
Fördjupning Klimatbokslut period III: 2015 – 2018 

Dokumentet nedan innehåller fördjupad statistik för Klimatbokslut period III 2015-2018. 

 

Fastigheter 

Fastighetsenergi per yta 

 

Bild: Energianvändning per yta (kWh/m2). Graddagskorrigerade värden.  

Energieffektiviteten per yta har förbättras, från 276 kWh/m2 till 250 kWh/m2. 

 

Grön fjärrvärme och fjärrkyla 

 

Bild: Fjärrvärme och fjärrkyla i fastigheter (MWh). 

https://klimatprotokollet.uppsala.se/globalassets/klimatprotokollet2/bokslut-bilder-period-iii/klimatbokslut-uppsala-klimatprotokoll-period-iii.pdf


Användningen av grön fjärrvärme och fjärrkyla har ökat under perioden. År 2015 köpte fyra 

medlemmar Vattenfalls produkt för klimatneutral värme och/eller kyla. År 2017 hade antalet 

stigit till nio. Stor potential återstår – skulle alla återstående medlemmar övergå till grön 

fjärrvärme skulle utsläppen inom fastigheter kunna minskas med ca 60 000 ton, utifrån 2017 

års fjärrvärmeanvändning. 

 

Transporter och resor 

Tunga transporter 

 

Bild: Utsläpp av växthusgaser från tunga transporter per medlem (ton CO2e). 

De största användarna av tunga transporter är UL/Region Uppsala (kollektivtrafik) och Vattenfall 

Värme Uppsala (inköpta avfallstransporter). Vattenfalls avfallstransporter är här 

temperaturkorrigerade, då mängden transporter står i relation till uppvärmningsbehovet. I 

kategorin ingår även utsläpp från arbetsmaskiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kollektivtrafikförvaltningen UL 

 

Bild: Energianvändning per bränsleslag för UL (MWh). 

Kollektivtrafikförvaltningen UL under perioden ställt om merparten av drivmedelsanvändningen i 

kollektivtrafiken till förnybara bränslen. Stadstrafiken körs till stor del på biogas, och 

dieselanvändning i regiontrafiken har under 2017 ersatts av biodiesel (HVO). 

 

Personbilar 

 

Bild: Utsläpp av växthusgaser från personbilar, egna och köpta, per medlem (ton CO2e).  

Användningen av personbilar har ökat under perioden, men utsläppen har ökat i mindre 

omfattning tack vare ökad andel förnybara drivmedel. 



Flyg 

 

 
Bild: Utsläpp av växthusgaser från flygresor (ton CO2e), per medlem. 

Utsläppen från medlemmars flygresor ligger relativt konstant över åren, omkring 12 000 ton, och 

utgör ca 7,5 % av protokollets totala utsläpp av växthusgaser. Siffrorna är delvis justerade för hög 

höjd, och de totala utsläppen bedöms kunna vara ännu högre.  

 

Tillverkning och Produktion 

 

Bild: Energianvändning (MWh) för tillverkning och produktion, per energislag. 



Övriga utsläpp 

Övrig energianvändning 

 

Bild: Utsläpp av växthusgaser från övrig energianvändning (ton CO2e) 

Övrig energianvändning domineras av Uppsala kommun. Fjärrvärme avser markvärme och 

elanvändning avser gatu- och parkbelysning. Utsläppen för av dessa har minskat något, men 

motsvarar fortfarande utsläppen från den totala personbilsanvändningen inom Klimatprotokollet, 

ca 3300 ton. 

Övriga poster avser bränsle till testkörning av reservkraft (Akademiska sjukhuset och GE 

Healthcare) samt eldningsolja till Svenska kyrkans krematorium. 

 

Icke-energirelaterade utsläpp 

 
Bild: Icke-energirelaterade utsläpp av växthusgaser (ton CO2e). Avser lustgas. 



Akademiska sjukhuset använder lustgas i sina verksamheter, vilket genererar klimatpåverkande 

utsläpp. Orsaken till de ökade utsläppsnivåerna utreds för närvarande av Region Uppsala.  

 

Indirekta utsläpp 

Nedan visas grafer över Klimatprotokollets totala växthusgasutsläpp för 2015-2017 fördelat per 

”Scope”, enligt standarden GHG (Greenhouse Gas) Protocol. 

 

Bild: Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e) för Scope 1 (direkta utsläpp). Ej graddagskorrigerade siffror. 

 

 

Bild: Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e) för Scope 2 (nätburen energi). Ej graddagskorrigerade siffror. 



 

Bild: Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e) för Scope 3 (indirekta utsläpp). Övriga indirekta utsläpp avser 

Region Uppsalas plastanvändning (ej med i totala bokslutet). 

 

 


