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Sammanfattning 

Hotet om globala klimatförändringar till följd av ökade utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, som i sin 

tur är en konsekvens av användningen av fossila bränslen, har fått beslutsfattare att agera. EU har antagit 

mål om en halvering av utsläppen av växthusgaser fram till 2050. EU:s mål fram till år 2020, de s.k. 20-

20-20-målen.  Dessa mål  innebär  att  Sverige som medlemsland och dess  olika  län bör  ha ett  långsiktigt  

planeringsperspektiv. I detta långsikta perspektiv utgör regionala klimat- och energistrategier en mycket 

viktig del där antagna mål inom EU och Sverige, leder till konkreta åtgärder och prioriteringar. Syftet med 

detta arbete har varit att analysera de fem redovisade regionala potentialbedömningarna från Gävleborg, 

Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten, och Jämtland. Syftet har delats upp i två antal 

forskningsfrågor, 1) Är de redovisade regionala potentialbedömningarna fram till år 2020 rimliga?; 2) Hur 

de områden som EU och Sverige angett som prioriterade fram till år 2020 påverkar de redovisade 

potentialbedömningarnar?  

Analysen visar att länens arbete med potentialbedömningar av tillförsel av förnybar energi överlag 

uppvisar god kvalité men detta underlag bör kompletteras med bedömningar över effektivare användning 

av energi. Vidare föreslås vissa revideringar av de redovisade potentialbedömningarna avseende 

solcellsteknik och kraftvärme. I underliggande rapport har även underlag för vilken energieffektivitet som 

länen bör ha för år 2020 presenterats. Den samlade bedömningen är att utmaningen beträffande 

effektivare energianvändning inom Norrlandslänen är större än för Riket som helhet. Det krävs således 

krafttag från länen för  att  uppnå de av EU uppsatta  målen.  För  att  lyckas med detta  är  det  viktigt  att  

framtagandet av policies och åtgärdspaket sker i dialog med berörda nationella instanser såsom t.ex. 

Energimyndigheten, och att dessa designas i en icke projektbaserad form såsom är fallet med många 

policies. Djärvhet och långsiktighet vid implementering bör vara ledord i detta arbete.  

Utsläppen av koldioxid är en global miljöfråga varför arbetet med att minska utsläppen bör ha ett globalt 

perspektiv. Med andra ord är det mycket viktigt för Norrlandslänen att arbetet mot minskade 

koldioxidutsläpp, ökad andel förnybar energi, och effektivare energianvändning, de s.k. 20-20-20-målen, 

med ett globalt perspektiv i fokus. För länen innebär detta således att länen kan tänkas tillåtas ha högre 

utsläpp per capita än Riket som helhet, givet att en stor mängd förnyelsebar energi ”exporteras” utanför 

länsgränserna.  
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1. Inledning 

Hotet om globala klimatförändringar till följd av ökade utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, som i sin 

tur är en konsekvens av användningen av fossila bränslen, har fått beslutsfattare att agera. EU har antagit 

mål om en halvering av utsläppen av växthusgaser fram till 2050. EU:s mål fram till år 2020, de s.k. 20-

20-20-målen  och  innebär  att  EU  ska  minska  utsläppen  av  växthusgaser  med  20  %,  öka  mängden  

förnyelsebar energi med 20 % och minska primärenergianvändningen med 20 %. För Sveriges del innebär 

målen en 24 procentig minskning av växthusgaserna från år 1990 eller 17 % från 2005, då en del av 

målet redan är uppfyllt. Vad gäller målet beträffande förnyelsebar energi ska Sverige öka andelen 

förnybar  energi  upp  till  49  %  år  2020  från  39,8  %  år  2005.  Dessa  mål  innebär  att  Sverige  som  

medlemsland och dess olika län bör ha ett långsiktigt planeringsperspektiv. I detta långsikta perspektiv 

utgör regionala klimat- och energistrategier en mycket viktig del där antagna mål inom EU och Sverige, 

leder till konkreta åtgärder och prioriteringar. Arbetet med dessa strategier är omfattande och kräver 

kompetens och kunnande inom en rad olika vetenskapliga discipliner, varför tvärvetenskaplighet och 

systemtänkande är mycket viktiga komponenter. Avdelningen energisystem vid Linköpings universitet har 

blivit ombedd att göra en analys över förutsättningarna för Norrlandslänen för att bidra till klimat- och 

energimålen för år 2020. Analysen bygger på redovisade potentialbedömningar från länen Gävleborg, 

Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten, och Jämtland. Avdelning energisystem har mer än 25-års 

erfarenhet från tvärvetenskaplig forskning inom energi-, klimat-, och miljöområdet och leder även den 

nationella forskarskolan Program Energisystem, som tillsammans med KTH, Chalmers, Uppsala Universitet 

och Linköping Universitet, bedrivit forskning inom energisystemområdet i drygt 10 år. 

 

1.1. Syfte 

Syftet med detta arbete har varit att analysera de fem redovisade regionala potentialbedömningarna från 

Gävleborg, Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten, och Jämtland. Syftet har delats upp i ett antal 

forskningsfrågor: 

1. Är de redovisade regionala potentialbedömningarna fram till år 2020 rimliga? 

2. Hur de områden som EU och Sverige angett som prioriterade fram till år 2020 påverkar de 

redovisade potentialbedömningarnar? 
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1.2. Avgränsningar och antaganden 

Med energiintensitet avser EU energianvändningen dividerat med BNP mätt i fasta priser. Denna definition 

är den som EU antagit i sin handlingsplan fram till år 2020 (EC, 2006). Detta innebär att faktorer som 

påverkar BNP kommer att inverka på det faktiska utfallet av huruvida Sverige kommer att kunna uppnå 

målet om en 20-procent effektivare energianvändning år 2020. Analysen av de fem länens redovisade 

potentialbedömningar har emellertid inte ämnat göra en ekonometrisk bedömning av utvecklingen av 

länens förädlingsvärde/BNP. En sådan studie är viktig men har legat utanför ramen för detta arbete. De 

siffror som anges i rapporten bör därför ses som ungefärliga mått eftersom det faktiska utfallet är 

beroende av en rad ekonomiska faktorer som i nuläget är omöjliga att analysera. Vi kan inte år 2010 

säga hur t.ex. konjunkturläget och den internationella valutamarknaden ser ut fram till år 2020. Det bör 

nämnas att EU antagit i sin handlingsplan en 2,3 procentig ökning av BNP per år räknat i fasta priser samt 

en ökning av energianvändningen med 0,5 procent per år. 
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2. Metod 

Arbetet ha delats upp i två huvudsakliga kategorier, potential avseende tillförsel av energi och potential 

avseende användning av energi. Avseende tillförsel av energi har arbetet delats upp på ett antal forskare 

från avdelning energisystem beroende på expertområde. Elisabeth Wetterlund har granskat förnybar 

energi/skog/biogas, Inger-Lise Svensson har granskat restvärme/geotermisk energi, Bahram Moshfegh 

har granskat sol, vind, och kraftvärme, och Patrik Thollander har analyserat användningen av energi och 

dess effektiviseringspotential. 

Analysen har skett i nära samarbete mellan Bahram Moshfegh och Patrik Thollander som också författat 

rapporten. 

Den huvudsakliga metodiken som använts i studien är en litteraturstudie följt av en sammanställning av 

SCBs statistik. Arbetet med att analysera de redovisade potentialbedömningarna har gjorts med hjälp av 

SCBs statistik. För att kunna uppskatta potentialen av elproduktion i kombinerad drift med dagens 

fjärrvärmeleveranser används Svensk Fjärrvärmes bränsle och produktionsstatistik 2008 (Svensk 

Fjärrvärme, 2008). 
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3. Framgångsrik energi- och klimatplanering för ett län 

För att ett län framgångsrikt ska kunna angripa ett så komplext problemområde som energi- och 

klimatfrågan utgör krävs en Masterplan. En Masterplan består av fyra olika delar, se figur 1: 

 

1. Definition av nuvarande situation (nulägesanalys) 

2. Definition av slutmål (vision) 

3. Definition av övergångskurs (handlingsplan) 

4. Monitoring 

 

 

Figur 1:De viktiga delarna i en Masterplan 

I den första delen, definition av nuvarande situation (nulägesanalys), krävs att en energibalans över länet 

upprättas. Vidare krävs en analys över vilka regionala barriärer och drivkrafter som finns för en effektiv 

tillförsel och användning av energi, samt länets potential för avseende effektiv tillförsel och effektiv 

användning. 

I den andra delen, definition av slutmål (vision), behöver nuvarande situation analyseras och målet 

(visionen) för år 2050 antas, t.ex. Länet X ska vara koldioxidneutralt år 2050, alt. Länet X ska vara 

energineutralt år 2050 (dvs vara självförsörjande med förnybar energi år 2050).  

I den tredje delen, definition av övergångskurs (handlingsplan), krävs ett policypaket som bör inbegripa 

vad som ska göras för att realisera slutmålet. Den tredje delen bör inbegripa områdena teknik och strategi 

avseende både tillförsel och användning av energi. Teknik- och strategiområdena bör inbegripa definitioner 

av faktorerna tid, och rymd (lokalisering), dvs. både när i tiden och var en åtgärd bör lokaliseras.  

I den fjärde delen, Monitoring, inbegrips en regelbunden uppföljning och utvärdering till delarna 1-3. 

Denna återkoppling är mycket viktig för att kunna följa hur nuläget (den första delen) är kopplad till hur 

målet ska realiseras (den tredje delen).  
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3.1. Backcasting versus forecasting 

Backcastinganalys är en metod som använts inom energisystemstudier sedan 70-talet. Metoden är 

sprungen ur Lovins (1976) SEP (Soft Energy Paths) (Robinson, 1982). Metodiken innebär i korthet att 

istället för det konventionella sättet att göra en prognos (forecast) över hur mycket energi som används 

ett visst år så sätter man en siffra över hur mycket energi som får användas ett visst år. Denna typ av 

metodik är mer lämplig för en Masterplanering på länsnivå än konventionell prognostisering, där en mer 

sannolik  framtid  förutspås.  Detta  eftersom  ett  framtida  mål  bör  sättas  (den  andra  delen),  se  figur  2.  

Backcastingen har tidigare använts i t.ex. Kanada (Robinsson, 1982) samt även i Sverige (Svenfelt, 

2008).  

Backcasting innehåller en högre grad av subjektivitet. Robinsson (1982) skriver om backcasting: As it is 

not oriented towards likelihood but towards alternative futures and policy goals, backcasting is 

necessarily more explicitly normative than forecasting (Robinsson,  1982).  Det  bör  nämnas  att  det  

normativa med metoden backcasting främst är att ett absolut mål sätts (Robinsson, 1982). Utifrån detta 

arbetas sedan en möjlig handlingsplan fram över hur det uppsatta målet kan uppnås. Då EU redan satt ett 

mål över hur energiintensiteten ska se ut i framtiden (år 2020) blir således backcasting naturligt mindre 

normativ. 

 

Figur 2. Roadmap för backcasting. 

3.2. Koldioxidneutralt eller energineutralt län år 2050 

Hur ett koldioxidneutralt län skulle kunna gestaltas exemplifieras med Gävleborgs län. År 2005 användes 

cirka 25,2 TWh/år i Gävleborgs län.  
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För att ställa om till ett koldioxidneutralt län innebär det att fossila bränslen helt bör elimineras för värme 

och transporter fram till år 2050. Avseende elproduktionen bör den delen av produktionen som 

genereras fossilbränslerelaterade1 utsläpp av koldioxid, ersättas med förnybar elproduktion, t.ex. vind, sol, 

etc. Totalt innebär detta att det krävs en ökning av förnybar energi på drygt 6,3 TWh. Det bör noteras 

att ovan presenterade exempel ej inbegriper effektivare energianvändning. Enligt en av EU finansierad 

hemsida anges den totala energieffektiviseringspotentialen för Sverige till cirka 13,5 % till 19,4 % år 2030 

(EC, 2010). Om dessa siffror extrapoleras fram till 2050 innebär det en procentuell besparing från 

basåret 2010 med mellan 19,5 % till  32,2 % vilket omsatt i  absoluta värden för Gävleborg innebär 4,9 

TWh (lågt räknat) respektive 8,1 TWh (högt räknat).  

En slutsats av ovan gjorda beräkningar är att energieffektivisering kan spela en mycket stor roll vid 

omställningen till ett koldioxidneutralt län är 2050, givet en framgångsrik implementering av väl 

utformade styrmedel som befrämjar effektiv slutanvändning av energi. För att erhålla ett koldioxidneutralt 

län behövs en ökning av förnybar energi på drygt 6,3 TWh. Teoretiskt skulle det vara möjligt att uppnå 

målet genom energieffektivisering, givet att ovan angivna potentialbedömningar kan realiseras för 

eliminering av fossilbränsleanvändningen. Det bör dock tilläggas att en sådan omställning per definition 

inte är fullt möjligt att genomföra pga. att t.ex. transportsektorn och industrisektorn har en mycket hög 

andel fossilbränsleanvändning som i dag är låst vid fossil energianvändning. Ovan angivna resonemang är 

emellertid fullt realiserbar, givet att en omfördelning sker av de förnyelsebara energiresurserna i länet till 

en högre andel förnybar energianvändning i industri- och transportsektorn.  

För att ställa om till ett energineutralt län innebär det att fossila bränslen helt bör elimineras för värme, el 

och  transporter  fram  till  år  2050,  och  ersättas  med  inhemsk  omvandling  till  ekvivalenta,  icke  

fossilbränslebaserade energibärare. Det innebär vidare att all elproduktion bör vara förnybar och ske inom 

länsgränsen. För Gävleborgs län innebär detta att dagens andel förnybar energi bör ökas från cirka 16,8 

TWh till 20,3 TWh respektive 17,1 TWh under förutsättning att ovan angivna potentialbedömningar 

(lågt räknat och högt räknat) för energieffektivisering kan realiseras. Det bör tilläggas att perspektivet 

energineutralt kan innebära suboptimeringar. Det kan t.ex. vara lämpligare att ”exportera” förnyelsebar 

energi utanför länsgränsen, givet att det kan ersätta fossil energianvändning. En mer utförlig diskussion 

kring detta förs i slutsats och diskussion.  

 

                                                   
1 Grovt räknat utgörs cirka 5 procent av den svenska elproduktionen av fossilbränslebaserade anläggningar, 11 kg/MWh, år.  
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4. Är de redovisade regionala potentialbedömningar fram till år 2020 

rimliga? 

Analysen av länens redovisade potentialbedömningar visar att de överlag håller en god kvalité och är 

rimliga inom områdena vattenkraft, vind, skog, jordbruk, slam, avfall, och restvärme, se figur 3. Länens 

redovisade potentialbedömningar innehåller i synnerhet en stor ökning vad gäller vindkraft. Bedömningen 

är att denna omfattande ökning är rimlig och verkar i rätt riktning. När det gäller spillvärme finns det 

frågetecken över vad ökningen i synnerhet Norrbotten kommer ifrån. I den redovisade 

potentialbedömningen refereras till en rapport. Författarna har emellertid inte haft tid att granska 

rapporten. Det vore emellertid önskvärt att explicit ange var den stora ökningen är hämtad ifrån då det 

utgör en mycket stor ökning, 189 GWh år 2008 till 4 000 GWh år 2020. Intressant att notera är att 

Västernorrland uppvisar en minskning av spillvärmeanvändningen som refereras till SCB. Till vår 

kännedom gör inte SCB prognoser för framtiden. Vidare saknas information om vattenkraftens potential i 

Norrbottens redovisning. När det gäller solel och möjligheter till kraftvärme hänvisas till mer utförliga 

bedömningar nedan, se avsnitt 4.1 och 4.2. 

 

Figur 3: Nuvarande produktion 2008 och bedömd möjlig ökning 2020 i Jämtland, Gävleborg, 

Västernorrland, Västerbotten, och Norrbotten. 1- El-Vattenkraft, 2- El-Kraftvärme, 3- El-vind, 4- El-sol, 

5- Summa el, 6- Skog, 7- Jordbruk, 8- Slam och avfall, 9- Solvärme, 10- Restvärme, 11- Geotermiskt 

värme och 12- Summa 
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4.1. Potentialbedömning av elproduktion från byggnadsintegrerade solceller i 

Gävleborg, Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten 

I en tidigare EU studie redovisades potential för elproduktion från byggnadsintegrerade solceller för 19 

europiska länder och 6 OECD länder. I rapporten redovisades att Sverige potentiellt skulle kunna bidra 

med 12 TWh/år och hela EU med 494 TWh/år. Detta bidrag motsvarar nästan 8 % av hela Sveriges 

elproduktion år 2009. 

För att uppskatta potentialen av elproduktion från byggnadsintegrerade solceller behövs 

solinstrålningsdata som är beroende av latitud och väderförhållanden och tillgänglig area för 

byggnadsmontering av sollceller. Solelsproduktionen är också beroende på orientering av solcellerna.  

Kjellsson (1999 och 2000) anger den totala årliga instrålningen för horisontell resp. 45° lutning mot 

söder för ett antal olika mätstationerna i Sverige. I denna rapport används Jönköpings mätstation för 

årsinstrålning för Gävleborg, Frösöns mätstation används för Jämtland, Västerbotten, Västernorrland, 

och Kiruna mätstation används för Norrbotten. Tabell 1 redovisar den totala medelårsinstrålning för 

horisontell resp. 45° lutning mot söder för alla fem länen. 

 

Tabell 1: Den totala medelårsinstrålning för horisontell resp. 45° lutning mot söder för Gävleborg, 

Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. 

Horisontell 45° lutning mot söder
(kWh/m 2 , år) (kWh/m 2 , år)

Gävleborg 926 1086
Jämtland, Västernorrland 
och Västerbotten

831 1013

Norrbotten 741 922  

I Kjellsson (1999 och 2000) finns även beräknade nettoytor för tak och fasader för olika byggnadstyper 

(småhus, flerfamiljhus, lokaler, industri och jordbruk) och län som är baserade på statistiskt material, 

främst den senaste folk- och bostadsräkningen som genomfördes 1990. Nettoytorna är beräknade 

genom att den maximalt tillgängliga bruttoytan minskades med olika skuggning, hinder på ytorna, 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader och eventuell konkurrens från termiska solfångare. Tabell 2 redovisar 

de beräknade nettoytorna för Sverige och de fem länen som studeras i denna rapport. 

Tabell 2: De beräknade nettoytorna för Sverige, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och 

Norrbotten. 
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Sverige Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten

Småhus 336 12,4 6,4 11,4 11,4 11,4
Flerfamiljhus 68 1,8 0,9 1,6 1,8 1,7
Lokaler 32 1,3 0,9 1 1 1,4
Industri 122 4,9 2,7 3,9 4,5 4
Jordbruk 152 6,5 7,2 7,7 8,5 5,6
Totalt (km 2 ) 709 27 18,1 25,7 27,2 24,1  

I denna studie representeras solceller av polykristallint kisel med en total verkningsgrad av 12 % och 18 %. 

Siffrorna är inklusive systemet förluster. Den totala tillgängliga ytan för PV antas vara 15 % respektive 

25 %. Tabell 3 anger potentialen av elproduktion från byggnadsintegrerade solceller i Gävleborg, Jämtland, 

Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten baserade på två scenarier: Scenario 1- en total 

verkningsgrad av 12 % och en tillgänglig yta av 15 % och Scenario 2 - en total verkningsgrad av 18 % 

och en tillgänglig yta av 25 %. 

 

Tabell 3: Potentialen av elproduktion från byggnadsintegrerade solceller i Gävleborg, Jämtland, 

Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten. 

Energi 
GWh/år

Effekt 
MW

Energi 
GWh/år

Effekt 
MW

Gävleborg 488 1 220
Jämtland 301 752
Västernorrland 426 1 064
Västerbotten 451 1 128
Norrbotten 361 902
Totalt 2 027 5 066

Scenario 1 Scenario 2

 

Tabell 3 redovisar att potentialen av elproduktion från byggnadsintegrerade solceller för de fem studerade 

länen varierar mellan 2 och 5 TWh/år beroende på solcellens totala effektivitet och den totala tillgängliga 

ytan för solceller som antogs. 

Studien bör kompletteras i framtiden med en mer detaljerade analys av instrålningsförhållanden, 

byggnadsytor, skuggning och andra begränsningar i verkliga byggnadsbestånd samt en undersökning av 

den dynamiska effekten på kraftsystemet som elproduktion med solceller medför. 
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4.2. Potentialbedömning av kraftvärmebaserad elproduktion i Gävleborg, 

Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten 

Svenska kraftvärmeverk är både konkurrenskraftiga och resurssnåla produktionsalternativ av värme, el 

och kyla, s.k. polygenerering. En ökad satsning på kraftvärme är därför en central åtgärd i omställningen 

mot mindre klimatbelastande energisystem. I Sverige är andelen kraftvärmeproducerad el låg. Endast 6 % 

av Sveriges elproduktion baserades på kraftvärme år 2006 medan motsvarande siffra för Finland var 35 

%, och för Danmark 60 %. I hela EU är i snitt 10 % av elproduktionen från kraftvärme (år 2006). Enligt 

EU:s kraftvärmedirektiv ska andelen el från kraftvärme i EU öka till 18 % och i Sverige till 14 % år 2020. 

Här har länens energibolag en viktig roll. Med sin starka lokala förankring har de möjligheter att investera i 

uppgradering av befintliga värmeproduktionsanläggningar till kraftvärmebaserade 

produktionsanläggningar och hitta åtgärder som leder till utökad användning av fjärrvärme och därmed 

också möjligheter till större andel kraftvärmebaserad elproduktion i enlighet med EUs kraftvärmedirektiv. 

Idag utnyttjas endast en begränsad del av det svenska fjärrvärmeunderlaget för elproduktion. Vi har 

således byggt fjärrvärmesystem men vi har inte utnyttjat möjligheten att producera el fullt ut. I Svensk 

Fjärrvärmes årliga rapport finns statistik om egna bränslen, industriell spillvärme, totala värmeleveranser, 

anläggningens totala verkningsgrad, elproduktion (i kombinerad och kondensdrift) för energibolag i olika 

län. Det uppskattade möjliga fjärrvärmeunderlaget för elproduktion i kombinerad drift är beräknade 

genom att de totala fjärrvärmeleveranserna minskades med industriell spillvärme gånger anläggningens 

totala verkningsgrad. Tabell 4 redovisar att den uppskattade ökningen av elproduktionen i kombinerad 

drift är 331 GWh/år i Gävleborg, 13 GWh/år i Jämtland, 209 GWh/år i Västernorrland, 298 GWh/år i 

Västerbotten och 585 GWh/år i Norrbotten. Därmed är det redan med dagens omfattning av 

fjärrvärmeleveranser möjligt att utöka elproduktionen ytterligare 1,5 TWh/år i svenska kraftsystem. 

Detta bidrag motsvarar nästan 1 % av hela Sveriges elproduktion år 2009. 

Studien bör kompletteras i framtiden med en mer detaljerade analys av anläggningarnas förutsättningar 

för uppgradering till kraftvärmebaserad elproduktion, nödvändiga investeringar, framtida efterfrågan på 

fjärrvärmeleveranser, bränsle- och elpriser och andra begränsningar i verkliga bestånd. 

 

 

Tabell  4:  Den  uppskattade  ökning  av  elproduktionen  i  kombinerad  drift  i  Gävleborg,  Jämtland,  

Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. 
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Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten

Egna bränslen 
[GWh/år]1

1679 956 1624 2449 1986

Industriellt 
spillvärme 
[GWh/år]

241 29 233 45 250

Totala 
värmeleveranser 
[GWh/år]

1443 625 1103 1573 1797

Total 
verkningsgrad2

92% 83% 70% 80% 89%

Uppskattade 
möjligt 
fjärrvärme-
underlag för 
elproduktion i 
kombinerad drift 
[GWh/år]3

1221 602 940 1537 1575

Elproduktion i 
kombinerad drift 
[GWh/år]

158 228 167 317 45

Elproduktion i 
enbart 
kondensdrift 
[GWh/år]

0 12 0 0 0

Uppskattad 
potential för 
elproduktion i 
KVV4 [GWh/år]

331 13 209 298 585

Uppskattad total 
elproduktion 
[GWh/år]

489 253 376 615 630

 

1 exkl. värmepump el 
2 För anläggningar som utnyttjar spillvärme i sin bränslemix 
3 Uppskattade fjärrvärmeunderlag för elproduktion i kombinerad drift= Totala värmeleveranser - Industriellt spillvärme* 

anläggningens totala verkningsgrad3 
4 Alfa värde=0,4 
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5. Hur de områden som EU och Sverige angett som prioriterade fram 

till år 2020 påverkar de redovisade potentialbedömningarna? 

5.1. EUs mål om minskad energiintensitet fram till år 2020 

I oktober 2006 antogs den så kallade handlingsplanen för energieffektivitet där EUs energibesparingsmål 

på 20 procent fram till 2020 beskrivs (EC, 2006). Målet är att primärenergianvändningen år 2020 ska 

minska med 20 procent jämfört med en projicerad nivå från år 2005. Projiceringen som anges är en 

förväntad ökning av primärenergianvändningen på 0,5 procent per år, om strukturella effekter, autonoma 

åtgärder samt effekten av tidigare styrmedel räknas bort, se figur 4. I figur 4 åskådliggörs det angivna 

målet för 2020 i relation till projicerade värden.  

 

Figur 4. Årlig förändring av energiintensiteten (EC, 2006). 

Projiceringen upp till nivån 2,3 procent ökad primärenergianvändning per år avser utveckling utan hänsyn 

tagen till någon av de angivna faktorerna i figur 4. Räknas strukturella effekter in så minskar den 

projicerade utvecklingen med 0,6 procent per år. Om även autonoma åtgärder räknas med, dvs. de 

åtgärder som till följd av stigande energipriser, normal ersättning av befintlig teknik etc. implementeras, 

minskas primärenergianvändningen med ytterligare 0,85 procent per år. Om hänsyn tas till så kallade 

tidigare styrmedel (previous policy), så antas primärenergianvändningen minskas med ytterligare 0,35 

procent per år. Den nivå som då nås, 0,5 procent ökad primärenergianvändning per år är den nivå som 

antas uppnås om inga ytterligare åtgärder vidtas. Posterna nya styrmedel (new policy) och nya styrmedel 

bortom direktiv (new policy beyond Directive) som anges i bilden är de faktorer som författarna till denna 

rapport tolkar som de som får räknas in i primärenergibesparingsmålet för 2020 (EC, 2006). 
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I EUs handlingsplan för 2020 står det att läsa: 1,5 % bättre effektivitet i primärenergianvändningen 

utöver den rådande trenden på 1,8 % ökad energieffektivitet per år, vilken utgörs av påverkan på 

effektiviteten  av  tidigare  gemenskapslagstiftning  (0,35  %  per  år)  och  andra  effekter  (0,6  %  p.g.a.  

strukturella förändringar, till exempel utveckling inom industrin, och 0,85 % p.g.a. ”autonom förbättring”, 

till  exempel  normal  ersättning  av  befintlig  teknik,  per  år).  Tillsammans  innebär  detta  en  minskning  av  

energiintensiteten med 3,3 % per år, om energianvändning ökar i genomsnitt 0,5 % per år och om man 

antar en BNP-tillväxt på 2,3 % per år (EC, 2006). 

En ökning av primärenergianvändningen med i snitt 0,5 procent per år och en BNP ökning motsvarande 

2,3 procent per år innebär en reellt minskad energiintensitet motsvarande 1,76 procent per år, eller 

avrundat 1,8 procent per år, dvs. det som EUs handlingsplan avser ske till följd av ovan angivna faktorer 

(strukturella, autonoma, tidigare styrmedel).  

Den nedersta kurvan som visas i figur 4 är baslinjen för 2020-målet avseende primärenergi. Kurvan 

startar från en 20 % lägre primärenerginivå år 2005. Därefter tillåts primärenergianvändningen öka med 

0,5 % per  år  för  att  år  2020 slutligen nå den verkliga  nivån (1 500 Mtoe),  dvs.  den nivå som erhålls  

genom ovan angivna effekter och styrmedel. 

 

5.2. Energibalanser/energianvändning för Gävleborg, Jämtland, Västerbotten, 

Västernorrland, Norrbotten 

Med undantag av Gävleborg så saknade författarna vid analysen energibalanser ifrån de andra länen. För 

att erhålla en mer enhetlig bild över energin i länen bör vidare en översikt över var energin används i länen 

ingå i länens redovisade potentialbedömningar över tillförsel av energi och dess potential. I figur 5-9 

åskådliggörs  hur  tillförselsidan  skulle  kunna  kompletteras  med  data  över  användning.  Figur  5-9  är  

baserade på statistik från SCB varför författarna reserverar sig för eventuella felaktigheter i statistiken. 
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Figur 5: Översikt över energianvändningen för Gävleborg fördelat på olika sektorer (SCB, 2010). 
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Figur 6: Översikt över energianvändningen för Västernorrland fördelat på olika sektorer (SCB, 2010). 
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Figur 7: Översikt över energianvändningen för Norrbotten fördelat på olika sektorer (SCB, 2010). 
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Figur 8: Översikt över energianvändningen för Västerbotten fördelat på olika sektorer (SCB, 2010). 
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Figur 9: Översikt över energianvändningen för Jämtlands län fördelat på olika sektorer (SCB, 2010). 

 

I figur 5-9 åskådliggörs att det finns betydande variationer mellan de olika länens slutanvändning av 

energi. T.ex. har Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten en mycket stor andel industriell 

energianvändning medan Västerbotten och Jämtlands industriella energianvändning är betydligt lägre, 

både i absoluta och relativa tal. Figur 5-9 visar att energianvändningen i sektorerna transport och hushåll 

ligger  på  en  likartad  nivå.  En  viktig  slutsats  är  att  det  med  undantag  av  Jämtland  och  till  viss  del  

Västerbotten är industrin som utgör den i särklass största användaren av energi. Detta gör att avseende 

energieffektiviseringspotentialerna kommer de berörda länen att få svårare att uppnå de av EU uppsatta 

målen. Detta eftersom industrins energianvändning är hög, och kommer från energiintensiv industri, som 

generellt är svårare att energieffektivisera än andra sektorer, och dessutom kräver stora investeringar 

(Thollander et al., 2010). Sektorerna transport och hushåll kommer, givet att målen ska uppnås, att bli 

utsatta för ännu högre besparingskrav. 

 

5.3. Energieffektiviseringspotentialer för slutanvändning av energi för Gävleborg, 

Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten 

Arbetet med potentialbedömningar har drivits extensivt av EU. I en framtagen databas är 

potentialbedömningarna för de olika medlemsländerna angivna. För Sveriges del innebär detta att den 
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tekniska potentialen fram till år 2020 bedöms vara 16,5 % för industrisektorn (31,5 TWh/år), 22,4 % för 

bostäder (16,9 TWh/år), 17,3 % för service (9,0 TWh/år), och 24,9 % för transporter (23,5 TWh/år) 

(EC, 2010). Länens redovisade potentialbedömningar bör kompletteras med en bedömning över 

potentialen för en effektivare slutanvändning av energi samt en handlingsplan över hur befrämjande av 

energieffektivisering skulle kunna gestaltas i länen. Författarna presenterar i tabell 5-9 exempel på hur en 

sådan potentialbedömning skulle kunna se ut. Siffrorna är från år 2010 till år 2020.  

 

Tabell 5. Energibesparingspotential för Gävleborgs län baserad på EC (2010). LPI står för Low Potential 

Implementation och HPI för High Potential Implementation. Technical står för teknisk potential. 

Energibesparingspotential i Gävleborg 2020
% GWh % GWh % GWh

Hushåll 6,6 195 13,8 407 22,4 660
Industri 11,7 1703 13,4 1951 16,5 2402
Transport 16,7 470 21,4 603 24,6 693
Övrigt (tjänstesektorn etc.) 11,7 550 12,5 588 17,3 814

LPI HPI Technical

 

 

Tabell  6.  Energibesparingspotential  för  Västernorrlands  län  baserad  på  EC  (2010).  ).  LPI  står  för  Low  

Potential Implementation och HPI för High Potential Implementation. Technical står för teknisk potential. 

Energibesparingspotential i Västernorrland 2020
% GWh % GWh % GWh

Hushåll 6,6 170 13,8 356 22,4 577
Industri 11,7 2136 13,4 2446 16,5 3012
Transport 16,7 469 21,4 601 24,6 691
Övrigt (tjänstesektorn etc.) 11,7 525 12,5 561 17,3 776

LPI HPI Technical

 

 

Tabell 7. Energibesparingspotential för Norrbottens län baserad på EC (2010). LPI står för Low Potential 

Implementation och HPI för High Potential Implementation. Technical står för teknisk potential. 

Energibesparingspotential i Norrbotten 2020
% GWh % GWh % GWh

Hushåll 6,6 186 13,8 390 22,4 633
Industri 11,7 2523 13,4 2890 16,5 3558
Transport 16,7 485 21,4 622 24,6 715
Övrigt (tjänstesektorn etc.) 11,7 566 12,5 605 17,3 837

LPI HPI Technical

 

Tabell 8. Energibesparingspotential för Västerbottens län baserad på EC (2010). LPI står för Low 

Potential Implementation och HPI för High Potential Implementation. Technical står för teknisk potential. 
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Energibesparingspotential i Västerbotten 2020
% GWh % GWh % GWh

Hushåll 6,6 162 13,8 338 22,4 549
Industri 11,7 585 13,4 670 16,5 825
Transport 16,7 424 21,4 543 24,6 624
Övrigt (tjänstesektorn etc.) 11,7 526 12,5 562 17,3 778

LPI HPI Technical

 

Tabell 9. Energibesparingspotential för Jämtlands län baserad på EC (2010). LPI står för Low Potential 

Implementation och HPI för High Potential Implementation. Technical står för teknisk potential. 

Energibesparingspotential i Jämtland 2020
% GWh % GWh % GWh

Hushåll 6,6 96 13,8 202 22,4 327
Industri 11,7 89 13,4 102 16,5 125
Transport 16,7 275 21,4 352 24,6 405
Övrigt (tjänstesektorn etc.) 11,7 315 12,5 336 17,3 466

LPI HPI Technical

 

 

5.4. Länens möjligheter att uppnå målet avseende minskning av 

koldioxidutsläppen 

I  figur  10  och  figur  11  redovisas  växthusgasutsläpp  för  olika  län  och  riket  fördelat  på  sektorer  samt  

växthusgasutsläpp för olika län fördelat på växthusgaser.  

 

Figur 10: Växthusgasutsläpp för olika län fördelat på sektorer (SCB, 2010). 
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Figur 11: Växthusgasutsläpp för olika län fördelat på växthusgaser (Segersson et al., 2010) 

 

I figur 12 redovisas växthusgasutsläppen per capita för de analyserade länen Jämtland, Gävleborg, 

Västernorrland, Västerbotten, och Norrbotten. 

 

Figur 12: Växthusgasutsläpp per capita för Jämtland, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, och 

Norrbotten. 
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Med undantag av Norrbotten uppvisar länen förhållandevis likartade utsläpp per capita. Norrbottens 

väsentligt högre utsläpp per capita kan härledas till att andelen fossila bränslen i 

primärenergianvändningen för länet år 2005 var cirka 43 %. Detta beror på att industrin i Norrbotten 

står för drygt 70 % av länets samlade användning av fossila bränslen. Vad gäller fördelningen av 

fossilbränsleanvändningen inom industrin för de analyserade länen, baserad på data från SCB, så används 

mycket lite diesel, ingen bensin och en liten andel eldningsolja 1. För övriga energibärare såsom kol, koks 

gasol etc. så står industrin för i princip all användning i länen.  

 

Mellan åren 1990-2005 står transportsektorn i länen för: 

 

 20-30 % av den totala användningen av fossila bränslen i Norrbotten 

 50-60 % av den totala användningen av fossila bränslen i Gävleborg och Västernorrland 

 60-70 % av den totala användningen av fossila bränslen i Västerbotten 

 70-80 % av den totala användningen av fossila bränslen i Jämtland 

 

En viktig fråga att ställa är varför koldioxidutsläppen är så stora när länen har så mycket bioenergi? Svaret 

på den frågan är att industrin står för en väsentlig del av länens koldioxidutsläpp, med undantag av 

Jämtland. Industrin tillsammans med sektorn transporter är de i särklass största emitterarna av koldioxid i 

länen. Vad gäller transporter så härrörs den i särklass största delen av bensin och diesel från 

persontransporter. Endast en mindre andel av länens användning av bensin och diesel kan härledas till 

industrin.  
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6. Slutsats och diskussion 

Hotet om globala klimatförändringar till följd av ökade utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, som i sin 

tur är en konsekvens av användningen av fossila bränslen, kallar till handling på bred front. Arbetet med 

att arbeta fram väl designande energi- och klimatstrategier i Gävleborg, Västernorrland, Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland är ett viktigt led i detta arbete.  

Analysen visar att länens arbete med potentialbedömningar av tillförsel av energi har påbörjats och 

överlag är av god kvalité men detta underlag bör kompletteras med bedömningar på området effektivare 

användning av energi. Arbetet med hur länen framgent ska arbeta för att realisera potentialen, i 

synnerhet på användarsidan, bör således konkretiseras. 

Utvärderingen föreslår vissa revideringar av de redovisade potentialbedömningarna. Bland annat bör 

områdena för effektivare produktion av el genom solcellsteknik och kraftvärme ingå som en mer aktivt 

del i framtida arbete. Detsamma gäller potentialbedömningar avseende effektivare användning av energi.  

I underliggande rapport har underlag för vilken energieffektivitet som länen bör ha för år 2020 

presenterats. Dessa visar att det kan bli svårt för länen med en hög andel industriell energianvändning att 

nå målen avseende effektivare energianvändning. Detta beroende på att industrins energianvändning till 

stor del utgörs av energiintensiv industri med betydligt svårare möjligheter att effektivisera 

energianvändningen än icke-energiintensiv industri (Thollander et al. 2010). Således utgör sektorerna 

hushåll och transporter de delar som bör effektiviseras i ännu större utsträckning, givet att målen ska 

uppnås. Effektivisering i dessa sektorer riskerar emellertid att bli en större utmaning för de analyserade 

länen  än  många  andra  län  i  Sverige  beroende  på  bilens  centrala  roll  i  glest  befolkade  län  som  

Norrlandslänen utgör. Vidare har hushållens energianvändning ett större värmebehov i de analyserade 

länen än övriga, mer söderut lokaliserade län i Sverige. Tillsammans utgör dessa faktorer att den samlade 

bedömningen blir att utmaningen för Norrlandslänen är större än för Riket som helhet. Det krävs således 

krafttag från länen för  att  uppnå de av EU uppsatta  målen.  För  att  lyckas med detta  är  det  viktigt  att  

framtagandet av policies och åtgärdspaket sker i dialog med berörda nationella instanser såsom t.ex. 

Energimyndigheten, och att dessa designas i en icke projektbaserad form såsom är fallet med många 

policies. Djärvhet och långsiktighet vid implementering bör vara ledord i detta arbete. 

En annan viktig fråga är länens produktion av förnyelsebar el, primärt vattenkraft, och länens ”nytta” av 

att exportera el till övriga län och länder. Denna fråga är inte okontroversiell och bör utredas ytterligare, 

t.ex. inom ramen för ett framtida forskningsprojekt. Eftersom EU lagt ut på respektive medlemsland att 

arbeta med klimat- och energifrågan innebär det att det finns risk för suboptimeringar, inte minst för 

länder som Sverige och regioner såsom t.ex. de analyserade Norrlandslänen med en stor andel förnybar 

energi.  
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Utsläppen av koldioxid är en global miljöfråga varför arbetet med att minska utsläppen bör ha ett globalt 

perspektiv. Med andra ord är det mycket viktigt för Norrlandslänen att arbetet mot minskade 

koldioxidutsläpp, ökad andel förnybar energi, och effektivare energianvändning, de s.k. 20-20-20-målen, 

med ett globalt perspektiv i fokus. För länen innebär detta således att länen kan tänkas tillåtas ha högre 

utsläpp per capita än Riket som helhet, givet att en stor mängd förnyelsebar energi ”exporteras” utanför 

länsgränserna.  

Vad gäller Norrlandslänens struktur så utgörs en stor del av regional BNP av industrin. Det bör således 

vara av mycket stort intresse, både för EU, Sverige, såväl som för varje län, att industriproduktion stannar 

inom  dess  gränser.  I  ljuset  av  detta  bör  frågan  hur  BNPs  utveckling  och  ökad  tillväxt  är  kopplade  till  

klimat- och energimålen utredas ytterligare. EU har i sin handlingsplan för 2020 angett en förväntad 

tillväxt på 2,3 % per år. Målet är emellertid kopplat till energiintensitet som mäts i 

primärenergianvändning delat med BNP mätt i fasta priser varför en ökning av industriproduktionen 

innebär att målet ”lättare” kommer att kunna uppnås. En mer utförlig förklaring av detta fenomen 

återfinns i Thollander et al (2010).  

En avslutande kommentar i relation till analysen är att studien är gjort med ett backcastingperspektiv och 

inte med den mer konventionellt använda forecastingsmetodiken. Detta innebär att vissa av de framförda 

potentialerna kan anses alltför höga, eller för att använda forecastingbegrepp, mindre sannolika. Ett 

samlat arbete mot effektivare och mindre klimatbelastande energisystem kräver emellertid omfattande 

insatser, ibland bortom vad som idag kan anses vara rimligt. Ett framtida energisystem, med t.ex. sannolikt 

väsentligt högre priser, kommer att förändra randvillkoren väsentligt, jämfört med dagens läge.  
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