


De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal 
marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att respektive 
kommun ska använda materialet i ett strategiskt arbete för lokal, hållbar 
näringslivsutveckling som involverar såväl kommunen som det lokala näringslivet. 
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(Ex Västerbotten) 

 

Bilden visar energianvändningen per person uppdelad på fyra olika samhällssektorer, 
hushåll, service, industri och transporter. Det är givetvis önskvärt att ha så låg 
användning per capita som möjligt, men bara för att en kommun har en hög stapel 
betyder det inte att den är en energislösande kommun. Det beror bland annat på 
vilka industrier som finns i kommunen och givetvis hur stor befolkningen kommunen 
har. En kommun med tung industri med få invånare, får så klart en hög användning 
per capita, men det är egentligen inget negativt med det. Ett bättre och mer rättvist 
mått kunde vara att visa energianvändningen per producerad krona. 

 



Figuren visar hur energianvändningen fördelas på respektive energi- och bränsleslag. 
Typiska fördelningar för många av kommunerna i Norrbotten och Västerbotten är 
30% el, 30-40% fossilt (främst bensin, diesel) och resterande del fjärrvärme (oftast 
förnybar) och biobränsle (främst flis och pellets för enskilda pannor). 

 

Användningen av fossila bränslen är en direkt ekonomisk förlust för regionen och 
omräknat till % av kommunens bruttoregionalprodukt (BRP) så ligger det ekonomiska 
värdet oftast på mellan 4-7% av total BRP (skatter är ej inräknat). Det motsvarar en 
stor summa pengar. I den aktuella bilden innebär det att användandet av fossila 
bränslen kostar kommunen och dess invånare 116 miljoner kronor (Mkr) per år – 
pengar som oavkortat lämnar regionen utan att bidra till lokala mervärden. 
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Punkt ett; All sorts effektivisering, byte av energislag 

Punkt två; Olika förutsättningar beroende på bl a geografiskt läge, befintliga 
industrier, naturresurser m m (vattenkraft, vind, skog etc) 

Punkt tre; Att sätta realistiska och vettiga energi- och klimatmål är inte enkelt. Ofta 
ser man mål såsom att ett land eller region ska minska totala energianvändningen 
med 20%, vilket kan verka vettigt och bra. Men samtidigt kanske det finns mål som 
innebär en önskad befolkningsökning, etablering av ny tung industri etc. Då blir det 
givetvis mycket svårt att nå det uppsatta energimålet.  

 

Det är också lätt att säga att vi ska minska t ex utsläppen av koldioxid med X procent, 
men vilka förändringar måste vi göra för att det ska bli möjligt? Med scenarier kan 
man se hur resultatet blir med många trender/förändringar som drar åt olika håll 
liksom den sammanlagda effekten. 



Bilden beskriver hur vårt arbete för de deltagande kommunerna har gjorts. Först har 
två framtidscenarier tagits fram för hur kommunens energianvändning uppdelat på 
fem olika samhällssektorer kan komma att utvecklas fram till 2025. Vidare har 
kommunens skafferi av förnybara och/eller lokala resurser inventerats (teoretiska 
potentialer). Därefter diskuteras hur dessa resurser lämpligtvis kan användas för att 
tillgodose det framtida energibehovet. 
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En regions eller ett lands energianvändning styrs av ett stort antal olika parametrar. I 
framtidsscenarierna tas det hänsyn till ett 100-tal olika faktorer. Denna bild visar de 
fem viktigaste samt vilka faktorer som har störst inflytande på respektive variabel. 
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Två scenarion har skapats, ett BAU och ett grönt. BAU står för business-as-usual och 
innebär att historiska trender kvarstår i det närmaste oförändrade. Det gröna 
scenariot speglar en, enligt Joakim Lundgren, mer optimistisk framtid där negativa 
trender bryts. Enligt honom blir vi i det scenariot också mer ekologiskt medvetna och 
arbetar lite mindre än idag. Figuren visar hur en kommun befolkning kan utvecklas 
fram till år 2025 i de två scenarierna. 
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Ekonomisk tillväxt har vi i båda scenarierna, 2,0 resp 1,5 %. Den något lägre tillväxten 
i det gröna scenariot beror på att vi där arbetar något mindre, men där vi å andra 
sidan också blir mer produktiva. Det resulterar dock i en något lägre tillväxttakt. 



IPCC:s scenarier, gjorda vid SMHI:s Rossby center. Beräknad temperatur mot slutet av 
detta sekel baseras på ett utsläppsscenario med kraftig befolknings- och 
utsläppsutveckling (A2). I södra Sverige skulle det då kunna vara lika varmt som det i 
dag är i norra Frankrike. 



Bilden beskriver hur de nyckelparametrar som främst påverkar energianvändningen 
har bedömts i BAU-scenariot. 

Punkt 1: Siffrorna ligger mellan 5-10 % (beroende på sektor och vilken intensitet som 
menas (el, drivmedel, värme)).  
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Bilden beskriver hur de nyckelparametrar som främst påverkar energianvändningen 
har bedömts i det gröna scenariot. 



Bilden visar hur en kommuns totala energianvändning uppdelad på samhällssektorer 
kan komma att utvecklas enligt scenarier fram till år 2025. 



Bilden visar hur en kommuns totala energianvändning uppdelad på energi- och 
bränsleslag kan komma att utvecklas enligt scenarier fram till år 2025. 

 



Bilden visar utvecklingen av energianvändningen per capita i de två scenarierna i 
jämförelse med målet om 20% effektivare energianvändning år 2020 jämfört med 
referensåret 2005. 

17 



Bilden visar utvecklingen av koldioxidutsläppen enligt scenarierna fram till år 2025. 
Elanvändningen effekter redovisas dels beräknad som nordisk elmix och dels som 
marginalel (kolbaserad). Den gröna horisontella linjen representerar det globala 
tvågradersmålet, vilket innebär en utsläppsnivå på 1,15 ton/capita och år under 
antagandet att vi är 10 miljarder människor på jorden år 2050 och att alla människor 
har rätt att släppa ut lika stor mängd koldioxid. 



Energianvändning i de 21 kommunerna var för några år sen ca 21 330 GWh/år (men 
det kan vara stora variationer mellan åren).  

Elanvändningen i de 21 kommunerna var för några år sen ca 7 518 GWh/år.  

1 GWh = 1 000 000 kWh  

 

Den här redovisade potentialen är en uppskattad fysisk potential, utan att hänsyn 
tagits till direkta ekonomiska aspekter.  
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Ingen specifik uppskattning av energieffektiviseringspotentialerna för de 21 
kommunerna har gjorts inom projektet, men erfarenheter från många studier visar 
att det finns stora potentialer både inom transporter, i hemmen och på företagen.  
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Elproduktionen från vattenkraft i de 21 kommunerna var under perioden 2000 – 
2008 ca 25 770 GWh/år, med stora variationer mellan åren.  

Potentialen är främst baserad på antagandet att nederbörden i regionen kommer 
öka med 20 % och hälften av detta kommer  vattenkraftverken till del. Utöver detta 
finns även en potential till effektiviseringar i kraftverken, men denna potential har 
endast inkluderats för en kommun då det visade sig svårt att få fram specifika 
uppgifter.  

Enligt Andreasson (Andreasson J. et al, 2007. Översiktlig kartpresentation av 
klimatförändringars påverkan på Sveriges vattentillgång. SMHI, Rapport Hydrologi 
106, 2007) förväntas elproduktionen öka med 0-30 % i Västerbottenstrakten, 
beroende på vilken älv man tittar på. 
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Nenet propagerar inte för att dämma fler älvar, men vi tror det kan vara av intresse 
att redovisa att LTU och SLU Umeå har ett gemensamt projekt för småskalig, 
miljöanpassad vattenkraft där avsikten är att avleda en mindre del av vattnet till ett 
kraftverk.  
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Summan av den aktuella produktionen vindkraftsel i de 21 kommunerna, som det 
sett ut vid tidpunkterna för inventeringarna, var ca 560 GWh/år. I och med att 
inventeringarna pågått i drygt två år är denna siffra med säkerhet redan inaktuell då 
vindkraft är ett område i snabb expansion.  

Potentialen bygger i första hand på befintliga vindkraftplaner eller liknande, men för 
de kommuner där sådana saknades vid inventeringen har områdena för 
”riksvindintresse” använts, med antagandet att det kan produceras 15 GWh el/km2. 
Den siffran är hämtad från vindkraftutredningen för Norrbottenskusten. I några 
kommuner fanns det områden utöver de ovan nämnda där det planerades eller 
diskuterades vindkraftanläggningar, och dessa har då inkluderats i potentialen utifrån 
av aktörerna uppskattad potential eller med antagandet att det kan produceras 15 
GWh/km2.  
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Den sammanlagda medelavverkningen för de 21 kommunerna under 
perioden 2000 – 2009 var 8 180 000 m3 skog/år. Det finns inget enkelt 
sätt att få fram vad som hänt med skogen i just dessa kommuner, men 
generellt säger Skogsstyrelsens experter att 50 % av den avverkade 
skogen blir energi. Om man ändå räknar om all avverkad skog till energi 
så motsvarar det 13 110 GWh/år.  

Den sammanlagda användningen av trädbränslen i kommunerna var ca 3 
250 GWh/år.  

För att få fram en ytterligare potential för skogen har Skogsstyrelsens 
rapport Skogliga konsekvensanalyser virkesbalanser 2008 använts. I 
denna har man gjort ett referensscenario och tre alternativa scenarior för 
100 år framåt, grupperat i tioårsblock. För den här redovisade potentialen 
har scenariot ”Miljö + Produktion” använts, med ökad miljöhänsyn och 
effektivare skogsskötsel, samt värden från decenniet 2050 – 2060 . 
Scenarierna har gjorts för regioner, varav Västerbotten är indelat i 
kustland och inland och Norrbotten likaså. Potentialerna för träd, GROT 
och stubbar har sedan fördelats proportionerligt efter hur mycket 
produktiv skogsmark (ha) det finns i resp kommun. Det kan leda till vissa 
över- eller underskattningar för enskilda kommuner - t ex kan man 
förvänta sig att inlandskommuner har högre produktion per ha än 
fjällkommuner eftersom skogar i fjällkommuner har ett tuffare växtklimat.    

 

Orsaken till den ytterligare potentialen är klimatförändringar, förbättrad 
skogsskötsel, att röjt och gallrat material kommer till användning samt 
att man gödslat marken.  
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För att få fram potentialen har det antagits att det går att producera 25 MWh 
rörflen/ha. Den tillgängliga arealen har beräknats utifrån hur mycket åkermark som 
lagts ned från år 1999 till 2009, plus att ej nyttjad  slåtter- och betesvall och annan 
obrukad åkermark år 2009 lagts till. För ett antal kommuner (9 st) som haft en väldigt 
liten yta nedlagd åkermark sedan 1999 har nedlagd åkermark sedan 1990 använts.  
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För att få en bild av den aktuella mängden producerad solvärme har personer 
boende eller jobbande i kommunerna hjälpt till att uppskatta antalet anläggningar 
samt deras antagna storlek. Värmeproduktionen har sedan beräknats utifrån 
antagandet om en produktion motsvarande 400 kWh/m2 och år.  

För att få fram en potential för ytterligare solvärme har det antagits att alla småhus 
förses med 10 m2 solfångare och alla flerfamiljshus förses med 50 m2 solfångare, 
samt att utbytet är 400 kWh/m2 och år. Utöver detta finns alla andra fastigheter, t ex 
kommuneras egna fastigheter och de lokala företagens fastigheter, men de har inte 
inkluderats. Inte heller möjligheten att ställa solfångare på marken har tagit med i 
beräkningarna. Potentialen är därför mycket försiktigt tilltagen. Om samma yta 
används för produktion av solel blir utbytet jämfört med solvärme ca 25 %. 

 

Solfångarfält uppskattas ge 750 MWh värme/hektar, d v s 75 000 MWh värme/år (30 
ggr mer än åkerbränsle som ger 25 MWh/ha och år). 



Det finns viss offentlig statistik för användning av spillvärme men den är långt ifrån 
fullständig. För att uppskatta potentialen för storskalig spillvärme har några av de 
större energianvändarna i resp kommun kontaktats, men kvaliteten i informationen 
från de kontakterna har varierat stort (bl a är det ganska ovanligt att användningen av 
spillvärme faktiskt mäts) och den här redovisade användningen är därför långt ifrån 
fullständig.  

 

Att uppskatta potentialen för storskalig spillvärme är generellt sett ännu osäkrare, 
men i vissa fall där verksamheter med kvantifierbar spillvärme hittats har denna 
potential inkluderats. Utöver denna har även potentialen från värmeåtervinning i 
bostadshus (småhus och flerfamiljshus) i alla kommuner uppskattas m h a 
antagandena att 4 MWh kan återvinnas per småhus och 20 % av 150 kWh/m2 (=30 
kWh/m2 och år) kan återvinnas från lägenheter.  
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Naturvärme är lågtemperaturvärme som finns överallt, i luft, mark och vatten. För att 
uppskatta mängden nyttjad naturvärme har antal anmälda värmepumpar till 
kommunerna inkl deras storlek använts, vilket sedan kompletterats med ett 
antagande om hur många värmepumpar utöver detta som finns i kommunen. Det 
antagandet baseras dels på hur långt tillbaka i tiden man haft anmälningar om 
värmepumpar och dels på en uppskattning gjord av tjänstpersonerna.  

För att beräkna mängden naturvärme har det sedan antagits att värmepumparna går 
motsvarande 2 500 fullasttimmar/år samt att de har COP 3, d v s de använder 2/3 
naturvärme. Utöver den här angivna användningen tillkommer luftvärmepumpar, 
men eftersom det inte finns någon anmälningsplikt eller användningsstatistik för 
dessa har deras tillskott inte uppskattats.  

Potentialen är inte möjlig att uppskatta men man kan konstatera att det finns 
enorma mängder naturvärme och att alla värmebehov upp till en viss 
temperaturnivå skulle kunna tillgodoses med naturvärme. Konsekvensen av 
storskalig naturvärmeanvändning blir att värme flyttas från omgivande luft, mark och 
vatten och släpps tillbaka ut genom väggar och via ventilation och avlopp. Det är 
alltså svårt att se att det skulle finnas någon begränsning i nyttjandet. Lokalt blir det 
en nedkylning men den värmen släpps tillbaka ut i närheten.  

Man kan även använda rör i marken för att kyla eller förvärma luft.  
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Naturkyla är samma lågtemperaturenergi som naturvärme, men den används här för 
kylning. Vanligast är s k frikyla från luft vilket ofta fungerar 6-8 månader om året, och 
under vissa användningar/platser 10 månader och i några fall året om. Ett alternativ 
är yt- eller grundvattenkyla som ofta fungerar 10 -11 månader om året och i vissa fall 
året om. Ett alternativ till att använda kylmaskiner under den varmaste perioden kan 
då vara att lagra vinterkyla och använda den under den varmaste perioden, vilken 
kan vara 1-6 månader. Vinterkyla kan lagras som snö, ett exempel är Sundsvalls 
sjukhus som använt snökyla i 11 år, men den kan också lagras i berg m h a borrhål.  

På vissa platser kan det även vara intressant att titta på förutsättningarna för att 
använda dricksvattensystemet för kylning. Det krävs då att vattnet är tillräckligt kallt 
året om, att vattnet är tillräckligt rent så det inte krävs någon omfattande och/eller 
energikrävande rening/hantering samt att man har tillräcklig kapacitet i 
vattenledningarna. Man bör då jämföra dricksvattenalternativet med andra alternativ 
m h a LCA (livscykelanalyser) för att verkligen få fram om det är ett bra alternativ 
eller inte.  

Användningen är relativt stor men det finns ingen statistik över användningen på 
kommunnivå. Den här angivna användningen är från en enda kommun (Umeå).  

Potentialen är tillräckligt stor för att tillgodose alla aktuella och möjliga kylbehov i 
regionen, men däremot kan låga temperaturkrav för t ex  frysar omöjliggöra eller 
åtminstone problematisera naturkylaanvändningen där.  
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Restproduktanvändningen i de 21 kommunerna har uppskattats till ca 2 000 GWh där 
det i de flesta fallen handlar om sopförbränning av hushållsavfall samt brännbart 
grov- och verksamhetsavfall som ger el- och värmeproduktion.  

I potentialen har den rötbara avfallsmängden uppskattats. Huvudsakligen består 
denna av organiskt hushållsavfall, hästgödsel, slam, samt avfall från restauranger, 
lantbruk, slakterier, affärer m m. Den gjorda inventeringen är grov och dessutom 
finns det helt säkert ytterligare restprodukter som saknas i inventeringen. För en 
bättre uppskattning hänvisas till en substratstudie genomförd i slutfasen av projektet 
NV Eko.  

 

Potentialen biogas har ofta jämförts med hur många personbilar som skulle kunna 
drivas med den angivna bränslemängden, antaget 1 500 mil/bil, 1 l/mil och 10 kWh/l 
(=15 MWh/bil och år). 84 GWh biogas motsvarar årsbehovet för 5 600 bilar.  
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Potentialvärdet visar att det finns (eller kommer att finnas) 2,7 gånger så mycket 
energi tillgängligt än vad används i dag i de 21 kommunerna. 
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Bilden visar hur en kommuns totala värmeanvändning uppdelad på olika energi- och 
bränsleslag kan komma att utvecklas enligt scenarierna fram till år 2025. I det gröna 
scenariot syns en gul stapel som representeras av solvärme för 
tappvarmvattenproduktion. Generellt kan man säga att värmebehovet kan förväntas 
minska då husen blir allt bättre isolerade och att det faktiskt förväntas bli ett mildare 
klimat. 



I de 21 undersökta kommunerna finns det totalt 121 tätorter (≥200 invånare) och 
253 småorter (50 – 199 invånare) enligt befolkningsstatistiken för 2005. Det finns 
minst ett fjärrvärme-/närvärmenät i varje kommun och som mest 11 st lokala nät. I 
medel finns det 2,8 nät per kommun. Det är förmodligen även så att det finns 
ytterligare några mindre nät som vi missat i våra studier.  

Det finns därmed enligt våra studier 71 tätorter och 245 småorter, totalt 316 orter, 
utan fjärrvärme/närvärme. Vidare är ett antal av de noterade näten mycket små, 
med bara några få anslutna användare vilket gör att även i orter med 
fjärrvärme/närvärme kan det vara intressant att undersöka förutsättningarna för 
ytterligare anläggningar eller expansion. Den totala potentialen att undersöka är m a 
o avsevärd.  

Eftersom befolkningsstatistiken är från 2005 kan några tidigare tätorter ha krympt till 
småorter i dag, och säkerligen har befolkning i några småorter minskat till under 50 
invånare varför antal orter utan fjärrvärme/närvärme sannolikt är något mindre än 
det här angivna.  

 

Samordnad värmeförsörjning är alltid att föredra. En stor panna är oftast bättre än 
flera små ur miljösynpunkt. Närvärme baserad på lokalt tillgängliga biobränslen kan 
både bidra med en miljövänlig uppvärmning samt arbetstillfällen. En av de 
energigrödor som är intressant i norr är rörflen. Detta gräs är visserligen svårt att 
elda som det är, men genom att samelda rörflen med träflis eller träpellets erhålls 
mycket positiva effekter när det gäller utsläpp av hälsofarliga partiklar.  



Bilden visar ett närvärmesystem som är utrustat med distribuerade solfångare 
placerade på lämpliga hustak för produktion av tappvarmvatten under sommartid 
och tillskottsvärme under vår och höst. Bio-sol anläggningen har flera fördelar, bl a 
minskar systemet de annars procentuellt sett stora värmeförlusterna i kulverten 
sommartid. Solvärmetillskottet kan ses som en bränslebesparing, kulverten kan 
stängas under sommartid vilket underlättar underhåll av pannan m m. 
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Inte bara värme kan produceras från biobränslen utan också el. Det finns i dag en hel 
del olika tekniker för detta och i mellersta och södra Europa finns ett stort antal olika 
typer av anläggningar. Tyvärr är det fortfarande svårt att nå lönsamhet med 
småskalig kraftvärme i Sverige p g a relativt låga elpriser och otillräckliga ekonomiska 
stöd och incitament, främst avseende el från småskaliga anläggningar för förnybara 
energikällor. 
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Drivmedelsproduktion från biobränsle är ett mycket hett ämne just nu och behovet 
att ersätta fossil bensin och diesel är stort. Bioraffinaderier kommer dock att behöva 
vara mycket stora för att bli ekonomiskt lönsamma. När det gäller intag av biomassa 
så kan storleken jämföras med ett större pappers- och massabruk. En stor mängd 
spillvärme genereras i ett bioraffinaderi vilken måste kunna säljas som fjärrvärme av 
såväl energi- som ekonomiskäl. Av dessa anledningar så  finns det i dag inga platser i 
Norrbotten och Västerbotten som lämpar sig för ett stort fristående bioraffinaderi. 
Om biodrivmedel kommer att produceras i norr kommer det sannorlikt integreras i 
redan befintliga industrier vilka kan fungera som värmesänkor minst 358 dagar om 
året. 

 

Därmed inte sagt att mindre kommuner inte kan delta i produktionen av 
biodrivmedel. Det finns ett antal metoder för förädling av bioråvaran på plats, d v s 
innan den förädlade produkten ska transporteras till ett större integrerat 
bioraffinaderi. Exempelvis kan torrefiering (rostning som ger grönt kol), pyrolys 
(process som ger pyrolysolja) eller flash-karbonisering (annan typ av pyrolysprocess 
som ger biokol) användas.  
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Vi har i dag ett stort överskott av el i norra delen av Sverige. Vindkraftsproduktion 
lämpar sig väl hos oss, men sett ur ett systemperspektiv så stannar inte nya kWh el i 
regionen. Av denna anledning är det intressant att försöka se till att vindkraftverken 
ägs av lokala intressen så att åtminstone pengarna stannar kvar. Vi kan också titta på 
möjligheter att faktiskt öka användningen av el om vi kan göra det på ett vis som ger 
ett mervärde åt oss. Ett exempel kan vara att producera ammoniak/urea som kan 
användas för produktion av konstgödsel. Detta är en mycket elkrävande process. Vi 
skulle också i framtiden kunna spjälka vatten till vätgas vilket kräver el. Ett annat 
innovativt sätt att lagra el på är att pumpa ner trycksatt luft i tomma berglager m h a 
av el från vindkraft för att sedan, när elbrist råder, låta den trycksatta luften passera 
en gasturbin och generera el. 

 

Snart kommer också plug-in-hybrid-bilar som kommer att öka användningen av el 
och varför då inte vindkraftbaserad el? 
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I de flesta kommuner nås inte de nationella och internationella effektiviseringsmålen 
om nuvarande trender inte bryts (BAU). Åtgärder i samma omfattning som i det 
gröna scenariet kommer att krävas. 2-graders målet nås bara av ett fåtal kommuner i 
det gröna scenariot om vi väljer att räkna elen enligt nordisk elmix. 



Om vi vidtar åtgärder som ställer om till en hållbar energiförsörjning så kommer vi ha 
mycket liten direkt påverkan på den globala kolbalansen. Men det är inte därför det 
är så viktigt. Vi i Norrland har precis alla förutsättningar som krävs för en omställning 
till ökad hållbarhet. Vi har kunskap, vi har enorma förnybara resurser och vi är få till 
antalet. Dessutom har vi ganska gott om pengar. Vi kan påverka genom att visa hur 
man verkligen gör, vara ett skyltfönster…ge andra liknande regioner recept på hur 
man åstadkommer hållbar energiförsörjning. Om inte vi kan lyckas, vilken region i 
världen skulle då kunna ställa om? 
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