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Sammanfattning
Som ett stöd för att kunna bedöma klimatpåverkan i Uppsala kommun har växthusgasutsläppen modellerats med hjälp av programvaran the Long range Energy Alternative Planning system (LEAP). För att dessutom kunna uppskatta framtida
klimatpåverkan och olika åtgärder för att minska denna har ett antal framtidsscenarier tagits fram i samarbete med medlemmar i Uppsala klimatprotokoll. Scenarierna består av två referensscenarier som i hög grad bygger på nationella framskrivningar och beslutade åtgärder, ett aktörsscenario, ett lokal potential scenario och ett
total potential scenario. Syftet med den här rapporten har varit att beskriva de indata och beräkningar som har använts i modelleringen, både statistiska data som
ligger till grund för basåret samt vilka antaganden som ligger till grund för utvecklingen i de olika scenarierna. Resultatet av modelleringen sammanfattas kortfattat
med fokus på växthusgasutsläpp och energibehov per person.
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1 Introduktion
I enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar har Sveriges riksdag
beslutat om att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en sådan
nivå att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet är att den
globala medeltemperaturen inte blir mer än 2°C högre än den förindustriella nivån,
och att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på sikt uppgår till max 400
ppm koldioxidekvivalenter (CO2e) (Naturvårdverket, 2011).
I Uppsala har kommunfullmäktige beslutat om att utsläppen av växthusgaser år
2020 ska vara 50% lägre per invånare än år 1990. Detta för att vara på väg mot det
långsiktiga målet om ett maximalt utsläpp om 0,5 ton CO2e per innevånare år
2050. Givet att dagens utsläpp ligger omkring 7,3 ton CO2e per invånare krävs
stora åtgärder för att nå de uppsatta målen (Uppsala kommun, 2011e, Larsson,
2012).

1.1 Bakgrund
Uppsala kommun, SLU och Vattenfall har sedan år 2009 haft ett samarbete kring
modellering av Uppsala kommuns energisystem och dess klimatpåverkan. Som ett
stöd för arbetet för att nå klimatmålen 2020 och 2050 har en modell över Uppsalas
klimatutsläpp tagits fram som innefattar ett första steg (avser 2008 och 2009), ett
referensscenario, och ett aktörsscenario. Modellen har utvecklats i olika steg av
studenterna Erik Lantto och Simon Larsson (Larsson 2011, Lanttoo 2014) samt
studentgrupperna vid kursen Val av energisystem år 2011 och 2012 (Bergqvist,
2012, Grimm, 2013). Denna rapport bygger till stor del på Simon Larssons rapport
från 2011, som i sin tur bygger på Erik Lanttos arbete. Hösten 2013 ändrades basåret till att gälla år 2011 in och våren 2014 har två ytterligare scenerier utvecklats;
lokal potential och total potential.
Modellen är en del av Färdplan för ett klimatneutralt Uppsala 2050 som utvecklas
under 2013-14 av Uppsala kommun i samarbete med flera olika organisationer i
Uppsala. År 2010 startade även ett samarbete mellan kommunen och lokala aktörer
för att tillsammans minska klimatpåverkan – Uppsala Klimatprotokoll. Färdplaneprojektet integreras med klimatprotokollets arbete.

1.2 Syfte
Modellen har som syfte att vara behändig vid beslutsfattande för att minska kommunens klimatpåverkan samt för att kunna beräkna och simulera energisystemet
och klimatpåverkan. Modellen ska beskriva klimatpåverkan från Uppsala kommun
i nuläget, samt ett antal framtidsscenarier fram till 2050. Dokumentationen i denna
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rapport ska beskriva hur modellen är uppbyggd, vilka data som har använts i modellen samt redovisar de beräkningar och antaganden som gjorts på ett tydligt sätt.
Rapporten beskriver den version av modellen som finns i november 2014. Modellen och rapporten ska vara en bas för fördjupad utveckling av referens- aktörsoch målscenarier inom färdplaneprojektet.

1.3 Avgränsningar
Den huvudsakliga systemgränsen utgörs av Uppsalas kommungeografiska gräns.
Omvandling, distribution och användning av energi inom kommungränsen ingår i
modellen. Växthusgasutsläpp från omvandling och användning av energi ingår,
liksom växthusgaser från andra källor. Dessutom ingår klimatutsläpp orsakade av
Uppsalabornas långväga resande. För beräkning av växthusgasutsläpp har direkta
utsläpp (vid till exempel förbränning av bränslen) inkluderats i modellen, samt
indirekta utsläpp vid produktion av energibärare såsom el och biobränslen.

1.4 Metod
Modellen för Nuläget (år 2011) har byggts upp med hjälp av tillgänglig statistik för
Uppsala kommun gällande sektorer som rör klimatpåverkan. Klimatutsläpp har
tagits från verkliga utsläpp i den mån dessa har funnits att tillgå och i annat fall
uppskattats utifrån litteraturstudier. Modellen byggdes ursprungligen med 2009
som nuläge, men har under 2013-14 uppdaterats till att ha 2011 som nulägesår.

1.5 Scenarier
Referensscenariot utvecklades först fram till 2030 och har senare förlängts till
2050. Därefter har ytterligare fyra scenarier utvecklats. Samtliga scenairer sammanfattas nedan.


Referensscenario Bas speglar utvecklingen som kan förväntas utifrån nuvarande trender och redan fattade beslut. Scenariot grundar sig på EUdirektiv, nationell lagstiftning, trender i energianvändningen, översiktsplaner m.m. och kan betraktas som ett ”business-as-usual-scenario för Uppsala kommun.



Referensscenario Stark bygger på att politiska beslut på nationell nivå implementeras enligt förslag som är under beredning. Det har störst betydelse
inom transportsektorn (kapitel 3.7), men påverkar även utsläppsfaktorn för
el (kapitel 6).



Aktörsscenariot speglar utvecklingen om specifika åtgärder vidtas av lokala aktörer för att minska Uppsala kommuns växthusgasutsläpp. Aktörera
innefattar till exempel Vattenfall, UL, Uppsala Vatten, Biogas Öst m.fl.
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Anledningen till att ha med ett aktörsscenario är för att visa hur olika aktörers åtgärder som till exempel minskad energianvändning eller ökad andel
förnybara bränslen påverkar utsläppen av växthusgaser och användningen
av energi inom kommunen. Syftet är att undersöka om kommunens klimatmål uppnås eller om fler aktörer behöver engageras. Arbete med att vidareutveckla aktörsscenariot pågår tillsammans med medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll under 2014.


Lokal potential är en vidareutveckling av aktörsscenariot där alla identifierade åtgärder som kan vidtas på lokal nivå innefattas.



Total potential bygger på antaganden om kraftigt minskade växthusgasutsläpp både nationellt och lokalt genom styrmedel, beteendeförändringar,
samhällsplanering, energieffektivisering och utökad användning av förnybar energi.

Två olika befolkningsprognoser har använts som underlag och som benämns Bas
och Hög. De två olika referensscenarierna har därför delats in i två olika befolkningsutvecklingar. Övriga scenarier bygger på antagande om en hög befolkningstillväxt, se kapitel 3.1.
I modellen finns även värden för 1990 inlagda. Dessa är inte dokumenterade och
inte heller kvalitetssäkrade.

1.6 Rapportversioner
Rapporten är ett arbetsdokument som uppdateras efter hand under projektets gång.
Versionerna numreras. Version 1.0 är skapad 26 september 2013. Versioner 1.X
sparas därefter med spårade ändringar. Version 2 innehåller omarbetningar av referensscenarierna som gjorts under vintern 2013-14.
Version 2.1 skrivs av Stina Byfors 2014-02-27, version 2.2 av Cecilia Sundberg
2014-02-28, version 2.3, 2.4, 3.0 och 3.3 av Stina Byfors. Under november månad
2014 färdigställs version 4.0.
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2 Beskrivning av modellen
2.1 Modelleringsverktyget LEAP
LEAP, the Long range Energy Alternatives Planning system (COMMEND, 2010),
är en programvara utvecklad av Stockholm Environment Institute (SEI). Med hjälp
av LEAP kan energianalyser och uppskattningar av växthusgasutsläpp utföras inom
exempelvis en stad eller ett land.
I programmet byggs en modell över ett energisystem från grunden. För att göra
detta behövs tillgång till data angående energibehov och växthusgasutsläpp (ju mer
data som finns tillgänglig desto noggrannare analyser kan utföras). Att genomföra
enklare analyser av åtgärder eller förändringar går dock förhållandevis snabbt, då
programmet kan utföra simuleringar baserad på en mindre mängd indata.
I LEAP tas först ett basfall fram som sedan används som bas för simuleringen, som
till exempel kan utgöras av en modell över ett energisystem för en viss stad eller ett
visst år. Utifrån basfallet kan därefter olika tänkbara scenarier för framtiden utvecklas och analyseras med hjälp av att låta programmet modellera utgången. Ett
exempel på detta kan vara hur energiförbrukningen inom en kommun förändras
med en viss befolkningstillväxt. Resultaten från simuleringen ges både i form av
siffervärden i tabellform och i diagramform. Programmet simulerar på årsbasis och
är därför mest lämpligt att använda för analyser på längre sikt.
Ett antal fönster används för att användaren ska ha möjlighet att välja inom vilket
område denna vill arbeta, exempelvis göra ändringar i modellen, utvärdera resultat,
undersöka energibalanser mm.
All data som matas in i LEAP kategoriseras i ett hierarkiskt ”träd”. Detta träd används för att organisera och mata in/ändra data. För detta används två olika ”grenar”: kategori (kategorier i LEAP betecknas i texten med kursiv stil) och teknologi.
Själva trädet med sina grenar befinner sig i vänstra delen av skärmen. I den högra
delen kan användaren istället välja vilken variabel denna vill arbeta med och vilken
data denna vill ändra eller lägga till. Detta görs under olika flikar som representerar
specifika variabler. Den högra delen av skärmen används även för grafisk presentation av till exempel resultat. I Figur 1 ges ett exempel över hur programmet kan
se ut.

4

Institutionen för energi och teknik

Figur 1: Bild över hur LEAP kan se ut

Det finns ett fåtal huvudkategorier som modellen utgår från vid inmatande av ny
data. Dessa huvudkategorier är sedan uppdelade i ett flertal underkategorier, som i
sin tur innehåller andra underkategorier, och så vidare. Kategorierna innehåller i
sig inga data, utan används främst för att organisera och strukturera systemet. Kategorier förekommer i två varianter: kategori och kategori med sammanlagd energiförbrukning. Vilken som väljs beror oftast på vilken data som finns tillgänglig när
modellen utvecklas. Grenen teknologi innehåller själva datan associerad till en
specifik teknik. Denna läggs in under en passande kategori.

2.1.1 Rekommendationer till nya användare
Via COMMEND:s (COMMunity for Energy Environment and Development)
hemsida kan LEAP laddas ned (www.energycommunity.org). Programmet är gratis
att använda för studenter. På hemsidan finns även tillgång till en introduktion till
LEAP, övningsmaterial, användarmanual, mm. De övningar till programmet som
finns tillgängliga rekommenderas för nya användare. En bra introduktion till programmet fås genom att göra övning nummer 1 i övningsmaterialet. Den går igenom
flera viktiga steg som användaren behöver kunna för att använda sig av programmet. Övningen tar cirka en arbetsdag att genomföra. Denna tid är väl värd att lägga
ned då den ger en översikt över programmet på ett lättillgängligt vis.
I LEAP förekommer problematik vid olika befolkningsutvecklingar (key assumptions) varför användaren bör vara uppmärksam på framräknat resultat. Siffror för
respektive scenario stämmer väl överens med förväntad utveckling medan resultat
under flikarna branches och fuel inte stämmer överens med trolig utveckling i
befolkningsutveckling bas/hög.
I Exceldokumentet Rapport underlag till LEAP data version 4.0 finns information
och beräkningar angående indata för LEAP-modellen Färdplan 4.0.
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Tabelltexter, hänvisningar till tabeller, figurtexter och figurtexter är genomgående
länkade. Uppdatering av länkar i Worddokumentet fungerar inte när spåra ändringar är påslaget.
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3 Efterfrågan
De stora energiförbrukarna inom Uppsala kommun ligger alla grupperade under
huvudkategorin efterfrågan. Denna är vidare uppdelad i sju underkategorier: Hushåll, privat sektor, offentlig sektor, industri, jordbruk, transport och övrigt. Valet
av kategorier grundar sig på det faktum att SCB, Vattenfall och Energimyndigheten
använder sig av samma uppdelning i sin officiella statistik.
Kategorin hushåll är uppdelad i småhus (inkluderar fritidshus och bostäder i lantbruksfastigheter), och flerbostadshus. I privat sektor ingår exempelvis handel, hotell- och restaurangverksamhet samt kontor, i offentlig sektor ingår utbildning,
hälso- och sjukvård, kultur, avlopp och vatten och i industri bland annat tillverkningsindustri och viss byggverksamhet. Kategorin jordbruk innehåller energianvändningen inom jordbruk och skogsbruk, transporter energianvändningen relaterad till förflyttning med motoriserade fordon och kategorin övrigt representerar
annan energianvändning inom transportsektorn och militär verksamhet som inte är
transporter.
Energianvändning som är beroende av utetemperaturen är normalårskorrigerad
(Heincke et al 2011) i de tabeller som finns presenterade i detta kapitel. Uppsala
har under ett normalår 3725 graddagar och under 2011 var antalet graddagar i Uppsala 3253 (Sandström, 2013).

3.1 Befolkning
Befolkning anges i kategorin key assumptions i LEAP. Vid utgången av 2011
bodde det 200 001 personer i Uppsala kommun (Uppsala kommun, 2011c). En
lägre och en högre befolkningsutveckling har bedömts rimligt enligt underlaget i
rapporten Uppsala tillväxt (Sweco, 2013). I det lägre fallet ökar befolkningen till
249 600 år 2030 och 283 480 till år 2050. I det högre fallet ökar befolkningen istället till 274 840 år 2030 och 340 840 år 2050.

3.2 Hushåll
Privata hushåll är uppdelade i småhus och flerbostadshus. I LEAP-modellen finns
fem underkategorier för respektive typ: Existerande, nybyggnation mellan 2011
och 2012, nybyggnation mellan 2012 och 2021, nybyggnation mellan 2021-2030
samt nybyggnation mellan år 2030 och 2050.

3.2.1 Nuläge
Vid slutet av 2010 fanns det 26 721 st bostäder i småhus samt 68 165 bostäder i
flerbostadshus (Sweco, 2013). Utvecklingen har antagits ske linjärt vilket medför
27 045 bostäder i småhus och 69 087 bostäder i flerbostadshus år 2011. Den årliga
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energiförbrukningen för bostäder ges i antal kWh per hushåll. Dagens bostadsbestånd hittas i underkategorin befintliga (existing) under respektive fördelning.
Energiförbrukningen i bostäder är indelad i uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Tabell 1 visar den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten
samt hushållsel i kategorin småhus år 2011. Energianvändningen anges under fliken slutlig energianvändning (Final Energy Intensity). Fördelningen (andel av total
energianvändning) över använda uppvärmningsteknologier anges under fliken
bränsleandelar (Fuel Share). Förklaring till statistiken samt källhänvisningar återfinns under respektive avsnitt.
Tabell 1: Energianvändning till uppvärmning och varmvatten i småhus år 2011 enligt statistik
samt normalårskorrigerade värden för uppvärmning. Förklaring och källhänvisning till posterna i tabellen finns under respektive avsnitt i texten
Energi
Andel, energi Andel, energi Energi till
Energi till
Uppvärmning
till upptill varmvat- varmvatten uppvärmning
& varmvatten
värmning
ten
(MWh)
(MWh)1
(MWh)
Fjärrvärme
146 304
34,9%
Närvärme
179
0,0%
Bergvärmepump
42 899
10,2%
Frånluftvärmepump
3 840
0,9%
Luft-vattenvärmepump
19 870
4,7%
Luft-luftvärmepump
25 816
6,2%
Olja
2 028
0,5%
Ved
71 009
16,9%
Pellets
14 212
3,4%
Direktverkande el
57 717
13,8%
Solvärme
1 431
0,3%
Elpanna
34 103
8,1%
Hushållsel
162 482
Totalt
581 947
100,0%
Värmebehov per hushåll
1
Normalårskorrigerad energi till uppvärmning

34,9%
0,0%
10,2%
0,9%
4,7%
0%
0,5%
16,9%
3,4%
13,8%
0,3%
14,3%
100,0%

16 944
21
4 968
445
2 301
0
235
8 224
1 646
6 684
166
6946
48 580
1,796

149 653
183
43 881
3 928
20 325
29 627
2 074
72 634
14 537
59 038
1 464
34 884
432 228
16,0

I Tabell 2 ges den totala energianvändningen i kategorin flerbostadshus år 2011.
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Tabell 2: Energi för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus år 2011 enligt statistik
samt normalårskorrigerade värden för uppvärmning. Förklaring och källhänvisning till posterna i tabellen finns under respektive avsnitt i texten
Energi till
Energi till Energi till varmUppvärmning & uppvärmning
vatten
varmvatten (MWh)
(%)
(MWh)
Fjärrvärme
673 493
Närvärme
3 740
Direktverkande el
24 344
Olja
231
Solvärme
193
Hushållsel
114 351
Totalt
816 352
Värmebehov/hushåll
1
Normalårskorrigerad energi till uppvärmning

95,9%
0,5 %
3,5%
0,03%
0,03%
100%

153 131
850
5 506
52
44
158 763
2,298

Energi till
Uppvärmning
(MWh)1
617 763
3 430
22 330
212
177
643 912
9,3

I genomsnitt konsumerar befintliga småhus ca 16,0 MWh för uppvärmning och
flerbostadshus ca 9,3 MWh.
Varmvattenförbrukningen är svår att uppskatta för hushåll då inga omfattande studier har gjorts i Sverige. Den årliga energianvändningen för varmvattenuppvärmning baseras på Energimyndighetens rapport Mätning av kall- och varmvattenanvändning i 44 hushåll (Energimyndigheten, 2009b) vilket var 781 kWh/person
samt 1 149 kWh/person för småhus respektive flerbostadshus. Energianvändningen
beräknas sedan från det genomsnittliga antalet personer i småhus och flerbostadshus i riket vilket 2010 var 2,09 samt 1,72 personer/hushåll för småhus respektive
flerbostadshus (SCB, 2012). Dock bor det fler personer i varje hushåll i Uppsala
kommun; 2,3 respektive 2,0 personer/hushåll. Detta innebär en energianvändning
för uppvärmning av varmvatten på 1 796 kWh/hushåll eller 48,58 GWh för samtliga småhus i Uppsala kommun. Motsvarande siffror för flerbostadshus i Uppsala
kommun är 2 298 kWh/hushåll eller 158,8 GWh totalt. För småhus som värms med
luftvärmepump har varmvatten antagits värmas med hjälp av varmvattenberedare
som simuleras som elpanna.
Elanvändning
Användningen av el i de olika fastighetssektorerna baseras på SCB:s kommunala
och regionala energistatistik enligt Tabell 3. Fritidshus är inkluderade i småhus
(SCB 2013).
Tabell 3: Elanvändningen uppdelad på sektorer 2011

El (MWh)
Småhus
Flerbostadshus

346 786
138 695

Hushållsel
Beräkningar av hushållselen baseras på uppgifter från nätägarnas formulär till SCB

9

Institutionen för energi och teknik

över årlig elanvändning i kommunen. I Uppsala kommun är det Vattenfall AB och
Upplands Energi AB som äger eldistributionsnäten. Uttagspunkter för småhus med
en årsförbrukning lägre än 10 MWh, vilket är 10 946 av totalt 27 045, antas inte
representera några eluppvärmda hus. Medelårsförbrukningen för dessa uttagspunkter antas därför representera hushållselförbrukningen för hela småhusbeståndet i
Uppsala, vilket 2011 beräknades till 6 008 kWh. Vidare antas hälften av elanvändningen i fritidshus vara hushållsel, där den totala elanvändningen i fritidshus hämtats från SCB:s kommunala och regionala energistatistik för 2011 (SCB, 2013a).
Den totala användningen av hushållsel i småhus finns presenterad i Tabell 1.
Hushållselen för flerbostadshus har beräknats på liknande sätt som för småhus.
Från Vattenfall och Upplands Energi AB:s underlag har den genomsnittliga hushållselanvändningen per lägenhet beräknats som medelförbrukningen för uttagspunkter med en årsförbrukning på mindre än 5 MWh, vilket inbegriper nästan alla
uttagspunkter, 51 354 av totalt 54 246. Hushållselen för lägenheter beräknades på
så sätt till 2 108 kWh/lgh eller 114 351 MWh totalt.
Användningen av hushållsel anges under kategorin elektriska apparater (Electrical
Applications). Denna är uppdelad på matlagning (matlagning, kyl & frys, disk),
underhållning (TV, stereo & dyl.), tvätt (tvätt & tork), belysning och övrigt. Hushållens totala elförbrukning och en procentuell fördelning på de olika alternativen
anges. Uppdelningen baseras på resultat från en elmätningsstudie utförd av Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2008). För småhus används 36% av den köpta
elen till matlagning, 25% till belysning, 19% till underhållning, 6% till tvätt och
resterande 14% till övriga användningsområden. I flerbostadshus används 41% av
elen till matlagningen medan 21% går till belysning, 18% till underhållning, 7% till
tvätt och 13% till övrigt (Energimyndigheten, 2008).
Fastighetsel och verksamhetsel
En detaljerad uppdelning av användningen av el i flerbostadsstäder finns inte i
statistiken. Det är därför svårt att uppskatta hur mycket fastighetsel respektive
verksamhetsel som används i flerbostadshus i Uppsala. Tillsvidare har uppskattningar gjorts utifrån de energideklarationer som gjorts i Uppsala kommun mellan
åren 2006 och 2012 (Boverket, 2009), vilket var 2 982 stycken. Totalt har ungefär
98 % av flerbostäderna i kommunen energideklarerats. Med andra ord ger deklarationerna en mycket god bild av användningen av fastighetsel. Dock är det inte obligatoriskt att ange verksamhetselen, vilket resulterat i att endast 17 % av de deklarerade flerbostadshusen angett verksamhetselen. Följaktligen är den genomsnittliga
verksamhetselen mer osäker. Tillsvidare har ingen uppdelning av fastighetsel/verksamhetsel gjorts i modellen utan all el behandlas som fastighetsel.
El till uppvärmning
Värmepumpar
Vid utgången av 2011 var antalet markvärmepumpar (berg-, jord- och sjövärme-
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pumpar) i Uppsala kommun 2 716 stycken (Uppsala kommun, 2013). Detta stämmer väl överens med antalet bergvärmepumpar enligt de energideklarationer som
utförts från januari 2006 till juni 2013 (Boverket, 2013), uppskalat till hela småhusbeståndet, vilket var 2 526 stycken (energideklarationerna täcker 15 % av småhusbeståndet). Därför antas även antalet av övriga värmepumpstyper vara väl representerat av energideklarationerna och viktas mot kommunens uppgifter om antalet markvärmepumpar 2011 (2 716 st). Fördelningen finns presenterad i Tabell 5.
Enligt den mer omfattande småhusundersökningen 2010, finns det flera kombinat
av uppvärmningssätt som tillsammans ger fler bergvärmepumpar än uppgifterna
från kommunen. För att uppskatta antalet småhus (ni) med uppvärmningssätt i viktades den specifika energianvändningen (Sk) för kombinationslösningen mot den
specifika energianvändningen (Si) och (Sj) för respektive uppvärmningssätt enligt;
ni  nk

Sk  S j

(1)

Si  S j

där nk är antalet småhus med kombinationslösningen. Tabell 4 visar resultatet av
denna viktning.
Tabell 4. Omallokering av uppvärmningssätt för småhus med kombinationslösningar

El (d)
El (v)
BVP1
Biobränsle

Sk
(kWh/m2)

Si
(kWh/m2)

Sj
(kWh/m2)

nk

ni

nj

160
140
100
228

-

-

2 499
3 138
2 334
1 116

-

-

177
177
923
127

160
140
140
228

228
228
100
100

7362
3 6783
1 095
621

427
2 758
0
131

309
920
1 095
490

i+j
El (d) + biobr.
El (v) + biobr.
El + BVP
Biobr. + BVP
1

BVP = bergvärmepump
Ved antogs kombinerad med direktverkande el (17 %), vilket ger nk = 0.17*4414 = 736
3
Pellets antogs kombinerad medelpanna (83 %), vilket ger n k = 0.83*4414 = 3678
3
Allokerades helt till BVP eftersom Sk < Si & Sj
2

Efter omallokeringen presenterad i Tabell 4 justeras antalet bergvärmepumpar i
småhus till 2344 + 1095 + 490 = 3 919 st.
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Tabell 5: Uppskattat antal värmepumpar i Uppsala kommun 2011 fördelat på typ och byggnadsbestånd

Berg/jord/sjö Luft-vatten- FrånluftsLuft/luftvärmepump värmepump värmepump värmepump
Småhus
Flerbostadshus
Lokaler
Samtliga

3 919
65
64
4 048

3 508
38
16
3 562

678
50
7
735

4 372
8
33
4 413

Totalt
12 477
161
120
12 758

Enligt rapporten Energistatisk i småhus 2011 (Energimyndigheten, 2012c) var den
genomsnittliga energianvändningen för småhus i Sverige 17,3 MWh/år 2011. Motsvarande siffra för lägenheter var 10,2 MWh/år (Energimyndigheten 2012d). Antalet lägenheter per flerbostadshus kan sedan beräknas utifrån den kommunala energistatistiken (Uppsala kommun, 2011c) och fastighetsregistret och från detta energianvändningen per byggnad. Energitäckningsgraden och verkningsgraden (COPfaktor) i årsmedel är presenterade i Tabell 6 för de olika värmepumpstyperna.
Dessa värden skiljer sig beroende på byggnadstyp, men har antagits gälla för hela
bostadsbeståndet (Värmevärden.se, 2014). Utifrån dessa förutsättningar har den
totala energiförbrukningen för värmepumpar i olika fastighetstyper beräknats och
presenteras i Tabell 1 (småhus) och Tabell 2 (flerbostadshus).
Tabell 6: Verkningsgrad och energitäckningsgrad för värmepumpar

Täckningsgrad
Energitäckningsgrad
Verkningsgrad (COP)

Berg/jord/sjövärmepumpar

Luft/vatten/frånluftvärmepump

Luft/luftvärmepump

90%
3,1

80%
2,6

45%
1,4

Direktverkande el
Antalet småhus (inkl. fritidshus) som använder direktel för uppvärmning inom
Uppsala kommun uppgick enligt rapporten Energistatistik för småhus 2010 till 2
499 st. Från Tabell 4 blir det totala antalet 5 257 (inkl. småhus med Luftluftvärmepump). I samma rapport anges att småhus uppvärmda med direktel använder ca 160 kWh per kvadratmeter och år (SCB, 2010a) vilket har antagits oförändrat till 2011.
Elpanna
Likt ovan kan antalet småhus med elpanna hämtas från Tabell 4, vilket är 3 565
(inkl. småhus med luft-vattenvärmepump och frånluftsvärmepump).
Eftersom summan av elanvändningen blir något lägre än den till SCB inrapporterade av Vattenfall AB och Upplands Energi har posterna direktverkande el, el-
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panna, värmepumpar och hushållsel korrigerats upp med 6,4 % för stämma överens
med den totala elanvändningen för småhus.
Biobränsle
Enligt Energistatistik för småhus 2011 användes biobränsle i landet enligt Tabell 7
(Energimyndigheten, 2012c). Med hjälp av volymerna kan de olika bränslenas
andelar av det totala energiinnehållet beräknas.
3

Tabell 7: Nationell bioenergianvändning i småhus under 2011 (1000 m )

Ved
Flis/spån
Pellets

Volym

Procentuellt

7 149
653
560

83,3%
6,4%
10,3%

Totalt använde småhusen 85 221 MWh biobränsle (CSB, 2013b). Om antagande
görs att samma fördelning gäller i Uppsala som för landet i helhet samt att flis/spån
räknas som pellets blir biobränsleanvändning i Uppsala år 2011 ca 70 989 MWh
ved, 5 454 MWh flis/spån samt 8 778 MWh pellets (Tabell 1). Flis/spån har slagits
ihop med posten pellets i Tabell 1.
Fjärrvärme & Närvärme
Vattenfall Heat Nordic i Uppsala levererade sammanlagt 146 304 MWh fjärrvärme
2011 till småhus i Uppsala stad samt Storvreta (Karlsson, 2014). Utöver detta levererades närvärme till Vänge, Bälinge och Björklinge på sammanlagt 179 MWh
(Bionär, 2014).
Motsvarande siffra till flerbostadshus var 2011 sammanlagt 673 493 MWh fjärrvärme till Uppsala stad samt Storvreta (Karlsson, 2014). Närvärmeleveransen var 3
740 MWh (Bionär, 2014).
Eldningsolja
Statistik över leveransen av eldningsolja 2011 har köpts in från SCB (SCB, 2011b).
Statistiken för hushåll är inte uppdelad och därför har andelen eldningsolja för
småhus respektive flerbostadshus allokerats enligt den fördelningen av flytande
icke förnyelsebara bränslen som går att finna i den kommunala och regionala energistatistiken för 2011 (SCB 2013).
Solvärme
Solvärme bidrar till en mycket liten andel av den totala energianvändningen i
kommunen. Uppgifter om solvärme har lämnats av Länsstyrelsen (Östlund, 2013)
och har getts i form av antalet anläggningar. Årsproduktionen från en typisk solvärmeanläggning uppskattats enligt Energistatistik i Småhus 2011 till 9 m2 i ge-

13

Institutionen för energi och teknik

nomsnittlig (Energimyndigheten, 2012c). Årsutbytet per kvadratmeter har antagits
till 0,5 MWh baserat på testade plan- och vakumsolfångare av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2014). Detta ger ett årsutbyte för småhus på 1 431 MWh
2011. För flerbostadshus medför antagande om tappvarmvattensystem och anläggningsstorlek om 3 m2/lgh (Energimyndigheten, 2011d) ett årsutbyte av 193 MWh.
Vid produktion av exempelvis värme och elektricitet sker utsläpp av växthusgaser
som allokeras till produktion av respektive energibärare. Inom kategorin hushåll
uppkommer dock direkta utsläpp i samband med förbränning av olja, pellets och
trä vilket anges under fliken miljöbelastningsfaktor (Environmental Loading).
UTREDNINGSBEHOV: FASTIGHETSEL I FLERBOSTADSHUS, ORDNA
BÄTTRE SIFFROR FRÅN E-DEKLARATIONER EFTER FILTRERING
OCH UPPDATERA VÄRDEN I TABELLEN

3.2.2 Referensscenario - Bas
Befintliga bostäder
Energieffektiviseringstakten för uppvärmning inom det befintliga bostadsbeståndet
antas vara 0,4% per år fram till år 2050 för småhus och 0,6% per år för flerbostadshus (Energimyndigheten, 2012e). Energieffektiviseringen inkluderar övergång till
värmepump.
Uppvärmning, befintliga småhus
För befintliga småhus antas uppvärmning med oljepanna, elpanna och direktverkande el fasas ut till förmån för värmepumpar. Oljan fasas ut till år 2020 medan en
tredjedel av alla småhus som värms med direktverkande el eller med elpanna antas
övergå till värmepump. Häften av bytena antas ske till luft-luftvärmepump medan
hälften antas ske till bergvärmepump. Till år 2050 har 2/3 av de hushåll som år
2011 värmts med direktverkande el eller elpanna antagits övergå till värmepump
med samma fördelning som tidigare. I Tabell 8 visas fördelningen uppvärmningssätt i Uppsala kommun år 2030 och 2050.
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Tabell 8: Uppvärmningssätt, befintliga småhus år 2030 och år 2050 enligt antagande

Energibärare

Andel 2030

Andel 2050

Fjärrvärme
Närvärme
Bergvärmepump
Frånluftsvärmepump
Luft-vattenvärmepump
Luft-luftvärmepump
Olja
Ved
Pellets

34,9%
0%
13,9%
0,9%
4,7%
9,8%
0,0%
16,9%
3,6%

34,9%
0%
17,5%
0,9%
4,7%
13,5%
0,0%
17,2%
3,2%

Direktverkande el
Sol
Elpanna

9,2%
0,6%
5,4%

4,6%
1,0%
2,7%

Vid övergång till luft-luftvärmepump antas varmvatten värmas med varmvattenberedare som i modellen simuleras som elpanna.
Uppvärmning, flerbostadshus
För flerbostadshus antas solvärme tredubbla sin andel. Olja är utfasad år 2020 och
direktverkande el år 2030. Dessa ersätts med värmepump. I Tabell 9 visas fördelningen på olika uppvärmningssätt år 2030 och 2050 i befintliga flerbostadshus.
Tabell 9: Uppvärmningssätt, befintliga flerbostadshus år 2030 och 2050

Energibärare
Fjärrvärme
Närvärme
Direktverkande el
Olja
Solvärme
Värmepump

Andel 2030

Andel 2050

95,8%
0,5%
2,3%
0,0%
0,1%
1,2%

95,7%
0,5%
0,0%
0,0%
0,2%
3,5%

Tillkommande bostadsytor
Enligt Uppsala tillväxt (Sweco, 2013) sker tillväxt inom bostadssektorn beroende
på befolkningsökningen. I Tabell 10 visas antalet nytillkomna bostäder år 2030 och
2050 i scenarierna BAS och HÖG. Tillväxten har antagits ske linjärt.
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Tabell 10: Antal tillkomna bostäder i småhus samt i flerbostadshus år 2030 och 2050 för
scenarierna bas och hög

Period

20112012

Scenario
Småhus
Flerbostadshus

BAS
324
923

HÖG
465
1 396

20122021

20212030

BAS
2 915
8 306

HÖG
BAS
4 409 2915
12 565 8 306

20302050
HÖG
BAS
HÖG
4 409 4 235 8 205
12 565 12 070 26 435

Den genomsnittliga bostadsytan för ett småhus i Uppsala kommun är ca 165 m2
(Åkerlund, 2014) och för en lägenhet ca 70 m2 (statiskt för år 2013, SCB, 2014).
Samma genomsnittliga bostadsyta förväntas gälla även för nytillkommande bostäder.
I Tabell 11 visas Boverkets krav på specifik energianvändning i nybyggda bostäder. I kravet på energianvändning ingår köpt energi för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Hushållsel ingår därmed inte i kravet på specifik
energianvändning.
Tabell 11: Energibehov för tillkommande bostadsytor baseras på Boverkets krav på specifik
energianvändning i kWh per m2 för nybyggda bostäder (Boverket 2011a, Boverket 2011b)

Uppvärmningssätt
El1
Övriga

Före 2012 (kWh/m2)

2012-2050 (kWh/m2)

55
110

55
90

1

inklusive värmepumpar

Energi till värme och varmvatten är inte uppdelad i modellen.
Användningen av hushållsel antas öka något under perioden men sätts initialt till
att vara samma som för befintliga byggnader. Detta gäller både för tillkommande
och i befintliga bostäder. Enligt energimyndigheten (2012e) blir ökningen 0,1% per
år fram till år 2050. Anledningen till utvecklingen är dels att apparater blir mer
energieffektiva, dels att vi använder oss av allt fler apparater i vardagen (Energimyndigheten, 2012e). Fördelningen på olika sysslor (matlagning, med mera) antas
vara densamma som under basåret.
I byggnadens driftel (fastighetsel) ingår el för att upprätthålla byggnadens funktioner såsom cirkulationspumpar, fläktar, belysning i allmänna utrymmen mm.
Spännvidden på uppmätt fastighetsel för flerbostadshus är mycket stor och ligger i
genomsnitt mellan 25-30 kWh/m2 (Göransson, 2006). Enligt Sveby kan fastighetsel
för nybyggnationer uppskattas till ca 15 kWh/m2 vilket motsvarar 13,6% av energikravet för byggnader som inte använder el (Sveby, 2012). Ingen uppdelning görs
för byggnader som värms med el. Driftel i flerbostadshus förväntas öka med 0,24%
per år fram till år 2050 till följd av att tekniska installationer blir allt effektivare
medan en ökning av BNP medför fler tekniska installationer (Energimyndigheten,
2012e). För byggnader som uppförs efter 2012 antas 12,2 kWh/m2 (13,6%) utgöras
av driftel.
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De senaste åren har drygt 80% av befolkningstillväxten skett i staden (Uppsala
kommun, 2011f). Därför görs ett antagande om att ca 80% av nytillkommande
bostäder uppförs inom stadsgränsen (och därför har tillgång till fjärrvärme), och att
resterande bostäder byggs i andra delar av kommunen. Rimligtvis borde även förhållandet mellan småhus och flerbostadshus skilja sig åt inom och utanför stadsgränsen. Utifrån detta antas det att 95% av de tillkommande flerbostadshusen och
50% av de tillkommande småhusen uppförs inom staden.
Av småhusen som uppförs inom staden antas 10% ansluta sig till fjärrvärmenätet,
medan resterande 90% använder värmepump (bergvärme, frånluft, m.fl.) för uppvärmning. Av småhus som uppförs utanför staden antas 90% värmas med värmepump, och resterande med biomassa. Därmed kommer 90% av alla tillkomna bostäder i småhus värmas med el medan 10% av bostäderna inte använder el.
All uppvärmning i nytillkommande flerbostadshus inom stadsgränsen antas ske
med fjärrvärme. För flerbostadshus som uppförs utanför staden antas uppvärmning
via bergvärme (el). Därmed värms 95% av nytillkomna bostäder i flerbostadshus
med annat uppvärmningssätt än el och 5% med el.
UTREDNINGSBEHOV: VARMVATTENFÖRBRUKNING I BEFINTLIGA
OCH TILLKOMMANDE BOSTÄDER

3.2.3 Referensscenario – Stark nationell politik
Enligt artikel 9 i direktivet om byggnaders energiprestanda ska medlemsstaterna se
till att nya byggnader senast 31 december 2020 är nära nollenergibyggnader. Energimyndigheten föreslår en målnivå för nya byggnader efter 2021 om maximalt 30
kWh per kvm för byggnader som värms med el och 55 kWh per kvm för byggnader med annat uppvärmningssätt (Energimyndigheten, 2010b). Energianvändningen i scenariot stark nationell politik visas i Tabell 12.
Tabell 12: Energibehov för tillkommande bostadsytor baseras på Boverkets krav på specifik
energianvändning i kWh per m2 och direktivet om energiprestanda (Boverket 2011a, Boverket 2011b, energimyndigheten, 2010b)

Uppvärmningssätt

Före 2012 (kWh/m2) 2012-2021 (kWh/m2)

El1
Övriga

55
110

55
90

2021- (kWh/m2)
30
55

1

inklusive värmepumpar

Ingen uppdelning av varmvatten/värme har gjorts. Fastighetsel i flerbostadshus
antas utgöra 13,6% av energibehovet för byggnader som värms med annat uppvärmningssätt än el.

3.2.4 Aktörsscenario
Det finns inget aktivt initiativ för att öka energieffektiviseringstakten i småhus
idag, därför antas effektiviseringstakten vara densamma som i referensscenariot för
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småhus. Däremot för flerbostadshus finns det målsättningar, både vad gäller bostadsrätter och hyresrätter. För bostadsrätter finns det idag en projektgrupp inom
klimatprotokollet kallad ”Energieffektiva bostadsrättsföreningar”. Deras målsättning är att minska energianvändningen exklusive el med 35 400 MWh fram till
2016, vilket motsvarar en energieffektivisering på totalt 5,5 % eller 1,8 % per år på
hela flerbostadsbeståndet i kommunen jämfört med 2011.
Vad gäller hyresrätter har Uppsalahem som målsättning att renovera 300-350 lägenheter/år och när de gör det genomföra samtliga energieffektiviseringsåtgärder
som är lönsamma enligt deras LCC-kalkyl. De kallar detta för ”Optimalt Förnyelseår”. På kort sikt vill de minska energianvändningen i sitt befintliga bestånd med
20 % fram till 2016, med 2007 som basår, vilket motsvarar en sänkning med 2,4%
per år från 172 kWh/m2 till 137,6 kWh/m2. Eftersom Uppsalahem förvaltar 16 %
av lägenheterna i Uppsala motsvarar detta en minskning på 0,4 % på hela beståndet. Om Uppsalahems långsiktiga mål studeras är de motstridiga de kortsiktiga.
Uppsalahem vill att renoverade lägenheter ska ha en värmeanvändning om maximalt 100 kWh/m2 och att nyproducerade bostäder (från och med år 2011) ska ha en
energianvändning om 60 kWh/m2. Detta är tuffa mål, men som ändå inte gör att de
når sin målsättning till 2016, utan snarare 2018. I modellen antas dock att målen
nås till 2016.
Om målen för Uppsalahem och ”Energieffektiva bostadsrättsföreningar” summeras
blir den årliga energieffektiviseringstakten till 2016 ca 2,2 %. Energieffektiviseringstakten har antagits fortgå fram till 2030. Observera att ovanstående har antagits gälla inräknat energieffektivisering av värmebehov om 0,6% per år. Efter 2030
återgår alltså effektiviseringstakten från 2,2 % till 0,6 %.
För bränsleandelarna är förändringen i förhållande till referensfallet mycket liten
och samma bränslefördelning har därför antagits. Ingen uppdelning av varmvatten/värme har gjorts. Fastighetsel i flerbostadshus antas utgöra 13,6% av energibehovet för byggnader som värms med annat uppvärmningssätt än el.

3.2.5 Lokal potential
I potentialscenariot ökar andelen tillkommande småhus som använder fjärrvärme i
uppvärmningssyfte från 10% till 20% inom staden vilket medför att 85% av tillkommande småhus värms med el via värmepump och 15% av tillkommande småhus värms med fjärrvärme.
Genom omfattande renoveringar av hyreshus och bostadsrättshus antas energieffektiviseringen till 0,9% per år, antaget att värmepumpar ingår i effektiviseringen.
För nytillkomna bostäder antas lokala krav på specifik energianvändning i nybyggnationer skärpas efter 2030 till att energiförbrukningen för byggnader som använder annat uppvärmningssätt än el inte får överstiga 50 kWh/m2Atemp och år. Ingen
uppdelning av varmvatten/värme har gjorts. Fastighetsel i flerbostadshus antas
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utgöra 13,6% av energibehovet för byggnader som värms med annat uppvärmningssätt än el.

3.2.6 Total potential
Potentialen för energieffektiviseringar i bostadshus har beräknats i examensarbetet
Scenarion och potential för energieffektivisering i Uppsala kommuns bostäder
fram till år 2050 (Åkerlund, 2014b). I arbetet har befintliga byggnader delats in i
byggårsintervall för vilka typhus har byggts upp i energisimuleringsverktyget ”VIP
Energy (Strusoft, 2014). Energieffektiviseringsåtgärder som simulerades i VIP var
byggnadstekniska, såsom fönsterbyte och tilläggsisolering, installationstekniska
(byte till snålspolande varmvattenapparatur och byte till värmepump) samt styroch reglertekniska (injustering av värmesystem och sänkning av inomhustemperatur). Energieffektiviseringsåtgärder antogs även möjliga på nytillkommande bostäder, vilka antas byggas med 2014-års BBR20-krav fram till 2050, d.v.s. 55 kWh/m2
för eluppvärmda hus och 90 kWh/m2 för övriga i den temperaturzon som Uppsala
är belägen i. Att skärpa kraven har ännu inte beslutats, vilket å ena sidan skulle
minska energieffektiviseringspotentialen, men å andra sidan sänka energianvändningen från första inflyttning. Ingen hänsyn till kostnader för åtgärderna har tagits
medan endast genomförbara åtgärder har behandlats. Resultaten från examensarbetet presenteras i Tabell 13. Som framgår av tabellen finns det en stor potential att
energieffektivisera bostäder, framförallt befintliga småhus.
Tabell 13. Energieffektiviseringspotentialen för befintliga och tillkommande småhus respektive flerbostadshus (Åkerlund, 2014b)

Befintliga bostäder (% per år)
Byggnadstekniska (MWh)
Reglertekniska
Installationstekniska
Byte till värmepump
Nytillkommande 2011-2030 (%)
Nytillkommande 2030-2050 (%)

Småhus

Flerbostadshus

2,6 (64% totalt)
230 000
8 500
19 000
87 000
24
23

1,4 (44% totalt)
257 000
52 000
27 000
13 000
23
22

I energieffektiviseringen ingår byte till värmepump. Ingen hänsyn har tagits till en
förändrad fördelning av uppvärmningsalternativ i förhållande till referensfallet trots
att så troligtvis är fallet.
För nytillkomna bostäder antas BBR-kraven för specifik energianvändning skärpas
efter 2030 till att energiförbrukningen för byggnader som använder annat uppvärmningssätt än el inte får överstiga 45 kWh/m2Atemp och år.
Energieffektiviseringspotentialen i Tabell 13 har halverats för nytillkommande
byggnader mellan 2021-2050 enligt Tabell 14 till följd av att byggkraven antas
skärpas. Ingen uppdelning av varmvatten/värme har gjorts. Fastighetsel i flerbostadshus antas utgöra 13,6% av energibehovet för byggnader som värms med annat
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uppvärmningssätt än el. Energieffektivisering av fastighetselen tillsammans med
antagen ökning av fastighetsel motsvarar en minskning om 0,3% per år för bostäder som uppförs mellan 2011 och 2030. Efter 2021 blir motsvarande siffra 0,04%
och efter 2030 0,03%.
Tabell 14: Antagen energieffektiviseringspotential för nytillkomna byggnader med lägre krav
på specifik energianvändning

Nytillkommande 2011-2020 (%)
Nytillkommande 2021-2030 (%)
Nytillkommande 2030-2050 (%)

Småhus

Flerbostadshus

24
12
11,5

23
11,5
11

Andelen tillkommande småhus som värms med fjärrvärme ökar till 30% inom staden vilket motsvarar 20% av alla tillkommande småhus, resterande värms med
värmepump. För hus utanför staden sker ingen förändring av uppvärmningssätt i
förhållande till referensfallet.
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3.3 Privat sektor
Den privata sektorn innefattar lokaler som används av privata aktörer i Uppsala
kommun exklusive industrilokaler. Underkategorin befintliga (Existing) i LEAP
beskriver den nuvarande energianvändningen inom privat sektor i kommunen. Tre
olika underkategorier används för olika former av energiförbrukning: uppvärmning, elektricitet och kyla. Energianvändningen ges i antal kWh per år totalt i
kommunen.

3.3.1 Nuläge
Enligt Vattenfall Heat Nordic i Uppsala levererades år 2011 sammanlagt 297 232
MWh fjärrvärme till privata lokaler i Uppsala stad samt tätorterna Storvreta och
Vänge (Vattenfall Heat Nordic, 2011). År 2011 levererades 3 905 MWh fjärrkyla.
(Vattenfall Heat Nordic, 2011). Totalt användes 26 229 MWh olja år 2011 enligt
SCB Årlig olja (SCB, 2011b). I Tabell 15 sammanfattas energianvändningen inom
privat sektor där värden för fjärrvärme och olja har normalårskorrigerats.
Tabell 15: Energianvändning för lokaler inom privat sektor

Energibärare
Fjärrvärme
Kyla
El
Olja
Totalt

Energi (MWh)

Normalårskorrigerad (MWh)

297 232
3 905
463 807
26 229
791 205

340 359
0
30 035
370 394

Elförbrukningen är inte uppdelad på olika användningsområden, utan anges som ett
enda totalvärde. Anledningen är att det i tillgänglig statistik från elnätsägare inte
går att avgöra hur mycket el som exempelvis går åt till uppvärmning, och hur
mycket som används till andra ändamål. Kategorierna för elanvändning inom privat sektor är:











Parti- och provisionshandel exklusive motorfordonshandel
Detaljhandel och handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar
Hotell- och restaurangverksamhet
Post- och kurirverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet
Fastighetsverksamhet: Fastighetsförvaltning, bostadsfastigheter
Fastighetsförvaltning: Fastighetsförvaltning, övrigt
Uthyrning, leasing, databeh. o.a. företagstjänster
Annan serviceverksamhet
Informations- och kommunikationsverksamhet

Troligen är drift- och verksamhetsel klart dominerande elanvändningsområden (se
energimyndighetens rapport STIL 2 (2010a) och SCB:s Energistatistik för lokaler
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2008 (2009)). Antagande om att den andel el som går till uppvärmning är försumbar har gjorts. Den totala elanvändningen inom sektorn uppgick till 463 807 MWh
år 2011.
Eftersom energianvändningen i lokaler är mer heterogen än för bostäder har energianvändningen från värmepumpar hämtats direkt från energideklarationerna. Vid
jämförelse med fastighetsregistret framkommer att 63 % av antalet lokaler i Uppsala kommun finns representerade i energideklarationerna. För lokaler var energianvändningen för värmepumpar 6 752 MWh 2011, medan elförbrukningen ännu
inte har delats upp i driftel, verksamhetsel eller el för uppvärmning när det gäller
lokaler. Uppdelningen av elanvändningen kommer att ske framöver.

3.3.2 Referensscenario
Den privata sektorn har delats in i befintliga byggnader och nya byggnader under
perioderna 2011-2012, 2012-2021, 2021-2030 samt 2030-2050.
Befintliga lokaler
Effektiviseringstakten för uppvärmning i befintliga lokaler bedöms vara 0,7 % per
år (Energimyndigheten, 2012e). Ingen ökning eller minskning av yta (genom tillbyggnation eller rivning) i det befintliga beståndet är förväntad (Energimyndigheten, 2011b). För övriga kategorier (fjärrkyla och ånga, ej el) antas att effektiviseringstakten är densamma som för uppvärmning.
All olja antas fasas ut och ersätts med värmepump till år 2020. Vid konvertering
från oljepanna med verkningsgrad om 85% till värmepump har en COP om 3 använts.
Driftel i lokaler förväntas öka med 0,24% per år fram till år 2050 till följd av att
tekniska installationer blir allt effektivare medan en ökning av BNP medför fler
tekniska installationer (Energimyndigheten, 2012e). Driftel och verksamhetsel
antas i modellen följa samma utveckling.
UTREDNINGSMÖJLIGHET: ELFÖRBRUKNINGEN SKULLE KUNNA
UTREDAS VIDARE. EXEMPELVIS GENOM ATT ANVÄNDA DATA
FRÅN STIL-PROJEKTET.

Tillkommande lokaler
Enligt Uppsala tillväxt (Sweco, 2013) sker tillväxt inom privat sektor beroende på
befolkningsökningen. Samtliga ytor som används inom handel samt 50% av tillkommande kontorsyta antas tillfalla privat sektor.
I Tabell 16 visas antalet nytillkommen lokalyta för perioderna 2011-2012, 20122021, 2021-2030 och 2030-2050 i scenarierna BAS och HÖG.
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Tabell 16: Tillkommande lokalytor inom privat sektor mellan 2011-2012, 2012-2021, 20212030 och 2030-2050 för scenarierna bas och hög (Sweco, 2013)

Period

20112012

Scenario
Lokalyta

BAS
3 875

20122021
HÖG
14 980

BAS
34 875

20212030
HÖG
BAS
134 822 34 875

20302050
HÖG
BAS
HÖG
134 822 120 500 198 500

I samma rapport (Sweco, 2013) görs även en fördelning av tillkommande lokalytor
inom staden och utanför. Ca 80% av tillkommande lokaler inom staden antas värmas med fjärrvärme medan resterande 20% använder el. Lokaler som uppförs utanför staden använder el för uppvärmning. Andelen av den totala lokalytan för respektive period som värms med fjärrvärme visas i Tabell 17.
Tabell 17: Uppvärmningsalternativ för tillkommande lokalytor inom privat sektor mellan
2011-2012, 2012-2030 och 2030-2050 för scenarierna bas och hög

Period

2011-2012

Scenario
Andel fjärrvärme

BAS
76%

2012-2030
HÖG
73%

BAS
76%

2030-2050
HÖG
73%

BAS
72%

HÖG
73%

UTREDNINGSBEHOV: FULLERÖ, AKTÖR- ELLER REFERENSSCENARIO?

Specifik energianvändning har antagits enligt gällnade BBR-krav och visas i Tabell
18. År 2012 skärptes kraven något för lokaler med annat uppvärmningssätt än el.
Ett tillägg på högst 45 kWh/m2 för lokaler som inte värms med el och 30 kWh/m2
för lokaler som använder el för uppvärmning får göras där tilluftsflödet av hygieniska skäl är förhöjt (Boverket, 2011a). Hälften av alla lokaler antas använda tillägget fullt ut vilket medför tillägg om 20 kWh/m2 för lokaler som inte använder el
för uppvärmning och 15 kWh/m2 för lokaler som värms med el.
Tabell 18: Boverkets krav på energianvändning i nybyggda lokaler (Boverket 2011a, Boverket 2011b)

Uppvärmningssätt
El
Övriga
Inklusive antaget tillägg
El
Övriga

Före 2012 (kWh/m2)

Från 2012 (kWh/m2)

55
100

55
80

70
120

70
100

I Tabell 19 visas genomsnittliga energiförbrukningen i olika typer av lokaler i Sve-
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rige.
Tabell 19: Uppmätt energianvändning i lokaler (Energimyndigheten, 2010a)

Typ av lokal

Kontor (kWh/m2)

Skola (kWh/m2)

Vård (kWh/m2)

Fastighetsel

46

41

47

El för uppvärmning

9

16

5

Övrig el

47

27

31

Uppvärmning

91

136

132

Kyla

2

0

3

Fördelningen av energiförbrukningen i nytillkomna lokaler inom privat sektor har
antagits vara densamma som för kontor (Tabell 19). Övrig el räknas inte med i
kravet på specifik energianvändning. Därav blir andelen som används till uppvärmning 68%. Andelen som används till fastighetsel (driftel) är 31% och för kyla
1%. Fastighetselen antas öka måttligt under perioden med 0,24% per år till och
med 2050 (Energimyndigheten, 2012e). Verksamhetselen uppskattas till 47
kWh/m2 enligt kontor i Tabell 19 vilket stämmer väl överens med Svebys schablon
om 50 kWh/m2Atemp och år (Sveby, 2010).

3.3.3 Stark nationell politik
Enligt artikel 9 i direktivet om byggnaders energiprestanda ska medlemsstaterna se
till att nya byggnader senast 31 december 2020 är nära nollenergibyggnader. Energimyndigheten föreslår en målnivå efter 2021 om maximalt 30 kWh per kvm för
nya lokaler som värms med el och 55 kWh per kvm för lokaler med annat uppvärmningssätt (Energimyndigheten, 2010b). Energianvändningen i scenariot stark
nationell politik visas i Tabell 20.
Ett tillägg på högst 25 kWh/m2 för lokaler som inte värms med el och 15 kWh/m2
för lokaler som använder el för uppvärmning får göras där tilluftsflödet av hygieniska skäl är förhöjt (Boverket, 2011a). Hälften av alla lokaler antas använda tillägget fullt ut vilket medför tillägg om 15 kWh/m2 för lokaler som inte använder el
för uppvärmning och 10 kWh/m2 för lokaler som värms med el.
Tabell 20: Energibehov för tillkommande lokalytor baseras på Boverkets krav på specifik
2
energianvändning i kWh per m och direktivet om energiprestanda (Boverket 2011a, Boverket 2011b, energimyndigheten, 2010b)

Uppvärmningssätt
El
Övriga
Inklusive tillägg
El
Övriga

Före 2012
(kWh/m2)

2012 -2021 (
kWh/m2)

2021 –
(kWh/m2)

55
100

55
80

30
55

70
120

70
100

40
70
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Fördelningen av energiförbrukningen i nytillkomna lokaler inom privat sektor har
antagits vara densamma som för kontor (Tabell 19). Fastighetselen antas öka måttligt under perioden med 0,24% per år till och med 2050 (Energimyndigheten,
2012e). Övrig elanvändning uppskattas till 47 kWh/m2 enligt kontor i Tabell 19.

3.3.4 Aktörsscenario
Uppgifter från aktörerna i UKP har samlats in för att en uppskattning om energieffektiviseringsgrad ska kunna göras. Dessa finns presenterade i Tabell 21 nedan.
Tabell 21. Beräknad effektiviseringspotential för aktörerna i UKP.

Energi,
Energi,
Eff-takt
basår
målår
(%/år)
2
2
(kWh/m ) (kWh/m )

Fastighetsägare

Bas/Målår

Akademiska Hus

2000/2020

340

149,6

Vasakronan

2010/2013

200

150

Yta
(106m2)

Besp.
Energi
(MWh)

4,0

0,66

98 000

6,0

-

-

Tabellen kommer att uppdateras framöver. Tills vidare finns endast Akademiska
Hus målsättning. Energieffektiviseringstakten antas jämt fördelad över tidsperioden
vilket motsvarar en besparing om 44 100 MWh mellan 2011 och 2020. Med fördelning enligt Tabell 19 för kontor blir (antaget uppvärmning motsvarar fjärrvärme) andelen el 52%, uppvärmning 47% och kyla 1%. Energibesparingen blir
därmed 22,9 MWh el, 20,7 MWh fjärrvärme och 0,44 MWh kyla. Ovanstående är
dock försumbart och har därför utlämnats ur modellen.
UTREDNINGMÖJLIGHET: KYLBEHOV I FRAMTIDEN?

I Energimyndighetens projekt STIL inventeras energibehovet i olika typer av offentliga lokaler med fokus på elanvändning. Projektet har särskilt studerat lokaler
för kontor, utbildning, vård, idrott, handel, hotell och restaurang. Även åtgärder för
att minska elanvändningen i dessa byggnadstyper har studerats. Åtgärderna innefattar







byta glödlampor till lågenergilampor
byta konventionella lysrörsarmaturer till T5
anpassa belysningens upptändningstider
anpassa ventilationens drifttider till användningstider
anpassa ventilationens luftflöden bättre till behovet
byta till energieffektiva ventilationsaggregat när byte behövs

Genom dessa konkreta åtgärder är det möjligt att minska elanvändningen med 39
GWh i privata lokaler i Uppsala. Minskningen antas fördelas proportionerligt mot
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elanvändningen 2011 för privata och offentliga lokaler. I LEAP-modellen antas att
dessa åtgärder genomförs innan 2025 och att elanvändningen därmed minskar linjärt över tid med totalt 14 % till år 2025. Därefter antas elanvändningen vara konstant.
Aktörer i fokusgruppen ”Energieffektiviseringar” har initierat ett projekt kallat
”Energistafetten” där olika aktörer tar sig an olika effektiviseringsprojekt och sedan
lär av varandra. De räknar med en besparing på 5 % per år från 2013 till 2020 för
aktörer inom UKP. Något beslut om målnivån har dock inte tagits av UKP:s medlemmar, men potentialen bör ses som applicerbar på dagens verksamhet. Energistafetten går ut på att först genomföra energikartläggningar och identifiera de mest
kostnadseffektiva åtgärderna för att sedan genomföra och följa upp åtgärderna,
samtidigt som andra företag inom fokusgruppen/UKP följer och stöttar arbetet.
Ännu har ingen hänsyn tagits till energistafettens potentiella energibesparing i modelleringen.

3.3.5 Lokal potential
I scenariot lokal potential ökar andelen lokaler som värms med fjärrvärme till 95%
inom staden. Fördelningen av uppvärmningsalternativ i tillkommande privata lokaler redovisas i Tabell 22.
Tabell 22: Uppvärmningsalternativ för tillkommande lokalytor inom privat sektor mellan
2011-2012, 2012-2030 och 2030-2050 för scenariot lokal potential

Period

2011-2012

2012-2030

2030-2050

Scenario
Andel fjärrvärme

HÖG
87%

HÖG
87%

HÖG
87%

Antaget hårdare lokala krav på specifik energianvändning för byggnader som inte
värms med el efter 2030 blir energianvändningen per kvadratmeter Atemp enlig
Tabell 23. Tillägget för ett ökat tilluftsflöde av hygienskäl har antagits vara 15
kWh per kvm.
Tabell 23: Energibehov för tillkommande lokalytor baseras på Boverkets krav på specifik
2
energianvändning i kWh per m och direktivet om energiprestanda (Boverket 2011a, Boverket 2011b, energimyndigheten, 2010b) samt antaget krav efter 2030

Uppvärmningssätt
El
Övriga
Inklusive tillägg
El
Övriga

Före 2012
(kWh/m2)

2012 -2021
(kWh/m2)

2021 - 2030
(kWh/m2)

2030 - 2050
(kWh/m2)

55
100

55
80

30
55

30
50

70
120

70
100

40
70

40
65

Fördelningen av energiförbrukningen i nytillkomna lokaler inom privat sektor har
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antagits vara densamma som för kontor (Tabell 19). Fastighetselen antas öka måttligt under perioden med 0,24% per år till och med 2050 (Energimyndigheten,
2012e). Övrig elanvändning uppskattas till 47 kWh/m2 enligt kontor i Tabell 19.

3.3.6 Total potential
Kraven för specifik energianvändning skärps ytterligar i förhållande till lokal potential till att inte överstiga 45 kWh per m2 Atemp efter år 2030 för lokaler som
värms med annat än el. Med tillägg om 15 kWh för ökat tilluftsflöde av hygienskäl
blir energianvändningen för privata lokaler enligt Tabell 24.
Tabell 24: Energibehov för tillkommande lokalytor baseras på Boverkets krav på specifik
2
energianvändning i kWh per m och direktivet om energiprestanda (Boverket 2011a, Boverket 2011b, energimyndigheten, 2010b) samt antaget krav efter 2030

Uppvärmningssätt
El
Övriga
Inklusive tillägg
El
Övriga

Före 2012
(kWh/m2)

2012 -2021
(kWh/m2)

2021 - 2030
(kWh/m2)

2030 - 2050
(kWh/m2)

55
100

55
80

30
55

30
45

70
120

70
100

40
70

40
60

Fördelningen av energiförbrukningen i nytillkomna lokaler inom privat sektor har
antagits vara samma som i lokal potential. Fastighetselen antas öka måttligt under
perioden med 0,24% per år till och med 2050 (Energimyndigheten, 2012e). Övrig
elanvändning uppskattas till 47 kWh/m2 enligt kontor i Tabell 19.
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3.4 Offentlig sektor
Den offentliga sektorn innefattar lokaler som används av offentliga aktörer i Uppsala kommun. Underkategorin befintliga (Existing) i LEAP beskriver den nuvarande energianvändningen inom offentlig sektor i kommunen. Tre olika underkategorier används för olika former av energi: uppvärmning, elektricitet och kyla.
Energianvändningen ges som antal kWh per år totalt i kommunen.
Kategorierna som ingår i offentlig verksamhet är:








Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring
Utbildning, vetenskaplig forskning och utveckling
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster och dylikt
Kultur, nöje och fritid
Gatu- och vägbelysning
Vattenverk
Avloppsrening, avfallshantering, återvinning, sanering

3.4.1 Nuläge
Enligt Vattenfall Heat Nordic i Uppsala levererades 155 728 MWh fjärrvärme
2011 till offentliga lokaler i Uppsala stad samt till tätorterna Storvreta (Karlsson,
2014). Närvärme levererades till tätorterna Bälinge, Vänge, Björklinge och Gåvsta
på sammanlagt 4 131 MWh (Bionär, 2012). Dessutom förbrukades 8 149 MWh
kyla i offentliga lokaler år 2011 (Vattenfall Heat Nordic, 2011). Totalt användes 2
317 MWh olja år 2011 (SCB, 2011b). Energianvändningen i offentliga lokaler
sammanfattas i Tabell 25 där värden för olja och fjärrvärme till uppvärmning har
normalårskorrigerats.
Tabell 25: Energianvändning inom offentlig sektor i MWh

Energibärare
Fjärrvärme
Närvärme
Kyla
El
Olja
Totalt

Energi (MWh)

Normalårskorrigerad (MWh)

155 728
4 131
8 149
184 686
2 317
355 011

178 324
4 731
2 653
185 708

Det går inte utifrån Statistik från elnätägare (SCB, 2013b) att avgöra hur mycket el
som används för uppvärmning av offentliga lokaler. Troligen är drift- och verksamhetsel klart dominerande elanvändningsområden (se energimyndighetens rapport STIL 2 (2010a) och SCB:s rapport Energistatistik för lokaler 2008 (2009)). El
till uppvärmning har antagits försumbar. Elanvändningen inom sektorn uppgick år
2011 till totalt 184 686 MWh (SCB, 2013a).
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UTREDNINGSMÖJLIGHET: ELANVÄNDNINGEN KAN UTREDAS
NÄRMARE MED HJÄLP AV TILLGÄNGLIGA STIL-RAPPORTER

3.4.2 Referensscenario
Den offentliga sektorn har delats in i befintliga byggnader och nya byggnader under perioderna 2011-2012, 2012-2021, 2021-2030 samt 2030-2050.
Befintliga lokaler
Effektiviseringstakten för uppvärmning i befintliga lokaler bedöms vara 0,7 % per
år (Energimyndigheten, 2012e). Ingen ökning eller minskning av yta (genom tillbyggnation eller rivning) i det befintliga beståndet är förväntad (Energimyndigheten, 2011b). För övriga kategorier (fjärrkyla och ånga, ej el) antas att effektiviseringstakten är densamma som för uppvärmning.
All olja antas fasas ut och ersätts med värmepump till år 2020. Vid konvertering
från oljepanna med verkningsgrad om 85% till värmepump har en COP om 3 använts.
Driftel i lokaler förväntas öka med 0,24% per år fram till år 2050 till följd av att
tekniska installationer blir allt effektivare medan en ökning av BNP medför fler
tekniska installationer (Energimyndigheten, 2012e). Driftel och verksamhetsel
antas i modellen följa samma utveckling.
UTREDNINGSMÖJLIGHET: ENERGIBESPARING FÖR PRIVATA AKTÖRER SAMMA SOM OVAN?

Tillkommande ytor
Enligt Tillväxt Uppsala (Sweco, 2013) sker tillväxt inom offentlig sektor beroende
på befolkningstillväxt. Ca 50% av att tillkommande kontorsyta samt 100% av tillkommande yta för service antas tillhöra offentlig sektor.
I Tabell 26 visas antalet nytillkommen lokalyta för perioderna 2011-2012, 20122021, 2021-2030 och 2030-2050 i scenarierna BAS och HÖG.
Tabell 26: Tillkommande lokalytor inom offentlig sektor mellan 2011-2012, 2012-2021, 20212030 och 2030-2050 för scenarierna bas och hög (Sweco, 2013)

Period

20112012

Scenario
Lokalyta

BAS
19 275

20122021
HÖG
29 117

20212030

20302050

BAS
HÖG
BAS
HÖG
BAS
HÖG
173475 262 054 173475 262 054 293 500 477 500
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I samma rapport (Sweco, 2013) görs även en fördelning av tillkommande lokalytor
inom staden och utanför. Ca 85% av tillkommande lokaler inom staden antas värmas med fjärrvärme medan resterande 15% använder el. Lokaler som uppförs utanför staden använder el för uppvärmning. Andelen av den totala lokalytan för respektive period som värms med fjärrvärme visas i Tabell 27.
Tabell 27: Tillkommande lokalytor inom offentlig sektor mellan 2011-2012, 2012-2030 och
2030-2050 för scenarierna bas och hög

Period
Scenario
Andel fjärrvärme

2011-2012
BAS
77%

2012-2030
HÖG
79%

BAS
77%

2030-2050
HÖG
79%

BAS
78%

HÖG
78%

Fördelningen av den specifika energianvändningen inom nya lokaler antas till ett
medelvärde av dagens skolor och vårdlokaler (Tabell 19). Därav blir andelen som
används till uppvärmning 76%, fastighetsel 23% och energi till kyla 1%. Fastighetselen antas öka måttligt under perioden med 0,24% per år till och med 2050
(Energimyndigheten, 2012e). För krav på specifik energianvändning, se avsnittet
privat sektor, Tabell 18.
Förbrukning av ånga antas till noll för nytillkommande ytor. Verksamhetsel sätts
till 29 kWh/m2 (medelvärde av skolor och vård, Tabell 19).

3.4.3 Referensscenario - Stark nationell politik
Enligt artikel 9 i direktivet om byggnaders energiprestanda ska medlemsstaterna se
till att nya byggnader senast 31 december 2020 är nära nollenergibyggnader. Energimyndigheten föreslår en målnivå efter 2021 om maximalt 30 kWh per kvm för
nya lokaler som värms med el och 55 kWh per kvm för lokaler med annat uppvärmningssätt (Energimyndigheten, 2010b). Energianvändningen i scenariot stark
nationell politik visas i Tabell 28.
Ett tillägg på högst 25 kWh/m2 för lokaler som inte värms med el och 15 kWh/m2
för lokaler som använder el för uppvärmning får göras där tilluftsflödet av hygieniska skäl är förhöjt (Boverket, 2011a). Hälften av alla lokaler antas använda tillägget fullt ut vilket medför tillägg om 15 kWh/m2 för lokaler som inte använder el
för uppvärmning och 10 kWh/m2 för lokaler som värms med el.
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Tabell 28: Energibehov för tillkommande lokalytor baseras på Boverkets krav på specifik
2
energianvändning i kWh per m och direktivet om energiprestanda (Boverket 2011a, Boverket 2011b, energimyndigheten, 2010b)

Uppvärmningssätt

Före 2012
(kWh/m2)

2012 -2021
(kWh/m2)

2021 –
(kWh/m2)

55
100

55
80

30
55

70
120

70
100

40
70

El
Övriga
Inklusive tillägg
El
Övriga

Fördelningen av energiförbrukningen i nytillkomna lokaler inom offentlig sektor
har antagits vara ett medelvärde från dagens skolor och vårdlokaler (Tabell 19).
Fastighetselen antas öka måttligt under perioden med 0,24% per år till och med
2050 (Energimyndigheten, 2012e). Verksamhetsel sätts till 29 kWh/m2 (medelvärde av skolor och vård, Tabell 19).

3.4.4 Aktörsscenario
”Energistafetten” förväntas bidra till en minskad energianvändning i offentliga
lokaler i Uppsala medan detta inte har tagits med i modellen.
Liksom privata lokaler väntas även åtgärder listade i STIL-projektet ha en effekt på
energianvändningen för offentliga lokaler på sammanlagt 51 GWh. Minskningen
antas fördelas proportionerligt mot elanvändningen 2011 för privata och offentliga
lokaler. I LEAP-modellen antas att dessa åtgärder genomförs innan 2025 och att
elanvändningen i offentliga byggnader därmed minskar linjärt över tid med totalt
14 % till år 2025. Detta antas gälla för alla redan befintliga offentliga lokaler som
brukas av Uppsala kommun, Uppsala universitet, SLU, Landstinget och övriga
offentliga byggnader eftersom många av dessa aktörer har mål på minskad elanvändning

3.4.5 Lokal potential
I scenariot lokal potential ökar andelen lokaler som värms med fjärrvärme till 95%
inom staden. Fördelningen av uppvärmningsalternativ i tillkommande lokaler inom
offentlig sektor redovisas i Tabell 29.
Tabell 29: Uppvärmningsalternativ för tillkommande lokalytor inom offentlig sektor mellan
2011-2012, 2012-2030 och 2030-2050 för potentialscenariot

Period

2011-2012

2012-2030

2030-2050

Scenario
Andel fjärrvärme

HÖG
88%

HÖG
88%

HÖG
87%

Antaget hårdare lokala krav på specifik energianvändning för byggnader som inte
värms med el efter 2030 blir energianvändningen per kvadratmeter Atemp enlig

31

Institutionen för energi och teknik

Tabell 30. Tillägget för ett ökat tilluftsflöde av hygienskäl har antagits vara 15
kWh/m2.
Tabell 30: Energibehov för tillkommande lokalytor baseras på Boverkets krav på specifik
2
energianvändning i kWh per m och direktivet om energiprestanda (Boverket 2011a, Boverket 2011b, energimyndigheten, 2010b) samt antaget krav efter 2030

Uppvärmningssätt
El
Övriga
Inklusive tillägg
El
Övriga

Före 2012
(kWh/m2)

2012 -2021
(kWh/m2)

2021 - 2030
(kWh/m2)

2030 - 2050
(kWh/m2)

55
100

55
80

30
55

30
50

70
120

70
100

40
70

40
65

Fördelningen av energiförbrukningen i nytillkomna lokaler inom offentlig sektor
har antagits vara ett medelvärde från dagens skolor och vårdlokaler (Tabell 19).
Fastighetselen antas öka måttligt under perioden med 0,24% per år till och med
2050 (Energimyndigheten, 2012e). Verksamhetsel sätts till 29 kWh/m2 (medelvärde av skolor och vård, Tabell 19).

3.4.6 Total potential
Kraven för specifik energianvändning skärps ytterligare i förhållande till lokal potential till att inte överstiga 45 kWh per m2 Atemp efter år 2030 för lokaler som
värms med annat än el. Med tillägg om 15 kWh för ökat tilluftsflöde av hygienskäl
blir energianvändningen för privata lokaler enligt Tabell 31.
Tabell 31: Energibehov för tillkommande lokalytor baseras på Boverkets krav på specifik
2
energianvändning i kWh per m och direktivet om energiprestanda (Boverket 2011a, Boverket 2011b, energimyndigheten, 2010b) samt antaget krav efter 2030

Uppvärmningssätt
El
Övriga
Inklusive tillägg
El
Övriga

Före 2012
(kWh/m2)

2012 -2021
(kWh/m2)

2021 - 2030
(kWh/m2)

2030 - 2050
(kWh/m2)

55
100

55
80

30
55

30
45

70
120

70
100

40
70

40
60

Fördelningen av energiförbrukningen i nytillkomna lokaler inom offentlig sektor
har antagits vara samma som i lokal potential. Fastighetselen antas öka måttligt
under perioden med 0,24% per år till och med 2050 (Energimyndigheten, 2012e).
Förbrukning av ånga antas till noll för nytillkommande ytor. Verksamhetsel sätts
till 29 kWh/m2 (medelvärde av skolor och vård, Tabell 19).
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3.5 Industri
Industrisektorn innefattar lokaler som används i industrisammanhang i Uppsala
kommun. Underkategorin befintliga (Existing) i LEAP beskrivs det nuvarande
energianvändningen inom industrisektorn i kommunen. Fyra olika underkategorier
används för olika former av energiförbrukning: uppvärmning, elektricitet, kyla och
ånga. Energianvändningen ges som antal kWh per år totalt i kommunen.

3.5.1 Nuläge
Enligt Vattenfall Heat Nordic i Uppsala levererades 58 578 MWh fjärrvärme 2011
till industrilokaler i Uppsala stad samt till tätorterna Storvreta och Vänge (Vattenfall Heat Nordic, 2011). Dessutom förbrukades 17 169 MWh kyla inom industrin
samt 89 368 MWh ånga år 2011 (Vattenfall Heat Nordic, 2011). Totalt användes
369 MWh olja år 2011 (SCB, 2011b) samt 911 MWh biobränsle (KREE, 2011).
Energianvändningen inom industri sammanfattas i Tabell 32 där värden för olja,
biobränsle och fjärrvärme till uppvärmning har normalårskorrigerats.
Tabell 32: Energianvändning inom industri för år 2011 i MWh

Energibärare
Fjärrvärme
Kyla
Ånga
El
Biobränsle
Olja
Totalt

Energi (MWh)

Normalårskorrigerad (MWh)

58 578
17 169
89 368
120 575
911
369
286 970

63 147
982
398
64 527

Det går inte att avgöra hur mycket av den totala elen som har använts till uppvärmning och hur mycket som har använts i andra ändamål. Totalt förbrukades 120 575
MWh år 2011 (SCB, 2013a)

3.5.2 Referensscenario - Bas
Befintlig verksamhet
Effektiviseringstakten för uppvärmning i befintliga lokaler bedöms vara 0,7 % per
år (Energimyndigheten, 2012e). Ingen ökning eller minskning av yta (genom tillbyggnation eller rivning) i det befintliga beståndet är förväntad (Energimyndigheten, 2011b). För övriga kategorier (fjärrkyla och ånga, ej el) antas att effektiviseringstakten är densamma som för uppvärmning.
All olja antas fasas ut och ersätts med luftluftvärmepump till år 2020. Vid konvertering från oljepanna med verkningsgrad om 85% till värmepump har en COP om 3
använts.
Elanvändningen inom industrin ökar i Sverige. En orsak till detta är ekonomisk

33

Institutionen för energi och teknik

tillväxt, vilket leder till ökad produktion och således till ett ökat elbehov. Totalt
ökar elanvändningen med 12% inom industrin till år 2030 (Energimyndigheten,
2011b). Därefter antas ökningen stagnera och elanvändningen vara konstant.
Tillkommande verksamhet
Enligt Tillväxt Uppsala (Sweco, 2013) är tillväxt inom industrin en förutsättning
för befolkningsökningen. I Tabell 33 visas antalet nytillkommen lokalyta för perioderna 2011-2012, 2012-2030 och 2030-2050 i scenarierna BAS och HÖG.
Tabell 33: Tillkommande lokalytor inom industrisektor mellan 2011-2012, 2012-2030 och
2030-2050 för scenarierna bas och hög (Sweco, 2013)

Period

20112012

Scenario
Lokalyta

BAS
0

20122021
HÖG
17 632

BAS
0

20212030
HÖG
BAS
158 684 0

20302050
HÖG
BAS
158 684 60 000

HÖG
165 000

I samma rapport (Sweco, 2013) görs även en fördelning av tillkommande lokalytor
inom staden och utanför. Ca 80% av tillkommande lokaler inom staden antas värmas med fjärrvärme medan resterande 20% använder el. Lokaler som uppförs utanför staden använder el för uppvärmning. Andelen av den totala lokalytan för respektive period som värms med fjärrvärme visas i Tabell 34.
Tabell 34: Tillkommande lokalytor inom industrisektor mellan 2011-2012, 2012-2030 och
2030-2050 för scenarierna bas och hög

Period

2011-2012

Scenario
BAS
Andel fjärrvärme -

2012-2030
HÖG
70%

BAS
-

2030-2050
HÖG
70%

BAS
67%

HÖG
70%

Fördelningen av den specifika energianvändningen inom nya lokaler för industri
antas till ett medelvärde av dagens skolor och vårdlokaler (se Tabell 19). Därav blir
andelen som används till uppvärmning 76%, fastighetsel 23% och kyla 1%. För
krav på specifik energianvändning, se avsnittet privat sektor, Tabell 18.
Dagens befintliga industrier inom Uppsala kommun använder sig årligen av cirka
139 kWh el/m2 (total befintlig industriyta uppgår till 1 180 721 m2 enligt officiell
statistik) år 2008. Nytillkomna industrier antas använda sig av lika mycket el (med
avdrag för fastighetsel) som dagens industrier. Fastighetsel antas ingå i den totala
elanvändningen och dras därför bort från verksamhetselen. För eluppvärmda lokaler utanför stadsgränsen görs ett antagande om att den befintliga elanvändningen
om 139 kWh/m2 täcker både behovet för uppvärmning och övrigt elbehov, vilket
innebär att verksamhetselen sätts 69 kWh/m2 för eluppvärmda lokaler och 111 för
lokaler som inte värms med el. Förbrukning av ånga har satts till noll för ny industri. Verksamhetsel antas öka med 12% totalt till 2030 (Energimyndigheten, 2011b)
medan fastighetsel antas öka med 0,24% per år (Energimyndigheten, 2012e).
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3.5.3 Referensscenario – Stark nationell politik
Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) är ett frivilligt
program som riktar sig till de ca 1 300 tyngsta industrierna i landet. I den första
programperioden 2006-2010 medverkande inga industriföretag i Uppsala. Det är
fortfarande oklart om något företag är med i den programperioden som löper fram
till 2017. Eftersom ingen ytterligare programperiod väntas, antas PFE inte ha någon effekt på energieffektiviseringen i industrilokaler.
Enligt artikel 9 i direktivet om byggnaders energiprestanda ska medlemsstaterna se
till att nya byggnader senast 31 december 2020 är nära nollenergibyggnader. Energimyndigheten föreslår en målnivå efter 2021 om maximalt 30 kWh per kvm för
nya lokaler som värms med el och 55 kWh per kvm för lokaler med annat uppvärmningssätt (Energimyndigheten, 2010b). Energianvändningen i scenariot stark
nationell politik visas i Tabell 35.
Ett tillägg på högst 25 kWh/m2 för lokaler som inte värms med el och 15 kWh/m2
för lokaler som använder el för uppvärmning får göras där tilluftsflödet av hygieniska skäl är förhöjt (Boverket, 2011a). Hälften av alla lokaler antas använda tillägget fullt ut vilket medför tillägg om 15 kWh/m2 för lokaler som inte använder el
för uppvärmning och 10 kWh/m2 för lokaler som värms med el.
Tabell 35: Energibehov för tillkommande lokalytor baseras på Boverkets krav på specifik
2
energianvändning i kWh per m och direktivet om energiprestanda (Boverket 2011a, Boverket 2011b, energimyndigheten, 2010b)

Uppvärmningssätt

Före 2012
(kWh/m2)

2012 -2021
(kWh/m2)

2021 –
(kWh/m2)

55
100

55
80

30
55

70
120

70
100

40
70

El
Övriga
Inklusive tillägg
El
Övriga

Fördelningen av energiförbrukningen i nytillkomna industrilokaler har antagits
vara ett medelvärde från dagens skolor och vårdlokaler (Tabell 19). Övrig elanvändning har antagits till 69 kWh/m2 initialt för eluppvärmda lokaler och 111
kWh/m2 för lokaler med annat uppvärmningssätt än el. Verksamhetsel antas öka
med 12% totalt till 2030 (Energimyndigheten, 2011b) medan fastighetsel antas öka
med 0,24% per år (Energimyndigheten, 2012e).

3.5.4 Aktörsscenario
Även om Uppsala-företag saknas i Program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) kan lärdomar från programmet ge underlag för aktörsscenariot.
PFE har gett och väntas ge 5 % per år i elbesparingar (Stenqvist, 2012). Aktörer i
fokusgruppen ”Energieffektiviseringar” har initierat ett projekt kallat ”Energistafetten” där olika aktörer tar sig an olika effektiviseringsprojekt och sedan lär av
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varandra. De räknar med en besparing på 5 % per år från 2013 till 2020. Metodiken
i Energistafetten liknar PFE genom att energikartläggningar utförs, energislöseri
identifieras och åtgärdas enligt kostnadskalkylberäkningar och nivån på 5% per år
är också densamma.
Energieffektiviseringspotentialen för elanvändning inom befintliga industrilokaler
är dock avhängig utvecklingen hos de två stora läkemedelstillverkarna i Uppsala,
Fresenius Kabi och GE Healthcare. De stod för ungefär 40% av processenergin i
industrin i Uppsala 2011. Energianvändningen och klimatgasutsläppen har ökat de
senaste åren för dessa två aktörer med ungefär 50 %. Eftersom Fresenius Kabi har
som målsättning att öka produktionen de kommande åren, antas den absoluta elanvändningen inom industrilokaler ligga kvar på samma nivå som 2011 i bästa fall
till 2050.

3.5.5 Lokal potential
I scenariot lokal potential ökar andelen industrilokaler som värms med fjärrvärme
till 95% inom staden. Fördelningen av uppvärmningsalternativ i tillkommande
lokaler inom industrisektorn redovisas i Tabell 36.
Tabell 36: Uppvärmningsalternativ för tillkommande lokalytor inom industrisektorn mellan
2011-2012, 2012-2030 och 2030-2050 för scenariot lokal potential

Period

2011-2012

2012-2030

2030-2050

Scenario
Andel fjärrvärme

HÖG
83%

HÖG
83%

HÖG
85%

Antaget hårdare lokala krav på specifik energianvändning för byggnader som inte
värms med el efter 2030 blir energianvändningen per kvadratmeter Atemp enligt
Tabell 37. Tillägget för ett ökat tilluftsflöde av hygienskäl har antagits vara 15
kWh/m2.
Tabell 37: Energibehov för tillkommande lokalytor baseras på Boverkets krav på specifik
2
energianvändning i kWh per m och direktivet om energiprestanda (Boverket 2011a, Boverket 2011b, energimyndigheten, 2010b) samt antaget krav efter 2030

Uppvärmningssätt
El
Övriga
Inklusive tillägg
El
Övriga

Före 2012
(kWh/m2)

2012 -2021
(kWh/m2)

2021 - 2030
(kWh/m2)

2030 - 2050
(kWh/m2)

55
100

55
80

30
55

30
50

70
120

70
100

40
70

40
65

Fördelningen av energianvändning och total elförbrukning antas vara samma som i
referensfallet. Övrig elanvändning har antagits till 69 kWh per kvm initialt för
eluppvärmda lokaler och 111 kWh per kvm för lokaler med annat uppvärmnings-

36

Institutionen för energi och teknik

sätt än el. Verksamhetsel antas öka med 12% totalt till 2030 (Energimyndigheten,
2011b) medan fastighetsel antas öka med 0,24% per år (Energimyndigheten,
2012e).
Ingen förändring antas ske för redan befintliga industrilokaler i förhållande till
aktörsscenariot.

3.5.6 Total potential
Små och medelstora industriföretag har inte haft möjlighet att delta i PFE, men ett
liknande projekt har genomförts i södra Sverige bland företag i denna kategori,
kallat ”Projekt Högland”. Utfallet från projektet är lovande. Genom energikartläggningar identifierades energibesparingsåtgärder motsvarande 21% per år av
dagens användning. Genom en efteranalys av projektet visade det sig att 40% av
dessa hade eller planerades att genomföras, vilket ger en realiserbar potential på
9%. De största barriärerna till att energibesparingsåtgärder inte genomförts innan
projektet drog igång, var att företagen uppgav att de inte hade tid och att de hade
andra investeringsprioriteringar (Thollander, 2007). Viktiga åtgärder för att nå en
hög energieffektiviseringstakt har också identifierats i en analys av PFE och projekt Högland, och där pekas följande tre åtgärder ut (Thollander, 2013);
1) Inkludera alla energibärare i energikartläggningarna (inte bara el)
2) Ökad samverkan inom nätverk
3) Tredjepartsinträde i fjärrvärmemarknaden
Genom att rikta krav på regeringen att införa obligatoriska energikartläggningar för
både stora och små industriföretag är det troligt att en stor energibesparing kan
göras, här antagen till 9% fram till 2025, för att därefter fortsätta enligt referensscenariot.
För nybyggnation antas kraven för specifik energianvändning skärpas ytterligare i
förhållande till lokal potential till att inte överstiga 45 kWh per m2 Atemp efter år
2030 för lokaler som värms med annat än el. Med tillägg om 15 kWh för ökat
tilluftsflöde av hygienskäl blir energianvändningen för privata lokaler enligt Tabell
38.
Tabell 38: Energibehov för tillkommande lokalytor baseras på Boverkets krav på specifik
2
energianvändning i kWh per m och direktivet om energiprestanda (Boverket 2011a, Boverket 2011b, energimyndigheten, 2010b) samt antaget krav efter 2030

Uppvärmningssätt
El
Övriga
Inklusive tillägg
El
Övriga

Före 2012
(kWh/m2)

2012 -2021
(kWh/m2)

2021 - 2030
(kWh/m2)

2030 - 2050
(kWh/m2)

55
100

55
80

30
55

30
45

70
120

70
100

40
70

40
60
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Fördelningen av energianvändning och total elförbrukning antas vara samma som i
referensfallet. Övrig elanvändning har antagits till 69 kWh/m2 initialt för eluppvärmda lokaler och 111 kWh/m2 för lokaler med annat uppvärmningssätt än el.
Verksamhetsel antas öka med 12% totalt till 2030 (Energimyndigheten, 2011b)
medan fastighetsel antas öka med 0,24% per år (Energimyndigheten, 2012e).
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3.6 Jordbruk
I kategorin jordbruk redovisas utsläppen från jordbrukets energianvändning, utom
energianvändning i traktorer som ingår i arbetsmaskiner (kapitel 3.10) eller uppvärmning av bostäder på jordbruksfastigheter som ingår under hushåll (kapitel 3.2).
Jordbrukets icke-energirelaterade utsläpp redovisas i kapitel 5.4.

3.6.1 Nuläge
Statistik över energianvändning inom jordbruket utgörs endast av elektricitet och
olja. Oljan antas framförallt användas till torkning av spannmål under hösten. I
Tabell 39 sammanfattas energianvändningen för år 2011.
Tabell 39: Statistik över energianvändningen i MWh inom jordbrukssektorn år 2011 (SCB,
2013a, SCB, 2011b)

Energibärare

Energi (MWh)

Normalårskorrigerad (MWh)

33 400
5 656
0
39 056

-

El
Olja
Bioenergi
Totalt

3.6.2 Referensscenario
Teknikutveckling och effektiviseringsåtgärder medför en allmän energibesparing
om 15% till år 2050 jämfört med år 2010 motsvarande 0,375% per år om produktionen antas vara lika stor år 2050 som idag. Minskningen antas ske linjärt med från
och med år 2011. En substitution mellan olika energislag antas ske där eldningsolja
fasas ut till förmån för biobränsle till år 2050 (Jordbruksverket, 2012).

3.6.3 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med referensscenario

3.6.4 Lokal potential
Ingen skillnad jämfört med referensscenario

3.6.5 Total potential
Stationär energianvändning inom jordbruket kan minska i Uppsala genom energieffektiv spannmålstorkning. Nationellt kan 3 kton CO2 besparas (Jordbruksverket,
2012). Om att växthusgasutsläpp till följd av spannmålstorkning antas vara jämt
fördelade över landets jordbruksareal och andelen jordbruksmark i Uppsala kommun i förhållande till den totala jordbruksarealen i landet (1,77%) kan utsläppen
minskas med 53 ton CO2-ekvivalenter. År 2050 antas främst trädbränsle användas
för spannmålstorkning med en emissionsfaktor om 32 ton CO2-ekvivalenter per
GWh (tabell 5, Jordbruksverket, 2012). 53 ton CO2 motsvarar därmed en energieffektivisering om 1,66 GWh.
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3.7 Passagerartrafik
Transportsektorn är uppdelad i tre underkategorier; passagerartrafik, frakttrafik och
långväga resande. Tåg är inte med i modellen. Nuläget under rubriken passagerartrafik beskriver även nuläget för trafikarbete för frakttrafik.

3.7.1 Nuläge
Antalet fordonskm beräknas genom att multiplicera antalet registrerade fordon i
kommunen med genomsnittlig mätarställning i Uppsala län. Kommunens fordon
antas alltså ha samma körsträcka som genomsnittet i länet (Tabell 40).
SMEDs statistik om växthusgasutsläpp är beräknade på de fordon som kör i Uppsala kommun, oavsett vem som äger dem. I modellen antas de olika beräkningsalternativen vara likvärdiga.

UTREDNINGSMÖJLIGHET: HUR SMEDS STATISTIK FÖR VÄXTHUSGASUTSLÄPP FÖRHÅLLER SIG TILL ÄGANDEFÖRHÅLLANDE

Tabell 40: Genomsnittligt körsträcka i mil år 2009 och 2011 efter fordonsslag baserade på
mätarställning, Uppsala län (Trafikanalys 2013a,e)

Personbil

Lätt
lastbil

Tung
lastbil

Buss

MC

Datakälla

1 338

1 481

3 640

6 622

258

(Trafikanalys
2013a,e)

74 108

5 991

958

344

3 781

(Trafikanalys,
2014a)

Total körsträcka i
Uppsala kommun
(milj. fordonskm)
2011
Genomsnittlig körsträcka per fordon i
Uppsala län (mil)

991,6

88,7

34,9

22,8

9,8

1 294

1 477

3 490

6 702

222

(Trafikanalys
2013a,e)

Antal fordon i Uppsala
kommun
Total körsträcka i
Uppsala kommun
(milj. fordonskm)

76 643

6 529

1 004

376

3 930

(Trafikanalys,
2014b)

991,8

96,4

35,0

25,2

8,7

År
2009
Genomsnittlig körsträcka per fordon i
Uppsala län (mil)
Antal fordon i Uppsala
kommun

Utifrån dessa uppgifter kan en uppskattning göras över det totala antalet fordonskilometer inom olika fordonskategorier i Uppsala län år 2009 och år 2011. Observera att mopeder inte har tagits med.
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3.7.1.1 Personbil
Den totala tillryggalagda sträckan för personbilar år 2009 och 2011 var 992 milj.
fordonskm. Sammansättningen av personbilsflottan i Uppsala kommun beskrivs i
Tabell 41.
Tabell 41: Sammansättning av personbilsflottan i Uppsala kommun år 2009 och år 2011 i
antal fordon av respektive bränsletyp (Trafikanalys, 2014ab)

Personbil

Antal fordon
2009

Andel
2009

Antal fordon
2011

Andel
2011

Bensin
Diesel
Etanol E85
Elhybrid
Biogas
Elbilar

63 538
7 513
2614
265
175
3

85,7%
10,1%
3,5%
0,4%
0,2%
0,004%

59 004
12 825
4041
402
365
3

77,0%
16,7%
5,3%
0,5%
0,5%
0,004%

Bränsleförbrukningen för bensin och diesel i personbilar sammanfattas i Tabell 42.
Vid omräkning från liter bränsle till kWh har 1 liter bensin antagits motsvara 9,044
kWh och 1 liter diesel 9,963 kWh (Sigurdsson, 2011).
Tabell 42: Bensin- och dieselförbrukning (l/mil), genomsnitt för Uppsala kommun för år 2009
och 2011 (Sigurdsson, 2011)

2009
2011

Bensin

Diesel

0,83
0,84

0,68
0,68

Enligt etanolbilar (Etanolbil.com, 2009) drar en etanolbil ca 35% mer bränsle när
den körs endast på etanol (E85) motsvarande 1,12 l/mil år 2009 och 1,13 l/mil år
2011. Bränsleförbrukningen för biogasbilar uppskattas till 0,5 m3/mil genom jämförelse av ett antal fordons förbrukning (Miljöfordon.se, 2011). Inblandningen av
naturgas har för personbilar antagits vara lika stor som för stadsbussar (23,9%).
Vidare antas bensinförbrukningen för en elhybrid minska med 35% jämfört med en
genomsnittlig bensinbil (Miljöfordon, 2008). Elförbrukningen för en elbil antas
vara 2 kWh/mil (Svensk energi, 2011) medan förbränningsmotorn i en laddhybrid
antas dra lika mycket som motsvarande fordon.
I Tabell 43 ges en sammanställning över bränsleförbrukning under 2009 och 2011.
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Tabell 43: Bränsleförbrukning per fordonskilometer för personbilar år 2009 och 2011

Bensin
Diesel
Etanol E85
Elhybrid
Biogas
Elbil
Biodiesel

2009

2011

0,083 l
0,068 l
0,112 l
0,054 l
0,050 m3
0,200 kWh
0,068 l

0,084 l
0,068 l
0,113 l
0,054 l
0,050 m3
0,200 kWh
0,068 l

Låginblandning av etanol i bensin och av biodiesel i diesel antas till 5%. Detta
modelleras genom användning av utsläppsfaktorer för låginblandade bränslen (kapitel 6). Bränsleförbrukningen för biodiesel har antagits vara lika stor som för diesel.
3.7.1.2 Bussar
Totala antalet fordonskm för samtliga bussar uppgår till cirka 22,9 miljoner år 2009
och 25,2 miljoner år 2011.
Stadstrafiken
Gamla Uppsala Buss (GUB) fordon drivs med diesel och biogas. GUB har även
bussar för färdtjänst, utbildning och regiontrafik. Bränsleförbrukning och körsträcka redovisas i Tabell 44 och har beräknats enligt beskrivning nedan.
År 2009 drevs 55 st ledbussar av diesel med en snittförbrukning om 4,98 liter/mil.
Den totala körsträckan var samma år ca 3 744 197 km. Därutöver tillkommer 49
standardbussar med en förbrukning om 4,06 liter per mil och med en total körsträcka om 2 325 486 km år 2009. För färdtjänst innehar kommunen 23 småbussar
som drar 1,1 liter per mil och som körde 594 018 km totalt år 2009. För utbildning
finns också tre utbildningsbussar med en snittförbrukning om 3,96 liter per mil och
en total körsträcka om 32 613 km (Burström, 2011).
År 2011 var det totala antalet dieselbussar 103 st med en total körsträcka om
6 514 380 km och en genomsnittlig bränsleförbrukning om 4,51 l/mil (antaget 55
ledbussar med förbrukning om 4,93 l/mil och 48 normalvagnar med förbrukning
om 4,03 l/mil). För färdtjänst var antalet fordon år 2011 19 st. Bränsleförbrukningen har antagits vara samma som för år 2009 (1,1 l/mil) medan den totala körsträckan år 2011 var 540 460 km. År 2011 redovisas utbildningsbussar inte separat
(GUB, 2012).
Ovanstående summeras till en körsträcka om 6 696 310 km år 2009, med en genomsnittlig bränsleförbrukning om 4,31 l/mil. År 2011 var körsträckan 7 054 840
km och snittförbrukningen 4,25 l/mil för dieseldrivna fordon.
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Gasfordonen i Uppsala kommun utgjordes 2009 av 4 st ledbussar med en total
körsträcka om 226 639 km, 41 normalbussar som körde 2 475 385 km samt 7 minibussar med en körsträcka om 101 553 km. Den totala körsträckan blir därmed 2
803 577 km. Förbrukningen av biogas uppgick år 2009 till 1 390 173 m3 och naturgas till 252 792 m3. Förbrukningen per fordonskilometer blir således ca 0,586 m3
(Burström, 2011). År 2011 förbrukade de gasdrivna bussarna i snitt 6,1m3/mil medan körsträckan var 370 520 mil (GUB, 2012).
Inblandningen av naturgas i fordonsgas för år 2011 var ca 23,9% (Pettersson,
2014). Förbrukningen av fordonsgas uppgick till 2 255 606 m3 (GUB, 2012). I
Tabell 44 redovisas körsträckor och bränsleförbrukning år 2009 och 2011.
Tabell 44: Total körsträcka för bussar i stadstrafik år 2009 och 2011 samt bränsleförbrukning
(Burström 2011, GUB, 2012)

2009
2011

Bränsletyp

Fordonskm (tkm)

Bränsleförbrukning

Dieselbuss
Biogasbuss
Dieselbuss
Biogasbuss

6 696
2 803
7 055
3 705

0,43 l/km
0,586 m3/km
0,43 l/km
0,61 m3/km

Regiontrafiken
Det har varit svårt att få tillgång till statistik över regionbussarna. För enkelhets
skull antas därför allt övrigt trafikarbete för buss utgörs av regiontrafik. Därmed
utgjorde stadsbussarna ca 41,7% av busstrafiken år 2009 medan regiontrafiken står
för resterande andel. År 2011 var motsvarande siffra 42,7%. Regiontrafiken använder sig nästintill enbart av dieselbussar. Alla bussar antas vara dieseldrivna normalvagnar med förbrukning om 4,03 liter per mil.
År 2012 var det totala antalet fordonskilometer i Uppsala kommun 23,1 milj. fordonskilometer enligt UL:s statistik (UL, 2013) vilket anses stämma överens med
framräknade siffror.
3.7.1.3 Motorcykel
För motorcyklar uppskattas bensinförbrukning till 0,47 l/mil för år 2011 (Trafikverket, 2012a).

3.7.2 Referensscenario – Bas
Referensscenario – Bas bygger på det referensscenario som är framtaget i den statliga utredningen Fossilfrihet på väg (SOU, 2013b). Utvecklingen har antagits vara
direkt överförbar på Uppsala kommun om inget annat nämns och gäller fram till år
2030 och 2050.
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3.7.2.1 Personbilar
I Fossilfrihet på väg (SOU, 2013b) ges inte specifika detaljer för fordonsflottans
sammansättning, energianvändning per fordonskm eller andel av olika bränslen.
Utifrån utredningens olika angivna siffror har därför antagande gjorts angående
personbilflottans sammansättning (Tabell 45). I referensscenario-bas antas dieselbilars andel av nybilsförsäljningen uppgå till 60% under hela prognostiden. Andelen
bensindrivna bilar minskar medan bilar som drivs med förnybara bränslen fortsatt
utgör en låg andel av personbilsflottan. Eldrivna bilar (ren el och laddhybrider)
förväntas öka till totalt 9,9% av personbilarnas fordonskm år 2050 (SOU, 2013b).
Antalet fordonskilometer för persontransporter med bil antas fördelas enligt fordonsparkens sammansättning.
Tabell 45: Förväntad sammansättning av fordonsparken och av fordonskilometer år 2030
och 2050 fritt från SOU (2013b), figur 3.8

Bensin
Diesel
Etanol
Gas
Elbil
Laddhybrid

2030

2050

42,6%
48,5%
2,9%
2,9%
2,9%
3,0%

27,2%
55,6%
3,7%
3,7%
6,3%
3,6%

Bränslesammansättnigen antas vara 5% etanolinblandning i bensin, 10% biobränsleinblandning i diesel och att etanolbilar körs helt på E85 (85% etanol, 15% bensin). För gasdrivna fordon importeras naturgas för att tillgodose behovet av fordonsgas om behovet överstigen produktionen i kommunen.
Energieffektivisering av personbilsflottan förväntas fortsätta (Tabell 46). Energieffektiviseringen sker till följd av energieffektivare motorer och övergång från bensin
till diesel. I referensscenariot antas den genomsnittliga energianvändningen avta
med ca 1% per år (SOU, 2013b).
Tabell 46: Teknisk effektivisering av personbilsparken i Sverige i referensscenariot (SOU,
2013), tabell 3.3

Specifik energianvändning
(kWh/ km)
Reduktion jämfört med 2010 (%)
Specifik energianvändning, eldrift
(kWh/ km)
Andel eldrift (% av transportenergin)

2030

2050

0,53

0,39

28
0,20

47
0,20

1

3,6

Ovanstående har räknats om till grad av energieffektivisering av bränsleförbrukning för respektive fordonsslag enligt Tabell 47. Energieffektiviseringen är antagen
för respektive fordon för att stämma med totalen om 28% till år 2030 och 47% till
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år 2050.
Tabell 47: Teknisk effektivisering av bränsleförbrukning (i % från 2011) i Uppsala kommun

Bensin inkl. hybrid
Diesel inkl. hybrid
Etanol-flexifuel
Biogasbil
Elbil
Laddhybrid (förbränningsmotor)

2030

2050

24%
24%
30%
26%
0%
24%

43%
43%
35%
40%
0%
40%

I beräkningarna har diesel antagits ha ett energiinnehåll om 35,86 MJ/l och bensin
motsvarande 32,18 MJ/l (Wikipedia.org, 2014).
Utvecklingen av persontransportarbetet i referensscenariot bygger på antaganden
om drivmedelspriser och ekonomisk utveckling. I landet ökar antalet personkilometer från ca 118 miljoner kilometer år 2011 till 121 miljoner år 2030 och 138
miljoner år 2050 (SOU, 2013b). Med en befolkning år 2011 om 9,487 miljoner
personer, 10,342 miljoner personer år 2030 och 10,726 miljoner personer år 2050 i
landet (SCB, 2011a) kan förändringen i personkilometer per invånare beräknas
enligt Tabell 48. Ökningen har, trots lokala och regionala skillnader, antagits vara
direkt överförbar på Uppsala kommun.
Tabell 48: Förändring i antal personkilometer med personbil nationellt till år 2030 och 2050
samt per person och ökning i procent jämfört med 2011 för Uppsala kommun, fritt från SOU
(2013b), figur 3.12

Antal personkilometer nationellt
Befolkning, nationellt (miljoner)
Personkilometer/invånare (tkm)
Ökning jämfört med 2011 (% per person)

2011

2030

2050

106 milj.
9,487
11 200
-

121 milj.
10,342
11 700
4,7

138 milj.
10,726
12 900
15,2

3.7.2.2 Bussar
Enligt rapporten Fossilfrihet på väg (SOU, 2013b) har trafikarbetet per capita antagits minska vilket inte bedöms vara fallet för Uppsala kommun. Istället har rapporten Framtida kapacitetsefterfrågan (Trafikverket, 2011) använts där transportarbetet
för buss förväntas öka med 15% mellan 2006 och 2050. Ökningen antas vara linjär
och motsvarar 13,3% mellan 2011 och 2050 (Tabell 49).
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Tabell 49: Förändring i antal personkilometer procentuellt med buss till år 2030 och 2050 per
capita i Uppsala kommun, fritt från Trafikverket (2011)

Ökning jämfört med 2011 (%)

2011

2030

2050

-

6,5%

13,3%

För tunga fordon finns inga effektiviseringskrav varför en måttlig energieffektivisering om 0,5% per år har antagits, motsvarande 10% till år 2030 och 20% till år
2050 för bussar (SOU, 2013b). För gasdrivna fordon importeras naturgas för att
tillgodose behovet av fordonsgas om behovet överstigen produktionen i kommunen.
3.7.2.3 Motorcykel
Persontransporter med motorcykel har behandlats sparsamt i utredningen Fossilfrihet på väg (SOU, 2013b) eftersom motorcyklar står för en mycket liten del av klimatutsläppen. Dock nämns en teknisk potential för energieffektivisering om mellan
20 och 40%. För Uppsala kommun har energieffektivisering antagits ske om 20%
medan ökningen av fordonskilometer antas ske i takt med befolkningsutvecklingen.

3.7.3 Referensscenario – Stark
Referensscenario – Stark bygger på de åtgärder för att minska användningen av
fossila drivmedel inom transportsektorn som föreslås i regeringens utredning Fossilfrihet på väg (SOU, 2013b). För stadsbussar gäller samma antaganden som under
referensscenario bas.
3.7.3.1 Persontrafik
Med en stark nationell politik genomförs ett antal åtgärder för att minska energiförbrukningen inom transportsektorn såsom energieffektiv framdrift av fordon samt
teknisk energieffektivisering av motorer. Dessutom ökar andelen förnybart bränsle.
Energieffektiviseringen beräknas uppgå till 43% år 2030 och 50% år 2050 (tabell
8.1, SOU, 2013b). Av den totala energianvändningen inom transportsektorn beräknas år 2030 3-14% vara el, 32-65% vara biodrivmedel och resterande fossila bränslen. Motsvarande siffror för år 2050 är 19-45% el, 55% biodrivmedel och 0-26%
fossila bränslen (tabell 13.1, SOU, 2013b). Den lägre siffran i spannet har valts.
Den totala energiåtgången kan uppnås med lite olika varianter av t.ex. biobränsleoch fossilbränsleblandningar, laddhybrider som går delvis på el delvis på fossilt
bränsle (eller biodrivmedel) eller rena elbilar. Det som varit vägledande för valet är
SOU-rapportens totala värden på energibesparing och fördelning mellan fossila
bränslen, biodrivmedel och el.
I Tabell 50 redovisas den antagna sammansättningen av fordonsflottan år 2030 och
2050 utifrån ovanstående förutsättningar.
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Tabell 50: Förväntad sammansättning av fordonsparken och fordonskilometer år 2030 och
2050 vid stark nationell politik, fritt från SOU (2013b)

Bensin
Diesel
Etanol
Gasbil
Elbil
Laddhybrid

2030

2050

34,0%
34,0%
13,0%
3,0%
8,0%
8,0%

12,0%
12,0%
26,0%
4,0%
24,0%
22,0%

Bränslesammansättnigen antas vara 10% etanolinblandning i bensin, 20%
biobränsleinblandning i diesel och att etanolbilar körs helt på E100 (100% etanol).
Laddhybrider körs till 50% på el. Resterande antas vara bensin och diesel med
inblandning av etanol/biodiesel till 2030. År 2050 är 50% av bränslet biodrivmedel. För gasdrivna fordon importeras naturgas för att tillgodose behovet av fordonsgas om behovet överstigen produktionen i kommunen.
Ovanstående har även räknats om till grad effektivisering jämfört med nuläget
enligt Tabell 51.
Tabell 51: Teknisk effektivisering i % av energiförbrukningen i Uppsala kommun

Bensin inkl. hybrid
Diesel inkl. hybrid
Etanol-flexifuel
Biogasbil
Elbil
Laddhybrid

2030

2050

40%
40%
40%
26%
0%
35%

50%
50%
43%
40%
0%
40%

Utvecklingen av trafikarbete har antagits vara samma som i referensscenario bas.
De åtgärder som vidtas för att minska transportarbete inom kommunen antas ske
lokalt och ingår därför i aktörsscenariot istället.
3.7.3.2 Bussar
För bussar antas ingen förändring ske jämfört med Referensscenario bas utan antas
bero på lokala aktörer och hanteras därför i aktörsscenariot. För gasdrivna fordon
importeras naturgas för att tillgodose behovet av fordonsgas om behovet överstigen
produktionen i kommunen.
3.7.3.3 Motorcyklar
För motorcyklar antas ingen förändring ske jämfört med referensscenario bas.
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3.7.4 Aktörsscenario
I aktörsscenariot medför lokala åtgärder övergång från personbil till buss, cykel
och gång medan en större andel busstrafik använder förnybara bränslen.
Övergång sker från personbil till buss, cykel och gång. I Scenario 1 Trend 2030 har
LuTrans beräknar att antalet fordonskilometer med personbil ökar med 4,7% per
person till år 2030 jämfört med år 2011 (Almström, 2014). Till 2050 har utvecklingen antagits fortsätta och transportarbetet med personbil ökar med totalt 8% per
person, en minskning i förhållande till referensfallet med 7,5%-enheter.
Kommunen har satt upp mål om en fossilfri fordonsflotta år 2023 och UKP:s medlemmar kommer tillsammans upphandla elfordon vilket gör att andelen elbilar ökar
i förhållande till referensfallet till att utgöra 26% av antalet fordonskilometer år
2050.
Stadstrafiken antas i aktörsscenariot vara fossilbränslefri år 2020. Antagande har
gjorts om att detta innebär att 50% av antalet fordonskilometer drivs med el från
nätet och resterande 50% med fordonsgas. Den fordonsgas som inte kan tillgodoses
med lokalt producerad biogas antas utgöras av importerad naturgas. Övriga bussar
använder 100% biodiesel. Resor med kollektivtrafik ökar enligt LuTrans scenario1
Trend där antalet resor som startar i Uppsala kommun går från 25 200 år 2011 till
54 200 år 2030 vilket motsvarar en ökning om 57,2% per person jämfört med 2011
(Almström, 2014). Därefter antas en fortsatt ökning till totalt 70% per person år
2050. Elbussar antas ha en förbrukning om 18 kWh per mil.
Genom sparsam körning kan bränsleförbrukningen för bussar minska med ytterligare 5%-enheter i förhållande till referensfallet.
Samtliga åtgärder för att minska energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser i
aktörsscenario visas i Tabell 52 nedan.
Tabell 52: Åtgärder inom persontrafik, förändring av transportarbete, teknisk effektivisering
och bränslekonvertering i aktörsscenariot

2020
Konvertering, bränsle i 50% fordonsgas,
stadsbussar
50% el
Konvertering, bränsle i 100% biodrivmedel
regionbussar
(100% biodiesel)
Förändring transportar- bete, stadsbussar
Förändring
transportarbete, personbilar
Konvertering bränsle personbilar
Effektivare framdrift av bussar

2030

2050

-

-

-

-

+57,2% jämfört med
2011
+4,7% jämfört med
2011

+70% jämfört med
2011
+8,0% jämfört med
2011

26% elfordon

-

5% mindre bränsleförbrukning

-
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3.7.5 Lokal potential
I scenariot Lokal potential har scenario 1 Styr från LuTrans antagits gälla där antalet fordonskilometer med personbil minskar med 21,6% till 2030 i förhållande till
år 2011 medan antalet bussresor ökar med 300% till år 2030 totalt och med 219%
per person. Därefter antas ingen ökning av antalet resor med kollektivtrafik per
capita medan persontransporterna per person antas minska med totalt 25% till
2050. Satsningar från lokala aktörer och medlemmar av UKP på laddstolpar samt
laddstationsnorm från kommunen gör att antalet elbilar ökar till att utgöra 32% av
personbilsflottan och antalet fordonskilometer. Laddhybrider som kör på biodrivmedel antas öka till 60% till 2050.
Genom upphandling av effektiva fordon i Uppsala kommun kan bränsleförbrukningen per fordonskilometer minska ytterligare något i förhållande till det starka
referensscenariot med totalt 62% varav eldrift utgör 50% år 2050. Genom sänkta
hastigheter på kommunala vägar och utbildning i sparsam körning kan en effektivare framdrift av fordonet minska energibehovet med 5%.
Den stadsbaserade kollektivtrafiken antas vara helt elektrifierad år 2050. För regionbussarna antas en effektivisering om 42% förutsatt en elektrifiering av 20% av
antalet fordonskilometer samt att 8% av transporterna kan nyttja elvägar. Den biogas som inte längre används till stadsbussarna utnyttjas istället av regionbussarna.
Även här finns potential att minska energianvändningen genom effektivare framdrift av fordon genom utbildning av chaufförer och sänkta hastigheter på kommunala vägar som bedöms kunna minska energibehovet med 10%. I Tabell 53 sammanfattas ovanstående åtgärder och dess inverkan på antalet fordonskilometer och
bränsleförbrukning. Åtgärderna bygger i hög grad på rapporten Transporter – underlag till färdplan 2050 (Trafikverket, 2012).
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Tabell 53: Åtgärder inom persontrafik, förändring av transportarbete, teknisk effektivisering
och bränslekonvertering i scenariot lokal potential

2020

2030

2050

-

-21,6%

-25,0%

-

-

32% elfordon

-

-

-

5% mindre
energiförbrukning
+219%

62% (varav eldrift
50%)
5% mindre energiförbrukning
+219%

-

-

100% eldrift

-

-

Konvertering, region- buss

-

Effektivare framdrift,
bussar

10% mindre energiförbrukning

-42% (varav eldrift
20% och förbränningsmotor 35%)
20% eldrift, 20%
fordonsgas (fordonskilometer)
10% mindre energiförbrukning

Förändring transportarbete, personbil
Konvertering bränsle,
personbil
Effektivisering, personbilar
Effektivare framdrift,
personbil
Förändring transportarbete, stadsbuss
Konvertering bränsle,
Stadsbuss
Effektivisering, regionbussar

3.7.6 Total potential
I scenariot Total potential har LuTransscenariot Styr 1 används och antalet fordonskilometer i samma som vid Lokal potential. Statligt stöd för elbilar och laddstolpar gör att eldriften kan öka väsentligt till att täcka hela 90% av personbilsflottan
och antalet fordonskilometer. För kvarvarande förbränningsmotorer sker energieffektivisering med 53% vilket beror på ytterligare styrmedel och högre miljökrav.
Utbildning för sparsam körning tillsammans med lägre hastighetsgränser på samtliga vägar gör att effektivare framdrift av personbilar kan spara 15% av energibehovet till 2030. Detta möjliggörs även genom medvetna val från medborgare.
För regionbussar sker en teknisk effektivisering om 47% varav eldrift utgör 25% av
antalet fordonskilometer. Stadstrafiken är såsom i scenariot lokal potential helt
elektrifierad. Sänkta hastigheter på samtliga vägar och ytterligare utbildning i sparsam körning gör att effektivare framdrift av fordon kan minska energibehovet med
15%.
Inblandningen av biodiesel i konventionell diesel kan öka till 60-70% innan 2020
(Eriksson, 2014 genom Åhlman, 2014). Därav har inblandningen antagits vara 50%
år 2020. Detta gäller genomgående för diesel. I Tabell 54 sammanfattas de åtgärder
som används i scenariot Total potential. Åtgärderna bygger i hög grad på rapporten
Transporter – underlag till färdplan 2050 (Trafikverket, 2012).
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Tabell 54: Åtgärder inom persontrafik, förändring av transportarbete, teknisk effektivisering
och bränslekonvertering i scenariot total potential

2020

2030

2050

-

-21,6%

-25%

-

60% eldrift,
40% biodrivmedel
-

-

15% mindre energiförbrukning
+219%

90% eldrift
10% biodrivmedel
53% för kvarvarande
förbränningsmotorer
15% mindre energiförbrukning
+219%

-

-

Konvertering bränsle, regionbuss
Effektivare framdrift, buss

-

Förändring transportarbete, personbil
Konvertering bränsle,
personbil
Effektivisering, personbil
Effektivare framdrift,
personbil
Förändring transportarbete, stadsbuss
Effektivisering,
regionbuss

15% mindre energiförbrukning
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3.8 Godstrafik
Frakt antas ske med antingen lätt lastbil om max 3 500 kg eller med tung lastbil.

3.8.1 Nuläge
Den totala tillryggalagda sträckan var år 2009 88,7 milj. och 34,9 milj. fordonskm
för lätta respektive tunga lastbilar. År 2011 var motsvarande siffror 96,4 respektive
35,0 milj. fordonskm.
Det totala antalet lastbilar i Sverige år 2009 och 2011 fördelade på drivmedel samt
lätta och tunga fordon visas i Tabell 55.
Tabell 55: Totalt antal lastbilar i Sverige år 2009 och 2011 fördelare per drivmedel och totalvikt (Trafikanalys, 2011a, 2013b)

Bensin
2009
2011

Lätt
98 553
81 687

Tung
1 370
1 239

Diesel

Övriga

Lätt
Tung
332 750 76 395
378 520 78 865

Lätt
5 030
7 326

Totalt
Tung
478
635

Lätt
Tung
436 333 78 243
467 533 80 739

I Tabell 56 sammanfattas antalet lastbilar i landet, fördelat per bränsletyp.
Tabell 56: Lastfordon i trafik efter bränsletyp i slutet av 2009 och 2011 i Sverige (Trafikanalys, 2011a, 2013b)

Bensin
2009
2011

Diesel

99 923 409 145
82 926 457 385

El

Etanolhybrid/
E85

Elhybrid/
laddhybrid

Gas

Övriga

Totalt

152
115

1 067
1 603

3
26

4 146
6 092

140
125

514576
548 272

Lätta lastbilar
Bränsleandelarna för år 2009 och 2011 för lätta lastbilar fördelade sig enligt Tabell
57.
Tabell 57: Andel av lätta lastbilar som använder bensin, diesel samt övriga bränslen år 2009
och 2011 (Trafikanalys, 2011a, 2013b)

2009
2011

Bensin

Diesel

Övriga

22,6%
17,5%

76,3%
81,0%

1,1%
1,6%

Eftersom andelen alternativa bränslen är så pass låg försummas dessa och ersätts
med dieselfordon.
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Tunga lastbilar
Bränsleandelarna för tunga lastbilar år 2009 och 2011 fördelade sig enligt Tabell
58.
Tabell 58: Andel av tunga lastbilar som använder bensin, diesel samt övriga bränslen år
2009 och 2011 (Trafikanalys, 2011a, 2013b)

2009
2011

Bensin

Diesel

Övriga

1,8%
1,5%

97,6%
97,7%

0,6%
0,8%

Eftersom andelen alternativa bränslen är så pass låg försummas dessa och ersätts
med dieselfordon. Siffrorna gäller hela Sverige och har antagits vara representativa
för Uppsala kommun.
För lastbilar är det svårt att hitta statistik över bränsleförbrukning. För år 2009 och
år 2011 har värden hämtats från trafikverket. Resultatet kommer från modellen
Artemis (Trafikverket, 2010, 2012a). Tyngre lastbilar har antagits till hälften bestå
av lastbilar med släp och till hälften utan. Detta ger en förbrukning 0,32 liter/km år
2009 och år 2011. Förbrukningen har antagits vara samma för både diesel- och
bensinlastbil. En eldriven tung lastbil antas förbruka ca 14,85 kWh per mil (Ranch,
2010). Bränsleförbrukning sammanfattas i Tabell 59.
Tabell 59: Bränsleförbrukning för lätta och tunga lastbilar år 2009 och 2011 (Trafikverket,
2010, 2012a)

Lätta lastbilar
Bensin
Diesel
Tunga lastbilar
Bensin
Diesel
El
1

2009

2011

0,095 l
0,100 l

-1
-1

0,320 l
0,320 l
14,85 kWh

0,320 l
0,320 l
14,85 kWh

2009 års värde har använts även för år 2011

3.8.2 Referensscenario – Bas
Referensscenariot i Fossilfrihet på väg (SOU, 2013b) har använts för att bedöma
utvecklingen för frakttransporter tillsammans med egna antaganden om att trafikarbetet ökar med befolkningen.
Lätta lastbilar
Under de senaste åren har det skett en snabb övergång till diesel. I referensscenariot förväntas dieselanvändningen fortsätta öka medan bensinanvändningen minskar enligt Tabell 60.
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Tabell 60: Förväntad sammansättning för av fordon år 2030 och 2050, fritt från SOU (2013b)

Bensin
Diesel

2030

2050

7,1%
92,9%

1,5%
98,5%

Enligt SOU (2013b) ökar antalet lätta lastbilar nationellt och regionalt. Trots det
har trafikarbetet för lätta lastbilar i Uppsala antagits följa befolkningsutvecklingen.
För lätta lastbilar har energieffektiviseringstakten antagits vara densamma som för
personbilar (Tabell 51).
Tunga lastbilar
Diesel förväntas vara det dominerande fordonsbränslet under hela referensperioden
enligt Tabell 61.
Tabell 61: Förväntad sammansättning av tunga lastbilar år 2030 och 2050, fritt från SOU
(2013b)

Bensin
Diesel

2030

2050

1,0%
99,0%

1,0%
99,0%

Fossilfrihet på väg (SOU, 2013b) bedömer att trafikarbetet per capita kommer att
öka samt att antalet tunga lastbilar ökar nationellt och regionalt. I Uppsala kommun
bedöms dock trafikarbetet med tung lastbil öka i takt med befolkningen.
För tunga fordon finns inga effektiviseringskrav varför en måttlig energieffektivisering om 0,5% per år från år 2010 har antagits, motsvarande 10% till år 2030 och
20% till år 2050 (SOU, 2013b).

3.8.3 Referensscenario – Stark
Referensscenario – Stark nationell politik bygger på de åtgärder för att minska
användningen av fossila drivmedel inom transportsektorn som föreslås i regeringens utredning Fossilfrihet på väg (SOU, 2013b).
Lätt lastbil
Utvecklingen för bränsletyp för lätta lastbilar i scenariot stark nationell politik antas ske enligt personbilar (se avsnitt 3.7.2.1). Användningen av bensin ökar i förhållande till nuläget. I fossilfrihet på väg (SOU, 2013) är personbilar och lätta fordon sammanslagna i en post varför lätta lastbilars utveckling följer personbilsutvecklingen. Även energieffektivisering antas se enligt personbilar (Tabell 51).
Sammansättningen av fordonstyp visas i Tabell 62.
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Tabell 62: Förväntad sammansättning av bränsletyp för lätta lastbilar år 2030 och 2050 med
stark nationell politik, fritt från SOU (2013b)

Bensin
Diesel
Etanol
Gasbil
Elbil
Laddhybrid

2030

2050

34,0%
34,0%
13,0%
3,0%
8,0%
8,0%

12,0%
12,0%
26,0%
4,0%
24,0%
22,0%

Tunga lastbilar
Enligt Fossilfrihet på väg (SOU, 2013b) kan tunga lastbilstransporter effektiviseras
enligt Tabell 63. I brist på underlag har 50% av lastbilarna antagits vara fjärrlastbilar och resterande 50% har antagits vara distributionslastbilar.
Tabell 63: Energieffektivisering av energibehovet för tunga transporter till år 2030 och 2050
enligt Fossilfrihet på väg (SOU, 2013b), tabell 8.4

Fjärrlastbil
Distributionslastbil

2030

Varav el

2050

Varav el

20%
44%

0%
50%

37%
46%

17%
50%

Tillsammans med figur 13.1 i Fossilfrihet på väg där energianvändningen för
transportsektorn fördelas på drivmedelstyp kan andel drivmedel uppskattas. Fördelningen beskrivs i Tabell 64.
Tabell 64: Förväntad sammansättning av bränsletyp för tunga lastbilar år 2030 och 2050 vid
stark nationell politik, fritt från SOU (2013b), tabell 8.4 tillsammans med figur 13.1 samt
uppskattad teknisk effektivisering fördelat per bränsletyp

Fjärrlastbil
Diesel
Biodiesel
El
Distributionslastbil
Diesel
Biodiesel
El

2030
Andel
bränsletyp

2050
Andel
bränsletyp

2030
Teknisk
effektivisering

2050
Teknisk
effektivisering

70%
30%
0%

22%
61%
17%

20%
20%
0%

35%
35%
0%

40%
10%
50%

28%
22%
50%

35%
35%
0%

40%
40%
0%

55

Institutionen för energi och teknik

Elförbrukningen för distributionslastbilar och fjärrlastbilar ligger kring 14,85 kWh
per mil (Ranch, 2010).

3.8.4 Aktörsscenario
För lätta lastbilar sker samma tekniska utveckling som för personbilar. För distributionslastbilar och fjärrlastbilar sker ingen förändring jämfört med det starka referensscenariot, varken gällande teknisk effektivisering eller bränslekonvertering.
Genom utbildning i sparsam körning bedöms bränsleåtgången kunna minskas med
2% till 2050.

3.8.5 Lokal potential
Genom att fler företag upphandlar klimatvänliga fordon ökar andelen fordonskilometer för fjärrlastbilar som drivs av biodrivmedel till 65% och andelen el till 20%
medan diesel minskar till att täcka 15% av antalet fordonskilometer. För distributionslastbilar ökar andelen eldrift till att utgöra 75% av antalet fordonskilometer. Att
andelen fjärrlastbilar som drivs av el ökar i förhållande till det starka referensscenariot beror i hög grad på att en elväg i Boländerna byggs.
Teknisk effektivisering ökar något i förhållande till det starka referensfallet och
energibehovet för fjärrlastbilar bör kunna minska med 44% enligt antagande. För
distributionslastbilar gäller samma effektivisering av förbränningsmotorn som i det
starka referensfallet.
Samordning av godstransporter, förbättrad citylogistik, minskad tomgångskörning,
ruttoptimering och längre och tyngre fordon gör att antalet fordonskilometer med
samtliga lastbilar kan minskas med 16% till 2050. En del av transporterna med
lastbil antas kunna fraktas med järnväg istället vilket medför att ytterligare 10% av
antalet fordonskilometer minskar. Alla åtgärder och deras effekt visas i Tabell 65.
Åtgärderna bygger i hög grad på rapporten Transporter – underlag till färdplan
2050 (Trafikverket, 2012).
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Tabell 65: Åtgärder för godstransporter, förändring av transportarbete, teknisk effektivisering
och bränslekonvertering i scenariot lokal potential

2020

2030

2050

Konvertering bränsle,
fjärrlastbil

-

-

Konvertering bränsle,
distributionslastbil

-

-

Effektivisering, fjärrlast- bil
Effektivare framdrift,
distributionslastbil, lätt
lastbil
Minskat antal fordonskilometer

-

Biodrivmedel 65%
El 20%
Diesel 15%
El 75%
Diesel 14%
Biodiesel 11%
44%

Förflyttning till järnväg

-5% mindre energi- -5% mindre energiförbrukning
förbrukning
-10% gods på väg
jämfört med referensscenario bas
-

-

-16% gods på väg
jämfört med referensscenario bas
-10% gods på väg
jämfört med referensscenario bas

3.8.6 Total potential
I scenariot Total potential finns det möjlighet att minska energiförbrukningen något
mer än i lokal potential eftersom staten ställer högre krav på miljöprestanda och
hårdare upphandling. Den tekniska effektiviseringen minskar energibehovet med
47% enligt antagande. För distributionslastbilar blir effektiviseringen 60% till följd
av 100% eldrift 2050. Lägre hastighetsgränser och utbildning i sparsam körning
gör att energibehovet minkar med ytterligare 15%. För fjärrlastbilar använder 25%
av fordonsflottan biobränsle och resterande 75% använder el.
Tyngre och längre fordon medför minskat transportarbete och en högre grad av
lastbilstransporterna kan förflyttas till järnväg (21%). Åtgärderna sammanfattas i
Tabell 66. Åtgärderna bygger i hög grad på rapporten Transporter – underlag till
färdplan 2050 (Trafikverket, 2012).
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Tabell 66: Åtgärder för godstransporter, förändring av transportarbete, teknisk effektivisering
och bränslekonvertering i scenariot total potential

Konvertering bränsle,
fjärrlastbil
Konvertering bränsle,
distributionslastbil
Effektivisering, fjärrlastbil
Effektivare framdrift,
distributionslastbil, lätt
lastbil
Minskat antal fordonskilometer

2020

2030

2050

-

-

-

-

Biodrivmedel 75%
El 25%
El 100%

-

-

47%

-15% mindre energi- -15% mindre energiförbrukning
förbrukning
-

Förflyttning till järnväg -

Sammanvägd minskning
i transportarbete

-13% gods på väg
-25% gods på väg
jämfört med referens- jämfört med referensscenario bas
scenario bas
-14% gods på väg
-21% gods på väg
jämfört med referens- jämfört med referensscenario bas
scenario bas
-25% gods på väg
-41% gods på väg
jämfört med referens- jämfört med referensscenario bas
scenario bas
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3.9 Långväga resande
Kategorin långväga resande är till för att uppskatta energiförbrukning och utsläpp
relaterade till Uppsalabornas långväga resande. Trafikslag som beaktas är flyg,
färja och bil (inklusive buss och husbil). Resor med tåg är inte medtagna i modellen eftersom klimatpåverkan från tåg är så pass begränsad i förhållande till övriga trafikslag.

3.9.1 Nuläge
Data för år 2011 för långväga resande bygger på resvaneundersökningar utförda av
WSP (2013). Ett genomsnitt från perioden 2011-2012 har används som underlag i
beräkningarna.
3.9.1.1 Flyg
Med hjälp av resvaneundersökningar har antalet fordonskilometer beräknats för
semesterresor år 2011 och affärsresor för år 2010 i brist på underlag för år 2011.
För flyget görs en uppdelning beroende på om det är affärs- eller semesterresor
som avses. Vidare är flygresorna uppdelade i inrikes- respektive utrikesresor. Utrikesresorna delas in i resor inom Europa samt interkontinentala resor.
En charterresa inom Europa antas vara 6 000 km tur och retur och en reguljärresa 2
000 km tur och retur. Interkontinentala resor antas vara 14 000 km tur och retur,
såväl för charter- som reguljärflyg. För inrikesflyg antas att flyglängden är 1 076
km tor (WSP, 2013).
Antagen beläggning för charterresor inom Europa är 90 % och för reguljärflyg
inom Europa 65%. Samma beläggning antas för interkontinentala resor. För inrikes semesterresor och affärsflyg antas en beläggning om 65% (WSP, 2013).
Antalet personkilometer fås genom att multiplicera antalet fordonskilometer per
resa med det totala antalet resor. Genom att därefter dividera antalet personkilometer med antalet passagerare per flyg får antalet fordonskilometer för respektive
kategori enligt Tabell 67.
Tabell 67: Fordonskm för semesterresor i Europa, interkontinentalt och inrikes för år 2011
(tusen km) (WSP, 2013)

Europa
Fordonskilometer
Antal resor
Personkilometer
Flygplan
Passagerare/flyg
Fordonskm tot.

Charter
6 000
46 000
276 milj.
B737-800
146
1 890 000

Interkontinental
Reguljär
2 000
124 000
248 milj.
B737-800
105
2 362 000
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Charter
14 000
13 500
189 milj.
A330-300
302
626 000

Reguljär
14 000
47 500
665 milj.
A330-300
218
3 050 000

Inrikes
1 076
64 000
69 milj.
B737-600
72
963 000
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För affärsflyg har antalet fordonskilometer beräknats enligt Tabell 68.
Tabell 68: Fordonskm för affärsresor i Europa, interkontinentalt och inrikes för år 2011 (tusen km) (WSP, 2013)

Fordonskilometer
Antal resor
Personkilometer
Flygplan
Passagerare/flyg
Fordonskm tot.

Europa

Interkontinental

Inrikes

Norden

2 000
28 107
56,2 milj.
B737-800
105
535 000

14 000
9 946
139 milj.
A330-300
218
639 000

1 000
34 847
3,5 milj.
B737-600
72
487 000

1 400
15 405
21,6 milj.
B737-601
72
300 000

Utsläppen per km är olika för inrikes och utrikes flyg till följd av olika flygplansmodeller och olika flyghöjd. Följande formel har används för att omvandla koldioxidutsläpp till fordonskilometer:

De olika faktorerna beror på vilken typ av flygresa som avses. Bränsleförbrukningen kommer från flygplanstyperna Airbus och Boeing (Boeing, u.å.a, Boeing, u.å.b,
Airbus, u.å.). Flygbränslet har antagits vara flygfotogen (JET 1A) som släpper ut
3,5 kg CO2 per kg (NTM, 2011). Klimatpåverkan från flyget beräknas som kg CO2
per km multiplicerat med en faktor för ”klimatpåverkan”. Utsläppen vid hög höjd
beräknas ha en större klimatpåverkan än vid marknivå. Korta inrikesresor, låg höjd
ha en faktor om 1,4 och utrikesresor på hög höjd har en faktor och 1,8 (Sigurdson,
2012). Omräkningsfaktorerna redovisas i Tabell 69.
Tabell 69: Omräkningsfaktorer för flygresor

Inrikes
Europa
Interkontinental

kg CO2/kg

kg/l

l/km

4,90
6,30
6,30

0,80
0,80
0,80

4,36
4,51
9,01

Ovanstående värden har främst hämtats från LEAP med undantag för densiteten
som har baserats på ett säkerhetsdatablad för Jet A1 (St1, 2012) där densiteten redovisas inom ett intervall mellan 775 – 840 kg/m3. Utifrån det antogs värdet var
800 kg/m 3 för att underlätta vidare beräkningar.
För semesterresor inom Europa har utsläppen av koldioxid korrigerats ned för att
stämma överens med WSP:s beräkningar till 2,95 kg CO2 per liter bränsle (WSP,
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2013). För affärsresor inom landet och i norden har emissionsfaktorn satts till 3,1
kg CO2 per liter bränsle. För resor inom Europa har emissionsfaktorn satts till 3,0
För interkontinentala resor till 3,3 och 3,4 kg CO2 (reguljär respektive charter) per
liter bränsle och för semesterresor inrikes till 3,0.
3.9.1.2 Färja
I kategorin färjor ingår resor till Finland, Åland, Lettland, Estland och Gotland. I
Tabell 70 redovisas det totala antalet fordonskilometer samt bränsleförbrukning för
respektive kategori för år 2008 eftersom ingen statistik för år 2011 har funnits att
tillgå.
I samtliga fall antas fartygen använda sig av bunkerolja med en utsläppsfaktor om
3,5 kg CO2e/kg bränsle (NTM, 2011).
Tabell 70: Antal fordonskilometer och bränsleförbrukning för färja för år 2008 (WSP, 2013)

km/resa
Antal resor
Personkilometer
Passagerare/färja
Bränsleförbrukning (ton/km)
Fordonskm totalt
Fordonskilometer per år

Finland

Åland

Lettland

Estland

Gotland

878
18 000
15,8 milj.
1 560
0,044
10 100
5 050

307
54 000
16,6 milj.
1 500
0,078
11 100
5 550

985
13 000
12,8 milj.
1 200
0,024
10 700
5 350

804
6 000
4,8 milj.
1 800
0,044
2 700
1 350

400
4 000
1,6 milj.
900
0,044
1 800
900

För resor till Gotland saknas antalet resor för år 2007/2008 varför antalet resor för
år 2000 har använts (WSP, 2013).
3.9.1.3 Bil, buss och husbil
De långväga resorna med bil, buss och husbil är uppdelade på inrikes- och utrikesresor. All biltrafik antas ske med antingen bensin- eller dieselbil, all husbilstrafik
med bensin- eller dieselhusbil och all busstrafik med dieselbuss. I Tabell 71 visas
antal fordonskm och bränsleförbrukning för de olika trafikslagen för långväga resande inrikes år 2011. Bränsleförbrukningen har korrigerats för att stämma överens
med bränsleförbrukning för personbilar (Tabell 43).
Tabell 71: Antal fordonskilometer och bränsleförbrukning för inrikes långväga resor med bil,
buss och husbil år 2011 (WSP, 2013)

Fordonskm
Antal resor
Bränsleförbrukning (l/km)
Fordonskm totalt
Fordonskilometer per år

Personbil, Personbil,
bensin
diesel

Husbil,
bensin

Husbil,
diesel

Buss

516
516
787 360
41 400
0,084
0,068
406,5 milj. 21,4 milj.
203,3 milj. 10,7 milj.

1 000
1 000
0,130
1,0 milj.
0,5 milj.

1 000
1 000
0,130
1,0 milj.
0,5 milj.

558
6 750
0,40
3,8 milj.
1,9 milj.
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För långväga resor utomlands sammanfattas antal fordonskilometer och bränsleförbrukning i Tabell 72.
Tabell 72: Antal fordonskilometer och bränsleförbrukning för utrikes långväga resor med bil,
buss och husbil år 2011 (WSP, 2013)

Personbil, Personbil,
bensin
diesel
Fordonskm
4 000
Antal resor
22 040
Bränsleförbrukning (l/km)
0,084
Fordonskm totalt
88,2
Fordonskilometer per år
44,1 milj.

4 000
1 160
0,068
4,6 milj.
2,3 milj.

Husbil,
bensin

Husbil,
diesel

Buss

6 000
1 600
0,130
9,6 milj.
4,8 milj.

6 000
1 600
0,130
9,6 milj.
4,8 milj.

6 000
1 750
0,4
10,5 milj.
5,3 milj.

Bränsleförbrukningen för buss antas vara samma som för regiontrafiken.

3.9.2 Referensscenario – Bas
Utvecklingen för långväga resande har uppskattats med hjälp av utredningen Fossilfrihet på väg (SOU, 2013b). Vid avsaknad av uppgift har information hämtats på
annat håll.
Flyg
Utrymmet för energieffektivisering inom flygsektorn förväntas vara stort. Enligt
referensscenariot i Fossilfrihet på väg sätts energieffektiviseringen till 0,7% årligen
vilket i sin tur bygger på IEA:s baselinescenario (SOU, 2013b). Detta ger total
effektivisering om 14% till 2030 och 25% till år 2050 jämfört med år 2010. Energieffektiviteten innefattar både tekniska förbättringar och en högre fyllnadsgrad.
3.9.2.1

För år 2030 och år 2050 har trafikarbetet uppskattats genom att linjärextrapolera
historiska data för inrikes semesterflyg baserade på resvaneundersökningar. Resultatet blir att trafikarbetet för inrikes semesterflyg minskar med 25% till 2030 och
59% per person till år 2050 (Tabell 73). Tillsammans med befolkningsökningen i
respektive fall blir den totala minskningen i trafikarbete inte fullt så stor.
Tabell 73: Förändring i trafikarbete för inrikes semesterflyg till år 2030 och 2050 baserat på
linjärutveckling av resvaneundersökningar (WSP, 2013)

Antal fordonskilometer
Förändring per person (%)

2011

2030

2050

963 000
-

723 000
-25%

395 000
-59%

För utrikes semesterresor bedömer Swedavia att flygtrafiken kommer att öka med
60 % per capita till år 2030 (Naturvårdsverket 2012). Dock antas ökningen mattas
av efter 2030 vilket ger totalt 80% ökning per capita jämfört med 2011 till år 2050.
I Tabell 74 visas utvecklingen i antal fordonskilometer för utrikes resande.
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Tabell 74: Antal fordonskilometer för utrikes semesterflygresor baserat på en ökning om
60% till år 2030 och 80% till år 2050 jämfört med 2011

Europa

Interkontinental

Charter
Reguljär
Totalt
Charter
Reguljär
Totalt

2011

2030

2050

1 890 000
2 362 000
4 252 000
626 000
3 050 000
3 676 000

3 024 000
3 779 200
6 803 200
1 001 600
4 880 000
5 881 600

3 402 000
4 251 000
7 653 600
1 126 800
5 490 000
6 616 800

Dessutom har hänsyn tagits till att befolkningen ökar i olika takt i de olika scenarierna.
För affärsflyg har antalet flygresor per capita antagits vara konstant i befolkningsutvecklingen bas och därmed öka med en faktor 1,25 till 2030 och 1,42 till 2050. I
scenariot hög har det totala antalet fordonskilometer antagits vara samma som i
scenario bas och minskar därför per person. Antalet fordonskilometer totalt visas i
Tabell 75.
Tabell 75: Totalt antal fordonskilometer för affärsflyg uppdelat per destination år 2011, 2030
och 2050

Inrikes
Europa
Interkontinental

2011

2030

2050

487 000
835 000
639 000

608 000
1 073 000
821 000

692 000
1 184 000
906 000

3.9.2.2 Färja
För färjetrafik saknas styrmedel såsom koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter varför framför allt stigande oljepriser driver energieffektiviseringen. Enligt referensscenariot i Fossilfrihet på väg (SOU, 2013b) sker en total effektivisering om
14% till år 2030 och 25% till år 2050 jämfört med 2011.
I brist på annat underlag ökar trafikarbetet i samma takt som befolkningsökningen
till år 2030 och 2050.
3.9.2.3 Bil, buss & husbil
Vad gäller energieffektivisering och trafikarbete för bil, buss och husbil antas
samma utveckling som för persontrafik. För att ta hänsyn till att bilflottan förändras
under prognosperioden antas att fordonsflottans sammansättning är samma som för
personbilar år 2030 och 2050 (Tabell 50). För buss och husbil görs ingen förändring i sammansättningen av flottan jämfört med år 2011, d.v.s. busstrafik sker endast med dieselbuss medan husbilar fortsatt körs på diesel och bensin med fördelningen 50/50%.
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Den tillryggalagda sträckan ökar i takt med befolkningen för husvagn och buss. För
långväga resande med bil ökar trafikarbetet enligt persontransporter.

3.9.3 Referensscenario – Stark
För referensscenario stark kommer utvecklingen för långväga resande med bil ske
enligt persontransporter.
I IEA:s scenario BLUE Map/Shift bedöms energieffektivisering och införande av
styrmedel reducera flygplanens energianvändning ytterligare med totalt 30 %. Tillsammans med effektivare flygledning och hantering av flygplanen blir effektiviseringen 43 % till år 2050 (Naturvårdsverket 2012).

3.9.4 Aktörsscenario
För långväga resande med personbil följer utvecklingen aktörsscenariot för transporter med personbil.
SLU och Uppsala universitet har mål om att minska antalet resor per anställd. Uppsala universitet har beslutat att de totala utsläppen från flygresor inte ska öka trots
att antalet anställda ökar. SLU har som mål att minska utsläpp från resande med
10% för samtliga resor till år 2020 jämfört med 2013 och växthusgasutsläpp från
inrikes resande med 20% jämfört med år 2013 till år 2016. Tillsammans bedöms
flygtransporter för affärsflyg kunna minskas med 2% I förhållande till det starka
referensfallet till 2030.
För övriga fordon antas ingen skillnad jämfört med det starka referensscenariot.

3.9.5 Lokal potential
Utvecklingen för långväga resande med personbil följer utvecklingen under persontransporter i scenariot lokal potential.
För affärsresor med flyg bedöms det finnas möjlighet att minska antalet resor med
flyg med virtuella möten, ändrade resepolicys, digitala möten och en överflyttning
till tåg. Ca 25% av alla affärsflyg antas kunna undvikas genom dessa åtgärder till år
2050.

3.9.6 Total potential
Överflyttning till höghastighetståg kan minska resandet med flyg med 16% både
för privatresor och för affärsresor (SOU, 2013). Privata resor med flyg fortsätter
öka fram till 2030 men därefter sker en beteendeförändring som göra att antalet
resor istället minskar och år 2050 är antalet fordonskilometer 60% lägre än år 2011.
Antalet fordonskilometer för affärsresor minskar med 50% under samma tidsperiod.
För flyg antas 30% av flygbränslet kunna bestå av biobränsle 2050 (Naturvårdsverket, 2012, bilaga 8). Utvecklingen har antagits ske linjärt. Kraftigare tag från
stat och på EU-nivå gör att energieffektiviseringen ökar till 50% jämfört med 2011.

64

Institutionen för energi och teknik

För långfärdsbuss antas 40% effektivisering av förbränningsmotorn (Trafikverket,
2012) medan hälften av bussarna antas drivas av biodrivmedel 2050.
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3.10

Arbetsmaskiner

Kategorin arbetsmaskiner omfattar arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruk,
bygg- och industrisektorn, hushåll samt övriga.

3.10.1

Nuläge

I Sverige saknas direkta uppgifter över arbetsmaskiners bränsleförbrukning. Emissionerna modelleras därför utifrån uppgifter om bland annat bestånd, drifttid och
motoreffekt (SMED, 2010). Totalt motsvarar dessa utsläpp cirka 49 228 ton CO2e
år 2011 (RUS, 2014).
Om Uppsala kommun antas ha samma sammansättning av arbetsmaskiner som
övriga landet kan bränsleförbrukningen diesel beräknas. Användning av ett ton
diesel i arbetsmaskin medför CO2e-utsäpp om 3,18 ton (uppskattning enligt Naturvårdsverket, 2007) vilket ger en total användning om 15 480 ton diesel. Fördelningen över utsläpp från arbetsmaskiner nationellt visas i Tabell 76 (Trafikverket,
2012b). Fördelningen i Uppsala har tillsvidare antagits enligt nationell fördelning.
Tabell 76: Fördelning arbetsmaskiner i Sverige (Trafikverket, 2012b)

Sektor
Andel (%)

Entreprenad

Skogsbruk

Jordbruk

Hushåll

Övrigt

41

24

13

12

10

UTREDNINGSMÖJLIGHET: MASKINERNA BÖR FÖLJA ANTAGANDEN
SOM GÖRS OM NÄRINGARNAS UTVECKLING

3.10.2

Referensscenario – Bas

En linjär utveckling av växthusgasutsläppen från arbetsmaskiner inom kommunen
baserad på åren 2005-2009 (RUS, 2013) skulle ge en ökning i utsläppen om 98,5%
till 2030. Dessa siffror bedöms vara för stora. Därför görs ett antagande om att
utsläppen ökar i lika hög grad som befolkningen till år 2030 och till 2050.

3.10.3

Referensscenario – Stark

Ingen skillnad jämfört med referensscenario bas.

3.10.4

Aktörsscenario

Ingen skillnad jämfört med referensscenario bas.

3.10.5

Lokal potential

I scenariot lokal potential antas arbetsmaskiners energiförbrukning kunna minskas
med 10% jämfört med referensscenariot.
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3.10.6

Total potential

Teknisk utveckling och energieffektivisering kan minska utsläppen från arbetsmaskiner i stor utsträckning. Ytterligare utsläppsminskning kan ske genom sparsam
körning, arbetsplanering och samordning av transporter. För arbetsmaskiner finns
stora möjligheter att använda el eftersom många maskiner är stationära eller har
kort arbetsradie vilket gör att de till och med kan vara sladdbundna och inte behöva
batteri eller kan tanka biodrivmedel på plats (Trafikverket, 2012b).
Den uppskattade realiserbara potentialen att minska användningen av fossila bränslen sammanfattas i Tabell 77.
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Tabell 77: Åtgärder för att minska behovet att fossil energi för arbetsmaskiner, möjligheter
att använda förnybar energi och effektiviseringsmöjligheter (Trafikverket, 2012b)

Område

Åtgärd

Effekt

Entreprenad Effektivare maskiner 8-12% minskat energibehov
Effektivare användning 14-35% minskat energibehov
Förnybar energi
25% av kvarvarande fossil energi bör kunna ersättas
med förnybara alternativ. Inblandning i diesel antas
öka till 7% ger total ersättning av fossil energi om
32%.
Sammanvägt
Användningen av fossil energi bör kunna minska
med mellan 45-60% till 2030 och 98% till 2050, det
sistnämnda till följd av en kraftig hybridisering och
elektrifiering av fordon vilket halverar energibehovet.
Jordbruk
Effektivare maskiner 4% minskat energibehov
Effektivare användning 2% minskat energibehov
Förnybar energi
45% av kvarvarande energibehov antas kunna ersättas med förnybara energialternativ enligt antagande.
Tillsammans med 7% inblandning i diesel blir ersättningen 50%.
Sammanvägt
Användningen av fossil energi kan minskas med
34% till 2030 och 55% till 2050. Bättre hydralik mm
gör att energibehovet kan minskas med en femtedel.
Skogsbruk Effektivare maskiner 8% minskat energibehov
Effektivare användning 15% minskat energibehov
Förnybar energi
25% av kvarvarande fossil energi antas kunna ersättas med förnybara alternativ. Tillsammans med inbladning om 7% i diesel kan 30% av den fossila
energin ersättas.
Sammanvägt
Användningen av fossil energi kan minska med 45%
till 2030 och med 77% till 2050. Det totala energibehovet bedöms kunna minska md 40% genom olika
åtgärder.
Hushåll
Effektivare maskiner 11% minskat energibehov
Effektivare användning 0,3% minskat energibehov
Förnybar energi
25% av kvarvarande behov av fossil energi antas
kunna ersättas med förnybara bränslen. Men inblandning om 7% i diesel kan 37% av kvarvarande
fossil energi ersättas.
Sammanvägt
Användningen av fossil energi bedöms kunna minska
med 44% till 2030 och 61% till 2050. Energibehovet
minskar med totalt 30% genom effektiviseringsåtgärder.

För övriga arbetsmaskiner inkl. skotrar sker ingen förändring i förhållande till referensscenariot. Eftersom transportsektorn till stor del elektrifieras till 2050 antas
ytterligare 75 GWh biodiesel kunna användas för drift av arbetsmaskiner i förhållande till tabellen som ersätter fossil diesel vilket motsvarar 85% biodiesel av det
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totala energibehovet 2050. För arbetsmaskiner har ingen hänsyn tagits till ett ökat
behov av el vilket är en konsekvens av ökad hybridisering och elektrifiering. I
LEAP simuleras ovanstående som effektivisering av det totala energibehovet, uppdelat på fossil och förnybar diesel.
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3.11

Övrigt

Under kategorin övrigt ingår energi som används i militär- och transportsektorn.

3.11.1

Nuläge

Kategorin bygger på uppdelningen i SCB:s statistik och innefattar olja och fjärrvärme. Slutlig energianvändning visas i Tabell 78.
Tabell 78. Energianvändning samt normalårskorrigerad energianvändning för uppvärmning.

Energibärare

Energianvändning
(MWh)

Energianvändning* (MWh)

6 732
1 038
31 864
2 821
42 455

7 709
36 487
44 196

Fjärrvärme
Kyla
Olja
El
Totalt
*

Normalårskorrigerat

3.11.2

Referensscenario – Bas

Energieffektiviseringen för värme har antagits vara 0,7% per år fram till år 2050
(Energimyndigheten, 2012e). För kyla har energieffektiviseringen antagits vara lika
stor som för värme, d.v.s. 0,7% per år.

3.11.3

Referensscenario – Stark

Ingen skillnad jämfört med Referensscenario - Bas.

3.11.4

Aktörsscenario

Ingen skillnad jämfört med Referensscenario - Bas.

3.11.5

Lokal potential

Ingen skillnad jämfört med Referensscenario - Bas.

3.11.6

Total potential

Vid total potential ersätts olja av biobränsle till 2050. Förbränning av olja och
biobränsle har antagits ha samma verkningsgrad.
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4 Omvandling
Under denna kategori samlas produktion av fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och elektricitet samt distributionen. Dessutom tillkommer energi från vindkraft, sol och produktion av biogas, biodrivmedel och biobränslen.

4.1 Överföring och distribution
Denna kategori är till för att beskriva förluster i överföring och distribution.

4.1.1 Nuläge
I Tabell 79 visas distributionsförlusterna. Förlusterna i överföringen av fjärrvärme,
fjärrkyla och ånga är beräknad utifrån levererad energi/producerad energi. Förlusterna i elnätet (transformering och transferering) är antagna till 4% (Karlsson,
2013). Förlusterna om 10% för fjärrvärme är vägt mellan de olika distributionsanläggningarna.
Tabell 79: Distributionsförluster för respektive energibärare (Karlsson, 2013)

Överföringsförluster år 2011 (%)
Fjärrvärme
Fjärrkyla
Ånga
El

10
10
20
4

4.1.2 Referensscenario – Bas
Värmeförlusterna i distributionsnäten var lika stora år 2050 trots att arbetet med att
minska värmeläckaget pågår fortlöpande (Vattenfall Värme Uppsala, 2011).

4.1.3 Referensscenario – Stark
Ingen skillnad jämfört med Referensscenario - Bas

4.1.4 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenario - Bas

4.1.5 Lokal potential
Ingen skillnad jämfört med Referensscenario - Bas.

4.1.6 Total potential
Ingen skillnad jämfört med Referensscenario - Bas.
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4.2 Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktionen består av två underkategorier: utgående produkt och omvandlingsprocess. Utgående produkt är i det här fallet värme. Under kategorin processer ligger de olika anläggningarna för fjärrvärme och närvärme. Dessa består av
Vattenfalls anläggning i Boländerna och närvärme från anläggningar i Storvreta,
Vänge, Bälinge och Björklinge.

4.2.1 Nuläge
Verkningsgraden för Vattenfalls värmekraftverk i Boländerna är cirka 90,6 % (beräknad utifrån producerad energi/tillförd energi) och produktionen uppgick år 2011
till cirka 1 324 000 MWh (Vattenfall Värme Uppsala, 2012). För närvärmeanläggningarna i Storvreta är verkningsgraden 90% (2011) och produktionen cirka 13 600
MWh per år. År 2011 bestod bränslet till ca 97% av trä medan resterande 3% utgjordes av olja (Vattenfall Värme Uppsala, 2012). Bionär har tre anläggningar i
kommunen. I Bälinge produceras ca 1 500 MWh värme årligen och i Vänge produceras ca 2 800 MWh värme. Båda anläggningarna använder pellets som bränsle. I
Björklinge distribueras ca 3 000 MWh från spillvärme som köps in. Antagen verkningsgrad är 90% för samtliga av Bionärs anläggningar.
Under kategorin bränsleråvara (fuel share) ligger de bränslen som används för att
producera fjärrvärme i Uppsala. I Tabell 80 visas de historiska bränslen (andel av
produktionen) som används för fjärrvärmeproduktionen i Boländerna.
Tabell 80: Bränslesammansättning i % för Vattenfalls värmekraftverk i Boländerna för åren
1990, 2000, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 & 2011 (Karlsson, 2013)

Bränsle
Avfall
Torv
El
Olja
Spillvärme
Trä
Kol

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

33
34
10
5
4
0
14

33
30
10
3
7
17
0

48
34
6
4
1
7
0

52
25
6
4
1
6
6

57
23
6
8
2
4
-

55
33
6
3
2
1
-

53
35
6
2
2
2
-

43
39
5
5
2
6
-

48
33
5
6
1
7
-

Eftersom utsläppen för el som används till fjärrvärme har allokerats till slutanvändningen kommer andelen el sättas till noll i bränslesammansättningen år 2011
(Tabell 80). Orsaken är att utsläppen för el annars dubbelräknas.

4.2.2 Referensscenario – Bas
Verkningsgraden för fjärrvärmeproduktionen antas vara oförändrad till år 2050.
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Bränslemixens sammansättning år 2030 och 2050 antas enligt Tabell 81 för Vattenfalls bränslemix år 2030 och 2050. Bränslemixen är framtagen i samarbete med
Vattenfall. Förbränningen av avfall antas vara lika stor 2050 som år 2011 (ca 1 000
GWh). Vid den lägre befolkningstillväxten sjunker värmebehovet till 2050 vilket
gör att andelen avfall i bränslemixen ökar. Torv antas användas som reglerbränsle.
Tabell 81: Bränslesammansättning i % för Vattenfalls värmekraftverk i Boländerna för åren
2030 och 2050 vid låg befolkningstillväxt i referensscenario bas

2030
2050

Avfall

Torv

El

Olja

Spillvärme

Trä

Kol

50%
54%

31%
27%

5%
5%

5%
5%

1,5%
1,5%

7,5%
7,5%

0,0%
0,0%

Vid en hög befolkningstillväxt kommer istället värmebehovet att öka vilket gör att
andelen avfall minskar. Bränslesammansättningen vid en högre befolkningstillväxt
visas i Tabell 82.
Tabell 82: Bränslesammansättning i % för Vattenfalls värmekraftverk i Boländerna för åren
2030 och 2050 vid hög befolkningstillväxt i referensscenario bas

2030
2050

Avfall

Torv

El

Olja

Spillvärme

Trä

Kol

47%
46%

34%
35%

5%
5%

5%
5%

1,5%
1,5%

7,5%
7,5%

0,0%
0,0%

För värmeverket i Storvreta och för bionärs närvärmeanläggningar görs ingen förändring i bränslesammansättning till år 2050.

4.2.3 Referensscenario – Stark
I referensscenario – stark är energieffektiviseringen högre vilket gör att värmebehovet minskar något. Förbränningen av avfall antas vara konstant (ca 1 000 GWh)
vilket gör att andelen torv minskar i förhållande till referensscenario – bas. Den
antagna bränslemixen visas i Tabell 83.
Tabell 83: Bränslesammansättning i % för Vattenfalls värmekraftverk i Boländerna för åren
2030 och 2050 vid låg befolkningstillväxt i scenariot stark nationell politik

2030
2050

Avfall

Torv

El

Olja

Spillvärme

Trä

Kol

51%
56%

30%
25%

5%
5%

5%
5%

1,5%
1,5%

7,5%
7,5%

0,0%
0,0%

Vid en hög befolkningstillväxt blir bränslemixen istället enligt Tabell 84.
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Tabell 84: Bränslesammansättning i % för Vattenfalls värmekraftverk i Boländerna för åren
2030 och 2050 vid hög befolkningstillväxt i scenariot stark nationell politik

2030
2050

Avfall

Torv

El

Olja

Spillvärme

Trä

Kol

48%
50%

33%
31%

5%
5%

5%
5%

1,5%
1,5%

7,5%
7,5%

0,0%
0,0%

För värmeverket i Storvreta och för bionärs närvärmeanläggningar görs ingen förändring i bränslesammansättning till år 2050.

4.2.4 Aktörsscenario
Målet för Vattenfall Värme Uppsala är att nå klimatneutral produktion år 2030.
Detta ska inledas med en ökad inblandning av trä i torven, till dess att ett helt nytt
verk med förnybara bränslen tas i drift omkring år 2020. Den nya anläggningen ska
använda sig av biobränslen såsom träspån, skogsbränslen, energiskog och halm
(Karlsson, 2011).
Träinblandningen i den totala bränslemixen ökade från 2% år 2009, till 6% år
2010. Målet var 9% träinblandning i torven år 2011 men inblandningen blev endast
7%. Genom att erbjuda större kunder koldioxidkompenserad fjärrvärme förväntas
andelen biobränslen i bränslemixen öka ytterligare. Koldioxidkompensation innebär att Vattenfall utökar träinblandningen i bränslemixen för att få ned klimatpåverkan från produktionen. Vattenfall förväntar sig att öka andelen biobränslen varje
år framöver (Vattenfall Värme Uppsala, 2012).
I LEAP-modellen antas torv ersätts med biobränslen år 2020, då den nya anläggningen tas i drift. Innan driftsättningen sker en gradvis nedtrappning av torv enligt
Tabell 85. Träinblandningen antas utgöra maximalt 25% av trä/torv-blandningen
(Karlsson, 2014).
Förbränningen av avfall antas vara lika stor år 2050 som år 2011 (ca 1 000 GWh).
Tabell 85: Gradvis ökning av trä i torv/träblandningen i värmekraftverket i Boländerna enligt
antagande (% av total bränslemix)

Bränsle

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Torv (%)
Trä (%)

33
7

33
7

33
7

32
8

32
8

31
9

31
9

30
10

30
10

0
40

Verkningsgraden för fjärrvärmeproduktionen är oförändrad fram till år 2050. Vattenfalls mål är att ha en klimatneutral produktion år 2030 medan detta kan ske antingen genom att klimatkompensera eller ersätta olja med bioolja (Karlsson, 2013).
I modellen har det senare alternativet antagits. För anläggningen i Storvreta gäller
att oljan är ersatt med bioolja år 2030
Genom att minska effekttoppar till följd av att införa effekttaxa kan andelen olja
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minskas till att utgöra 3% av bränslemixen år 2030. Andelen plast i avfallet kan
komma att minska något till följd av Uppsala Vattens och Uppsalahems informationskampanjer för att öka utsorteringen. Dock har ingen hänsyn tagits till detta i
modellen.

4.2.5 Lokal potential
Vattenfall har tidigare uppskattat att avfall till 80% utgörs av biobränsle (resterande
20 % består av plast) (Vattenfall Värme Uppsala, 2012). Från 2013 görs mätningar
med C-14 metoden, vilket kommer att ge årligen uppmätta värden. Plastandelen i
avfallet har visat sig ligga kring 40%.
Tänkbara möjligheter för att nå klimatneutral produktion trots plastinnehållet är
exempelvis koldioxidkompensation från fjärrvärmekunderna i kombination med en
ökande andel bio-plast.
År 2030 antas avfallet från kommunen kunna innehålla 25% bioplast och år 2050
50% bioplast vilket medför att utsläppen reduceras med motsvarande andel (Karlsson, 2013). Den avfallsmängd som härrör från kommunen motsvarar ca 12% av
den totala avfallsmängden. Därmed ersätts 6% av det fossila plastinnehållet av
bioplast till år 2050. Genom ytterligare åtgärder för att minska effekttoppar kan
användningen av olja minska med 1%-enhet (bland annat genom energilagring och
beteendeförändringar).
Förbränningen av avfall antas vara lika stor år 2050 som år 2011 (ca 1 000 GWh).

4.2.6 Total potential
Om styrmedel införs som begränsar eller till och med förbjuder plastanvändning
antas bioplast kunna ersätta fossil plast med 75% till 2050.
Förbränningen av avfall antas vara lika stor år 2050 som år 2011 (ca 1 000 GWh).
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4.3 Fjärrkylaproduktion
Strukturen för fjärrkylaproduktion är densamma som för fjärrvärmeproduktion med
två underkategorier, utgående produkt och processer.

4.3.1 Nuläge
Verkningsgraden var år 2011 ca 135% och historisk produktion ca 39 000 MWh
per år (Sigurdsson, 2014). I Tabell 86 visas bränslesammansättningen för produktion av fjärrkyla. Elens andel minskar till fördel för avfall. Ingående el antas vara
nordisk elmix.
Tabell 86: Bränsleandelar (%) för fjärrkyla för åren 1990, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 & 2011 (Sigurdsson, 2014)

Bränsle

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Avfall
El

0
100

0
100

0
100

50
50

52
48

79
21

84
16

85
15

79
21

4.3.2 Referensscenario – Bas
Andelen avfall i fjärrkylaproduktionen har antagits vara 80% år 2050. Överföringsförlusterna och verkningsgraden beräknas vara samma år 2030 och år 2050 som år
2010.

4.3.3 Referensscenario – Stark
Ingen skillnad jämfört med Referensscenario - Bas

4.3.4 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenario – Bas
UTREDNINGSBEHOV: VOLYMFÖRÄNDRINGAR I FRAMTIDEN?

4.3.5 Lokal potential
I potentialscenariot antas 25% av plasten i avfallet ersättas av bioplast till 2030 och
50% av avfallet till 2050. Dock gäller detta endast den avfallsmängd som härrör
från kommunen vilken utgör ca 12% av den totala avfallsmängden. Därmed ersätts
6% av det fossila plastinnehållet av bioplast till år 2050.

4.3.6 Total potential
Om styrmedel införs som begränsar eller till och med förbjuder plastanvändning
kan bioplast ersätta plast med 75% till 2050.
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4.4 Ångproduktion
Strukturen för ånga är densamma som för fjärrvärmeproduktion med två underkategorier, utgående produkt och processer.

4.4.1 Nuläge
I Tabell 87 visas bränslemixen för produktion av ånga (Sigurdsson, 2014). Ånga
produceras från el och avfall samt en liten andel olja där avfallets andel minskar till
fördel för el. Ingående el i produktionen antas vara av nordisk elmix. Produktionen
var år 2011 ca 111 700 MWh med en verkningsgrad om 69% (Sigurdsson, 2014).
Tabell 87: Bränsleandelar (%) för ånga för åren 1990, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 & 2011 (Sigurdsson, 2014)

Bränsle
El
Olja
Avfall

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2
0
98

2
0
98

3
1
96

4
0
96

4
0
96

4
1
95

3
0
97

7
1
92

7
0
93

4.4.2 Referensscenario – Bas
Verkningsgraden för ångproduktion antas vara oförändrad fram till 2050.
År 2030 antas andelen olja för ångproduktion vara noll medan elektricitet och avfall står för 3 respektive 97%. Detta baseras på 2009 års värde.

4.4.3 Referensscenario – Stark
Ingen skillnad jämfört med Referensscenario – Bas.

4.4.4 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenario – Bas.

4.4.5 Lokal potential
I potentialscenariot ersätts 25% av plasten i avfallet av bioplast till 2030 och 50%
av avfallet till 2050. Dock gäller detta endast den avfallsmängd som härrör från
kommunen vilken utgör ca 12% av den totala avfallsmängden. Därmed ersätts 6%
av det fossila plastinnehållet av bioplast till år 2050.

4.4.6 Total potential
Om styrmedel införs som begränsar eller till och med förbjuder plastanvändning
kan bioplast ersätta plast med 75% totalt till 2050.
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4.5 Vattenfalls Elproduktion
Två av Vattenfalls anläggningar i Boländerna är kraftvärmeverk. Detta innebär att
anläggningarna producerar både el och värme. I LEAP kan detta simuleras genom
att ange en samprodukt till den utgående energibäraren. Problemet är att samprodukten (i detta fall elektricitet) skulle få samma utsläppsfaktor och bränslemix som
fjärrvärme, något som inte stämmer överens med verkligheten. Fjärrvärme produceras i 5 olika anläggningar, medan elproduktion enbart förekommer i två av dessa.
Därför modelleras elproduktionen i Uppsala separat från fjärrvärme i LEAPmodellen.

4.5.1 Nuläge
I Uppsala producerades ca 271 000 MWh el år 2011 (Vattenfall Värme Uppsala,
2012). Historisk bränslemix visas i Tabell 88. Eftersom kol normalt sätt inte används i för elproduktion har denna ersatts med torv för år 2011 i modellen.
Tabell 88: Bränsleandelar (%) för el åren 1990, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 &
2011 (Sigurdsson, 2014)

Bränsle
El
Olja
Kol
Torv
Trä
Avfall

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3
6
58
34
0
0

3
14
64
13
6
0

2
3
79
16
0
0

2
5
17
65
12
0

2
7
0
78
13
0

2
5
0
89
4
0

2
4
0
91
3
0

2
5
0
70
12
13

2
5
10
55
13
15

I modelleringen kommer dock bränslemixen att simuleras som 100% el för basåret.
Det beror på att vi i första han vill använda oss av historiska data gällande utsläpp.

4.5.2 Referensscenario – Bas
I bränslemixen har kol ersatts med torv till år 2030 (Karlsson, 2014). Verkningsgraden för elproduktion antas oförändrad fram till 2050. Produktionsvolym antas
vara samma år 2050 som för år 2011

4.5.3 Referensscenario – Stark
Ingen skillnad i förhållande till referensscenario – bas.

4.5.4 Aktörsscenario
I bränslemixen antas torv fasas ut till förmån för biobränsle till år 2020 med maximal inblandning om 25% i torv/trä-blandningen (Karlsson, 2014). Dessutom är olja
ersatt av bioolja år 2030 till följd av att Vattenfall uppnår målet om klimatneutral
produktion. Utfasningen sker enligt Tabell 89. Ingående el antas vara nordisk elmix.
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Tabell 89: Gradvis nedtrappning av torv i Vattenfalls anläggningar enligt antagande (% av
total bränslemix)

Bränsle

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Torv (%)
Trä (%)

65
13

64
14

63
15

62
16

61
17

61
17

60
18

59
19

58
20

0
78

Genom att minska effekttoppar till följd av införsel av effekttaxa kan andelen olja
minskas till att utgöra 3% av bränslemixen.

4.5.5 Lokal potential
I scenariot lokal potential ersätts 25% av plasten i avfallet av bioplast till 2030 och
50% av avfallet till 2050. Dock gäller detta endast den avfallsmängd som härrör
från kommunen vilken utgör ca 12% av den totala avfallsmängden. Därmed ersätts
6% av det fossila plastinnehållet av bioplast till år 2050. Genom ytterligare åtgärder för att minska effekttoppar kan användningen av olja minska med 1%-enhet
(bland annat genom energilagring och beteendeförändringar).

4.5.6 Total potential
Om styrmedel införs som begränsar eller till och med förbjuder plastanvändning
kan bioplast ersätta plast med 75% totalt till 2050.
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4.6 Spillvärme
4.6.1 Nuläge
År 2011 användes ca 44 GWh spillvärme i kommunen för uppvärmningsbehov.
Spillvärmen tas huvudsakligen från kommunens reningsverk och distribueras av
Vattenfall.

4.6.2 Referensscenario – Bas
I referensscenario – Bas antas ingen förändring i förhållande till nuläget.

4.6.3 Referensscenario – Stark
I referensscenario – Stark antas ingen förändring i förhållande till nuläget.

4.6.4 Aktörsscenario
I aktörsscenariot antas ingen förändring i förhållande till nuläget.

4.6.5 Lokal potential
Det finns potential att ta tillvara ytterligare värme från reningsverket. Spillvärmen
antas kunna användas för uppvärmningsbehov och därmed ersätta motsvarande
energi fjärrvärme. Vid lokal potential antas ytterligare 26 GWh tas tillvara vilket
gäller efter värmeväxling medan distributionsförlusterna antas vara lika stora som
för fjärrvärme. Kapaciteten för att återvinna spillvärmen ökar linjärt till 2030.
Troligtvis skulle ca 25% av energibehovet krävas i insatsenergi för att driva värmepumpar. Ingen hänsyn har tagits till detta.

4.6.6 Total potential
I total potential antas totalt 56 GWh värme från reningsverket kunna återanvändas.
Siffran om 56 GWh antas gälla efter värmeväxling medan distributionsförlusterna
antas vara lika stora som för fjärrvärme från produktionen i Boländerna. Kapaciteten för att återvinna spillvärmen ökar linjärt till 2030.
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4.7 Solelproduktion
4.7.1 Nuläge
Den totala installerade effekten solel i Uppsala kommun uppskattas 2011till 150
kW baserat på nedanstående.
Användningen av solel är idag liten i Uppsala medan marknaden utvecklas snabbt.
Under 2012 ökade installationstakten av solceller i Sverige med 91 % (Lindahl,
2014), från 4,4 MW 2011 till 8,4 MW 2012. Detta återspeglas delvis i utbetalningarna av solstödet som inrättades 2009 som ökade med 68 % mellan 2011 och 2012.
Att utbetalningarna inte hänger med installationstakten kan delvis förklaras med att
systemen blir billigare, vilket betyder att allt fler väljer att installera utan stöd, men
vilket också leder till att stödet räcker längre. För 2011 har den totala installerade
effekten i Uppsala beräknats baserat på den nationella installerade effekten viktat
mot Uppsala läns andel av det totala antalet beviljade solelstöd i Sverige fram till
2011 (Energimyndigheten, 2013a). Enligt uppgifter från Länsstyrelsen i Uppsala
län var 48 av de totalt 53 beviljade stöden i länet från sökande i Uppsala kommun
fram till oktober 2013 (Länsstyrelsen, 2013). Av de fem återstående utbetalade
stöden i länet antogs två av dessa komma från den ekonomiska föreningen Solel i
Sala & Heby, vilka är av betydelsefull storlek. Ett av dem, med en märkeffekt på
78 kW, installerades innan utgången för basåret (juli 2010) och ligger i Heby
kommun. Utifrån dessa antaganden uppskattas den totala installerade effekten solel
i Uppsala kommun 2011 till 150 kW. Utvecklingen har efter det gått mycket fort,
2013 beräknas den installerade effekten uppgå till över 1 MW i Uppsala kommun,
med en ökning på 450 kW sedan året innan. I Figur 2 redovisas den historiskt beräknade installerade effekten fram till 2013 uppdelat på aktörer i och utanför UKP.
En prognos för 2014 och 2020 är sedan gjord som för aktörerna i UKP bygger på
insamlade uppgifter om utbyggnadsplaner och för övriga aktörer på att utbyggnaden fortsätter i samma takt som under 2013.
För solceller antas en installerad effekt om 1 kW medföra en energiproduktion om
1 MWh per år vilket motsvarar en utnyttjandefaktor om 11,4% (Lingfors, 2014).

4.7.2 Referensscenario
I referensscenariot antas solcellsutbyggnaden i Uppsala kommun fortsätta i samma
takt som under år 2013, det vill säga öka med 450 kW per år fram till 2050.
År 2012 tillsatte regeringen Utredningen om nettodebitering av el (Fi 2012:06) och
i juni 2013 överlämnades svaret till finansminister Anders Borg i form av betänkandet ”Beskattning av mikroproducerad el m.m.” (SOU 2013a). Istället för nettodebitering föreslogs en ersättning på 60 öre per försåld kWh. Förslaget har reviderats i ett par omgångar, men det senaste förslaget (våren 2014) gäller både fysiska
och juridiska personer, dock med en maximal huvudsäkring på 100 A, vilket medför att större fastighetsägare inte omfattas av skattelättnaden. Maximalt kan 30
MWh försåld el ersättas per år, dvs. 18 000 kr, men mikroproducenten ska dock
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vara nettokonsument av el. Skatteåterbäringen sker på inkomstdeklarationen, vilket
fått viss kritik, eftersom avräkning direkt på elräkningen skulle ge en mer direkt
feedback på hur mycket mikroproducenten har fått tillbaka för sitt överskott. Förutom skatterabatten, kan mikroproducenten sälja elcertifikat och överskottet till elhandelsbolag. Det har dock varit oklart om mikroproducenter ska räknas som näringsidkare vid försäljning av el till elhandelsbolag eftersom skatteverket och regeringen gett olika besked i frågan, något som skapat osäkerhet hos många privatpersoner och företag. Kritik har också riktats mot att begräsningen gäller juridisk person, vilket innebär en försumbar skattelättnad för större företag. En skattelättnad
per anläggning skulle göra det intressantare för företag (Öhnell, 2014). Förslaget
var tänkt att träda i kraft 1 juli 2014, men fick inte godkänt i Europaparlamentet.
Eftersom det är val hösten 2014 kommer en trolig rödgrön regering föreslå nettodebitering istället. Det skulle förmodligen innebära samma ekonomiska förutsättningar för mikroproducenterna, men att regelsystemet blir enklare.
Sedan 2009 har privatpersoner och företag kunnat ansöka om investeringsbidrag
för solcellsanläggningar, vilket har gjort att utbyggnaden i Sverige tog fart. Sedan
2008 har den totala installerade effekten vuxit från 8 till 43 MW (Lindahl, 2014).
Den senaste stödsystemsperioden pågår åren 2013-2016 och totalt finns 210 miljoner i potten. Pengarna kommer med största sannolikhet ta slut redan 2014 vilket
innebär att solcellsinstallationerna kan väntas avta då intresserade väntar med att
installera i hopp om att en ny stödperiod ska utlysas. I referensscenariot antas antingen skattereduktion eller nettodebitering tillsättas senast 2016. Detta kommer att
stimulera utbyggnaden mer än det nuvarande stödsystemet eftersom det idag är
svårt att veta om en ska bli tilldelad stöd eller inte, och har därför fungerat mer som
en bonus. Det som också blir avgörande är om stödsystemet kommer att omfatta
större företag och organisationer.

4.7.3 Aktörsscenario
Aktörerna i UKP:s solfokusgrupp har åtagit sig att installera solenergi de kommande åren i större omfattning än vad som anges i referensscenariot. I Tabell 90
återges aktörernas planer under de kommande åren fram till 2020.

Tabell 90: Planerade installationer av solenergi för aktörerna i solfokusgruppen

Aktör
Akademiska hus
Ihus
Landstinget
Uppsalahem
Uppsala kommun
Vasakronan
Totalt

t.o.m. 2013 (kW)

t.o.m. 2014 (kW)

t.o.m. 2020 (kW)

22
10
33
100
50
215

22
32
105
100
200
460

22
32
1 605
1 000
200
2 860
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I februari 2014 antogs kommunens nya ”Miljö- och klimatprogram 2014-2023”
(Uppsala kommun, 2014). I etappmål 2 ska kommunen nå 30 MW solel till 2020,
samt 100 MW till 2030. Som ett första steg för att underlätta för aktörer att installera solceller har plan- och byggnadsnämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda hur bygglovsförfarandet ska förenklas vid installation av solceller
och solfångare. I förslaget till de nya riktlinjerna står det bland annat att ”... ingen
avgift tas ut i samband med bygglov och startbesked för solceller och solfångare”
och att ”vid framtagande av nya detaljplaner överväga om det ska införas minskad
bygglovsplikt, så att solceller och solfångare kan uppföras utan bygglov.” Aktörerna i UKP:s solfokusgrupp har uttryckt ett visst missnöje med handläggningen av
bygglov under tidigare regelverk, därför kommer det nya regelverket förmodligen
leda till att fler tar steget att installera solenergi både i och utanför fokusgruppen.
Det är svårt att förutse vilken effekt förenklade bygglovsregler, och vad antingen
nettodebitering eller skattereduktion som diskuterats tidigare kommer att ha för
effekt på utbyggnadstakten. Målet om 30 MW kan komma inom räckhåll, men det
är då viktigt att aktörerna i UKP visar vägen redan innan det förväntade stödsystemet är på plats om målet ska uppnås i tid.
MW
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Figur 2. Den fram till 2013 (”historiskt”) beräknade installerade effekten av solceller, samt
den prognostiserade utbyggnaden fram till 2020 i Uppsala kommun uppdelat i ”aktörer” i och
utanför UKP (”UK, övriga”). Målet på 30 MW till 2020, finns redovisat som en referens på
diskrepansen mellan mål och prognos

Under vintern 2013/2014 genomfördes en enkätundersökning bland kommunens
fastighetsägare med frågor kring solenergi. Bland annat frågades hur mycket solenergi de kommer att ha installerat 2020. Tabell 91 visar utfallet av studien. Svarsfrekvensen var tyvärr låg, därför gjordes ett försiktigt antagande vid extrapoleringen av svaren; att av de som inte svarat, kommer ingen att installera solenergi fram
till 2020. Av tabellen framgår att målen i miljö- och klimatprogrammet ligger i
linje med fastighetsägarnas planer (jämför understruken totalpotential i Tabell 91).
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Tabell 91. Utfall av enkätstudie där fastighetsägare fick svara på hur mycket solceller (kW),
respektive solvärme (årsutbyte i kWh) de kommer att ha installerat år 2020. Resultaten är
även extrapolerade till kommunnivå

Småhus Lantbruk
Svarsfrekvens
Total PV (kW) av svarande
Kommunnivå (MW)
Total solvärme av svarande
(kWh/år)
Kommunnivå (MWh/år)

BRF

Lokaler Industrier Totalt

40 %
120
7,2
170

42 %
180
11
35

27 %
140
0,4
150

24 %
3 200
11
470

29 %
490
1,9
440

34 %
4 100
32
1 600

12 000

2 100

440

810

830

15 000

4.7.4 Lokal potential
Den lokala potentialen antas ligga i linje med aktörsscenariot. Fram till 2050 antas
den installerade effekten av solceller i kommunen kunna öka till 300 MW. Solvärme antas inte få någon betydande roll i det framtida energisystemet i Uppsala,
då solceller har blivit mer ekonomiskt intressant de senaste åren både vad gäller
direkt elbehov och indirekt för uppvärmning via en värmepump.

4.7.5 Total potential
En studie genomförd vid Uppsala universitet 2013 visar att den totala potentialen
för solel, om hustaken i kommunen utnyttjas fullt ut med en area om 8,8 km2, uppgår till ungefär 1,3 GW år 2050 (Hammam et al. 2013). Detta skulle innebära att
ungefär hälften av elbehovet täcks av solceller i kommunen, vilket kanske inte är
önskvärt ur energisäkerhetspunkt, då produktionen skulle variera kraftigt över året
och ända ner till timbasis. Om en förstärkning av vissa delar av elnätet görs uppskattas 600 MW solel vara möjligt att installera till 2050.
UTREDNINGSBEHOV: TAKYTOR FÖR VARJE ENSKILD MEDLEM I
FOKUSGRUPPEN FÖR ATT BERÄKNA ANDEL AV TOTAL TAKYTA I
UPPSALA KOMMUN
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4.8 Vindkraft
4.8.1 Nuläge
I dagsläget finns två vindkraftverk med sammanlagt 425 kW installerad effekt i
Uppsala kommun (Energimyndigheten, 2013b). En utnyttjandegrad om 20% har
antagits.
4.8.2 Referensscenario
I referensscenariot sker ingen utbyggnad av vindkraften.

4.8.3 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

4.8.4 Lokal potential
Vectura utförde 2011 ett förslag till vindbruksplan där två intressanta områden
pekas ut med sammanlagt 185 verk och med en elproduktion om 387,2 GWh
(Vectura, 2011). Dessutom anges ett riksintresseområde för vindbruk som inte för
närvarande är aktuellt för vindkraftsetablering på grund av konflikt med försvarets
intresse.

4.8.5 Total potential
Om försvaret ändrar uppfattning finns potential för ytterligare utökad elproduktion
från vind i kommunen till totalt 463 GWh per år.
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4.9 Biobränsle
4.9.1 Behov av biobränsle i Uppsala kommun
Behovet av biodrivmedel har tagits ur LEAP och visas i Tabell 92. Behovet beskriver det totala behovet av biodrivmedel i respektive scenario under givna förutsättningar år 2050 i GWh.
Tabell 92: Behov av biodrivmedel i Uppsala kommun i respektive scenario år 2050 i GWh

Scenario
Referensscenario Bas
Referensscenario Hög
Stark nationell politik Bas
Stark nationell politik Hög
Aktörsscenario
Lokal potential
Total potential

Biodiesel

Bioetanol

Biogas

0
0
39
47
164
1001
174

32
39
256
309
289
165
28

49
59
52
63
97
55
96

1

Biodiesel minskar mellan aktörsscenariot och scenariot lokal potential till följd av att biogas kan
användas för regionbussar som ersätter behovet av biodiesel. Därefter ökar biodiesel i total potential
till följd av en högre användning i arbetsmaskiner

Observera att inbladning av biodiesel i diesel, etanol i bensin och bensin i etanol
inte har tagits med i tabellen ovan och måste beräknas separat.
Produktion av biodrivmedel (GWh) i respektive scenario visas i Tabell 93.
Tabell 93: Produktion av biodiesel, biogas och fasta biobränslen i Uppsala kommun år 2050

Scenario
Referensscenario Bas
Referensscenario Hög
Stark nationell politik Bas
Stark nationell politik Hög
Aktörsscenario
Lokal potential
Total potential

Biodiesel

Biogas

Fasta biobränslen

34

28
28
28
28
39
60
95

382

4.9.2 Biogas
4.9.2.1 Nuläge
I dagsläget produceras biogas vid fyra anläggningar i Uppsala kommun; Kungsängsverket, Kungsängens gård och Storvreta ARV som drivs av Uppsala Vatten
och Funbo-Lövsta som drivs av SLU. Kungsängens gård tar emot avfall från hushåll, verksamheter, butiker och industriavfall (slakteriavfall, fiskrens och avfall
från livsmedelsrelaterad förädlingsindustri). Den största delen av substratet består
av slakteriavfall och drygt hälften av hushållsavfallet kommer från invånare i
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kommunen. Anläggningen producerade år 2011ca 21,4 MWh biogas varav 87%
uppgraderades till fordonsgas, 10% användes för intern uppvärmning och resterande 3% facklades bort (Uppsala vatten, 2012). År 2011 behandlades 17 700 ton
organiskt hushållsavfall och 2 100 ton industriavfall. Vid Kungsängsverket rötas
slam från den egna vattenreningen. Årligen produceras ca 12 GWh biogas som
används till el och värmebehov för internt bruk (Biogas Öst, 2014). Vid Storvreta
ARV rötas även här slam från den egna vattenreningen som använd för intern uppvärmning med en produktion om ca 0,5 GWh årligen. I Funbo-Lövsta driver SLU
en biogasanläggning med gödsel och vall som substrat med en årlig produktion om
7 GWh biogas som används för att producera el och värme för eget behov (Biogas
Öst, 2014). År 2013 hade biogasproduktionen vid Kungsängens gård ökat till 28,4
GWh biogas (Uppsala Vatten, 2014) varav ca 88% av gasen uppgraderades till
fordonsgas.
En sammanställning över biogasproduktionen år 2011 visas i Tabell 94.
Tabell 94: Biogasproduktion i Uppsala kommun år 2011

Anläggning

Årlig biogasproduktion (GWh, 2011)

Kungsängens gård
Kungsängsverket
Storvreta ARV
Funbo-Lövsta

21,4
12
0,5
7

I LEAP har endast produktion av fordonsgas tagits med eftersom uppvärmningsalternativ behandlas i kapitel 3.
4.9.2.2 Referensscenario
Ingen skillnad i förhållande till Nuläget.
4.9.2.3 Aktörsscenario
Biogas från organiskt avfall
I mars 2014 invigdes en ny uppgraderingsanläggning vid Kungsängens gård. Anläggningen medför en kapacitetsökning om 40% mer biogas till fordonsgas jämfört
med år 2013. Tidigare kunde endast 70% av den producerade gasen uppgraderas
till fordonsgas på grund av kapacitetsbrist. Produktionen av fordonsgas beräknas
därmed öka med 40% från 28 GWh till 39 GWh (Uppsala Vatten, 2014b).
4.9.2.4 Lokal potential
Ökad utsortering av matavfall och ökad kapacitet för rötning av matavfall kan öka
biogasproduktionen ytterligare i förhållande till aktörsscenariot till 60 GWh till
2020. Torrötning av skadligt avfall, uppgradering av biogas vid ytterverken och
import av biobränsle från andra kommuner är också bidragande faktorer till den
ökade biogasproduktionen.
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4.9.2.5 Total potential
Biogas från gödsel
Den totala gödselproduktionen i Uppsala kommun var år 2007 ca 30 000 ton TS
(SCB, 2014a, Linné, 2008, egen beräkning). Antalet djur samt den beräknade gödselmängden per djur visas i Tabell 95.
Tabell 95: Antal husdjur i Uppsala kommun år 2007 samt total gödselproduktionen per djur
(SCB, 2014a, Linné, 2008)

Djurtyp

Antal

Gödsel per djur (ton TS per år)

Kor för mjölkproduktion
Kor för uppfödning av kalvar
Kvigor, tjurar och stutar
Kalvar < 1år
Baggar och tackor
Lamm
Galtar för avel
Suggor
Slaktsvin > 20 kg
Smågrisar < 20 kg
Höns
Värpkycklingar
Slaktkycklingar
Kalkoner
Hästar

4 163
1 367
4 843
4 701
3 205
3 535
35
2 068
3 370
5 197
15 962
31 947
u.u
714
1 275

2,3
1,2
1,2
0,5
0,3
0,1
0,6
1,2
0,6
0,6
0,011
0,0033
0,005
0,012
1,5

Dock finns ett antal begränsningar som måste tas med i beräkningarna för hur
mycket av den totala gödselproduktionen som kan samlas in. Nötkreatur, får och
hästar går ute delar av året. Hur lång betesperioden är varierar från olika delar av
landet. För mjölkkor och kalvar antas att 75% respektive 65% av gödslet kan samlas in. För övriga kor antas 45% samlas in och för kvigor och stutar 60%. För hästar och får antas 50% av gödslet hamna i stallet. Biogasutbytet är olika för gödseltyperna flytgödsel, fastgödsel och strö. I Tabell 96 visas biogasutbytet för de olika
gödseltyperna och djurtyperna med hänsyn tagen till bortfall på grund av naturbete
(Linné, 2008).
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Tabell 96: Biogasutbyte per gödseltyp och husdjur samt total produktion av biogas (Nm
CH4) (Linné, 2008)

Djur

Gödseltyp

Ton TS

Nöt

Flytgödsel
Fastgödsel
Strö
Flytgödsel
Fastgödsel
Strö
Flytgödsel
Fastgödsel
Flytgödsel
Fastgödsel
Flytgödsel
Fastgödsel

5 962
5 246
1 535
6 556
731
270
0
290
0
577
0
956
22 124

Svin

Fågel
Får
Häst
Totalt

3

Biogasutbyte
(Nm3 CH4 per
ton TS)

Nm3 CH4
(tusen)

150
150
135
200
150
135
150
120
120

894
787
207
1 311
110
36
43
69
115
3 573

En Nm3 CH4 motsvarar ca 9,97 kWh vilket ger 35,6 GWh fordonsgas från gödsel i
Uppsala kommun. Biogasproduktionen i total potential blir därför 95,6 GWh. Ca
73% av allt gödsel rötas.

4.9.3 Pyrolys av halm
4.9.3.1 Nuläge
Ingen pyrolys av halm sker under basåret.
4.9.3.2 Referensscenario
I referensscenariot antas ingen halm användas till pyrolys.
4.9.3.3 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.
4.9.3.4 Lokal potential
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.
4.9.3.5 Total potential
Pyrolys av skörderester för produktion av biodrivmedel och biokol som återförs till
odlingsmarken ingår i scenariot total potential.
Vid pyrolys sönderdelas biomassa termiskt genom upphettning av biomassan under
syrefria förhållanden i temperaturintervallet 400-800°C varpå syngas, bioolja och
träkol bildas. Den syngas som bildas kan sedan reformeras till olika biodrivmedel
vilket medför en flexibilitet. Bland annat kan metanol tillverkas som lämpar sig väl
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för användning i lätta fordon och DME som kan användas i tyngre fordon eller FTdiesel som kan användas direkt i befintliga dieselmotorer. (SOU, 2007).
Det fasta kol som bildas kan antingen användas som bränsle eller tillföras till mark,
och kallas då biokol. Biokol kan då ha positiva effekter på markens bördighet. Kolet är mycket stabilt, och därför ökar markens kolhalt. Att producera biokol från
skörderester och återföra till marken innebär normalt ett nettoupptag av koldioxid
från atmosfären.
4.9.3.5.1 Tillgång på halm
Vid produktion av spannmål och odlingsprodukter uppkommer förutom fröet även
en restprodukt som svarar för nära hälften av biomassan. Kvoten mellan kärna och
halm anges i Tabell 97 och är hämtad från rapporten Halm som bränsle. Del 1:
Tillgångar och skördetidpunkter (Bernesson, 2009).
Tabell 97: Kvot mellan kärna och halm (Bernesson, 2009)

Kvot

Höstvete

Höstråg

Rågvete

Höstkorn

Vårvete

Vårkorn

Havre

Höstraps

Vårraps

0,60

0,78

0,65

0,57

0,66

0,37

0,52

1,02

0,94

Vidare har vattenhalten för halm antagits till 18% (Bernesson, 2009). För höstrybs
och vårrybs har kvoten antagits vara samma som för raps. Visst spill uppkommer
vid bärgning av boss, agnar, stubb och spill som uppgår till mellan 20-40% av
halmproduktionen (Linné, 2008) och har i beräkningarna satts till 30%. Endast
halm som uppkommer vid odling av spannmål och oljeväxter har tagits med i beräkningarna (Linné, 2008). För blandsäd har samma kvot som för höstvete använts.
År 2007 var Uppsala kommuns totala åkerareal 49 240 ha varav ca 27 000 ha används för produktion av spannmål och oljeväxter. Fördelningen över respektive
grödas areal samt normalskörd visas i Tabell 98. Arealen gäller år 2007 medan
normalskörden har uppskattats utifrån 2013 års statistik (SCB, 2014b,c).
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Tabell 98: Normalskörd av spannmål och oljeväxter i Uppsala län, arealer för spannmålsgrödor i Uppsala kommun samt tillgänglig mängd halm för spannmåls- och oljegrödor i
kommunen

Gröda
Höstvete
Höstråg
Rågvete
Vårvete
Vårkorn
Havre
Blandsäd
Höstraps
Vårraps
Höstrybs
Vårrybs
Totalt

Skörd (kg/ha)

Areal
(ha)

Skörd (ton)

Halm (ton)

5682
4997
4819
4074
4220
3798
3470
2768
2086
2080
1500

10209
460
350
1553
8683
2752
543
301
1939
101
122

58008
2299
1687
6327
36642
10452
1884
833
4045
210
183

34805
1793
1096
4176
13558
5435
1131
850
3802
214
172

Halm (ton
TS1)
19978
1029
629
2397
7782
3120
649
488
2182
123
99
38 476

1

Medräknat spill om 30% vid bärgning samt en vattenhalt om 18%

Eftersom fastgödsel till stor del utgörs av halm och för att undvika dubbelräkning
har halm som används inom djurhållningen och hamnar i fastgödsel räknats bort
från potentialen. Behovet av halm inom djurhållning uppskattas vara 720 kg/år för
kor, ungdjur 360 kg/år, 240 kg/år för kalvar, 360 kg/år för får, 365 kg/år för suggor,
55 kg/år för slaktsvin och 720 kg/år för hästar (Linné, 2008).
Antalet husdjur i Uppsala kommun, behovet av halm per djur och år samt totalt
halmbehov beskrivs i Tabell 99. Antalet djur kommer från 2007 års statistik förutom antalet hästar som har tagits från år 2003 statistik (SCB, 2014a).
Tabell 99: Halmbehov per djur samt totalt behov av halm inom djurhållning (SCB, 2014a,
Linné, 2008)

Kor
Antal djur (2007)
Halm/djur (kg/år)
Halmbehov (ton/år)
Ton TS/år
Summa ton TS per år

5 530
720
3 982
3265

Ungdjur Kalvar
4 843
240
1 162
953

4 701
360
1 692
1388

Får
3 205
360
1 154
946

SugSlaktsvin Hästar
gor/svin
2 103
365
768
629

3 370
55
185
152

1 275
720
918
753
8086

Totalt kan ca 30 390 ton TS halm tas till vara lokalt utan att konkurrera med gödselproduktion vid djurhållning. Halm har ett ungefärligt energiinnehåll om 4,9
MWh (Jordbruksverket, 2014) per ton TS. Energiproduktionen blir därmed 149
GWh.
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4.9.3.5.2 Produktion av biodrivmedel och biokol
Processen skiljer sig mellan snabb och långsam pyrolys där snabb pyrolys har en
kortare uppehållstid i reaktorn (vanligen sekunder) medan långsam pyrolys har en
längre uppehållstid (minuter eller timmar). Vid snabb pyrolys utgörs sammansättningen av de utgående produkterna (i viktenheter) av bio-olja (ca 75%) med en
vattenhalt på mellan 20 och 25%, träkol (15%) och icke-kondenserbar gas (ca
10%). Kolet som bildas har en högre energidensitet och förhållandet mellan energiinnehåll fördelas om ca 50% i bio-oljan, 40% i biokolet och ca 10% i den ickekondenserbara gasen. Biooljan som bildas kan användas vid produktion av biodrivmedel genom syntes. Biokolet kan återföras marken i jordförbättrande syfte
(Ericsson, 2014). En del av energin går förlorad genom värmeförluster och den
totala verkningsgraden uppskattas till 90% (Laird, 2009). Därmed kan 4 600 ton
biokol produceras samtidigt som 67 GWh bio-olja bildas.
Bio-olja lämpar sig inte för direkt användning i förbränningsmotor på grund av den
höga vattenhalten, att den innehåller syrehaltiga organiska föreningar samt på
grund av det låga värmevärdet. Däremot kan den användas direkt för industriell
förbränning. Genom katalytisk syntes kan bio-oljan uppgraderas till FT-diesel som
kan användas i förbränningsmotorer. Verkningsgraden är förhållandevis låg, endast
50% av kolinnehållet konverteras (Laird, 2009). Enlig rapporten Bioenergikombinat i fjärrvärmesystem (Axelsson, 2009) kan FT-diesel produceras vid uppgradering av den syntesgas som kommer från pyrolyssteget. Processen kan beskrivas
enligt Figur 3.

Figur 3: Schematisk bild över FT-dieselproduktion i kombination med el och fjärrvärme med
flöden (Axelsson, 2009)

Ca 33,5 GWh biodiesel kan produceras genom förgasning. Med antagna andelar
fjärrvärme och el i ett bioenergikombinat enligt utredningen Bioenergikombinat i
fjärrvärmesystem kan ca 2,6% av den ingående energin tas ut som el och ca 10%
användas till fjärrvärme vilket motsvarar 3,9 GWh el och 14,9 GWh fjärrvärme
(Axelsson, 2009). Ingen hänsyn har tagits till restprodukterna nafta och fotogen
som kan reformeras till diesel respektive blandas in i bensin (Axelsson, 2009).
Resultatet summeras i Tabell 100.
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Tabell 100: Produktion av biodiesel, biokol, el och fjärrvärme från halm

Energislag

Produktion

Biodiesel
Biokol
Fjärrvärme
El

33,5 GWh
4 600 ton
14,9 GWh
3,9 GWh

4.9.4 Odling av Salix
Salix är en snabbväxande flerårig gröda som kan odlas på åkermark. Salix har
många positiva egenskaper då den är resurs- och energieffektiv samtidigt som den
bedöms vara ekonomiskt lönsam (SOU, 2007).
4.9.4.1 Nuläge
Idag odlas energiskog (Salix) på 626 ha i Uppsala kommun (SCB, 2014b). Skörden
varierar beroende på sort och gödslingsmetod. Hög skörd med gödsling varje år
ger, enligt jordbruksverket (2014), en skörd om 13,86 ton TS per år medan låg
skördenivå endast ger 6,01 ton TS per år och hektar. Med slamgödsling blir istället
produktionen ca 7,85 tons TS per år vid hög skördeproduktion och ca 3,70 ton TS
per hektar och år vid låg produktion. Helt utan gödsling blir skördenivån något
lägre. Skörden i Uppsala kommun har uppskattats till att vara ett medelvärde mellan låg och hög skördenivå vid gödsling varje år, d.v.s. ca 9,94 ton TS per hektar
och år. Därmed uppskattas ca 6 222 ton TS Salix produceras varje år.
Salix beräknas ha ett energiinnehåll om ca 4,4 MWh per ton TS vilket motsvarar en
total energiproduktion om 27,4 GWh per år (Jordbruksverket, 2014).
4.9.4.2 Referensscenario
Varken i referensscenariot, i aktörsscenariot eller i lokal potential-scenario antas
någon produktionsökning av Salix ske. Produktionen är i dagsläget mycket liten
och har inte beaktats i dessa scenarier.
4.9.4.3 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.
4.9.4.4 Lokal potential
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.
4.9.4.5 Total potential
Om produktionen från jordbruket antas vara detsamma år 2050 som år 2011 enligt
referensscenariot i Ett klimatvänligt jordbruk 2050 (2012) kommer arealer som
tidigare har använts för odling av grödor att frigöras vilket möjliggör ytterligare
Salixproduktion. Enligt normalskörnarna för vete, korn och höstraps har skördeök-
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ningen legat kring 0,5% per år i genomsnitt sedan år 1990. Skördeökningen har
därför antagits vara 0,5% per år fram till år 2050 för samtliga grödor medan permanenta betesmarker har antagits ha en oförändrad produktionsnivå (Jordbruksverket, 2012). Den frigjorda arealen till följd av produktionsökningen för respektive
gröda i Uppsala kommun visas i Tabell 101.
Tabell 101: Åkermarkens areal fördelad på jordbruksgröda i Uppsala kommun år 2007
(SCB)

Gröda
Vete
Råg
Korn
Havre
Blandsäd
Foderärter
Grönfoder
Vall
Raps
Rybs
Energigrödor
Träda
Övriga
Summa

2011

2050

11 762
810
8683
2752
543
700
682
12 886
2 240
223
626
7 075
254
49 236 ha

9673
666
7 141
2 263
447
576
561
10 598
1 842
183
515
5 819
209
40 493 ha

Med antagande om konstant total skörd kan en areal om 8 743 ha frigörs från livsmedelsproduktion och istället användas för produktion av Salix. Med samma skördenivå som för nuläget (9,94 ton TS per ha) och samma energiinnehåll (4,4 MWh
per ton TS) kan ytterligare 382 GWh biobränsle produceras.
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5 Icke-energirelaterade utsläpp
Kategorin icke-energirelaterade utsläpp är till för att redovisa utsläpp av ickeenergirelaterade växthusgaser. Underkategorier är Akademiska sjukhuset, industri,
lösningsmedel, jordbruk samt avfall och avlopp. Uppsala kommun använder sig av
SMED (Svenska MiljöEmissionsData) för data på ickeenergirelaterade växthusgasutsläpp inom kommunen. Utsläppen avser år 2011.

5.1 Akademiska sjukhuset
5.1.1 Nuläge
Akademiska sjukhuset använder sig av lustgas vid exempelvis förlossningar och
operationer. Totala utsläpp 2008 uppgick till cirka 1 246 ton CO2e (Sigurdsson,
2012). Utsläppen år 2011 har antagits vara lika stora som för år 2008.

5.1.2 Referensscenario
Utsläppen av lustgas antas öka i samma takt som befolkningen fram till år 2030.
Därefter antas ingen förändring ske fram till år 2050.

5.1.3 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.1.4 Lokal potential
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.1.5 Total potential
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.2 Industri
5.2.1 Nuläge
Kategorin industri tar hänsyn till processrelaterade utsläpp av växthusgaser som
uppkommer i mineralindustri och fluorerade gaser från kylutrustning, isolering,
mm. Utsläppen motsvarar cirka 2 512 ton CO2e respektive 8 111 ton CO2e år 2011
(RUS, 2013).

5.2.2 Referensscenario
Med hjälp av historiska värden för åren 2005-2011 (RUS, 2013) har en linjär utveckling tagits fram. Trenden är svagt ökande utsläpp vilket anses troligt. År 2030
uppgår utsläppen från mineralindustrin till 3 366 ton CO2e.
Utsläppen av fluorerade växthusgaser är baserade på data från år 2006-2011 (RUS,
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2013). Data från år 2005 valdes bort på grund av ett stort tapp i utsläppen mellan år
2005 och år 2006. Utsläppen under 2006-2011 anses därför mer tillförlitliga för en
framtida prognos. En linjär utveckling baserad på dessa år medför att utsläppen
uppgår till 9 912 ton CO2e år 2030 som därefter antas ligger kvar på samma nivå
till 2050.

5.2.3 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.2.4 Lokal potential
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.2.5 Total potential
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.3 Lösningsmedel
5.3.1 Nuläge
Under lösningsmedel ingår utsläpp av växthusgaser relaterade till användning av
exempelvis avfettningsmedel, färgproduktion och för bruk inom kemtvätt. Totalt
omfattar utsläppen cirka 3 214 ton CO2e (RUS, 2013).

5.3.2 Referensscenario
Framtida utsläpp för lösningsmedel är baserade på en linjär trend för åren 20052011 (RUS, 2013). Utsläppen är prognostiserade till 2 000 ton CO2e år 2030 och
antas därefter konstanta till 2050.

5.3.3 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.3.4 Lokal potential
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.3.5 Total potential
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.4 Jordbruk
5.4.1 Nuläge
Inom jordbruket orsakar djurhushållning (tarmgaser och gödsel) och markanvändning (lustgasbildning vid nitrifikation och denitrifikation) förhållandevis stora utsläpp av klimatgaser. De sammanlagda utsläppen uppgår till 105 634 ton CO2e år
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2011 varav markanvändning utgör 69 366 ton, tarmgaser från idisslande djur 25
582 ton och gödsel 11 106 ton CO2e (RUS, 2013).

5.4.2 Referensscenario
I referensscenariot har produktionen antagits vara densamma år 2050 enligt Jordbruksverkets referensscenario där utsläppen har beräknats utifrån de metoder och
emissionsfaktorer som används i den nationella klimatrapporteringen (Jordbruksverket, 2012). Mellan år 2010 och 2050 minskar utsläppen, vilket beror på att produktiviteten i referensscenariot antas öka med 0,5% per år. Den totala jordbruksproduktionen är konstant, medan den odlade arealen och antalet djur minskar. Utsläppen per hektar respektive per djur antas vara konstanta. Totalt minskar utsläppen av växthusgaser under tidsperioden med 8%. Mellan 1990 och 2010 minskade
utsläppen av växthusgaser markant vilket i stor utsträckning beror på en minskad
produktion i Sverige. Referensscenariot baseras alltså inte på den nuvarande utvecklingstrenden, utan på Jordbruksverkets bidrag till den nationella färdplanen
(Jordbruksverket, 2012).
Samma procentuella avtagande har applicerats på Uppsala kommun enligt Tabell
102 där nationella respektive lokala utsläpp redovisas. Utsläppen för år 2010 har
antagits vara lika stora som år 2011 i Uppsala kommun.
Tabell 102: Historiska samt förväntade utsläpp av lustgas och metan vid fodersmältning,
stallgödselhantering och lustgasutsläpp från mark i kton CO2-ekvivalenter (RUS, 2013,
Jordbruksverket, 2012)

Nationellt
1990
2010
2020
2050
Uppsala
kommun
1990
2010
2020
2050

Fodersmältning

Stallgödselhantering

NO2 från mark

Summa

3070
2710
2540
2540

960
760
700
690

5030
4410
4130
4000

9060
7880
7370
7230

31,1
25,6
24,0
24,0

13,3
11,1
10,2
10,1

81,9
71,1
66,6
64,5

126,3
107,9
100,9
98,6

5.4.3 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.4.4 Lokal potential
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.
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5.4.5 Total potential
Det finns ett antal åtgärder att vidta för att minska växthusgasutsläpp som uppkommer i samband med jordbruk. Många åtgärder kräver dock incitament och
styrmedel för att de ska vara genomförbara som staten anses ha rådighet över.
5.4.5.1 Utsläpp av metan och lustgas från jordbruket
Utsläpp av metan från fodersmältning
Genom att tillsätta nitrat i foder reduceras metanproduktionen. Dock är effekterna
av att tillsätta nitrat i foder fortfarande inte fastställda och mer kunskap krävs. Åtgärder bedöms dock vara praktiskt genomförbar och bör kunna minska metanavgången med mellan 10-50% (E. Olesen, 2013). I modellen har en reduktion av 10%
antagits genomförbar till 2050.
Metanutsläpp från idisslare varierar från djur till djur och storleken på utsläppen är
ärftlig. Därför är det möjligt att genom att genom avel minska metanutsläpp från
idisslande djur med 15% till år 2050 vilket motsvarar 3,6 kton i Uppsala kommun
(E. Olesen,, 2013).
Tillsammans blir den sammanslagna minskningen av metan från idisslare 23,5%
till 2050.
Utsläpp av metan och lustgas från stallgödselhantering
Genom att röta stallgödsel minskar utsläpp av metan medan biogas bildas som kan
användas som fordonsbränsle eller för produktion av värme och el. Enligt kapitel
4.9 antas att 73% av tillgänglig gödsel i Uppsala kommun rötas till biogas. Metanutsläppen från stallgödselhantering skattas kunna minskas med 80% om gödslet
rötas (Jordbruksverket, 2012). För lustgasutsläpp sker ingen utsläppsminskning. I
och med att produktiviteten inom jordbruket ökar kommer behovet av antal djur att
minska och därmed även gödselproduktionen. Minskningen är medräknad i referensscenariot. Därmed skulle metanutsläpp från stallgödselhantering kunna minska
från 10,1 kton CO2-ekvivalenter i referensfallet till 4,2 kton i Uppsala kommun, en
minskning med 5,9 kton CO2-ekvivalenter.
Jordbruksverket har tillsammans med Energimyndigheten och Naturvårdsverket
arbetat fram ett förslag till styrmedel som ger ekonomisk ersättning för metanreducerande utsläpp som skulle kunna kompensera för det marknadsmisslyckande att
fossila bränslen fortfarande är billigare är förnybara bränslen samt att biogasen inte
får betalt för sina samhällsekonomiska nyttor. Även styrmedel som investeringsstöd till produktionsanläggningar föreslås (Jordbruksverket, 2012).
Utsläpp av lustgas från jordbruksmark
Att återföra organogena jordar till våtmarker kan, förutom att minska lusthusgasutsläpp även medföra ökad biodiversitet och rekreation. I Sverige finns ca 170 000 ha
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organogen jord som används inom jordbruket varav 85 000 används för odling av
vall eller ligger i träda. Lusthusgasutsläppen per ha uppskattas till ca 3,7 ton CO2ekvivalenter (Jordbruksverket, 2012). I Uppsala kommun utgörs ca 7 752 ha av
jordbruksmarken av organogena jordar enligt Tabell 103 (Berglund, 2014).
Tabell 103: Organogena jordar i Uppsala kommun (Berglund, 2014)

Torvtyp

Area (ha)

Ytlig torvtyp
Lergyttja
Torv; kärr
Torv; mosse
Summa

1 470
3 523
2 755
4
7 752

Dock är det tveksamt om lergyttja kan klassas som organogen jord och utsläpp av
lustgas från lergyttjejordar är fortfarande okänd varför den har utlämnats. Ca 4 229
ha organogen jordbruksmark kan därför återföras till våtmark med mycket små
utsläpp av lustgas i Uppsala kommun vilket motsvarar en utsläppsminskning om
15,6 kton CO2-ekvivalenter. Dock är det rimligare att anta att endast den åkermark
som används för odling av vall eller som ligger i träda återförs till våtmark. Fördelningen av arealer av jordbruksmarken som ligger i träda alternativt används för
odling av vall har tagits från Tabell 101 där den sammanlagda arealen utgör 19 961
ha av kommunens totala areal om 49 236 ha. Andelen organogen mark som ligger i
träda eller används för vallodling antas fördelas på samma sätt vilket medför totalt
1 714 ha (40,5%). Återföring av organogen jordbruksmark som används för odling
av vall eller som ligger i träda till våtmark skulle medföra en utsläppsreduktion om
6,3 kton CO2-ekvivalenter. Det är svårt att få lönsamhet i återförande av
organogena jordar till våtmark eftersom inkomsten från våtmarken är förhållandevis låg. Eftersom det kan antas att en dubbelt så stor areal måste våtläggas kommer
även mineraljord att tas i anspråk. För att åtgärden ska komma till stånd måste
markägaren därför ersättas med den alternativa inkomsten från minskade intäkter
från odling på mineraljord om den organogena jorden antas ligga i träda (Jordbruksverket, 2012). I Uppsala kommun har inte återföring av organogena jordar
tagits med i beräkningarna eftersom den åkermark som frigörs till följd av produktionshöjande åtgärder och effektivisering antas användas till odling av Salix (se
avsnitt 4.9). Beräkningarna står kvar eftersom de kan vara av intresse i vidare arbete.
Genom att tillföra nitrifikationshämmare i gödsel som innehåller ammonium minskar både kväveutlakningen och denitrifikationsprocessen och därmed också risken
för lustgasavgång. Försök har visat att tillsättning av nitrifikationshämmare i handelsgödsel kan minska lustgasemissioner med mellan 30-70% (E. Olesen, 2013).
Av de utsläpp av lustgas som uppkommer i samband med jordbruket uppskattas ca
66% härröra från direkta utsläpp i samband med kvävegödsling vilket motsvarar 47
kton i Uppsala kommun. Om 30% av utsläppen minskas med hjälp av nitrifikat-
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ionshämmare blir utsläppsminskningen ca 14,1 kton CO2-ekvivalenter per ha och
år.
5.4.5.2 Sammanvägd potential
Den sammanlagda potentialen att minska växthusgasutsläpp från jordbruket beskrivs i visas i Tabell 104.
Tabell 104: Sammanställning av åtgärders potential att minska växthusgasutsläpp från jordbruket till år 2050 i Uppsala kommun

Utsläpp av metan och lustgas från jordbruket

Minskade utsläpp (kton)

Tillsätta nitrat i foder
Avel för minskade metanutsläpp från idisslare
Summa metanutsläpp från idisslare
Rötning av gödsel
Återföra organogena jordar till våtmarker
Nitrifikationshämmare i gödsel
Summa

-10%
-15%
5,6
5,9
14,1
27,6

5.5 LULUCF
LULUCF är inte medtaget i modellen tills vidare.

5.5.1 Nuläge
År 2011 tas ingen hänsyn till förändrade koldioxidflöden från brukning av skogsoch jordbruksmark. Inte heller i referensscenariot har förändrade koldioxidreserver
tagits med i modellen.

5.5.2 Referensscenario
Ingen hänsyn har tagits till LULUCF i referensscenariot.

5.5.3 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.5.4 Lokal potential
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.5.5 Total potential
Trots att LULUCF tills vidare inte är modellerad finns stor potential att binda in
kol i mark genom nedanstående åtgärder.
5.5.5.1 Koldioxidutsläpp från jordbruket
Ha fler träd och buskar på jordbruksmark
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Genom att öka antalet buskar och träd på jordbruksmark som används för bete med
25m3sk per ha skulle det innebära koldioxidinlagring om 1,49 ton CO2 per ha och
år fram till 2050 (Jordbruksverket, 2012). I Uppsala kommun var betesmarken
5 483 ha år 2010 (SCB, 2010b). Med en bibehållen jordbruksproduktion fram till
2050 minskar antalet djur och miljömålet Ett rikt odlingslandskap blir svårt att
uppfylla. En ökning av antalet träd och buskar på 60% av betesmarken skulle nya
arealer behöva tas i anspråk för att utfodra djur som i sin tur gör att miljömålet kan
uppfyllas. 60% av betesmarken i Uppsala kommun motsvarar en areal om 3 350 ha
som skulle kunna 5,0 kton CO2-ekvivalenter kunna lagras in (Jordbruksverket,
2012). För att öka antalet träd och buskar på betesmark behöver ett miljöstöd införas som även kompenserar för ett uteblivet gårdsstöd som endast kan erhållas om
antalet trädstammar understiger 60 st per ha.
Återföra organogena jordar till våtmarker
Genom att återföra organogena jordar till våtmarker minskar även koldioxidutsläpp. Träda och vall på organogena jordar uppskattas avge nära 12 ton CO2 per ha
och år medan metanutsläppen från befintliga myrar och våtmarker ligger kring 3,5
ton CO2-ekvivalenter samtidigt som de fungerar som nettosänka om ca 0,5 ton CO2
per år. Återförande av organogena jordar till våtmarker skulle därför innebära
minskade nettoutsläpp med 9 ton CO2-ekvivalenter per ha och år, motsvarande
15,4 kton CO2-ekvivalenter. Som tidigare nämnt kommer återförande av
organogena jordar till våtmarker även påverka omkringliggande mark och ett rimligt antagande är att lika stor areal mineraljord behöver tas ut produktion (Jordbruksverket, 2012). Med antagande om att utsläppen för våtlagd mineraljord är lika
stora som för organogen jord tillkommer utsläpp om ytterligare 4,3 kton CO2ekvivalenter. Med detta inräknat skulle nettoutsläppen minska med 11,1 kton CO2ekvivalenter. Ingen hänsyn har tagits till möjligheten att återföra organogena jordar
till våtmarker.
Verksamheten på åkern kan anpassas så att marken ökar kolinlagringen som annars
minskar vid intensiv jordbearbetning. Dessutom kan val av perenna jordbruksgrödor istället för annuella grödor medföra en ökad kolinlagring i marken samtidigt
som behovet av kvävegödsel minskar. Dagens utsläpp bör kunna minska till noll.
Informativa åtgärder och investeringsstöd föreslås som styrmedel (Jordbruksverket,
2012).
5.5.5.2 Lagra in kol genom att tillsätta marken biokol
Den biokol som bildas i pyrolysen tillförs marken och medför jordförbättringsegenskaper samtidigt som kolet fungerar som kolsänka. Total produceras årligen
4 600 ton biokol år 2050 som kan bindas i jorden. Biokol har ett kolinnehåll mellan
70-80% vilket i beräkningarna har antagits vara 70%. Antalet koldioxidekvivalenter har beräknats ur formel (1) antaget at biokol inte bryts ner alls.
𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝑣ä𝑟𝑚𝑒
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Kol har en molmassa om 12 g/mol och syre 16 g/mol. En mol kol är ekvivalent mot
en mol koldioxid. 3 220 kton biokol motsvarar därmed 11,8 kton koldioxid.
5.5.5.3 Skogen som kolsänka?
5.5.5.4 Sammanfattade åtgärder för koldioxidinlagring i mark
I Tabell 105 sammanfattas åtgärder för att lagra in kol i jordbruksmark.
Tabell 105: Sammanlagda åtgärder för kolinlagring i jordbruksmark

Åtgärd

Minskade utsläpp (kton)

Fler träd och buskar på jordbruksmark
Återföra organogena jordar till våtmarker
Ökad kolinlagring i jordbruksmark
Binda biokol i jordbruksmark
Summa

5,0
Nollutsläpp 2050
11,8
16,8

5.6 Avfall och avlopp
5.6.1 Nuläge
Kategorin avfall och avlopp innefattar utsläpp från avfallsupplag och rening av
avloppsvatten (metan och lustgas). Utsläppen var år 2011 cirka 6251 ton CO2e
respektive 7289 ton CO2e (RUS, 2013).

5.6.2 Referensscenario
Metanutsläppen från deponier avtar med tiden eftersom organiskt avfall inte längre
deponeras. En linjär trend baserad på historiska data visar att utsläppen minskar
och är noll innan 2030.
Trenden för utsläpp från avloppsvatten är den motsatta och utsläppen ökar linjärt.
Detta anses rimligt på grund av den växande befolkningen. Växthusgasutsläpp från
behandling av avloppsvatten ökar därmed i takt med befolkningen till år 2030 och
2050.

5.6.3 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenariot.

5.6.4 Lokal potential
Utsläpp av växthusgaser i samband med avloppsrening varierar kraftigt. Väl fungerande reningsverk med små fluktuationer och med låga halter utgående kväve
minskar risken för lustgasproduktion. Gällande metan har mätningar visat på att
utsläpp i ledningsnätet kan vara betydande såsom utsläpp i samband med lagring
och hantering av slam för rötning (Arnell, 2013). Reningsverk med en stabil, väl
fungerande aktivslamanläggning med långt driven kväverening har låg risk för
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utsläpp av lustgas (Arnell, 2013). Därmed borde lustgasutsläppen i Uppsalas reningsverk kunna minska med 80%. Genom att höja pH-värdet, dosera med Fe3+
och dosering av NO2- kan metanavgången minskas betydligt medan åtgärderna
ännu inte har utretts ekonomiskt (Arnell, 2013). Den sammanvägda potentialen att
minska metanavgången bedöms även den till 80% reduktion till 2050.

5.6.5 Total potential
Ingen skillnad jämfört med lokal potential.
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6 Växthusgasutsläpp
6.1 Nuläge
Utsläpp av metan och lustgas har räknats om till koldioxidekvivalenter enligt IPCC
Fifth Assesment Report (AR5) med en faktor om 34 för metan och 298 för lustgas
(Myhre, 2014) där uppgifter om emissionsfaktor i koldioxidekvivalenter inte har
funnits att tillgå.

6.1.1 El
Utsläppsfaktorn för nordisk elmix är uppskattad till 0,105 kg CO2e per kWh baserat på ett medelvärde för åren 2005-2009. Utsläppsfaktorn gäller elproduktion utan
hänsyn tagen till distribution, export eller import (Arnell, 2012).
För elen som produceras i Uppsala har historiska data använts i modelleringen till
och med år 2011 (Tabell 106) som tillhandahållits av Vattenfall (Sigurdsson,
2014).
Tabell 106: Allokerade koldioxidutsläpp för el producerad i Vattenfalls värmekraftverk i Uppsala (Sigurdsson, 2014)

CO2e/kWh

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,397

0,344

0,331

0,352

0,343

0,413

0,381

0,320

0,332

6.1.2 Drivmedel
Utsläppsfaktorer för flygbränsle samt bunkerolja kommer från NTM (2011). För
biodrivmedel har EU:s förnybarhetsdirektiv använts vilket innebär att samtliga
biodrivmedel som saluförs inom unionen måste medföra en utsläppsreduktion jämfört med motsvarande fossila bränsle på minst 35 %. I LEAP har dessa reduktionsvärden införts för användning av etanol och biodiesel eftersom dessa bränslen
handlas på en internationell marknad. Resterande utsläppsfaktorer för drivmedel är
baserade på värden hämtade ur miljöfaktaboken (Gode, 2011). För flygbränsle
beror faktorn på vilken höjd flygplanet rör sig på, hur mycket bränsle de olika
flygplanen förbrukar samt vilket bränsle fordonet använder (Sigurdsson, 2012).
6.1.2.1 Biogas
Hur stor reduktion av växthusgaser som användning av biogas medför som fordonsbränsle beror på hur systemen utformas och på hur systemgränserna sätts
(Börjesson, 2013). För den biogas som produceras lokalt i Uppsala kommer växthusgaser som härrör från insatsenergi, energi för insamling av substrat och transporter inte att allokeras till biogasen eftersom dessa har räknats in i andra sektorer
(transporter, offentlig sektor, jordbruk). Vid biogasproduktion sker dock visst läckage av metan som uppgår till mellan 0,5 och 1,5% (Börjesson, 2013). Börjesson
m.fl. (2013) uppskattar att växthusgasutsläppen minskar med 80-90% för biogas
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baserat på restprodukter. Om systemutvidgning används så minskar utsläppen ytterligare till följd av att rötresten kan ersätta mineralgödsel medan ingen hänsyn har
tagits till detta i Uppsalas fall.
Utsläppen av metan vid biogasproduktion varierar beroende på teknik i rötkammare, uppgradering och förbränningsmotor. I väl fungerande biogasbaserade drivmedelskedjor bedöms utsläppen uppgå till någon procent (Börjesson, 2013). Med
utgångspunkt i ovanstående bedöms utsläppen till följd av metanläckage i Uppsala
utgöra 2% av den totala produktionen av metangas. Omräknat till kg CO2 per kWh
bränsle motsvarar läckage om 2% en utsläppsfaktor om 0,051 kg CO2 per kWh (se
underlag för beräkning). Utsläppsfaktors antas gälla utökad produktion.
Eftersom biogas i första hand antas används lokalt kommer ett underskott av biogasproduktion (till fordonsgas) att tillgodoses med naturgas.

6.1.3 Ånga
Utsläppen för ingående el vid ångproduktion i Vattenfalls anläggning i Boländerna
har antagits vara av nordisk elmix medan avfallet har en utsläppsfaktor om 0,134
kg CO2 per kWh (Karlsson, 2013).

6.1.4 Fjärrkyla
Utsläppen för ingående el vid produktion av fjärrkyla i Vattenfalls anläggning i
Boländerna har antagits vara av nordisk elmix medan avfallet har en utsläppsfaktor
om 0,134 kg CO2 per kWh (Karlsson, 2013).

6.1.5 Fjärrvärme
Koldioxidutsläppen för fjärrvärmeproduktion till och med år 2011 för Vattenfalls
värmekraftverk i Boländerna som används i beräkningen visas i Tabell 107.
Tabell 107: Koldioxidutsläpp för Vattenfalls fjärrvärmeproduktion för åren 1990, 2000, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011 (Sigurdsson, 2014)

Bränsle

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kg CO2/kWh

0,294

0,170

0,208

0,210

0,192

0,236

0,237

0,253

0,226

Utsläppsfaktorerna modelleras på olika sätt före och efter 2011. Fram till år 2011 är
det en summerad utsläppsfaktor enligt Tabell 107. Från år 2012 anges en utsläppsfaktor per bränsle, och den totala utsläppsfaktorn beror av bränslemixen. Koldioxidutsläppen varierar med respektive års bränslemix.

6.1.6 Solcellsel
Utsläppsfaktor för solcellsel är framtagen genom livscykelanalys med 31,4 g CO2ekvivalenter per kWh producerad el (Stoppato, 2008).
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6.1.7 Övriga bränslen
Utsläppsfaktorer för bensin, diesel, olja, ved, bioolja, pellets, stenkol, bioolja, naturgas och vindkraft har tagits från miljöfaktaboken (Gode, 2011). För bensin och
diesel är emissionsfaktorn baserad på värden från produktion, distribution och användning i personbil. För avfall har koldioxidutsläppen uppskattats till 0,134 kg
CO2 per kWh (Karlsson, 2013). Emissionsfaktorn för torv är beräknad utifrån Vattenfalls uppmätta värde (345) tillsammans med utsläpp vid produktion och distribution av torv från dikad och beskogad torvmark (Gode et al. 2011, Bergqvist,
2011). Samma sak gäller olja där Vattenfalls uppmätta värde har kompletterats med
emissionsfaktorn för produktion och distribution av eldningsolja. Utsläppsfaktorerna visas i Tabell 108.
Tabell 108: Samtliga emissionsfaktorer som har använts i LEAP-modellen under nuläget

Drivmedel
Nordisk elmix
Drivmedel
Bensin E5
Diesel (5% Biodiesel)
Etanol E85
Biogas, nuläge
Biogas, utökad produktion
Biodiesel (100%)
Flygbränsle
Fartygsbränsle
Övriga bränslen
Avfall
Eldningsolja, Vattenfall
Eldningsolja, Stora anläggningar
Torv
Ved/flis
Bioolja4
Pellets
Fasta biobränslen1
Eldningsolja, villa
Stenkol
Solceller
Bioplast
Naturgas
Vindkraft

CO2e (kg/kWh)

CO2e (kg/kg)

0,105

-

0,282
0,281
0,183
0
0,0512
0,183
-

-

0,134
0,285
0,291
0,390
9,4·10-3
9,5·10-4
0,0207
0,0151
0,291
0,384
0,0314
0
0,261
0,0017

1

2,95-3,5·faktor3
3,5
-

-

Används i samband med uppvärmning/bioenergi. Medelvärde mellan pellets och flis (miljöfaktaboken).
2
Antaget läckage om totalt 2% metan vid produktion, uppgradering och förbränning. Utsläpp i samband med produktion och insamling av substrat, transport, rötning och uppgradering har antagits vara
noll.
3
Emissionsfaktorn för flygbränsle har anpassats till att stämma överens med beräkningar utifrån
resvaneundersökningar (WSP, 2013) och varierar mellan 2,95 och 3,5 kg CO2e per kg bränsle.
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För en del byggnader i modellen anges biobränsle som bränsle för uppvärmning.
Eftersom det inte är definierat vilken typ av biobränsle som avses antas bränslet till
50 % utgöras av pellets och till 50 % av flis. Emissionsfaktorn blir därför ett medelvärde av emissionsfaktorerna för pellets respektive flis. Biobränsle används i
modellen framförallt i nybyggnation som värms med hjälp av biomassa. I LEAP är
utsläpp kopplade till konsumtion av biogas och naturgas allokerade till produktionen som i sin tur styrs av konsumtionen. För eldningsolja i villa har samma värde
som förbränning i storskaligt värmekraftverk använts.

6.2 Referensscenario – Bas
6.2.1 El
Från år 2012 för el som produceras i Boländerna anges en utsläppsfaktor per
bränsle och utsläppen beror av bränslemixen. För basåret är utsläppfaktorn för el
baserad på direkta mätningar av rökgasen med tillägg för utsläpp för ingående el.
Efter 2012 adderas utsläpp som uppkommer vid produktion av bränslet vilket gör
att utsläppen per använd kWh ökar 2012 i förhållande till 2011. Detta gäller framförallt utsläppen från torv. Koldioxidutsläppen varierar med respektive års bränslemix. Växthusgasutsläpp från ingående el utvecklas enligt nordisk elmix.
Koldioxidutsläppen i den nordiska elmixen kommer till största del från kolkraft i
Danmark och Finland. Även el från gas och torv i dessa länder ingår i den nordiska
elmixen. Danmark har som mål att avveckla kol i elproduktion till år 2030 och ha
en helt fossilfri elproduktion år 2035 (Naturvårdsverket, 2012, bilaga 4). Finland
har som mål att antingen fasa ut fossila bränslen och torv ur elsystemet, eller införa
CCS, till år 2050 (Naturvårdsverket, 2012, bilaga 4).
I Referensscenario – Bas antas Danmark nå mål om fossilfrihet först till år 2050.
Finland antas inte nå sitt mål, men antas minska andelen fossila bränslen till viss
del till följd av införandet av ny kärnkraft. Utifrån dessa antaganden antas utsläppen för nordisk elmix minska med 25% till år 2030 och med motsvarande 40% till
år 2050.

6.2.2 Fjärrvärme
Under basåret allokeras utsläppen för ingående el till respektive produkt i Vattenfalls anläggningar och finns därför medräknad i utsläppsfaktor. Efter 2012 kommer
dock alla utsläpp från ingående el att allokeras till elproduktionen. Detta för att
undvika dubbelräkning samtidigt som dessa utsläpp bör tas med. Utsläppen från
ingående el i fjärrvärmeproduktionen har därför satts till noll. Vid behov kan därför
utsläppen för el behöva delas upp beroende på produktion av fjärrvärme i respektive scenario.

6.2.3 Ånga & kyla
Se avsnitt 6.2.2.
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6.2.4 Drivmedel
År 2017 skärps kravet från EU:s biodrivmedelsdirektiv till 50% reduktion av koldioxidutsläpp och från och med 2018 gäller 60% reduktion jämfört med fossila
drivmedel (Energimyndigheten, 2012a). I LEAP har dessa reduktionsvärden införts
för användningen av etanol E5 och biodiesel eftersom dessa bränslen handlas på en
internationell marknad. Då det inte är fastställt hur kraven kommer att skärpas efter
2018 har 60 % reduktion antagits fram till 2050.
I LEAP innebär ovanstående regler att biodiesel i nuläget får släppa ut 183 g CO2eq/kWh. År 2017 ska denna siffra ha sjunkit till 140 och år 2018 får max 112g
CO2-eq släppas ut. För Etanol E85 gäller samma siffror som för biodiesel.

6.3 Referensscenario – Stark
6.3.1 El
I det starka referensscenariot antas Danmark nå sitt mål om fossilfrihet till år 2035
och Finland antas nå sitt mål om nollutsläpp till år 2050. Utsläppsfaktorn för den
nordiska elmixen antas minska med 50% till år 2030 och med 90% till år 2050.

6.3.2 Drivmedel
Till år 2030 ökar inblandningen av biodiesel i diesel till 20% och andelen etanol i
bensin till 10%. I referensscenario stark antas utsläppen från biobaserade drivmedel
minska till följd av effektivare produktionsprocesser och lägre utsläpp i samband
med transport och distribution av bränslen med 10% till 2030 och 20% till 2050 i
förhållande till referensfallet. Viktat blir emissionsfaktorn för bensin E10 0,267 kg
CO2 per kWh och för diesel (20% biodiesel) 0,248 kg CO2 per kWh till 2050.

6.3.3 Biobränslen
Emissionsfaktorerna för samtliga biobränslen minskar med 10% till 2030 och 20%
till 2050 till följd av en effektivare produktionsprocess samt lägre utsläpp i samband med transport och distribution av bränsle.

6.4 Aktörsscenario
Ingen skillnad jämfört med Referensscenario - stark.

6.5 Lokal potential
6.5.1 Avfall
År 2030 innehåller avfallet 25% bioplast och år 2050 50% bioplast vilket medför
att utsläppen reduceras med motsvarande andel (Karlsson, 2013). Dock gäller detta
endast den avfallsmängd som härrör från kommunen vilken utgör ca 12% av den
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totala avfallsmängden. Därmed ersätts 6% av det fossila plastinnehållet av bioplast
till år 2050.

6.5.2 Drivmedel
I scenariot lokal potential antas utsläppen från biobaserade drivmedel minska ytterligare med totalt 20% till 2030 och 40% till 2050 i förhållande till referensfallet.
Biogasproduktionen har i det här scenariot matchats mot behovet 2030 och 2050
vilket gör att ingen naturgas importeras efter 2030.

6.5.3 Biobränsle
Emissionsfaktorerna för biobränslen antas minska ytterligare i förhållande till referensscenario bas med totalt 20% till 2030 och 40% till 2050.

6.6 Total potential
6.6.1 Flyg
30% av energibehovet inom flygtrafik antas kunna utgöras av biobränsle till år
2050 med 60% lägre emissionsfaktor än konventionellt flygbränsle.

6.6.2 Avfall
År 2030 innehåller avfallet 37% bioplast och år 2050 75% bioplast vilket medför
att utsläppen reduceras med motsvarande andel.

6.6.3 Drivmedel
I scenariot total potential antas utsläppen från biobaserade drivmedel minska ytterligare med totalt 50% till 2030 och 75% till 2050 i förhållande till referensfallet.

6.6.4 Biobränsle
Emissionsfaktorerna för biobränslen antas minska ytterligare i förhållande till referensscenario bas med totalt 50% till 2030 och 75% till 2050.

6.6.5 Solcellsel
Utsläppen för solcellsel består till stor del av utsläpp som uppkommer i samband
elanvändning i produktionen (Stoppato, 2008). I scenariot total potential antas utsläppen från solcellsel minska med 50% till 2050 till följd av en effektivare tillverkningsprocess och minskade utsläpp från elproduktion.

6.6.6 Vindkraft
Växthusgasutsläpp från vindkraft uppkommer i samband med emissioner och resursförbrukning vid markberedning och konstruktion av vindkraftverket med tillhörande kringutrustning (Gode et al. 2011). I scenariot total potential antas växthusgasutsläppen minskas med 50% till år 2050 till följd av en användning av förny-
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bara bränslen vid markberedningen samt lägre emissioner från nordisk elproduktion.

6.7 Summering växthusgasutsläpp
En summering av utsläppsfaktorerna i de fall de förändras i de olika scenarierna
har gjorts i Tabell 109.
Tabell 109: Sammanställning av emissionsfaktorer som förändras med scenarier till år 2050

Scenario
Bensin
Diesel
Biodiesel
Etanol
Biogas
Fasta biobränslen
Avfall, fossilt
innehåll
Solcellsel
Vindkraft

Referens
bas

Referens
stark

Aktörsscenario

Lokal potential

Total potential

-

0,2671
0,248
-20%
-20%
-0%
-20%

0,267
0,248
-20%
-20%
-0%
-20%

0,265
0,243
-40%
-40%
-0%
-40%

0,262
0,2002
-75%
-75%
-0%
-75%

-

-

-

-6%

-75%

-

-

-

-

-50%
-50%

1

Eftersom utsläppen för biodrivmedel minskar i olika utsträckning samt att inblandningen av
biobränsle ökar kommer utsläppsfaktorerna för bensin och diesel att variera något beroende på scenario.
2
50% inblandning av biodiesel i diesel efter 2020.
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7 Resultat
Resultatet av simuleringen i LEAP presenteras i följande kapitel. I samtliga fall är
diagram och tabeller länkade till Excelarket Resultat LEAP 4.0. Användare rekommenderas att i första hand uppdatera data i Excelfilen vid uppdaterade beräkningar.

7.1 Totalt energibehov
I
30
Referensscenario BAS
25
Referensscenario HÖG
20
Stark nationell politik
BAS
15

Stark nationell politik
HÖG

10

Aktörsscenario I

5

Lokal potential
Total potential
2050

2047

2044

2041

2038

2035

2032

2029

2026

2023

2020

2017

2014

2011

0

Figur 4 visas det energibehov per person för samtliga scenarier samt utvecklingen
fram till år 2050.
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Figur 4: Totalt energibehov i samtliga scenerier i MWh per person och år

7.2 Totala utsläpp av växthusgaser
I
8
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6
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BAS

4

Stark nationell politik
HÖG

3

Aktörsscenario I
2

Lokal potential
1
Total potential
2050

2047

2044

2041

2038

2035

2032

2029

2026

2023

2020

2017

2014

2011

0

Figur 5 visas resultatet av de sammanlagda växthusgaserna i respektive scenario.
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Figur 5: Sammanställning av totala växthusgasutsläpp i Uppsala kommun för respektive
scenario i ton CO2-ekvivalenter per person

7.3 Lokala transporter
Resultatet av sektorn lokala transporter, innefattande persontransporter (personbil,
buss, motorcykel) och frakttrafik redovisas i
1,6
Referensscenario BAS
1,4
Referensscenario HÖG
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Stark nationell politik
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Figur 6.

113

2050

2047

2044

2041

2038

2035

2032

2029

2026

2023

2020

2017

2014

2011

0

Institutionen för energi och teknik

1,6

Referensscenario BAS
1,4
Referensscenario HÖG

1,2
1

Stark nationell politik
BAS

0,8

Stark nationell politik
HÖG

0,6

Aktörsscenario I
0,4
Lokal potential

0,2

Total potential
2050

2047

2044

2041

2038

2035

2032

2029

2026

2023

2020

2017

2014

2011

0

Figur 6: Sammanställning av växthusgasutsläpp från sektorn lokala transporter i ton CO2ekvivalenter per person

7.4 Långväga resande
Resultatet av sektorn långväga resande, innefattande flygtrafik, färjetrafik samt
långväga resor med personbil, husbil och buss visas i
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Figur 7.
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Figur 7: Sammanställning av växthusgasutsläpp från sektorn långväga resande i ton CO2ekvivalenter per person

7.5 Energi
Utsläpp som uppkommer i samband med energitillförsel innefattar produktion av
el, värme, ånga och kyla och redovisas i
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Figur 8: Sammanställning av växthusgasutsläpp från sektorn energi i ton CO2-ekvivalenter
per person

7.6 Icke-energirelaterade utsläpp
Utvecklingen av utsläpp som uppkommer i samband med icke-energi visas i
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Figur 9: Sammanställning av växthusgasutsläpp från sektorn icke-energirelaterade utsläpp i
ton CO2-ekvivalenter per person

7.7 Övriga utsläpp
I Figur 10 sammanfattas de utsläpp som uppkommer i posten övrigt, inom jordbrukssektorn (exklusive utsläpp från mark, idisslande djur och gödsel) till följd av
förbränning av bioenergi och olja i uppvärmningssyfte samt från arbetsmaskiner.
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Figur 10: Sammanställning av växthusgasutsläpp från övriga sektorer i ton CO2-ekvivalenter
per person
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