålindustrin används kol både som bränsle
och reduktionsmedel och massa- och pappersindustrin tar till vara på
restprodukter som bränsle till processerna.

4.1

Tre branscher står för största delen av
energianvändningen

I Sverige svarar ett fåtal branscher för merparten av industrins energianvändning,
se Figur 12. Tre branscher, massa- och pappersindustrin, järn-, stål- och
metallverk samt den kemiska industrin, står tillsammans för tre fjärdedelar av
energianvändningen. Det är även dessa branscher som dominerar elanvändningen.
Massa- och pappersindustrin svarar för cirka hälften av industrins
energianvändning och de främsta energibärarna inom branschen är returlutar och
el. Returlutar är det som blir kvar av massakoket när träfibrerna tagits bort vid
kokning av pappersmassa och innehåller dels förbrukade kokkemikalier och dels
utlösta vedsubstanser. Returlutarna förbränns i fabrikernas sodapannor och den
utvunna energin används i de industriella processerna.
Järn-, stål- och metallverk svarar för 16 procent av industrins energianvändning.
Järn- och stålverken använder framförallt kol, koks och el som energibärare. Stål
produceras antingen av järnmalm eller av skrot. Vid järnmalmsbaserad
stålframställning tas syre bort ur järnoxid med hjälp av ett reduktionsmedel,
vanligen koks. Vid skrotbaserad ståltillverkning används i huvudsak
ljusbågsugnar för smältningen av stålskrotet, vilket kräver el. Primär
aluminiumproduktion använder framförallt el till elektrolys.
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Figur 12. Industrins energi- och elanvändning 2013 fördelat per bransch

Källa: Energimyndigheten.

Den kemiska industrin står för 9 procent av industrins energianvändning och
använder främst el till elektrolys. Trävaruindustrin, som står för 5 procent av
industrins energianvändning, använder främst biobränslen. Verkstadsindustrin
räknas inte till de energiintensiva15 branscherna, men på grund av sin stora andel
av Sveriges industriproduktion svarar branschen ändå för 6 procent av industrins
totala energianvändning.
Resterande 13 procent av industrins energianvändning står övriga branscher för.
Här ingår gruvindustri, livsmedelsindustri, textilindustri, grafisk industri, jordoch stenindustri (tillverkning av glas, cement och kalk med mera) samt de
industrier som klassas som övrig industri. Vissa av dessa är energiintensiva men
deras totala energianvändning är relativt låg.

15

Det finns flera definitioner på energiintensiva företag. I Lagen om skatt på energi (1994:1776)
och Energiskattedirektivet (2003/96/EG) används definitionen att ett företag är energiintensivt om
dess betalade energi-, koldioxid- och svavelskatter uppgår till minst 0,5 procent av företagens
förädlingsvärde. Förädlingsvärde är värdet av ett företags produktion minus värdet av
insatsvarorna som använts.
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4.2

Energianvändningen per förädlingsvärde har
minskat

Energianvändningen inom industrisektorn har varit relativt konstant sedan 70-talet
trots ökad industriproduktion och energianvändningen per förädlingsvärde har
minskat. Detta beror inte enbart på effektiviseringar inom industrin, utan även på
strukturförändringar inom både respektive industribransch och inom
industrisektorn som helhet. Om en del av den aktuella industribranschen med låg
energianvändning expanderar på bekostnad av en del med stor energianvändning
kommer energianvändning per förädlingsvärde att minska. Till exempel har
verkstads- och läkemedelsindustri uppvisat höga tillväxtsiffror i Sverige under
2000-talet. Dessa branscher är inte särskilt energiintensiva, vilket leder till att
förädlingsvärdet ökar snabbare än energianvändningen. Processförändringar till
följd av att nya produktegenskaper efterfrågas påverkar också utvecklingen. Mer
om de olika industribranschernas energi- och elanvändning per förädlingsvärde
finns i Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 2015 (ER 2015:15).
Figur 13. Industrins specifika energianvändning, kWh per krona förädlingsvärde i 2013 års
priser

Källa: Energimyndigheten och SCB.

Industrins framtida energianvändning styrs därför både av den generella
konjunkturutvecklingen och hur de respektive branscherna utvecklas. Inom
Energimyndighetens pågående arbete med utredningen Energisystemet efter 2020
har en rad knäckfrågor, utmaningar och möjliga utvecklingsvägar identifierats för
industrin, avseende på energianvändningen. Mer om detta finns att läsa i
underlagsrapporterna Vägval och utmaningar för energisystemet (ET2015:10) och
Industrins långsiktiga utveckling och samspel med energisystemet (ER2015:18).
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4.3

Styrmedel som påverkar industrisektorns
energianvändning

Energi- och koldioxidskatterna är tillsammans med EU:s system för handel med
utsläppsrätter, EU ETS, de grundläggande styrmedlen för industrisektorn. Alla
industrier beskattas med en energiskatt på 30 procent av den allmänna
energiskattenivån.16 De industrier som ingår i EU ETS är undantagna från
koldioxidskatt. Koldioxidskatten för industrin utanför EU ETS har höjts så att de
från och med 1 januari 2015 betalar 60 procent av den allmänna koldioxidskatten.
Energimyndigheten genomförde 2014 en konsekvensanalys om hur den
elintensiva industrin i Sverige påverkas av de olika styrmedel som finns inom
energi och klimatpolitiken. För mer om detta, se Effekter av energi- och
klimatpolitiken för elintensiv industri, ER 2014:18.
I EU ETS ingår större anläggningar inom bland annat pappers- och
massaindustrin, järn- och stålindustrin, jord- och stenvaruindustrin och
aluminiumindustrin.17 Dessutom ingår alla förbränningsanläggningar med en
effekt över 20 MW oavsett branschtillhörighet. För handelsperioden mellan åren
2013 och 2020 har principerna för tilldelning av utsläppsrätter förändrats. En
revidering av ETS pågår vilket kan komma att påverka reglerna för tilldelning.

4.4

Energieffektivisering inom industrin

Program för energieffektivisering inom energiintensiv industri (PFE) syftar till att
öka energieffektiviteten i svenska energiintensiva företag inom
tillverkningsindustrin. Programmet initierades med lagen om energieffektivisering
i industrin (2004:1196) då svensk lagstiftning anpassades till EU:s
energiskattedirektiv och ger företag möjlighet att få skattereduktion med 0,5
öre/kWh på el som används i tillverkningsprocessen. För att fullgöra programmet
ska företagen ha ett certifierat energiledningssystem (ISO 50 001) för att arbeta
strukturerat med energifrågorna. De ska också göra en omfattande
energikartläggning och genomföra effektiviserande åtgärder. Energimyndigheten
är tillsynsmyndighet för programmet och skatteverket hanterar skattereduktionen.
Lagen upphävdes under 2012 (SFS 2012:686), vilket innebär att företag inte
längre kan anmäla sig till programmet. Bestämmelserna i den upphävda lagen
gäller för de företag som anmälde sig senast 2012. Det innebär att de flesta
programdeltagare avslutar PFE den 30 juni 2014 och att de sist anmäla företagen
är klara 2017.

9

Lag (1994:1776) om skatt på energi och Lag (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om
skatt på energi.
17
Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter.
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Stöd till energikartläggningar riktas till små och medelstora företag med en
energianvändning över 300 MWh/år. Stödet ersätter hälften av kostnaden för
energikartläggningen, dock högst 50 000 kronor. En översyn av tidigare stöd till
energikartläggning (2010 – 2014) har skett.
Lagen om energikartläggning i stora företag trädde i kraft 1 juni 2014.18 Lagen är
en del av implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet och innebär att alla
stora företag ska göra en energikartläggning vart fjärde år.
Energimyndigheten har börjat undersöka möjligheten att under 2016 genomföra
en översyn av industrins effektiviseringspotentialer.

13

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft samt
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energikartlaggning-i-stora-foretag/,
(hämtad 2015-06-26)
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5

Transportsektorns energianvändning

Inrikes transporter svarar för ungefär en fjärdedel av Sveriges slutliga
energianvändning. Den generella trenden för sektorn har varit att den totala
energianvändningen ökat under flera decennier. Denna utvekling vände dock efter
2007 då den hittills högsta energianvändningen i den officiella statistiken
noterades. Sedan dess har däremot användningen minskat och uppgick 2013 till
85 TWh. Transportsektorn innefattar vägtrafik, bantrafik, luftfart samt sjöfart, där
vägtrafiken är det trafikslag som står den största delen av energianvändningen,
motsvarande 93 procent 2013. Sektorns energianvändning domineras av fossila
bränslen, främst bensin och diesel, se Figur 14. Andelen biobränsle ökar dock,
framförallt genom en ökad användning av biodiesel de senaste åren.
Figur 14. Energianvändning i transportsektorn, inrikes, 1971 – 2013, TWh

Not: Fram till 1989 ingick flygbränsle för utrikes transporter.
Källa: Energimyndigheten, SCB och Transportstyrelsen.

El används inom transportsektorn framförallt för bantrafik, vars energianvändning
varit relativt oförändrad under 2000-talet. Antalet el- och hybridbilar har ökat
snabbt under de senaste åren, se Figur 15, men dessa svarar fortafarande för en
marginell andel av energianvändningen19. Inom ramarna för utredningen
19

Det finns i dagsläget ingen officiell statistik för elbilarnas energianvändning, bara skattningar
baserat på antalet elbilar i fordonsparken.
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Fossilfrihet på väg20 har flera alternativ och möjligheter för ökad elektrifiering av
transportsektorn undersöks, samt vilka konsekvenser detta skulle få både för
transportsektorn och för elsystemet.
Figur 15. Antal elbilar och laddhybrider i trafiken 2005-2014

Källa: Trafikanalys

De biodrivmedel som används i Sverige är främst biodiesel, i form av HVO och
FAME21, etanol och biogas. Under 2014 uppgick andelen biodrivmedel utifrån
energiinnehåll till 12 procent22 inom vägtransportsektorn. Till och med 2012
utgjorde FAME den största andelen av de biodrivmedel som användes i Sverige.
Under 2013 ökade HVO och utgjorde lika stor andel som FAME. Under 2014 har
HVO fortsatt att öka och utgör nu störst andel av biodrivmedelen. Tillsammans
utgör HVO och FAME tre fjärdedelar av alla biodrivmedel. Användningen av
biodrivmedel sker främst genom låginblandning.
Inrikes luftfart visar på en utplanad energianvändning. I samband med
lågkonjunkturen minskade både antalet passagerare och bränsleanvändning för
inrikes- och utrikesflygningarna. Sedan 2010 har antal passagerare ökat igen.
Återhämtningen i antal passagerare har dock inte lett till lika stor
20

SOU 2013:84
HVO och FAME är två olika typer av biodiesel. HVO är en syntetisk diesel som framställs
genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska och animaliska oljor, medan FAME framställs
genom förestring av vegetabiliska oljor (främst rapsolja i Sverige).
22
Enligt förnybartdirektivets beräkningsmetod uppgick den preliminärt till 18,7 procent.
21
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bränsleanvändning som före lågkonjunkturen, vilket kan tyda på att luftfarten har
effektiviserats.
Energianvändningen inom sjöfarten har minskat de senaste åren, framförallt i
utrikes sjöfart. Statistiken visar en trend från tunga till lätta eldningsoljor och till
diesel, vilket är i linje med ändringarna i svaveldirektivet som trädde i kraft den
1 januari 2015.23 Energistatistiken för sjöfart är dock osäker eftersom området
omgärdas av vissa insamlingssvårigheter24.
Energianvändningen för utrikes transporter, i form av flyg och sjöfart, uppgick
2013 till 28 TWh. Energianvändning för utrikes transporter avser
bränslekvantiteter som levererats nationellt men som används utanför Sveriges
gräns och ingår därför inte i Sveriges totala energianvändning.

5.1

Transportarbetet har ökat

Den ökande trenden för energianvändningen som rådde fram till 2007 har främst
berott på att transportarbetet ökat i högre takt än fordon eller transportlösningar
blivit energieffektivare. Ökningen gäller både persontransporter och
godstransporter, se Figur 16. Persontransport med personbil har ökat mest, där
transportarbetet ökat med över 30 gånger sedan 1950. Resandet med buss har
tredubblats under samma period, resandet med tågtrafik har nästan fördubblats
och transport genom gång och cykel har ökat med en faktor 1,6 under samma
period.25 Bilresor utgjorde 22 procent av all persontransport år 1950 och har ökat
till 77 procent 2013.

23

Svaveldirektivet (1999/32/EG), senaste ändring (2012/33/EG).
Rapportörer har ibland svårt att veta vad
25
Trafikanalys (2015), Transportarbete 1950-2014.
24
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Figur 16. Transportarbete i Sverige 1950-2014, miljarder personkilometer/tonkilometer

Anmärkning: För åren 1950–1958 saknas tonkilometer för sjöfart, därför visas godstransportarbete
med början 1959. För luftfart saknas personkilometer för åren 1950–1956 och tonkilometer för
hela perioden, utom inrikes som finns från 2008. Att tonkilometer med luftfart nästan saknas helt
har endast en marginell påverkan på värdena.
Källa: Trafikanalys

5.2

Minskande bränsleförbrukning för nya bilar

Bränsleförbrukningen för personbilar som registrerades under 2014 var i
genomsnitt 5,3 liter per 100 kilometer, vilket är en minsking från 2013 då
genomsnittet var 5,5 liter per 100 kilometer. För bensinbilar var
bränsleförbrukningen i genomsnitt 5,7 liter per 100 kilometer och för dieselbilar
var den 5,2 liter per 100 kilometer, se Figur 17.
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Figur 17. Bränsleförbrukning för nya bilar, uttryckt i l/100 km, 2003–2014

Källa: Vägrafikens utsläpp, Trafikverket 2015
Anmärkning: Notera att den bränsleförbrukning som redovisas för etanoldrivna bilar, samt gasoch elhybrider, visar förbrukning när bilarna tankas med bensin eller diesel.

Av det totala antalet personbilar, bussar och lastbilar i trafik är fossilbränsledrivna
fordon vanligast. Andelen gas-, el- och etanoldrivna personbilar har legat still på
ca 5,9 procent av den totala personbilsflottan under 2013 och 201426. Det
motsvarar ungefär 270 000 fordon. Av dessa 270 000 fordon är knappt 230 000
etanolbilar.
För vägtrafiken har det under en längre tid funnits en trend mot minskad
bensinanvändning och ökad dieselanvändning. Detta är ett resultat av förändringar
i fordonbeståndet, då andelen dieselbilar i den svenska personbilsflottan har ökat
medan bensinbilarna istället minskat. Eftersom dieseldrivna bilar vanligtvis är
bränslesnålare har detta bidragit till en minskad total energianvändning för
transportsektorn. Under 2012 utgjorde dieseldrivna personbilar 65 procent av
nybilsförsäljningen, vilket är en toppnotering. Sedan dess har andelen minskat
något och uppgick 2014 till 58 procent.
Enligt statistik från branschorganisationen BIL Sweden utgjorde så kallade
miljöbilar27 17,4 procent av det totala antalet nyregistrerade bilar under 2014.
Dieselbilen är den vanligaste miljöbilen, och 64,2 procent av de miljöbilar som
26

Trafikanalys, Fordon 2014. De fordon som avses här är bilar som kan köras på övervägande del
etanol, gas eller el. Utöver dessa fanns även ca 0,9 procent el- och laddhybridbilar i trafik.
27
Definition enligt Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227

31 (68)

registrerades under 2014 var dieselbilar. Under 2012 räknades 45,4 procent av de
nyregistrerade bilarna som miljöbilar, men på grund av att miljöbilsdefinitionen
skärptes den 1 januari 2013 sjönk antalet kraftigt. Med den nya definitionen på
plats räknades 11,1 procent av de nyregistrerade bilarna som miljöbilar 2013.

5.3

Transportsätten är olika energieffektiva

Inom arbetet med Energimyndighetens årliga rapport som följer upp de
energipolitiska målen, Energiindikatorer, genomfördes i 2013 års upplaga
(ER:2013:05) en jämförelse av energieffektiviteten för olika transportslag som
energianvändning per persontransportkilometer eller godstransportmeter. För
persontransport är det i genomsnitt mest energieffektivt att använda tåg eller
tunnelbanana, följt av buss, som i sin tur är effektivare än bil. Flyg är det minsta
energieffektiva trafikslaget. För godstransport är tåg klart mer energieffektivt än
sjöfart och minst effektivt lastbil. Mellan 2000 och 2011 förbättrades
energieffektiviteten för de flesta transportslag, undantaget lastbilar och bussar.
Den nedgående trenden av energieffektivitet i persontransport inom vägtrafik kan
förklaras av tre faktorer: nya försålda bilar har blivit bränslesnålare, andelen
dieselbilar jämfört med bensinbilar har ökat och körsträckan per personbil har
minskat. Det ökande antalet flygpassagerare tillsammans med allt effektivare
flygplan är förklaringen till minskad energianvändningen per transportarbete i
inrikes flyg.
Figur 18. Energianvändning för persontransport och godstransport per transportslag 20002011, kWh per personkilometer eller tonkilometer

Källa: Energimyndigheten
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5.4

Styrmedel som påverkar transportsektorns
energianvändning

Det finns ett flertal styrmedel som påverkar konsumenternas val av bil. Under
2006 infördes en fordonsskatt som baseras på fordonets koldioxidutsläpp istället
för att som tidigare utgå från fordonets vikt. Personbilar med bättre
miljöegenskaper, så kallade miljöbilar28, befrias från fordonsskatt under fem år.
Vid köp av personbilar som räknas som supermiljöbilar kunde näringsidkare och
privatpersoner mellan 2012 och 2014 erhålla en så kallad supermiljöbilspremie
om högst 40 000 kr. Utöver detta skapar reglerna för beskattning av förmånsbilar
också incitament att välja biodrivmedelsfordon.
När miljöbilspremien initierades sattes det upp ett mål om att 5 000
supermiljöbilar skulle ha sålts innan 2014 års slut. Enligt Transportstyrelsen
såldes totalt 2 935 supermiljöbilar under perioden 2012 till 2014.
I april 2009 antog EU-kommissionen förordning 443/2009 om högsta
koldioxidutsläpp från nya personbilar29. Förordningen fastställer att nytillverkade
personbilar inom EU maximalt får släppa ut 130 gram koldioxid per kilometer i
genomsnitt från och med 2015. Utöver detta innehåller förordningen en
målsättning om att minska det genomsnittliga utsläppsvärdet till 95 gram
koldioxid per kilometer till år 2020. Under 2014 låg snittet för koldioxidutsläpp
från nya bilar i Sverige på 132 gram koldioxid per kilometer30.

5.5

Åtgärdspotentialer för minskad användning av
fossila bränslen inom transportsektorn

Inom utredningen Fossilfrihet på väg31 gjordes 2013 en utvärdering av teknisktekonomiska potentialer för fyra åtgärdskategorier för att minska användningen av
fossila bränslen i vägtrafiken fram till 2030 och 2050, se Figur 19. För respektive
år anges två ytterligheter för potentitalerna. Alternativ B innehåller lägst potential
inom alla områdena och baseras på nu känd och förväntad teknikutveckling samt
de då gällande priserna. Alternativ A som innefattar högst potential inom
respektive område kräver fortsatt teknisk utveckling, styrmedel och i viss mån
livsstilsförändringar. Ett medelvärde för samtliga antagna åtgärdspotentialer
skulle ge mellan 75 och 80 procent reduktion av fossilbränsleanvändningen till
2030 jämfört med 2010 och för 2050 skulle fossilbränsleanvändningen bli noll.
28

Mer om definitionerna hos Trafikverket: http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/dina-val-gorskillnad/att-valja-bil/miljobilar---miljobilsdefinition-och-supermiljobilspremie/
29
443/2009, Förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens
samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon.
30
Vägrafikens utsläpp, Trafikverket 2015.
31
SOU 2013:84
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Figur 19. Potentialer för minskad användning av fossila bränslen, TWh

Källa: Fossilfrihet på väg, SOU

De gråa fälten i Figur 19 visar återstående fossil energianvändning för respektive år
efter en rad åtgärder som undersökts antas genomförts. Negativa värden avser
export av bioenergi. I blått, rött och orange beskrivs åtgärdspotentialerna för
energihushållningsåtgärder och i gult och grönt för bränslekonvertering. Mer om
vad åtgärdspotentialerna innebär finns att läsa i utredningens betänkande.
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6

Konsumtionsperspektiv på
energianvändningen

Ett konsumtionsperspektiv på energianvändning ger en kompletterande bild av
Sveriges energianvändning, genom att ta hänsyn även till den energianvändning
som sker i andra länder för att tillgodose svensk konsumtion. Med ett
konsumtionsperspektiv är alltså den energianvändning som sker utomlands för att
producera de varor och tjänster som importeras inräknade, medan
energianvändningen som sker inrikes för att producera varor och tjänster som
exporteras istället räknas bort, se Figur 20.
Figur 20. Förenklad representation av produktions- och konsumtionsperspektivet på
Sveriges energianvändning

Svensk handel med andra länder, liksom internationella resor och turism, har ökat
under de senaste decennierna. De flesta länder som Sverige importerar varor och
tjänster från använder en större andel fossila bränslen än Sverige, vilket påverkar
det den indirekta användningen av fossila bränslen genom konsumtion i Sveriges.
Naturvårdsverket har i flera analyser32 uppmärksammat miljöpåverkan som är
inbäddad i de produkter och tjänster som vi köper. Energimyndigheten har också
påbörjat arbetet med att ta fram en metod för att analysera den indirekta
energianvändning som är kopplad till konsumtionen.

6.1

Konsumentpåverkan

Konsumenternas val har möjlighet att påverka energisystemet. Till exempel har
efterfrågan på etanol och etanolbilar sjunkit kraftigt sedan toppnoteringen
20083334. Inom elsektorn finns ett uppbyggt system för ursprungsgarantier som ger
konsumenterna möjlighet att välja el på andra grunder än leverantör och pris,
32

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/utslappen-avvaxthusgaser/Konsumtion-och-utslapp-av-vaxthusgaser/
33
Energimyndigheten, Transportsektorns energianvändning 2014, ES 2015:01
34
Trafikanalys, Fordon 2014, Statistik 2015:5
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främst produktionsslag35. Påverkan från detta är för tillfället låg på systemnivå,
men en omfördelning mellan konsumenter kan dock sägas äga rum. Det medför
bland annat en något högre fossilandel i den svenska elmixen, till följd av att delar
av att det svenska miljövärdet exporterats36.

35

För information om systemet se http://www.energimyndigheten.se/fornybart/ursprungsgarantier/
European Residual Mixes 2014, RE-DISS II http://www.reliable-disclosure.org/upload/161-REDISS_2014_Residual_Mix_Results_2015-05-15_corrected2.pdf
36

36 (68)

7

Total tillförd energi

Tillförd energi och använd energi är tätt kopplade till varandra. Tillförd energi
kommer dock alltid vara större än använd/nyttig energi så länge energi tillförs i
form av bränslen som sedan ska omvandlas vidare till exempelvis el och värme.
Vid omvandlingar sker det alltid omvandlingsförluster.
Den totala energitillförseln omfattar den energin som används i de tre sektorerna
bostäder och service, transport (inrikes) och industri, vilket kallas den totala
slutliga användningen. Utöver detta omfattas också energi för utrikes transporter,
användning för icke-energiändamål samt distributions- och omvandlingsförluster.
Omvandlingsförluster är den energi som används för att omvandla exempelvis
uran till el, biobränsle till värme osv. Energi för utrikes transporter ingår inte i
totalt tillförd energi liksom microproduktion av el med till exempel solceller.

7.1

Fossila delen av tillförd energi har minskat över tid

Energitillförseln till det svenska energisystemet har sedan mitten på 80-talet legat
på en nivå mellan 550 – 600 TWh. I början av 70-talet är 80 procent av den
tillförda energin av fossilt ursprung. Några år senare början kärnkraften att byggas
vilken ersätter en hel del olja. Mängden oljor minskar framförallt i början av 80talet. Även vattenkraft och biobränslen har växt sedan 1970 och under 2013 är den
fossila andelen drygt 30 procent.
Figur 21 Totalt tillförd energi i Sverige 1970-2013, TWh

Källa: Energimyndigheten och SCB
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7.2

Förnybar energi utgör drygt en tredjedel av tillförd
energi under 2013

Under 2013 uppgick den tillförda energin till 565 TWh.
En tredjedel av den tillförda energin under 2013, eller 189 TWh, bestod av
kärnbränsle. Efter omvandling av kärnbränslet producerades 66 TWh el och resten
blev omvandlingsförluster. Tillförseln av kärnbränsle till energisystemet ökade
från 70-talet fram till mitten på 80-talet då kärnkraften byggdes upp i Sverige, och
har sedan dess legat på en relativt jämn nivå.
Fossila bränslen stod för något mindre än en tredjedel, eller 181 TWh, av den
tillförda energin under 2013. Den största delen utgörs av oljeprodukter med
134 TWh följt av 22 TWh kol och koks. Efter omvandling av råolja till
oljeprodukter (och viss import och export av de olika oljeprodukterna) så används
121 TWh fossila bränslen i form av främst oljeprodukter följt av kol och koks,
natur- och stadsgas samt övriga bränslen där den fossila delen av avfallet ingår.
Resterande del är förluster och användning för icke-energiändamål. Tillförsel av
framförallt råolja och oljeprodukter har minskat kraftigt sen i början på 1980-talet.
Figur 22 Fördelning av tillförd energi under 2013, procent

Källa: Energimyndigheten och SCB
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Förnybara energikällor i form av biobränslen, vatten- och vindkraft står för drygt
en tredjedel, eller 205 TWh, av tillförd energi. Den största posten är biobränslen
med 129 TWh under 2013. Fjärrvärme- och industrisektorn är de största
användarna av biobränslen men en viss andel används också som drivmedel.
Användningen av biobränslen har ökat stadigt under de senaste 40 åren.
Vattenkraften producerade 61 TWh el och vindkraften 10 TWh el under 2013.
Vindkraftens elproduktion har ökat kraftigt under de senaste åren och har mer än
tredubblats sedan 2010. Vattenkraften är en stabil kraftkälla i energisystemet och
har producerat el ungefär på samma nivå sedan 1980-talet. Produktionen är starkt
beroende av vattentillgången, vilket kan innebära variationer i produktionen
mellan åren.

7.3

Stor del av tillförd energi används för elproduktion

Ett annat sätt att redovisa tillförd energi är att bryta ut och visa hur mycket som
används för el- och värmeproduktion. I Figur 23 ses då att nästan hälften av den
tillförda energin i Sverige används för elproduktion. För svensk del beror den
stora andelen på att kärnkraftverken endast gör el (kondensproduktion) och att den
värme som produceras inte används utan kyls bort som förluster.
På liknande sätt ser det också ut för andra länder där el produceras med kärnkraft
eller med kondenskraft, dvs elproduktion med relativt låg verkningsgrad och
därmed stora värmeförluster.
Figur 23 Tillförd energi för el- och fjärrvärmeproduktion samt övrigt 2013, procent

Källa: Energimyndigheten och SCB
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8

Fjärrvärme

8.1

Den fossila andelen av tillförd energi för fjärrvärme
minskar

Fjärrvärme har funnits i Sverige sedan 1950-talet och under 1970 är tillförd energi
i det närmaste 100 procent fossil, fjärrvärme produceras med oljor och den sker i
värmeverk, dvs. där man endast gör värme. Sedan dess har den fossila andelen
minskat kraftigt, andelen biobränsle har ökat och produktionen sker framförallt i
kraftvärmeverk, dvs där el och fjärrvärme produceras samtidigt. Andelen
kraftvärmeproducerad fjärrvärme har successivt ökat och ligger idag runt
40 procent jämfört med 30 procent 2003.
Flera olika bränslen kan användas för fjärrvärmeproduktion och sedan 1970-talet
har det skett en stor omställning mot förnybara bränslen. Figur 24 visar tillförd
energi för fjärrvärmeproduktion under perioden 1970 till 2013.
Figur 24 Tillförd energi för fjärrvärmeproduktion 1970 – 2013, TWh

Källa: Energimyndigheten och SCB

Värmepumpar har minskat i fjärrvärmesystemet under de senaste åren och
användningen av elpannor har i stort sett helt försvunnit sedan i början på 2000talet.
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Användningen av avfall har ökat det senaste decenniet. I flera svenska städer är
värmen från avfallsförbränning basen för fjärrvärmen. Ökningen beror på förbudet
mot deponering av brännbart avfall från 2002 och förbudet mot deponering av
organiskt avfall från 2005. Avfall ingår både i posten biobränslen (organiskt
avfall) och övriga bränslen (fossilt avfall). I posten övriga bränslen ingår även
torv.
Över tid har omställningen till fjärrvärme flyttat bränsletillförseln från hushåll
med tidigare egen uppvärmning till fjärrvärmesektorn.

8.2

Under 2013 står biobränslen för 60 procent

Under 2013 stod biobränslen för 60 procent och spillvärme för 8 procent av den
tillförda energin i fjärrvärmeproduktionen.
Figur 25 Tillförd energi för fjärrvärmeproduktion under 2013, procent

Källa: Energimyndigheten och SCB

Fossila bränslen utgör 25 procent och den största andelen står posten Övriga
bränslen för. Där ingår förutom den fossila delen av avfall även torv och en
mindre del andra fossila bränslen.
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9

El

Den svenska elförsörjningen baseras till stor del på vattenkraft och kärnkraft.
Utbyggnaden av förnybar el har däremot varit stor under 2000-talet, där
vindkraften står för den största delen av ökningen. Under 2014 slog vindkraften
åter nytt produktionsrekord och elpriserna fortsatte att vara relativt låga.

9.1

Vattenkraft och kärnkraft har dominerat
elproduktionen under lång tid

I början av 1970-talet var elproduktionen betydligt lägre än idag och
vattenkraft stod för nästan 70 procent av elproduktionen. Oljekondenskraft37
stod samtidigt för 20 procent. I början av 1970-talet börjar kärnkraften tas i drift
och har tillsammans med vattenkraft dominerat elproduktionen i Sverige sedan
dess. Under 80- och 90-talet står de för upp till 96 procent av producerad el.
Andelen har minskat till omkring 84 procent under de senaste åren i takt med att
förnybar elproduktion tagit större andel.
Den totala elanvändningen, inklusive distributionsförluster, ökade kraftigt fram
till mitten av 80-talet för att därefter vara relativt stabil och även minska något.
Figur 26 Sveriges elproduktion per kraftslag och total elanvändning 1970-2014, TWh

Källa: Energimyndigheten och SCB
Anm: I posten vattenkraft ingår vindkraft till och med 1996.

37

Oljekondenskraft innebär att olja används i en anläggning som enbart producerar el.
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9.1.1

Under 2014 kommer 83 procent från vatten- och kärnkraft

Under 2014 kommer 83 procent av producerad el från vatten- och kärnkraft.
Vindkraft stod för 8 procent och resterande 9 procent är med förbränningsbaserad
produktion (med andra bränslen än uran) i framförallt kraftvärmeverk och inom
industrin.
Figur 27 Elproduktionens fördelning 2014, procent

Källa: Energimyndigheten och SCB

Totalt producerades 151 TWh el i landet under 2014. Kärnkraften stod för
62 TWh trots att en reaktor var avställd hela året och vattenkraften för 64 TWh.
Den förbränningsbaserade elproduktionen svarade för drygt 13 TWh. Den sker
främst i kraftvärmeverk där 7 TWh producerades. Det är fjärde året i rad med en
minskande produktion. Övriga 6 TWh sker inom industrin, med så kallad
industriell kraftvärme. Oljekondenskraftverk och gasturbiner utgör främst
reservkapacitet och endast 0,5 TWh producerades under året.
Vindkraftsproduktionen fortsatte att öka kraftigt under 2014 och blev 11,5 TWh
vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2013. Under 2014 installerades
902 MW vindkraft i Sverige och sammanlagt 322 verk togs i drift samma år.
Totala antalet vindkraftverk uppgick vid utgången av 2014 till 2 961 st med en
total installerad effekt på 5 097 MW. 38

38

Energimyndigheten, ES2015:02, Vindkraftsstatistik 2014.
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El producerad med solceller står fortfarande för en väldigt liten andel av
elförsörjningen. Den installerade solcellskapaciteten var runt 60 MW i slutet av
2014. Solcellsmarknaden består av både nätuppkopplade och fristående system
där de nätuppkopplade systemen står för över 80 procent av kapaciteten
(cirka 50 MW).39 Den totala kapaciteten producerar uppskattningsvis 57 GWh
per år, vilket utgör ungefär 0,04 procent av Sveriges totala elproduktion.
Ökningen av förnybar el sker främst genom elcertifikatsystemet. Stödsystemet
är gemensamt med Norge sedan 2012. 40
9.1.2

Nettohandel med el

Under 2014 var svensk nettoexport 15,6 TWh vilket är den näst största exporten
någonsin efter rekordåret 2012 då 19,6 TWh nettoexporterades. År 2015 verkar
bli ett nytt rekordår och till och med vecka 50 har 21,7 TWh nettoexporterats.
Den största nettoimporten hade Sverige med knappt 13 TWh år 2003. Under
2014 nettoexporterade de nordiska länderna 11,8 TWh el jämfört med en
nettoexport på 9,5 TWh året innan.
För närvarande finns svenska överföringsförbindelser med Norge, Finland,
Danmark, Tyskland och Polen. Kring årsskiftet 2015/2016 kan en kabel mellan
Sverige och Litauen, den så kallade Nordbalt, vara klar. Mer om
utbyggnadsplaner inom Sverige och till andra länder finns hos svenska Kraftnät41.
9.1.3

Produktion och användning per elområde

Produktionen och användningen fördelar sig något olika över landet. Längst
norrut i elområde 1 finns en stor del av Sveriges vattenkraft belägen och den
lägsta elanvändningen. I elområde 2 finns den största delen av vattenkraften och
den näst lägsta elanvändningen. Både elområde 1 och 2 är överskottsområden.
I elområde 3 finns all kärnkraft placerad idag, den största delen av vindkraften och
den största elanvändningen. Detta har varit ett underskottsområde men under 2014
är det nästan balans mellan produktion och användning. När reaktorer tas ur drift
under kommande år blir området mest troligt åter ett underskottsområde.
I elområde 4 finns den lägsta stapeln för produktion och den består till största
delen av vindkraft. Området har den näst största elanvändningen och har ett
produktionsunderskott.
39

Energimyndigheten, Preliminära insamlingsuppgifter från Årliga el-, gas- och
fjärrvärmeförsörjningen 2014.
40
Läs mer om statistik och systemet i rapporten En svensk-norsk elcertifikatmarknad-Årsrapport
2014 https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=3069
41
Läs mer i Nätutvecklingsplan 2016-2025, Svenska Kraftnät,
http://www.svk.se/natutveckling/drivkrafter/natutvecklingsplan-2016---2025/
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Figur 28 Fördelning av elproduktion och användning per elområde 2014, TWh

Källa: Svenska Kraftnät, Balansavräkning

9.2

Tillfört bränsle för elproduktion

Sedan 1983 har både mängden och andelen biobränslen ökat i det tillförda
bränslet för elproduktion (exklusive uran). Samtidigt har de fossila bränslena
minskat. Under de senaste 10 åren har även mängden avfall ökat för både el-och
värmeproduktion.
Figur 29 Insatta bränslen (exkl. uran) för elproduktion 1983-2013, TWh

Källa: Energimyndigheten och SCB
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Den största delen av insatt bränsle för den förbränningsbaserade elproduktionen
är biobränslen som stod för 74 procent under 2013.
Figur 30 Insatta bränslen (exkl. uran) under 2013, TWh

Källa: Energimyndigheten och SCB

Resterande mängd tillfört bränsle är av fossilt ursprung. I posten kol ingår
restgaser från stålindustrin som återanvänds till både el och värme. Den fossila
delen av avfall finns i posten Övriga bränslen tillsammans med torv mm. Mindre
mängder naturgas och olja används för elproduktion.

9.3

Produktionen varierar mellan åren

Vattenkraft som är starkt beroende av vattentillgången och har varierat mellan
strax över 50 TWh ett torrt år till närmare 80 TWh ett våtår. Skillnaden är så stor
som 27 TWh mellan lägsta och högsta produktion.
Kärnkraften har också varierat men beror då på hur driften sett ut. Långa stopp av
exempelvis moderniserings- eller säkerhetsarbete eller oplanerade händelser har
gett en lägsta produktion på 50 TWh under ett år och det bästa produktionsåret
som gav 75 TWh, vilket ger en skillnad på 25 TWh.
Fram till omregleringen av elmarknaden 1996 planerades produktionen och
vatten- och kärnkraften varierar i takt på det sätt att när den ena kraftslaget har låg
produktion har den andra hög. Efter 1996 syns inte den samvariationen längre.
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Figur 31 Vatten- och kärnkraftens produktionsvariationer mellan åren 1990-2014, TWh

Källa: Energimyndigheten och SCB

Produktionen i kraftvärmeverk i fjärrvärmenätet varierar mellan åren vilket till
stor del beror på hur värmeunderlaget varierar med temperatur. År 2010 var
produktionen som högst, ett år som var kallt med stort behov av uppvärmning och
samtidigt låg produktion i kärnkraftverken. Följande 4 år har varit mycket
varmare år än normalt och alltså med ett lägre uppvärmningsbehov.
Figur 32 Produktionsvariationer mellan åren 1990-2014, TWh

Källa: Energimyndigheten och SCB
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El producerad i industrin har ökat stadig fram till 2007 och uppvisar endast små
variationer mellan åren. Efter 2007 har produktionen planat ut och är kring 6 TWh
sedan dess.
El från vindkraft har ökat kraftigt under de senaste åren och har nästan
sexdubblats sedan 2008. Så länge ett kraftslag växer går det inte att se skillnader i
årsproduktionen mellan år.
Kondenskraft innebär reservkraft och används vid behov. År 1996 sticker ut vilket
var ett torrt år med mycket låg vattenkraftsproduktion där reservkraften behövdes
i större utsträckning.

9.4

Den installerade effekten ökar i elsystemet

Efter avregleringen av den svenska elmarknaden under 1996, minskade den
installerade elproduktionskapaciteten markant. Det var framförallt dyr
kondenskraft som inte längre var lönsam som fasades ut. Efter år 2000 ökar den
installerade kapaciteten igen och är nu större än före avregleringen. Vindkraft har
stått för den största delen av den ökade installerade kapaciteten följt av
kraftvärmeverk. Ökningar har även skett inom industriellt mottryck och genom
effekthöjningar i kärnkraftverken. I december 2014 var den totala installerade
elproduktionskapaciteten 39 549 MW. Vattenkraft stod för 41 procent, kärnkraft
för 24 procent och vindkraft för 14 procent. Övrig värmekraft stod för 21 procent.
Det högsta effektuttaget 2014 inträffade den 13 januari klockan 16 – 17 och
uppgick till 24 760 MW. Trots att skillnaden mellan installerad kapacitet och
högsta effektuttag ser ut att vara stort, kan effektsituationen bli ansträngd. Hela
den installerade kapaciteten går inte att använda samtidigt då det finns
begränsningar i tillgänglighet. Det finns även begränsningar i
överföringskapaciteten i elnäten från norr till söder.
Den tillgängliga kapaciteten skiljer sig åt mellan kraftslagen. Vattenkraftverk som
ligger i samma vattendrag är till exempel beroende av varandra och tillgången på
vatten och all vattenkraftskapacitet är därför inte tillgänglig samtidigt hela tiden.
Tillgängligheten i kärnkraftverken beror på driftsituationen och för vindkraften
beror tillgängligheten på var det blåser och om det blåser. Effektsituationen kan
bli ansträngd under perioder med högre användning än normalt och/eller låg
tillgänglig kapacitet. Inför varje vinter gör Svenska kraftnät, som förvaltar och
driver stamnätet, en bedömning av effektsituationen kommande vinter.42 I
rapporten finns även Svensk Kraftnäts bedömningar av tillgänglig effekt per
kraftslag.
42

Svenska kraftnät, 2015/1231, Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2014/2015
och 2015/2016.
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Figur 33 Installerad elproduktionskapacitet i Sverige per kraftslag, 1996 – 2014, MW, samt
av Svenska Kraftnät bedömd tillgänglig kapacitet, 2002-2014, MW

Källa: Svensk Energi. Anm: Industriellt mottryck är synonymt med industriell kraftvärme

Det måste hela tiden vara balans mellan produktion och användning av el i
elsystemet. Traditionella elnät innebär centraliserad och storskalig elproduktion
med ett flöde av el från producent till konsument. I och med en ökad installation
av småskaliga vind- och solparker så ökar den decentraliserade produktionen och
mer varierande kraft i elsystemet, vilket bl a ställer nya krav på flexibilitet och
balansregleringar i elnätet. Vattenkraften är en utmärkt källa för att reglera
variationer och därmed bevara balansen i elnätet.

9.5

Elpriset på börsen var lågt under 2013 och 2014

Under 2013 var årsmedelvärdet för systempriset på el på Nord Pool 32,9 öre/kWh
och 2014 var systempriset ännu lägre, 26,95 öre/kWh. Båda åren har haft stora
elöverskott. Både 2010 och 2011 var Nord Pools systempris betydligt högre på
50,6 öre/kWh respektive 42,4 öre/kWh. Det höga priset 2010 berodde till stor del
på en kall vinter och låg tillgänglighet i de svenska kärnkraftverken. Elpriserna på
Nord Pool har under 2015 varit ännu lägre än under 2014.
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Figur 34 Spotpriser på Nord Pool, årsmedelvärde för systempris och för prisområde
Sverige/SE3 1996 – 2014, öre/kWh

Källa: Nord Pool Spot
Anm: Efter indelningen i elområden, november 2011, finns det inget Sverigepris och i figuren
har SE3 satts som ett uppskattat värde för det tidigare Sverigepriset.

Elpriset kan skilja mellan olika elområden beroende på begränsningar mellan
dessa områden. Syftet med uppdelningen i elområden är att göra det tydligt var i
Sverige det finns behov av att förstärka och bygga ut stamnätet. Det ger också en
tydlig indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att
bättre motsvara användningen i just det området. Årsmedelvärdet för område
Sverige/SE3 var 34,1 öre/kWh under 2013 och 28,8 öre/kWh under 2014, vilket är
något högre än Nordpool systempris.
Elpriset som beskrivs här är inte det elpris som slutkunden möter utan det elpris
som handeln på elbörsen Nord Pool Spot resulterar i. Sverige och Norge startade
den nordiska elbörsen Nord Pool 1996. Förutom Statnett och Svenska kraftnät är
i dag även nätsystemägare i Finland, Danmark, Estland och Litauen ägare av den
nordiska elbörsen. Nord Pools aktörer består av kraftproducenter, elhandlare,
större slutanvändare, portföljförvaltare, kapitalförvaltare och mäklare. Under
2013 omsatte aktörerna på Nord Pool Spot 349 TWh el, vilket motsvarar 84
procent av den el som användes i de nordiska länderna.43 El kan också handlas
direkt mellan en säljare och köpare eller internt inom elbolagen.

43

Nord Pool Spot, Annual report 2012, The power of transparency.
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10

Internationell jämförelse av elproduktion

Elproduktionen i världen har ökat över tid och ökningen har inte planat ut.
Förnybar44 elproduktion har ökat mycket kraftigt procentuellt sett men i TWh har
fossil elproduktion ökat mer sedan år 2000. Bland de förnybara källorna har
vattenkraft ökat mest i energitermer. Förutom vattenkraft är det vindkraft som
ökat mest i energitermer i världen och solkraft mest procentuellt sett. Under 2013
är andelen förnybart 22 procent (vattenkraft står för 17 procent av dessa).
Figur 35 Elproduktion i världen 1990-2013, TWh

Källa: International Energy Agency, IEA

Bland de fossila källorna har elproduktion med olja minskat, kolbränslen har ökat
mest i energitermer och naturgas mest procentuellt sett. Andelen fossilt ävar
67 procent år 2013.
Andelen elproduktion med fossila källor skiljer sig vida åt mellan länder och
områden. Sverige hade drygt 2 procent fossil elproduktion under 2014 där
bränslena utgörs av fossila delen av avfall, kol (inkl. restgaser från stålindustrin)

44

Vatten-, vind-, sol-, våg-, geotermisk-, biokraft samt en bedömning på att 50 % av avfall är
förnybart.
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samt lite naturgas och oljor. För Norden45 var andelen 10 procent då det finns mer
fossilt i Finland och Danmark.
I Tyskland ökar den förnybara elproduktionen kraftigt men under 2014 var en stor
andel, 56 procent fossil kraft, se Figur 36. I

45

Exkl. Island.
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Figur 37 visas den fossila elproduktionen i TWh.
Figur 36 Jämförelse av andelar elproduktion mellan länder/områden år 2014 (2013 för
världen), procent

Källa: Entso-e för de europeiska länderna, IEA för världen. Anm: Nordeuropa inkluderar Norden (exkl.
Island), Baltländerna, Tyskland, Polen samt Nederländerna.
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Figur 37 Mängd fossilproduktion i några länder/områden 2014, TWh

Källa: Entso-e
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11

Kraftslag bidrar på olika sätt i elsystemet

Kapitel 9.4 ovan handlar om installerad effekt i elsystemet. Effekt är ett mått på
hur mycket energi som finns tillgängligt varje sekund. Det måste alltid produceras
lika mycket el som används – inte bara på årsbasis utan varje given sekund för att
hålla balans i elsystemet. Vattenkraft används för att hålla denna balans på ett
effektivt sätt. I elsystem utan vattenkraft får andra kraftslag ta balansrollen –
vilket är dyrare. Då måste bränslebaserad elproduktion anpassa driften efter
efterfrågan. Även Sverige har sådan reglerkapacitet i t.ex. gasturbiner.
Figuren nedan ger en fingervisning om hur mycket den installerade effekten för
ett kraftslag utnyttjas för elproduktion genom förhållandet mellan staplarna.
Figur 38 Kraftslagens andel av totalt installerad effekt samt produktion under 2014, procent

Källa: Energimyndigheten och Svensk Energi

Andelarna i Figur 38 avser år 2014 och varierar mellan åren. Kärnkraften står för
24 procent av installerad effekt och 41 procent av producerad el under året.
Vindkraft står för 14 procent av installerad effekt och 8 procent av producerad el.
Omfattande officiell statistik över systemparametrar såsom verkningsgrader,
bränsleanvändning, drifttid och installerade effekter för alla kraftslag finns i den
offentliga statistiken ”El-, gas-, och fjärrvärmeförsörjningen 2015”, EN11
SM1501, Energimyndigheten/ SCB.
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11.1

Gasturbiner utgör spetslast och reservkraft

11.1.1

Bränslen och roll i systemet

Gasturbiner är strikt betraktat en turbinmotor men används som samlingsnamn för
enkla gasdrivna motorer. De producerar el utifrån förbränning av gasformiga
bränslen, till exempel naturgas eller biogas. Gasturbiner kan installeras som
kraftvärmeanläggningar men det är inte det som avses i detta kapitel.
Gasturbinerna har en viktig systemroll genom att vara effektproducenter snarare
än energiproducenter. De används typiskt som reservkraft, hjälpkraft och
störningsreserv. Bränslet och driften är dock för dyr för att de ska vara
kommersiellt gångbara vid de flesta prissituationer på elmarknaden.
De kan lätt byggas kompakta och mobila. Ur ett beredskapsperspektiv är det
viktigt med snabbstartad effekt och gasturbiner kan nå full produktion inom
loppet av 15 minuter. Gasturbinkapaciteten tillhandahålls på en konkurrensutsatt
marknad och Svenska Kraftnäts dotterbolag Svenska Kraftnät Gasturbiner AB är
ett av bolagen som tillhandahåller störningsreserver och spetslastkapacitet i form
av gasturbiner.
11.1.2

Kostnad för att bygga nya gasturbiner

Då gasturbiner inte har många drifttimmar är investeringskostnaden för effekten
ett bättre mått. De kostar generellt runt 5 000 – 6 000 kr/kWel vilket är ungefär
hälften av vindkraftens anläggningskostnad. Bränslet antas kosta runt 30 öre/
kWh. En total elproduktionskostnad för gasturbiner på de sätt de används i
systemet ligger runt 5 kr/kWh.46

11.2

Vindkraft

Mängden vindkraft ökar i elsystemet och står för 8 procent av elproduktionen
2014. Vindkraften producerar generellt mer energi på vinterhalvåret och moderna
vindkraftverk producerar i genomsnitt el motsvarande sin fulla effekt under cirka
1/3 av året. För att vindkraften ska kunna bli en stor energikälla i ett
leveranssäkert system krävs omfattande systemanpassingar. Mer information om
vindkraftens utbyggnad och dess systemeffekter finns i Energimyndighetens
officiella statistik och årliga vindkraftrapporter47.

46
47

El från nya och framtida anläggningar 2014, Elforsk
Energimyndighetens vindkraftstatistik publiceras i årsrapport med årliga temaområden.
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11.2.1

Kostnad för att bygga ny vindkraft

Ny vindkraft introduceras idag i elsystemet till en kostnad på cirka 50 öre/ kWh48.
Det gör vindkraft till ett av de billigaste kraftslagen för nyproduktion.
Energimyndigheten har tagit fram ett underlag som visar potentialen för svensk
vindkraft på olika kostnadsnivåer49. Detta underlag bygger på nationell data och
en revidering är att vänta under 2016.

11.3

Kraftvärme – ett sätt att nyttiggöra mer av bränslets
energiinnehåll

11.3.1

Bränslen och roll i systemet

Vid bränslebaserad elproduktion kokas vatten till ånga med högt tryck.
Vattenånga passerar genom en turbin som driver en elgenerator. Efter turbinen
innehåller ångan fortfarande mycket energi – men inte tillräckligt för att
producera mer el.
I vissa typer av anläggningar kan ångans kvarvarande energi tas till vara. Den
energin är inte tillräckligt högvärdig för att göra mekanisk energi utan används då
till fjärr- eller processvärme. I princip kan alla bränslen användas och det som
skiljer sig åt mellan bränslen är förhållandet mellan hur mycket el respektive
värme som kan produceras. Orena och fuktiga bränslen (t.ex. avfall) ger generellt
ett lägre elutbyte men en större andel värme än rena bränslen (t.ex. naturgas).
Anläggningar som samtidigt producerar både el och värme kallas kraftvärmeverk
och återfinns i fjärrvärmesystemet och inom processindustrin. De anläggningar
som finns inom industrin kallas även industriellt mottryck. Systemnyttan är stor
eftersom en stor del av bränslets energi nyttiggörs. Kraftvärme kräver att
distributionssystem för hetvatten /fjärrvärme finns så att värmen kan nå
användaren.
11.3.2

Kostnad för att bygga ny kraftvärme

Kostnaden för nybyggnation beror på anläggningens storlek och ekonomin
påverkas helt av vilket bränsle som används i kombination med vilken avsättning
som finns för värme och el på respektive marknader. Anläggningens kostnad kan,
grovt skattat, vara runt 50 öre/ kWh50.

48

El från nya och framtida produktionsanläggningar 2014, Elforsk
Produktionskostnadsbedömning för vindkraften i Sverige, Energimyndigheten 2014
50
El från nya och framtida produktionsanläggningar 2014, Elforsk
49
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11.4

I Sverige är i princip bara kärnkraftverken
kondenskraftverk

11.4.1

Kärnbränsle och roll i systemet

Bränslet i de svenska kärnkraftverken är uran, en metall med hög atommassa. El
produceras i ett kärnkraftverk då vatten kokas till ånga med hjälp av värme från en
kärnklyvningsprocess. Ångan passerar genom en turbin och el genereras varefter
ångan kylas till vatten igen och förloppet upprepas. Det är den typ av
värmekraftverk som kallas för kondenskraftverk, endast el produceras.
Verkningsgraden ligger typiskt kring 33 procent. 51 Det betyder att 2/3 av energin
i bränslet går förlorad som värme. På grund av förlusterna domineras
tillförselstatistiken av uran (kärnbränsle), även om den nyttiggjorda elen inte är en
speciellt stor del av vår energianvändning.
Kärnkraften har en viktig roll i dagens elsystem. Inte för att kärnkraften har
oersättliga nyttor, utan för att systemet och kärnkraften introducerats och
utformats hand i hand. Kärnkraften bidrar, utöver el och effekt, med systemnyttor
som bland annat ger stabilitet i elsystemet och elproduktionen är fri från
klimatgasutsläpp. Inom alla teknikområden sker teknikutveckling så även inom
kärnteknik.
Att fullt ut förstå kärnkraftens roll i elsystemet kräver både tekniskt och
sociologiskt kunnande. Elsystemets framväxt och idéhistoria beskrivs mycket
grundligt ur just ett sociotekniskt perspektiv i forskningsprojektet ”När
folkhemselen blev internationell” som bedrevs på KTH - bland annat med
finansiering från Energimyndigheten52.
11.4.2

Kostnad för att bygga ny kärnkraft

Det är svårt att beskriva kostnadsutvecklingen för ett kraftslag på en marknad där
de senaste nybyggnationerna skedde under perioden 1972-1985.
I Elforsks ”El från nya och framtida anläggningar 2014” skattas energikostnaden
per kWh till 60-80 öre för ny kärnkraft. En internationell utblick tyder på att detta
är en relativt låg skattning. World Energy Council skattar i sin rapport ”Cost of
Energy Technologies” kostnaden till mellan 91 och 147 USD/MWh, alltså 0,80 1,3 kr/ kWh53.

51

Parametrar som styr verkningsgraden är en konsekvens av tekniska och ekonomiska
överväganden kopplade till bränsletillgång, materialval och andra faktorer.
52
När folkhemselen blev internationell, Högselius et. al. ISBN 978-91-85355-99-0
53
Omräkningen är givetvis beroende av dollarkursen
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11.5

Vattenkraften är viktig i elsystemet

Vattenkraften är en grundsten i elsystemet och har drivit fram uppbyggnaden av
stamnätet i Sverige. Vattenkraften har satt många av villkoren för hur vi har
designat all annan kraftproduktion och hur vi låtit både elmarknad, introduktion
av nya kraftslag och balansmarknad utvecklas. Trots detta är inte vattenkraften
homogen utan kraftslaget har stora skillnader mellan olika kraftverk.
11.5.1

Roll i systemet

Vattenkraften byggdes mycket tidigt i elsystemets utveckling. Lokala
vattenkraftverk har funnits i många städer betydligt längre än elektriciteten och
allt eftersom el blev en efterfrågad energibärare utrustades de med generatorer.
Dessa vattenkraftverk saknar i regel vattenmagasin och är ofta byggda i närhet av
statsmiljöer. De kan därför inte användas som reglerkraft.
I början av 1900-talet skedde tekniska genombrott för högre spänningsnivåer och
växelström. Vattenkraften kunde då byggas längre ifrån användarna och på platser
med god fallhöjd och möjlighet för vattenmagasin. Exempel på dessa storskaliga
utbyggnader är Vattenfalls kraftverk i Trollhättan, Älvkarleby och Porjus.
I början av 30-talet var vattenkraftresurserna i södra Sverige till stor del utbyggda.
Förutsättningen för att kunna nyttja geografiskt avlägsna kraftresurser krävde ett
stamnät som byggdes i samband med utbyggnaden av vattenkraft i norra Sverige.
Stamnätets ägande var en betydande politisk knäckfråga och Vattenfall fick
slutligen ansvaret för drift och utveckling av stamnätet - vilket bestod till dess att
Affärsverket svenska kraftnät bildades på 90-talet.
Ungefär 80 procent av all el som produceras från vattenkraft finns i norra delarna
av Sverige (elområde 1 och 2). Vattenkraft bidrar liksom kärnkraft, utöver el och
effekt, till många systemnyttor och är en viktig källa för balans- och reglerkraft i
elsystemet.
11.5.2

Kostnad för att bygga nya vattenkraftverk

Det är svårt att skatta nyproduktionskostnaden för vattenkraft eftersom det inte
finns en aktiv nyproduktionsmarknad i Sverige. I Elforsks rapport ”El från nya
och framtida anläggningar 2014” ges vattenkraften en elproduktionskostnad på
45-50 öre/kWh. Detta nyckeltal får ses osäkert då det påverkas stort av
antaganden om kapitalkostnad och elutbyte.
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11.6

Solenergi – ett växande kraftslag

11.6.1

Roll i systemet

Solenergin har redan idag en viktig roll i avgränsade delar av energisystemet.
Många off-grid anläggningar som sommarstugor, fritidsbåtar och husvagnar är
helt beroende av solceller för sin elförsörjning. I dagsläget finns mer än 3 000
nätanslutna anläggningar i Sverige och solenergin växer globalt.
Solelens största fördel, förutom att det är en förnybar och flödande resurs, är var
och hur den kan användas. De kan installeras nästan överallt till en rimlig och
sjunkande kostnad54. Däremot ställer solel, liksom alla flödande energikällor, nya
krav på elsystemet. Det behövs nya tekniska lösningar för att möta en omställning
från bränslebaserad kraftproduktion till flödande energikällor, kapitel 11.7 handlar
om det.
11.6.2

Kostnad för att bygga nya solcellsanläggningar

Prisutvecklingen för nyckelfärdiga solcellssystem och för moduler har visat en
starkt nedåtgående trend i takt med att allt mer solceller har installerats. Rapporten
”El från nya och framtida anläggningar 2014”, från Elforsk, anger ett pris på 90130 öre/ kWh för kommersiella anläggningar. Energimyndighetens bedömning är
att solkraft närmar sig en gräns för lönsamhet för egenproduktion hos
privatpersoner och betonar att den bedömningen beror på vilka antaganden om
subventioner som görs.

11.7

Energilager, efterfråge- och utbudsflexibilitet

Ett elsystem måste hela tiden vara i balans varför det är viktigt att kunna flytta
produktion i tid och anpassa så balansen upprätthålls. Idag har Sverige stor
flexibilitet och lager i vattenkraften men på sikt kan nya former av lager och
flexibilitet bli nödvändiga i olika delar av elsystemet.
11.7.1

Energilager är elsystemets fjädring

Energilager i form av kemisk energi bunden i bränslen och potentiell energi lagrad
i vattenmagasin är de typer av lager som används i dag. När energilager omtalas
avses ofta batterisystem som en möjlighet att lagra el som kortfristigt jämnar ut
produktion och/ eller efterfrågan men det finns även andra former av lager som
kan vara både billigare och effektivare beroende på vilket del av elsystemet de
finns och vilket behovet är.
54

IEA-PVPS Trends 2015. Internationellt solelsamarbete bedrivs inom IEA-PVPS. Inom Task 1
publicerar deltagande länder rapporter om marknadsutvecklingen för solceller. Sverige deltar i det
internationella solelsamarbetet med en representant finansierad av Energimyndigheten.
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Energilager kan också ha en klimatnytta. Energimyndigheten och
Naturvårdsverket levererade detaljerade beräkningar av klimatnyttan med
energilager i ”PM 151201 - Redovisning tilläggsuppdrag till kontrollstation
2015”55.
11.7.2

Energilagrens ekonomi

Energilagret som används i ovan nämnda PM utgick från ett budgetförslag men
det gjordes även vissa lönsamhetsberäkningar. Ett 9 kWh stort batterilager med
2,5 kW effekt kostar cirkaa 30 000 kr. Givet rapportens antaganden inbringar det
då intäkter på under 3 kr per dygn.
Dessa siffror utgår från en vardag i januari med markanta prisskillnader under
dygnet och ett relativt högt toppris. Det krävs trots det 27 års drift för att lagret
ska spara in en summa motsvarande inköpspriset. Vid en storskalig introduktion
av energilager och en utveckling av tekniken förväntas prisbilden kunna förändras
radikalt. All ny teknik bär på en lärkurva och är kostsam i ett introduktionsskede.
Om lagret används för att lagra solel som är tillgänglig till noll kostnad blir
handelskurvan något annorlunda och kalkylen något bättre eftersom köpt el ersätts
med gratis solel snarare än el inladdad under lågkostnadstid. I dagsläget är det inte
ekonomi, utan snarare systemnytta som lager vinner på. Behovet av lager ökar i
ett system med större andel vind- och solkraft men det är svårt att säga exakt hur
detta behov kommer att se ut.
Mer om underlag om energilager finns framtagna exempelvis av IEA i en
Technology roadmap for energy storage56 och av Power Circle i rapporten
Energilager i energisystemet57 (med fokus på elektriska lager).
11.7.3

Efterfråge- och utbudsflexibilitet

Svenska kraftnät (SvK) upphandlar en effektreserv inför varje vinter. År 2013
upphandlades 1 700 MW, varav 64 procent var produktionskapacitet och 36 procent
var avtal om effektreduktion i större industrier. Den totala kostnaden för
effektreserven uppgick till 130 miljoner kronor, vilket fördelat på alla elkonsumenter
i Sverige motsvarar 0,1 öre per kWh. År 2013 kostade en MW effektreduktion cirka
28 procent mer än en MW produktionsreserv. 58

55

Kapitel 7.2 – Stöd till energilagring. Alla antaganden redovisas i aktuellt PM 151201 Redovisning tilläggsuppdrag till kontrollstation 2015
56
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapEnergystorag
e.pdf
57
http://powercircle.org/wp-content/uploads/2014/09/Underlagsrapport-Energilager-ienergisystemet.pdf
58
EI 2014, En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?
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Enligt SvK är det önskvärt att ha både produktionskapacitet och effektreduktion i
effektreserven eftersom åtgärderna kompletterar varandra. I allmänhet är
produktionskapaciteten trögstartad men kan ge stora volymer under en längre tid,
medan effektreduktioner kan göras med kort varsel men är istället svårare att
använda under en längre tidsperiod.
Mer konsumetnära användarflexibilitet kräver sannolikt automatiserade tekniska
system och långtgående digitalisering av elsektorn för att få genomslag.
Laststyrning av hushållens apparater, exempelvis värmepumpar, och värmesystem
för att skapa systemnytta måste vara enkelt och ekonomiskt rationellt för att vinna
bred acceptans.

11.8

Mer vind- och solkraft i elsystemet

Då andelen förnybara elproduktionen i form av vind- och solkraft växer i
elsystemet samtidigt som bland annat kärnkraftsreaktorer tas ur drift ställs
elsystemet inför många nya utmaningar. Det är inte bara den tillgängliga effekten
som minskar i systemet för att klara av effektbalansen i varje sekund utan
systemet blir samtidigt mindre stabilt för störningar och möjligheten att överföra
el från norr till söder begränsas också utan åtgärder. Svenska Kraftnät har,
tillsammans med Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen, haft ett
uppdrag59 att utreda hur elsystemet behöver anpassas för att hantera en större del
förnybart. En förenklad beskrivning av rapporternas innehåll är att i uppdragets
första delrapportering beskrivs de utmaningar elsystemet står inför och i
slutrapporten tas möjliga lösningar upp, där olika energilagringsmöjligheter och
flexibilitet tas upp.
Även inom forskningsprogrammet NEPP (North Energy Power Perspektive) har
en rapport på samma tema med namnet Reglering av ett framtida svenskt
kraftsystem 60 tagits fram.

59

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion, Svenska Kraftnät,
delrapport samt en slutrapport.
60
http://nepp.se/pdf/Reglering_av_vindkraft_20141118_ren.pdf
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Bränslens ursprung

Bränslens ursprung kan vara intressanta ur geopolitiskt perspektiv. I detta kapitel
tittar vi närmare på de bränslen som dominerar tillförselsidan av energisystemet.

12.1

Biobränslen

Användningen av biobränslen har ökat stadigt de senaste decennierna för både eloch värmeproduktion samt inom samtliga användarsektorer. Biobränslen är ett
samlingsnamn för flertalet olika typer av bränslen.
Sverige har gott om landareal och exporterar många olika biobränslen.
Bedömningen är att Sverige skulle kunna vara självförsörjande på de flesta
biobränsleprodukter på ett miljömässigt acceptabelt sätt. De internationella
marknaderna är generellt välfungerande och det finns många aktörer. För mer
information om biobränslemarknaderna hänvisas till Energimyndighetens
marknadsrapport61 och årsrapporten för hållbara bränslen62. I myndighetens
rapportering enligt artikel 22 i Förnybartdirektivet redovisas även inhemska och
importerade bränslen.
Den geopolitiska diskussionen kring biobränslen är mer lokal än frågorna rörande
fossila bränslen och rör framför allt ett antal farhågor kring markanvändning som
kan ge stora eller små negativa miljö-, klimat- och sociala effekter. Detta är
generella frågor kopplade till de areella näringarna och inget specifikt problem för
landanvändning kopplad till biobränslen. Att se biobränslen i ett
konsumtionsperspektiv, där det politiska valet står mellan att producera drivmedel
eller andra konsumtionsvaror är lika sant som att utgå från att
biobränsleproduktionen bara påverkar orörd mark.
Energimyndigheten har i rapporten63 Vägval och utmaningar för energisystemet
beskrivit problematiken kring perspektiv på miljöeffekter rörande biobränslen.

12.2

Fossila bränslen och råvaror

De fossila bränslen och råvaror som tillförs i Sverige kan delas upp på råolja och
oljeprodukter, naturgas samt kol och koks. Tillförseln skiljer sig stort från vad
61

Marknaderna för biodrivmedel 2015. Tema: Förnybara flygbränslen, Energimyndigheten
Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014, Energimyndigheten
63
Vägval och utmaningar för energisystemet, ET2015:10
http://www.energimyndigheten.se/contentassets/7409d428db1a4fe18a9a15dca681a218/vagvalenergisystem-2020_20150219.pdf
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som används för energiändamål eftersom 20 procent används till processer inom
industrin och 20 procent används för icke energiändamål som processråvara.
12.2.1

Transportsektorn är beroende av oljebaserade bränslen

Sverige är beroende av en fungerande internationell oljehandel. Nästan 90 procent
av energianvändningen för inrikes transporter utgjordes av oljebaserade bränslen,
främst bensin och diesel, under 2013. Flera andra sektorer är i sin tur beroende av
transporter, till exempel för transport av varor till livsmedelsbutiker, industrier,
apotek och sjukvård. En allvarlig störning i oljeförsörjningen skulle alltså kunna
få stora konsekvenser för hela samhället.64
12.2.2

Sverige importerar råolja och exporterar raffinerade
oljeprodukter

Sverige har en förhållandevis stor raffinaderiindustri med kapacitet att producera
mer drivmedel och andra raffinerade oljeprodukter än vad som används i landet.
Detta gör Sverige till nettoexportör av raffinerade petroleumprodukter. Dock
importeras även en del av de drivmedel som förbrukas i landet. Det finns till
exempel återförsäljare av drivmedel som inte har egen raffinaderikapacitet och
istället köper av andra leverantörer.
Figur 39 Import av råolja respektive förädlade produkter samt export för de 16 största
handelsländerna, 2014

Källa. Energimyndigheten och SCB, 2014 års data.

64

Energimyndighetens rapport Energiläget 2015, kapitel: fossila marknader
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Den svenska drivmedelsproduktionen är koncentrerad till västkusten, vilket gör att
importerade raffinerade produkter från exempelvis Finland kan få lägre
transportkostnader på den svenska östkusten. Det kan därför vara lönsamt att
importera raffinerade produkter från andra länder, främst från Östersjöområdet.
Eftersom Sverige inte har någon egen utvinning av råolja kommer all
råoljetillförsel till raffinaderierna från import. Under 2014 importerades strax
under 20 miljoner ton råolja.
Figur 40 Import av råolja fördelat på ursprungsländer under 2014, procent

Källa. Energimyndigheten och SCB, 2014 års data.

12.2.3

Kolanvändningen i Sverige drivs av metallurgiska processer

Efter olja är kol den vanligaste energikällan globalt sett och svarar för knappt
30 procent av världens energitillförsel. Det är också den energikälla vars
användning ökat mest under 2000-talet, där Kina har stått för den absoluta
majoriteten av ökningen. År 2004 övertog kol ledningen som den största källan
till koldioxidutsläpp i världen.65
I Sverige utgör kol bara en liten del av den tillförd energi till energisystemet där
kol och koks tillsammans svarar för cirka 4 procent av den totala energitillförseln,
se Figur 22. Det kol som används i Sverige är främst metallurgiskt kol som
används vid ståltillverkning och andra processer. Eftersom metallurgiskt kol har
65

IEA, CO2 Emissions from Fuel Combustion 2014.
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särskilda krav på kolhalt, fukthalt och förekomsten av andra grundämnen måste
det uppfylla industrins höga krav och importeras långväga, främst från Australien
och USA.
Kol för energiändamål har inte samma smala kravprofil och kan därför importeras
från fler leverantörsländer där geografisk närhet och transportkostnad blir en
utslagsgivande faktor på marknaden.
Figur 41 Import av kol fördelat på ursprungsland under 201466, procent

Källa. Energimyndigheten och SCB, 2014 års data.

12.3

Kärnbränsle – en svensk industrigren

Kärnbränslemarknaden är global och väl konkurrensutsatt. Dels finns gruvor i
många länder fördelat på alla världsdelar och dels finns tillverkning av färdigt
bränsle i flertalet anläggningar runt om världen.
I Sverige sker ingen uranbrytning men bränsletillverkning. I Västerås ligger
Westinghouse Electric Sweden ABs kärnbränslefabrik. Här tillverkas kärnbränsle
för världsmarknaden och till viss del för de svenska kärnkraftverken.
Kärnbränslefabriken tar hand processen från anrikat uran till färdiga
bränsleelement. Kraftverken upphandlar råvara och produktion av bränsleelement
66
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separat. På så sätt har de svenska kraftverken kontroll över råvaruförsörjningen
oavsett var tillverkningen av bränslet sker.
12.3.1

Svenska kärnkraftverk köper bränsle på en global marknad

De svenska kärnkraftverken har lite olika strategi för sin bränsleförsörjning.
Ringhals och Forsmark, där Vattenfall är huvudägare, köper bränsle via
systerbolaget VNF, Vattenfall Nuclear fuel AB. Kärnkraftverket i Oskarshamn
sköts genom driftbolaget OKG där E.ON och Fortum är delägare. OKG anskaffar
bränsle själva och rutinen för dessa inköp går i linje med andra inköp på OKG.
Leverantörer kontrakteras och produkter avropas vid behov.
Bränsleförsörjningen baseras på helt affärsmässiga grunder och kraftverken har
därmed ett naturligt incitament att minska risken i sin bränsleportfölj. Oaktat om
risken är ekonomisk eller geopolitiskt innebär det att riskspridning blir en naturlig
företagslogik.
I dagsläget står i huvudsak fem länder (Canada, Australien, Ryssland, Namibia
och Kazakstan) för uranförsörjningen till Vattenfall. Andelarna och
ursprungsländerna varierar över tid. Marknaden för samtliga steg i
bränsleprocessen är global och välfungerande och att beroendet av enskilda
leverantörer eller regioner är mycket svagt. Vidare information om
kärnbränsleförsörjning kan läsas på Vattenfalls hemsida i dokumentet
Environmental Product Declaration, EPD 2014, där bränslets hela
försörjningskedja beskrivs samt i Rapport från utredningstjänsten ”Uran som
används i Svenska kärnkraftverk, Dnr 2014:847”.
OKG har andra kanaler för bränsleförsörjning än Vattenfall, men affärslogiken är
densamma. OKG sprider sina risker vid upphandling av bränsle genom att välja
företag med högt kreditbetyg och en diversifierad portfölj med avseende på
gruvor, fabriker och i vilka länder dessa finns. Det finns även en uttalad strategi i
att ha avtal med flera olika företag för varje produkt. OKG har som beställare inte
kontroll på uppströmsleverantörerna och får information i efterhand av sin
bränsleleverantör. Även OKG betonar att marknaden fungerar bra och att de inte
är beroende av någon leverantör eller något enskilt land.
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