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Förord

År 2007 gav Landstingsfullmäktige Regionplane- och trafiknämnden (RTN) i
uppdrag att genomföra en strategisk energistudie med klimatperspektiv för Stockholmsregionen med en tidshorisont på 40 år framåt. Projektet är offentligt och privat samfinansierat. Elva parter ingår i projektet som samlas under sina branschorganisationers tak: Regionplane- och trafikkontoret (projektledning), Länsstyrelsen
i Stockholms län, Kommunförbundet Stockholms Län, Stockholms stad, Vägverket
Region Stockholm, Svensk Energi (Vattenfall), Svensk Fjärrvärme (Fortum, Söderenergi, E-ON), Bil Sweden och Fastighetsägarna Stockholm.
Energistudiens arbete levererar strategiskt underlag för RUFS 2010 och andra
angelägna regionala utvecklings- och beslutsprocesser. Projektets övergripande mål
är att:
•

Ta fram regionala energistudier som belyser de olika sektorernas potentialer
till framtida energieffektiviseringar och utsläppsminskningar.

•

Göra åtgärdsförslag för regionens beslutsfattare (både offentliga och privata)
avseende regionens framtida energiförsörjning, energiomställning och klimatarbete samlade i ett handlingsprogram.

•

Skapa en plattform för kontinuerlig samverkan kring energi- och klimatfrågor i regionen efter projektets slut.

Föreliggande rapport är en sammanställning av ett antal delrapporter som tagits
fram i projektets första fas (september 2007 – juni 2008). Sammanställningen
kommer i sin tur att ligga till grund för den systemanalys som ska genomföras i
projektets nästa, avslutande fas fram till hösten 2009. Rapporten lyfter fram utvecklingstrender som påverkar Stockholmsregionens framtida energiförsörjning, den
klarlägger klimatrelaterade utmaningar regionen måste ta ställning till de närmaste
decennierna och den identifierar regionens knäckfrågor inom energi- och klimatområdet. Rapporten utvecklar också kunskap som ger underlag i arbetet med den
nya regionala utvecklingsplanen RUFS 2010.
Projektledaren på RTK har varit Michael Viehhauser. Även projektets styr- och
expertgrupp har medverkat i rapportens utformning.
Stockholm i oktober 2008

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

Stockholmsregionen står under de närmaste årtiondena inför en rad stora utmaningar
kopplade till regionens energibehov och utsläpp av växthusgaser. Förutom att energikostnaderna förväntas stiga ställs allt högre krav på energieffektivitet, begränsade
växthusgasutsläpp och förnybarhet i energimixen. Mål och strategier på global nivå och
inom EU påverkar utformningen av svensk energi- och klimatpolitik som i sin tur sätter
ramarna för regionens handlingsutrymme. Målen måste brytas ner på regional nivå och
regionala och lokala handlingsstrategier måste utformas och integreras med den övriga
regionplaneringen. Följande övergripande utmaningar förtjänar att lyftas fram som
”knäckfrågorna” i regionens kommande energi- och klimatarbete.
– Hållbar regional tillväxt
Utmaningen är att minska regionens energiförbrukning och totala växthusgasutsläpp
samtidigt med en kontinuerlig ekonomisk och befolkningstillväxt.
– Minskad klimatpåverkan inom transportsektorn
Utmaningen är att minska energianvändningen och därmed klimatpåverkan inom
transportsektorn och samtidigt upprätthålla en hög tillgänglighet.
– Säkrad bränsletillförsel till rätt pris
Utmaningen består i att planera och bygga för en stabil och prisvärd bränsletillförsel
till regionen samt en fungerande transitering till närliggande regioner.
– Robusta system för energiförsörjning
Utmaningen består i att utforma en robust energiförsörjning när energisystemen
växer och förändras för att möta nya behov och krav på förnybarhet och effektivitet.
– Anpassning till omvärldsförutsättningar och påverkan
Utmaningen består i att utifrån de regionala förutsättningarna anpassa sig till men
också påverka omvärldens mål och strategier.
Stockholmsregionen står för drygt 10 procent av landets totala energianvändning, men
ungefär en femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholms län och befolkningstillväxten liksom den ekonomiska tillväxten är stor. Energianvändningen per invånare är
relativt låg. Sammantaget bedöms regionens agerande för att effektivisera energianvändningen och minska växthusgasutsläppen ha stor betydelse för nationens möjligheter att
nå uppsatta energi- och klimatmål till 2020 och 2050.
Det finns goda möjligheter att effektivisera regionens energianvändning genom åtgärder inom bland annat bebyggelse-, transport- och industrisektorn. Genom användning
av ny teknik, förnybara bränslen och effektivisering av befintliga system kan energianvändning och koldioxidutsläpp per invånare minskas. Befolkningstillväxten i regionen
kommer dock att medföra ett ökat energibehov totalt sett.
En av de största utmaningarna för Stockholmsregionens energi- och klimatarbete
kommer bestå i att skapa transportsnåla strukturer. Prognoser visar att energibehovet i
regionens transportsektor kommer att öka med mellan 60 och 200 procent till år 2050
jämfört med år 2005. Energibehovet i bebyggelsen bedöms kunna minska något till år
2030 för att sedan öka med ca 20 procent till år 2050 jämfört med år 2005.
Prognoserna, som har använts i studien, utgår från att kraftfulla åtgärder vidtas samt
att förväntad teknikutveckling får snabbt genomslag i regionen. Antaganden har bl.a.
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gjorts om introduktion av förnybara bränslen och förnybar teknik, varför prognoserna
endast visar marginella ökningar av koldioxidutsläpp. För att energibehovet (och koldioxidutsläppen) inte ska öka ännu mer än prognoserna visar krävs omfattande insatser
i form av bl.a. information och utbildning, effektiva styrmedel och ett starkt engagemang
hos såväl offentliga som privata aktörer i regionen. Den nationella och internationella
energi- och klimatpolitiken bedöms också ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen.
En viktig fråga för den närmaste tiden bör vara att finna former för en utvecklad
samverkan avseende Stockholmsregionens energi- och klimatfrågor. Energibolagens
omställningsarbete, energikonsumenternas förändrade behov och beteende samt den
rumsliga planeringens effektiviseringsmöjligheter bör sammanföras för att uppnå nödvändiga landvinningar vad gäller regionens klimatpåverkan. Genom att bättre tillvarata
de erfarenheter som redan finns har Stockholmsregionen möjlighet att bli ett globalt gott
exempel och ligga i framkant inom energi- och klimatområdet. Förutom alla de miljövinster som kan frambringas ger det en unik möjlighet till marknadsföring och ekonomiska vinster för regionen och dess näringsliv.
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Summary

In the coming decades the Stockholm region faces a number of major challenges regarding the region’s energy needs and greenhouse gas emissions. As well as energy costs
being expected to rise, increasingly high demands are being made in terms of energy
efficiency, limiting greenhouse gas emissions and incorporating renewable energy in the
energy mix. Objectives and strategies at global level and within the EU affect the design of
Swedish energy and climate policy, which in turn creates a framework for regional action.
The objectives must be broken down at regional level and regional and local action strategies must be designed and integrated with regional planning in general. The following
general challenges deserve to be highlighted as key issues in the region’s future work on
energy efficiency and climate change.
− Sustainable regional growth
The challenge lies in reducing the region’s energy consumption and total greenhouse
gas emissions concurrently with ongoing economic and population growth.
− Reduced impact on climate in the transport sector
The challenge is to reduce energy use and thus impact on the climate, while at the
same time maintaining high accessibility and economic growth.
− Guaranteed fuel supplies at the right price
The challenge lies in planning and building for a stable and cost-effective fuel supply
to the region as well as functional transit to adjoining regions.
− Robust energy supply systems
The challenge lies in designing a robust energy supply where energy systems are growing and changing to meet new needs and new demands in terms of renewability and
efficiency.
− Adapting to surrounding conditions and impact
The challenge lies in adapting to but also influencing the objectives and strategies of
the surrounding world, based on regional conditions.
The Stockholm region is responsible for over 10 percent of Sweden’s total energy use, but
around a fifth of the Swedish population live in the county of Stockholm and the population and the economy are growing rapidly. Energy use per inhabitant is relatively low. In
total the region’s action to reduce energy use and greenhouse gas emissions is judged to
be of great significance to Sweden’s ability to achieve the energy and climate objectives set
for 2020 and 2050.
There are excellent opportunities to make the region’s energy use more efficient through measures in the building, transport and industrial sectors among others. Through
using new technology, renewable fuels and improving the efficiency of existing systems,
energy use and carbon dioxide emissions per inhabitant can be reduced. However, population growth in the region will mean an increased energy requirement overall.
One of the greatest challenges for the energy and climate work of the Stockholm
region will lie in creating transport-efficient structures. Forecasts show that the energy
required by the region’s transport sector will increase by between 60 and 200 percent by
2050 compared with 2005. The energy requirement for housing is judged to be capable
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of falling somewhat by 2030, increasing thereafter by approximately 20 percent by 2050
compared with 2005.
The forecasts, which have been used in the study, are based on significant measures
being taken and on anticipated developments in technology quickly being adopted in
the region. Assumptions have been made on the introduction of renewable fuels and
renewable technology, which is why the forecasts only show marginal increases in carbon
dioxide emissions. To ensure that the energy requirements (and carbon dioxide emissions) do not increase even further than those forecast, extensive action is required in the
form of information and education, effective instruments and a firm commitment on the
part of public and private players in the region. National and international energy and
climate policy is also judged to be of major significance for continued development.
An important step in the immediate future should be to set up a cooperative platform
for energy and climate issues in the Stockholm region, whose task would be to coordinate and support the work of public and private players on energy and climate change.
Conversion work on the part of energy companies, the changed needs and behaviour of
energy consumers and opportunities for making spatial planning more effective should
be brought together to achieve the necessary advances in terms of the region’s impact on
climate. By making better use of the experience that already exists, the Stockholm region
has the opportunity to become a global good example, acting as a trailblazer in the field
of energy efficiency and climate change. Besides all the environmental gains that can be
made, this offers a unique opportunity for marketing and economic gains for the region
and its businesses.
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Inledning

Syfte och mål
Landstingsfullmäktige har gett Regionplane- och trafiknämnden (RTK) i uppdrag att
göra en strategisk energistudie med klimatperspektiv för Stockholmsregionen med
fokus fram till år 2050. Föreliggande rapport är en sammanställning av delrapporter
producerade i energistudiens första fas och utgör underlag för den systemstudie som ska
genomföras av RTK.
Syftet med den sammanställande rapporten är att lyfta fram trender och utvecklingstendenser som påverkar Stockholmsregionens framtida energiförsörjning, belysa den
klimatrelaterade problematiken regionen måste ta hänsyn till de närmaste decennierna
samt identifiera regionens knäckfrågor inom energi- och klimatområdet.

Underlag
Underlag till denna rapport är de sju ovan nämnda delrapporterna som omfattar följande
områden:
− Global energi- och teknikutveckling.
− Energi- och klimatpolitik.
− Internationella exempel.
− Fossila och förnybara energikällor i Stockholmsregionen.
− Transportsystemets utformning och förändring i Stockholmsregionen.
− Sårbarhet i energisystemen och försörjningen i Stockholmsregionen.
− Nulägesbeskrivning av energisystemen i Stockholms län.

Läsanvisning
Med Stockholmsregionen menas normalt sett Stockholms län, men eftersom gränserna
ibland är flytande har valts att benämna det behandlade geografiska området med
Stockholmsregionen. Rapporten börjar med en sammanställning av Stockholmsregionens möjligheter och utmaningar dvs. här beskrivs viktiga frågor och uppgifter som bör
hanteras i samband med energiomställningen och inom klimatarbetet. I nästa avsnitt
beskrivs Stockholmsregionens aktuella energiförsörjning som omfattar beskrivningar av
energibalanser för tillförsel och användning, försörjningssystemen och deras sårbarhet.
Avsnittet ”framtida energiförsörjning” ger inblick i olika möjliga energiscenarier, utbud
och förbrukning, både globalt och regionalt. Här ges också en överblick över sektorsspecifika utmaningar. Därefter följer ett avsnitt som beskriver de mest relevanta besluten och
implikationerna från internationell och nationell energi- och klimatpolitik. Till slut görs
det en översiktlig jämförelse med tre andra storstadsregioner som har liknande förutsättningar som Stockholmsregionen.
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Stockholmsregionens möjligheter och
utmaningar
Energi- och klimatsystem i förändring
Att människan påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser råder det idag stor enighet om, såväl vetenskapligt som politiskt. Forskare världen över är eniga om att en mer än
tvågradig genomsnittlig höjning av medeltemperaturen skulle påverka livet på jorden så
till den grad att livskvaliteten för en stor del av jordens befolkning skulle sänkas drastiskt.
En sådan utveckling skulle dessutom kosta mellan 5 och 20 procent av den globala BNP:
n. För att undvika ett sådant framtidsscenario menar forskarna att de globala utsläppen
av växthusgaser måste nå sin kulmen inom max 10-15 år för att därefter minska kraftigt.
Det medför att det kommer att krävas särskilda insatser från alla nationer och samhällssektorer och omvälvande förändringar av både globala, nationella och regionala energisystem.
Det står också klart att Sverige med flera länder måste göra sig mindre beroende av
fossila bränslen, en ändlig resurs med minskande tillgänglighet, inte minst i syfte att
trygga Sveriges framtida energiförsörjning.
Som storstadsregion berörs Stockholmsregionen (i första hand Stockholms län) i hög
grad av de förändringar och omställningar som måste ske globalt och nationellt. Förutom
att energikostnaderna förväntas stiga ställs även allt högre krav på energieffektivitet, begränsade växthusgasutsläpp och förnybarhet i energimixen. I planeringen av regionens
fortsatta utveckling måste också hänsyn tas till kommande klimatförändringars effekter
(högre temperaturer, förändrade nederbördsmönster, extrema väderhändelser). Mål
och strategier på global nivå och inom EU påverkar utformningen av svensk energi- och
klimatpolitik som i sin tur sätter ramarna för regionens handlingsutrymme. Målen måste
brytas ner på regional nivå och regionala och lokala handlingsstrategier måste utformas
och integreras med den övriga regionplaneringen.

Stockholmsregionens utmaningar och ”knäckfrågor”
Stockholmsregionen står under de närmaste årtiondena inför en rad stora utmaningar
kopplade till regionens energibehov och utsläpp av växthusgaser. Några är övergripande
och berör regionen som helhet, andra är mer sektorspecifika. Här exemplifieras några av
regionens mest övergripande utmaningar som förtjänar att lyftas fram som ”knäckfrågorna” i kommande energi- och klimatarbete:
− Hållbar regional tillväxt.
− Minskad klimatpåverkan inom transportsektorn.
− Säkrad bränsletillförsel till rätt pris.
− Robusta system för energiförsörjning.
− Anpassning till omvärldsförutsättningar och påverkan.

Hållbar regional tillväxt
Stockholm är en växande region, både ekonomiskt och befolkningsmässigt. Under 25
års tid har Stockholmsregionens energianvändning per invånare varit relativt konstant.
Med ett stigande invånarantal har emellertid den totala energianvändningen ökat med
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ca 15 procent, detta trots att åtskilliga åtgärder vidtagits för att förbättra energieffektiviteten. Befolkningsprognoserna pekar på ytterligare befolkningstillväxt i regionen. Till
år 2030 beräknas invånarantalet i Stockholms län stiga med ytterligare ca 25 procent
och till 2050 med ca 20 procent till. Antal sysselsatta förväntas att växa med 0,6 procent
årligen i ett högt scenario, vilket kan innebära mer än en halv miljon nya arbetsplatser
år 2050. Om inga ytterligare åtgärder vidtas kommer tillväxten att innebära ett kraftigt
ökat energibehov för framför allt transporter, bostäder och service. De största utmaningarna är sannolikt att minska transportsektorns energibehov och utsläpp av växthusgaser
samt påverka konsumenternas beteende i riktning mot energieffektiva och miljömässigt
fördelaktiga val.
Utmaningen består i att minska regionens totala växthusgasutsläpp samtidigt med en
kontinuerlig tillväxt i regionen.
Minskad klimatpåverkan inom transportsektorn
De scenarier som finns inom utvecklingen av transportsektorn, både i Stockholmsregionen och för Sverige, visar alla på en kraftig ökning av trafikarbetet till 2050. Det gäller
personbilstrafik, sjötransporter och flygtrafik. Det kommer att krävas mer energi oavsett
bränsle. Inom flera transportslag kommer ny fordonsteknik att kunna leda till mindre
ökningar av utsläppen än med dagens teknik. Trots detta kommer medstor sannolikhet
koldioxidutsläppen från vägtrafiken mätt i fordonskilometer per dag att fördubblas fram
till 2050 jämfört med idag. Samtidigt har Sverige åtaganden inom EU att minska utsläppen av växthusgaser kraftigt i första hand fram till 2020. Stockholmsregionen står inför
stora utmaningar om klimatmålen för transportsektorn ska nås för att inte äventyra den
ekonomiska utvecklingen på en globaliserad marknad. Storstadsregionerna kommer att
vara viktiga i utvecklingen, på grund av den snabba utbytestakten för fordonsflottan och
god tillgång på kollektivtrafik. Det är i Stockholmsregionen som det största energibehovet
och klimatbelastningen från trafiken finns, men det är också här de största möjligheterna
för omställning till ett ökat kollektivtrafikresande finns.
Utmaningen består i att minska transportsektorns klimatpåverkan genom ett snart
trendbrott inom vägtrafiken och breda satsningar på kollektivtrafiken.

Säkrad bränsletillförsel till rätt pris
Stockholmsregionen är beroende av energiimport. Hamnar, terminaler och lager för
energihantering måste därför säkras och utvecklas i synnerhet med hänsyn taget till
ett starkt ökat biobränslebehov. En ökad andel biobränsle i energimixen påverkar inte
bara energisektorn utan även stora delar av övriga samhället. Hittills har drivkrafterna
bakom den ökande biobränsleanvändningen främst varit låga priser i kombination med
skattemässiga fördelar. Att efterfrågan på biobränsle nu ökar kraftigt i andra regioner
och länder innebär en risk för stigande priser. Stockholmsregionen, och även närliggande
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regioner, har begränsade egna biobränsletillgångar och kommer därför sannolikt vara
beroende av att det går att importera biobränsle till acceptabelt pris från andra delar av
Sverige och utlandet. De ökade biobränsletransporterna (inkl. den ökande transiteringen
av biobränsle genom regionen) ställer i sin tur krav på såväl infrastruktur som lokalisering av terminaler och förbränningsanläggningar. Nya större biobränsleeldade energianläggningar bör möjliggöra sjö- och järnvägstransporter samt finnas i anslutning till
redan befintliga anläggningar och nära sammanhållen bebyggelse.
Utmaningen består i att planera och bygga för en stabil och prisvärd bränsletillförsel till
regionen samt en fungerande transitering inom regionen och till närliggande regioner.

Robusta system för energiförsörjning
Sårbarheten i de framtida energisystemen kommer till en del att bestå i graden av ökad
komplexitet med inbördes beroendeförhållande mellan systemen. Med fler inblandade
aktörer kan svårigheter med motstridiga intressen och otydlig ansvarsuppdelning lätt
uppstå. Samtidigt blir samhällets vitala funktioner alltmer beroende av en fungerande
energiförsörjning. Övergången från fossila bränslen till biobränslen bidrar dessutom
till att sårbarheten ökar i vissa avseenden, exempelvis i fråga om beredskapslager. Den
mest sårbara delen av Stockholmsregionens energisystem är elförsörjningen. Att kunna
tillhandahålla en robust elförsörjning är särskilt viktigt, inte minst då flera av de andra
tekniska systemen (bl.a. fjärrvärmenätet, VA-nätet) är beroende av el.
Utmaningen består i att utforma en robust energiförsörjning när energisystemen växer
och förändras för att möta nya behov och krav på förnybarhet och effektivitet.

Anpassning till omvärldsförutsättningar och påverkan
Den internationella energi- och klimatpolitiken är, och kommer även fortsättningsvis att
vara, ett rättesnöre för svenskt och regionalt energi- och klimatarbete. Åtskilliga strategier och regelverk beslutas på global nivå och inom EU för att sedan brytas ned på nationell och regional nivå. För att Stockholmsregionen ska kunna anpassa sig till omvärldens
krav samt dra nytta av de specifika förutsättningar som gäller för regionen är det viktigt
att bevaka och på olika sätt påverka den internationella och nationella utvecklingen på
området. En viktig fråga är t.ex. vad som händer efter att Kyotoprotokollets åtagandeperiod har löpt ut år 2013. En annan fråga är utvecklingen av EU:s utsläppshandel. För
att den regionala planeringen av energi- och klimatfrågorna ska bli meningsfull i ett
större perspektiv krävs insikt och kunskap om den långsiktiga utvecklingen i omvärlden.
Utmaningen består i att omvandla omvärldens mål och strategier till regionala mål och
strategier samt att i det arbetet både beakta och lyfta fram regionens särskilda förutsättningar.
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Regionens viktigaste aktörer i samverkan
För att Stockholmsregionen ska kunna möta de krav som ställs utifrån måste både
offentlig och privat sektor arbeta målmedvetet i samma riktning. Därför är det viktigt att
formulera gemensamma långsiktiga energi- och klimatstrategier för regionen. Genom att
samtidigt skapa samarbetsformer mellan det offentliga och det privata kan öppningar ges
för nya marknader och nya aktörer.
Den regionala och lokala nivån är betydelsefull i arbetet med att ställa om energisystemet så att det blir långsiktigt hållbart och bidrar till att nationella energi- och
klimatmål nås. Det finns både ambitioner och vilja bland Stockholmsregionens offentliga
och privata aktörer att arbeta med energi- och klimatfrågor. Ett viktigt steg i det fortsatta
arbetet är också att klarlägga ansvarsfördelning och upprätta handlingsplaner som förankras hos regionens nyckelaktörer.
Ytterst är det regionens politiker, d.v.s. kommuner och landsting, som måste sätta
agendan för regionens gemensamma strategier. Politikernas uppgift är att genom långsiktiga beslut ge andra aktörer i regionen tydliga mål med tillräckligt långa hålltider och
effektiva verktyg för att uppnå målen. Målen och verktygen bör sedan med jämna mellanrum stämmas av och omprövas. Stockholms stad har med sitt beslut att vara fossilfritt år
2050 gått före.
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), Länsstyrelsen i Stockholms län och
Landstinget i Stockholms län genom Regionplane- och trafiknämnden (RTN) är viktiga
som katalysatorer och samordnare av länets energiarbete. Energibolag, byggherrar,
fastighetsbolag och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) bedöms ha en nyckelroll i det
praktiska arbetet att omsätta regionens mål och visioner till verklighet.
Energi som regional utvecklingsfråga har bl.a. uppmärksammats i Stockholmsregionen inom RUFS, Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen, som för närvarande
håller på att omarbetas för tidshorisonterna 2030 och 2050 (RUFS 2010). Klimatfrågan
uppmärksammas som en starkt påverkande omvärldsfaktor och en utmaning som regionen måste hantera. Ett av målen för regionala utvecklingsarbetet är att Stockholmsregionen ska bli en resurseffektiv region. Som en viktig strategi för att styra regionen i denna
riktning ses utvecklingen av effektiva tekniska system inklusive transporter som minskar
klimatpåverkan. Det ställs bl.a. krav att sätta upp regionala utsläppsmål. I synnerhet behövs ett mål för 2020 för att bryta negativa trender så fort som möjligt. Planen vill främja
insatser som effektiviserar energiförsörjningen och ökar energihushållningen, ökar
självförsörjningsgraden och energieffektiviteten i regionens glesa delar och som leder till
en omställning till förnybara energikällor och en stimulans av energi- och resurseffektiva
transporter – främst förbättrad kollektivtrafik.
Länsstyrelsen i Stockholms län har 2007 tagit fram ett utkast till en regional energistrategi i samråd med Energimyndigheten och regionala energiaktörer. Utkastet är
kopplat till de styrmedel och arbetsuppgifter som åligger länsstyrelsen att arbeta med. En
tidsatt handlings- eller resursplan för genomförande av strategin eller kvantifierade mål
för att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen är nästa steg i detta arbete,
som måste koordineras med RUFS 2010-processen och andra energirelaterade insatser
i länet.
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Även kommunerna är strategiskt viktiga aktörer i arbetet med att minska utsläppen av
växthusgaser. Sammanfattningsvis kan sägas att det pågår en del arbete för att minska
växthusgasutsläpp från energi i kommunerna. Ett antal kommuner arbetar mot ett
kvantifierat klimatmål, och några har ett miljö- eller handlingsprogram som visar vägen
för arbetet. Två tredjedelar av regionens kommuner saknar en aktuell energiplan. Energiplanen kan få en reell och strategisk betydelse för kommunen om den, utöver kartläggning av kommunens förutsättningar avseende produktion och användning, innehåller en
handlingsplan som är väl förankrad inom berörda verksamheter i kommunen samt följs
upp kontinuerligt.
Några kommuner har kommit längre än andra och har metoder och arbetssätt som
fungerar. För att få fler att arbeta med dessa frågor krävs sannolikt att det i regionen
finns en sammanhållande part som sprider goda exempel vidare, underlättar erfarenhetsutbyte mellan kommunerna samt ger råd vid upphandling och kunskapsstöd vid
teknik- och metodval m.m. KSL är som samordnare av kommunerna en mycket viktig
energiaktör. I den egenskapen är också deras medverkan i det strategiska energiarbetet
av stor betydelse. De ansvarar bland annat för Stockholmsregionens energikontor som
samordnar den kommunala energirådgivningen i regionen. Därutöver skulle det behövas
en rådgivningsverksamhet i regionen som riktar sig mot offentliga aktörer och energibolagen.
En viktig fråga för den närmaste tiden bör vara att finna former för en utvecklad
samverkan avseende Stockholmsregionens energi- och klimatfrågor, vars uppgift blir
att koordinera och stötta offentliga och privata aktörers energi- och klimatarbete. Ett
sådant arbete bör förutom fokus på energiproduktion och användning vara inriktat mot
infrastruktur, anläggningar och byggande samt effektiviseringsfrågor.

Stockholmsregionens roll i Sveriges energioch klimatarbete
Höga ambitioner förenat med god ekonomisk tillväxt
Stockholmsregionen står för drygt 10 procent av landets totala energianvändning.
Energianvändningen per invånare är relativt låg, men ungefär en femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholms län och befolkningstillväxten liksom den ekonomiska tillväxten
är stor. Stockholmsregionen kan bl.a. utnyttja sin storlek för att möjliggöra energieffektiv
(Energieffektivitet = Energitillförsel per BNP eller Wh/SEK uppdelat per energibärare)
och alternativ teknik i större utsträckning. Regionen har många besökare, såväl svenska
som internationella. Med Stockholm som föregångsexempel, som visar att det går att
förena ambitiös energi- och klimatpolitik med en god ekonomisk utveckling, kan andra
regioner i Sverige och andra länder finna inspiration att gå samma väg. Sammantaget
bedöms regionens agerande för att minska energianvändningen och växthusgasutsläppen ha en stor betydelse för nationens möjligheter att nå uppsatta energi- och klimatmål
till 2020 och 2050.
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Energieffektiv bebyggelse
Stockholmsregionen har ett väl utbyggt fjärrvärmenät med goda möjligheter till stora
utsläppsminskningar (ökad andel förnybara bränslen). Kring bebyggelsefrågor sker
planering för en tät bebyggelsestruktur med effektiv energiförsörjning. Det finns också
stor förbättringspotential i miljonprogramsområdena. Ett kostnadseffektivt angreppssätt
(störst energibesparing/utsläppsminskning per tillförd krona) för bebyggelsebeståndets
energiupprustning måste eftersträvas.

Hållbara transporter
En av de största utmaningarna i energi- och klimatarbetet är att minska transportsektorns fossilbränsleberoende. Stockholm skulle med sin täta storstadsstruktur kunna anta
utmaningen att förena regionförstoring med ett minskat transportbehov för individerna
i vardagen och en energisnål, fossilbränslefri kollektivtrafik. Regionens förhållandevis
snabba utbytestakt för fordonsflottan och den goda tillgången till kollektivtrafik möjliggör bl.a. teknikupphandling för storskalig introduktion av energieffektiva miljöfordon.
Parallellt med detta är det även viktigt att säkerställa att det finns ett diversifierat och
lättillgängligt drivmedelsutbud.

Stockholmsregionen i framkant
Stockholmsregionen har haft ett försprång sedan tidigt 2000-tal med låga utsläpp per
invånare samtidigt som den ekonomiska tillväxten varit hög. Regionen kan antas ha hög
trovärdighet i energi- och klimatfrågor nationellt, inom EU och internationellt. Inför förhandlingarna om de nya åtaganden om utsläppsminskningar som kommer att ske parallellt på dessa arenor skulle Stockholmsregionen kunna anta en tydlig proaktiv position.
Samtidigt skulle regionen akyivt kunna stötta det arbete som pågår nationellt och inom
EU kring t.ex. certifiering och klimatmärkning av produkter.
Vad gäller energieffektiv teknik finns nya utvecklingsmöjligheter för Stockholmsregionen. Förbättringspotentialen hos regionens företag och verksamheter är stor med
avseende på strategiskt energiarbete och investeringar inom energieffektiva tekniklösningar. En ökad efterfrågan på energieffektiv teknik bedöms öka sysselsättningen för
säljare, leverantörer, konsulter, installatörer m.fl. inom ett antal branscher. Exempel på
intressant teknik och tjänsteområden för Stockholmsregionen är Energy Performance
Contracting, lågenergihus i ny bebyggelse, solvärme, solceller och mikrokraftvärme.
Det ligger nära till hands att under de närmaste åren diskutera ett långsiktigt mål
om att bli en fossilbränslefri region. Det är redan nu känt att exempelvis Stockholms
stad vill bli en fossilbränslefri kommun till år 2050. För att öka möjligheterna att nå de
långsiktiga målen bör det även sättas länsgemensamma delmål för åren 2020 och 2030.
Flera av regionens kommuner medverkar redan i olika typer av nationella nätverk och
projekt med klimat- och energifrågor i fokus. Genom att bättre tillvarata de erfarenheter
som redan finns har Stockholmsregionen möjlighet att bli ett globalt gott exempel och
ligga i framkant inom energi- och klimatområdet. Förutom alla de miljövinster som kan
frambringas på detta sätt ger det en unik möjlighet till marknadsföring och ekonomiska
vinster för regionen och dess näringsliv.
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Stockholms energiförsörjning idag

Utblick: global energiförsörjning
Enligt IEA (International Energy Agency) uppgick den globala efterfrågan på primärenergi till knappt 133 000 TWh år 2005. Under samma år uppgick utsläppen av växthusgasen koldioxid till cirka 27 Gt (gigaton), varav naturgasen stod för en femtedel och olja
och kol för två femtedelar vardera.
Övrigt
0,5 procent
Kol
25 procent

Biomassa och avfall
10 procent
Vattenkraft
2,2 procent
Kärnkraft
6,3 procent

Naturgas
21 procent

Olja
35 procent
Figur 1. Global primärenergi år 2005.
Källa: IEA, Key World Energy Statistics.

Under en period på ca 40 år (1973-2005) har oljans andel av primärenergin minskat
från ca 46 procent till 35 procent, till fördel för framför allt naturgas och kärnkraft vars
andelar ökat. Den sammanlagda andelen för de fossila bränslena (olja, kol, naturgas) har
under samma period minskat från 86 procent till 81 procent. Sammantaget har dock den
totala tillförseln av primärenergi och fossila bränslen ökat. Mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen i bl.a. Sydostasien kan ytterligare ökningar förväntas.
Transportsektorns beroende av fossila bränslen är nästan totalt och den fossila basen
för denna sektor är inte lätt att justera. Antalet fordon ökar kraftigt, särskilt i de nya
ekonomierna och i utvecklingsländer som Kina och Indien. Trots att biodrivmedlen ökar
inom vägtransportsektorn fortsätter således oljan att dominera. År 2005 var oljans andel
94 procent inom transportsektorn och till år 2030 förutspås andelen vara 92 procent.
Det råder osäkerhet om hur stora reserverna av de fossila bränslena är och det förekommer spekulationer om hur länge de fossila energikällorna kommer att räcka, vilket
naturligtvis är en fråga som beror av många faktorer. År 2006 uppskattade British Petroleum den globala tillgången på olja till 1,2 biljoner fat, medan andra optimistiska källor
uppskattar tillgången till drygt 2 biljoner fat . Detta att jämföra med dagens oljekonsum-
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tion på 85 miljoner fat per dag. Nya oljefyndigheter nådde toppen i början av 1960-talet.
Oljeproduktionen i länder utanför OPEC och forna Sovjetunionen passerade produktionstoppen ungefär vid millenniumskiftet. Oljeproduktionstoppen, eller peak oil, är
den tidpunkt då den maximala råoljeproduktionen är uppnådd, varefter denna ändliga
resurs kommer att minska tills den hanterbara råoljan tagit slut. När exakt detta händer
är omdebatterat. Förutsägelserna varierar om när peak oil inträffar mellan 2010 och
2035 beroende på nya fyndigheter och framtidens förbrukning. Denna produktionstopp
kommer att få betydande ekonomiska konsekvenser pga. ökande råoljepriser och svårare
produktions- och leveransvillkor.
Naturgas, metan, är den fossila energikälla som är effektivast ur växthusgassynpunkt.
Naturgasdriven elframställning har ökat kraftigt sedan 1980-talet eftersom tekniken
är överlägsen andra fossila energialternativ med avseende på investeringskostnader,
verkningsgrad, flexibilitet och miljöeffekter. Konventionell naturgas kommer inte att ta
slut lika snabbt som olja. Resurserna bedöms räcka i åtminstone 100 år. Sammanlagt
uppskattas tillgången till naturgas till strax under 15 000 EJ eller 200 000 biljoner Nm3
(1 biljon = 1012). Idag konsumeras cirka 100 EJ per år. Kostnaden för naturgas ökar i förhållande till den sträcka den transporteras, antingen i rörledning eller med LNG-tanker
(LNG = gas nedkyld till flytande form). 80 procent av världens kända gasreserver befinner sig på ett sådant avstånd från EU att det är ekonomiskt att transportera dem till EU.
Tillgången på kol bedöms vara större än den på olja och gas. Uppskattningsvis
4 000 000 Mton kol kan brytas globalt innan kolet tar slut. Kol är dessutom en mer geografiskt spridd energikälla, vilket gör att kol för importerande konsumenter kan ses som
försörjningsmässigt säkrare än exempelvis olja där fyndigheterna är koncentrerade till
ett fåtal och ofta politiskt instabila länder.
Andelen kärnkraft i världen har ökat kraftigt under de gångna 40 åren. Sverige är
– med 46 procent av elproduktionen baserad på kärnkraft år 2006 – tillsammans med
Litauen och Frankrike ett av de länder som har den största andelen kärnkraft i världen.
Den globala vattenkraften utgör ca 2,2 procent av primärenergin (2005 års siffror).
Sverige har mycket goda förutsättningar för vattenkraft. År 2006 producerades 61 TWh
el från vattenkraft i Sverige (statistiken varierar årligen med bl.a. nivåer i vattenmagasin).
Bio- och avfallsbränslen står idag för cirka 10 procent av den globala primärenergin
varav den största delen konsumeras i utvecklingsländer. I Europa är andelen cirka 5
procent. När tekniken för biobränslen från biomassa (syntetisk diesel, etanol och DME)
är utvecklad och utbyggd i större skala inom 10–15 år, kan läget bli annorlunda. Sverige
har goda tillgångar på biomassa. Biogasproduktionen kommer också att expandera. Potentialen för biogasproduktionen i Europa kan öka från dagens 6 Mtoe till 23 Mtoe 2015
(Mtoe = Megatonnes of oil equivalent).
I Figur 1 ovan visas en punkt ”Övrigt” som inkluderar andelsmässigt mindre energikällor, bl.a. geotermisk energi, solenergi och vindkraft. Den förnybara andelen globalt
sett är visserligen fortfarande mycket liten men uppvisar en hög tillväxttakt.
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Stockholmsregionens energibalans
Tillförsel och användning
Tillförsel av energi till Stockholms län uppgick år 2004 till 52,9 TWh, enligt SCB:s databas för kommunal och regional energistatistik. Under 25 år, mellan åren 1990 och 2004,
har energianvändningen i Stockholms län ökat med ungefär 15 procent, vilket motsvarar
befolkningstillväxten under samma period. Energianvändningen per invånare har med
andra ord hållit sig på en relativt konstant nivå och främst varierat med utetemperaturen.
Tillförseln av fossila oljor för uppvärmning har minskat kontinuerligt från 1980 (med
undantag för tillförsel av bensin och diesel som sedan 1990 har ökat), se Figur 2. De
fossila oljorna har framför allt ersatts av biobränslen, avfall samt lokala värmekällor till
stora värmepumpar i fjärrvärmesystemet, vilka i sin tur har ökat från sammanlagt 0,4
TWh till drygt 11 TWh. I den senare siffran ingår en beräknad elanvändning på 1,2 TWh
för drift av de stora värmepumparna. Ytterligare orsaker till det minskade oljeberoendet
är en ökad anslutning till fjärrvärmenätet och en ökad användning av elvärme i villor.
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Figur 2. Tillförsel av energi till Stockholms län 1980–2004 (TWh), exkl. elproduktion inom länet.
Källa: Statistiska Centralbyrån.

Distributionsförlusterna samt omvandlingsförlusterna i länets kraft- och värmeverk
medförde att den totala slutliga energianvändningen år 2004 var 50,1 TWh, enligt SCB:s
databas för kommunal och regional energistatistik. Fördelningen av den slutliga energi-
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användningen för samhällssektorerna industri, bebyggelse (bostäder och service) och
transporter visas i Tabell 1.
Tabell 1. Slutlig energianvändning i Stockholms län år 2004 (TWh).
Typ av energi

Industri

Bensin & diesel

0,4

Bebyggelse
0,6

Transporter
12,6

Summa
13,6

Fossiloljor mm

0,8

2,3

0,0

3,1

Biobränslen

0,2

0,3

0,0

0,5

Fjärrvärme

0,8

11,5

0,0

12,3

El

4,0

15,6

1,0

20,6

Summa

6,2

30,3

13,6

50,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Bebyggelsesektorn står för cirka 60 procent av länets energibehov. Motsvarande siffra
för landet som helhet är ungefär 40 procent. Bebyggelsesektorns förhållandevis stora
andel av Stockholmsregionens energianvändning beror framför allt på en relativt sett stor
tjänstesektor (med stora lokalytor), förhållandevis liten industrisektor och ett stort antal
bostäder (dock relativt små) jämfört med övriga landet.
Energianvändningen per invånare i Stockholms län är endast 65 procent av energianvändningen per invånare räknat på hela landet. För fossila oljor är skillnaden ännu
större då användningen per invånare i Stockholms län är 18 procent av medelanvändningen för hela landet. Den lägre energianvändningen per invånare för Stockholms län
beror framför allt på att länet har en förhållandevis liten andel energiintensiv industri, en
relativt hög bebyggelsetäthet samt jämförelsevis liten boendeyta per invånare. Energianvändningen i form av drivmedel för transporter är 33 procent lägre per invånare i
Stockholms län än för landet som helhet, vilket kan förklaras med en förhållandevis väl
utbyggd kollektivtrafik.

Energiförsörjningssystemen
Energiförsörjningen i Stockholms län sker huvudsakligen genom import av såväl primärenergi som omvandlad energi. De primära lokala energikällorna av större betydelse
inom länet är termiska värmekällor för stora värmepumpar, olika typer av avfall samt
biobränslen.
Elförsörjning
Stockholms läns elanvändning uppgick år 2004 till drygt 20 TWh. Mindre än 10 procent
av elanvändningen täcks av egenproducerad el från kraftvärme. Elkraft producerad från
förnybara källor i länet som vindkraft och solcellsel är än så länge försumbar i sammanhanget.
Den importerade elkraften överförs till länet via stamnätet (400 kV) från tre håll via
kopplings- och transformatorstationer. Stamnätet, som knyter ihop regionnäten ägs av
staten via Svenska Kraftnät. Regionnäten ägs av större nätföretag, främst Vattenfall och
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Fortum. Dagens kraftnät i Stockholms län är robust och har bra leveranssäkerhet, men
måste anpassas till framtida krav på mindre intrång, större miljöhänsyn och kapacitetsförstärkningar för att klara högre effektuttag.
Fjärrvärme
Regionen har ett storskaligt fjärrvärmesystem och fjärrvärme utgör cirka 70 procent av
den totala värmeproduktionen i länet, enligt branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.
I regionen finns drygt 60 produktionsanläggningar för fjärrvärme inklusive ett antal
kraftvärmeanläggningar (som både producerar värme och el).
Fjärrvärmeproduktionen i länet genererade drygt 12 TWh värme år 2005, se Tabell 2.
Kraftvärmeproduktionen genererade dessutom cirka 1,6 TWh el. Den el som producerades i länets kraftvärmeverk stod med andra ord för en dryg tiondel av den totala energiproduktionen i fjärrvärmesystemen. Drygt 60 procent av primärenergin var förnybar
år 2005 (om man antar att 70 procent av avfallet kan räknas som förnybart), varav den
största andelen bestod av biobränslen. Idag köps merparten av biobränslet från andra
delar av Sverige eller från andra länder. Även avfall importeras och exporteras över
länsgränsen.
De stora fjärrvärmenäten i länets kommuner, är Södra systemet, Centrala systemet,
Nordvästra systemet samt ett antal mindre fjärrvärmenät se Figur 3. Fjärrvärmenäten
håller på att länkas ihop till ett enda stort sammanhängande system. Näten, som alla arbetar affärsmässigt, har redan idag kopplats ihop för att produktionsanläggningar ska kunna
samköras och optimeras. Detta ger stordriftsfördelar genom sänkta driftkostnader och
möjliggör dessutom att fler avnämare lättare kan anslutas. Integrationen mellan näten
har skett successivt. Genom sammankopplingen mellan centrala och södra systemen under Riddarfjärden finns nu två stora var för sig sammanhängande system. Dessa två sammanhängande system omfattar hela länet förutom följande kommuner: Norrtälje, Täby,
Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Haninge, Tyresö, Nykvarn och Österåker. Ekerö och
Täby är de enda av länets kommuner som enbart har mycket små fjärrvärmenät.
Tabell 2. Årlig fjärrvärmeproduktion i Stockholms läns störa fjärrvärmenät år 2005 (TWh).
Årlig värmeproduktion Basproduktion
Hela länet

12 TWh (+ 1,6 TWh el)

Södra systemet

5,0 TWh

– Värmepumpar i Hammarby
– Avfall och returbränslen i Högdalen
– Flis, torv och returbränslen i Igelsta

Centrala systemet

4,4 TWh

– Kol, biobränslen, olja och värmepumpar
och träpellets i Värtan
– Värmepumpar i Solna

Nordvästra systemet

2,2 TWh

– Träpellets i Hässelby
– Biobränslen i Märsta (Bristaverket)
– Värmepumpar, olja och biopulver i Järfälla
– Olja och bio}olja i Akalla

Haninge/Tyresö

0,53 TWh

– Trädbränslen i Drevvikenverket
– Tallbeck, sopbriketter i Bollmora

Källa: WSP baserad på Svensk Fjärrvärme.

Hargshamn
I

!C

Figur 3. Stockholms
och större
energianläggningar. – nuläge och utvecklingstrender
24 fjärrvärmenät
Energiförsörjningen
i Stockholmsregionen
Källa: Regionplane- och traﬁkkontoret.

S

Rimbo
20 GWh

S

Norrtälje
110 GWh

S
Bristaverket,
Kraftvärmeverk
700 GWh

S

Vallentuna
60 GWh

Vallsta, Vilunda,
Luftfartsverket, Rotebro
S 300 GWh

S

Bro
70 GWh
S
Hallonvägen
(Kungsängen)
50 GWh

S

S Vaxholm
Gasverket 500 GWh
70 GWh
Norra Värtahamnen,
Värtaverket 3000 GWh
I
S
S Lidingö7 GWh
Solna, Sundbyberg m.fl. I
Loudden
I Bergs oljehamn
1000 GWh
Södra Hammarbyhamnen
S S Hammarbyverket 560 GWh
Årsta,Skarpnäck,Älvsjö,
Långbro,Bredängen,Södersj
50 GWh
S
S

!C
!C

!C

!CS

S

Fittjaverket
385 GWh

Geneta panncentral
25 GWh

S

Säbyverket 90 GWh

Akalla mfl.
180 GWh

Hässelbyverket,
Kraftvärmeverk
S 1400 GWh

!C

S

Högdalen
1700 GWh

!CS I
!CIgeslstaverket

S

!C

S

Bollmora 150 GWh

Huddinge maskincentral
40 GWh

Jordbro 400 GWh

S

Södertälje oljehamn 1400 GWh

S
Järna, Nykvarn
80 GWh

Stora Vika

!CI

S

Nynäshamn, Kraftvärmeverk
200 GWh

0

5

10 km

I

Oljedepå

I

Biobränslelager

!C

Energihamnar

S

Energianläggningar

Energiförsörjningen i Stockholmsregionen – nuläge och utvecklingstrender 25

Fjärrkyla
Produktionen av fjärrkyla i Stockholms län uppgick år 2003 till drygt 0,4 TWh. Fjärrkylan distribueras främst inom tre stora fjärrkylanät som täcker idag i stort sett hela centrala Stockholm. Produktionen sker främst i värmepumpar och med frikyla med samtida
fjärrvärmeproduktion. Tillsammans är dessa tre sammankopplade fjärrkylenät världens
största, räknat till såväl antalet kunder som nätets utbredning. Produktionen sker vid fyra
centrala fjärrkylaverk; Akallaverket, Hammarbyverket, Värtaverket samt en anläggning
i Ropsten. För närvarande pågår bygget av ett fjärrkylalager på Kungsholmen. Förutom
regionens tre centrala nät finns fjärrkyla i Solna och Sundbyberg, Södertörns Fjärrvärme
i Botkyrka/Salem/Huddinge samt i kommunerna Södertälje, Sollentuna och Norrtälje.
Fjärrkyla får allt större betydelse genom högre kylbehov i bl.a. offentliga inrättningar,
serviceföretag och genom ökad risk för värmeböljor pga. ett varmare klimat framöver.
Komfortkyla används främst i kontorslokaler och det råder, Sveriges kalla klimat till
trots, en trendökning av komfortkyla. En stor del av kylbehovet i kontor går emellertid att
lösa genom bland annat solavskärmning, genom att låta ventilationen stå på under nätterna samt genom att använda energieffektiv belysning och kontorsutrustning.
Stadsgasnätet
Stadsgasen i Stockholm har hittills använts främst till spisar och gaspannor av ca 91 000
privatkunder samt ett 20-tal industrikunder. Distributionsområdet för stadsgas omfattar
Stockholm, Sundbyberg, Solna och delar av Nacka. Stadsgasen framställs för närvarande
av nafta men den ska från och med 2010 ersättas med bio- och naturgas. Den sista ska
importeras i form av LNG (Liquefied Natural Gas). Det gamla spaltgasverket läggs ned
och ersätts med nya anläggningar för biogas, fordonsgas och naturgas/luft. En ny LNG
anläggning och en biogasanläggning är planerade i Sofielund/Huddinge. För att framställa motsvarande gas som stadsgas kommer LNG att förgasas och blandas med luft. Den
distribueras sedan i ett omdanat distributionssystem, där delar läggs ned eller relinas och
där en ring runt Stockholms stad byggs som sammankopplar depåer och anläggningar.
Tillförseln av LNG beräknas bli max 0,2 TWh/år. I takt med att biogasproduktionen i
länet byggs ut kan det bli aktuellt att ersätta en del av naturgasen med inhemsk biogas.

Sårbarhet i energiförsörjningen
Energiförsörjningen i länet är beroende av att ett antal energisystem fungerar tillfredsställande. Om hela eller delar av dessa system fallerar kan det få mycket allvarliga, i
vissa fall till och med katastrofala, konsekvenser för samhället. I Figur 4 görs ett försök
att åskådliggöra sårbarheten i Stockholmsregionens mest vitala energisystem. Utifrån
kvalitativa bedömningar visar figuren en sammanvägning av sannolikheten att ett större
haveri eller försörjningsavbrott ska inträffa och de negativa konsekvenser det kan leda
till. Nedan följer sedan en beskrivning av den riskbild som legat till grund för de kvalitativa bedömningarna.

Troligt
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Figur 4. Kvalitativ bedömning av sårbarheten i Stockholmsregionens mest vitala energisystem.
Källa: ÅF.

Elkraft
Elförsörjningen är den viktigaste delen i vårt energisystem och även det system som är
mest känsligt för störningar inom Stockholmsregionen. Avbrott kan komma plötsligt
och påverka stora delar av regionen och beröra vitala funktioner i samhället. Dessutom
är flera av de andra energiförsörjningssystemen beroende av el, t.ex. fjärrvärmesystemet
och drivmedelsdistributionen som båda är beroende av bl.a. eldrivna pumpar.
Normalt är dock elförsörjningen relativt säker med få avbrott. Många samhällsviktiga
verksamheter har dessutom ordnat alternativ försörjning med reservkraft eller batteribackup. Störst risker för störningar i elförsörjningen finns inom distributionsnätet. Elavbrott som inträffar på grund av materialfel, avgrävningar eller den mänskliga faktorn
kan avhjälpas relativt snabbt. Ett bortfall av en enstaka anläggning i elsystemet leder
normalt inte till elavbrott. Däremot kan avbrott i högspänningskablar orsaka långvariga
avbrott och drabba ett stort antal personer. Ett exempel från Stockholmsregionen är det
omfattande elavbrottet i nordvästra Stockholmsområdet år 2001. Till följd av ett jordfel
på en kabel i den s.k. Akallatunneln utbröt en brand som slog ut tre högspänningsledningar på 110 kV vardera och orsakade ett omfattande avbrott i elförsörjningen i nästan
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34 timmar. Avbrottet ledde till stora störningar och konsekvenserna blev omfattande för
både företag och boende.
Energianläggningar
Den största risken för störningar i energianläggningarna är haverier och bränder. Sannolikheten för stora och plötsliga haverier är liten då dessa typer av skador ofta uppkommer
under lång tid och upptäcks vid inspektion och besiktning etc. Stora skador kan uppkomma vid bränder i bränslelager. Även bränder i kablar in till kontrollrum kan ge långa
avbrott i produktionen.
Stora haverier och bränder kan åstadkomma ekonomisk skada, men oftast kan produktionen upprätthållas. I fjärrvärmeverken finns ofta flera olika möjligheter att upprätthålla produktionsförmågan, t.ex. genom reservpannor och strategisk bränsleflexibilitet.
Fjärrvärme
Fjärrvärmen har en betydande robusthet genom bränsleflexibilitet och en infrastruktur
och organisation avsedd för att klara störningar. Sabotage och yttre påverkan på
ledningsnätet kan orsaka läckage men upptäcks i regel snabbt. Fjärrvärmevattnet kan
vanligen pumpas runt skadan som ofta lagas på relativt kort tid.
Sårbarheten i systemet är snarare kopplad till värmekundernas sårbarhet för elavbrott. Generellt finns en risk i nästan samtliga byggnaders värmesystem genom att cirkulationspumpar stannar vid elavbrott. Även avbrott i bränsleförsörjningen bedöms vara
ett potentiellt hot. Importen av bränslen är omfattande. Utöver fossila bränslen importeras biobränslen av olika slag. Bland de förnybara bränslena som används i Stockholmsregionens fjärrvärmeproduktion är endast en femtedel lokala energislag. Uthålligheten
vid avbrott i bränsleleveranserna varierar efter årstid och bränsleslag. Mindre störningar
i bränsleleveranserna bedöms kunna hanteras genom anläggningarnas bränsleflexibilitet
och samarbete inom systemen.
Bränsleförsörjning
En stor del av bränslebehovet i Stockholmsregionen täcks av importerade bränslen,
såväl fossila som förnybara. En del av produkterna kommer långväga ifrån, exempelvis
från Östeuropa, Finland och Kanada, en del kommer från andra regioner inom Sverige.
Importen från andra länder sker i huvudsak med fartyg med viss vidaretransport med
järnväg och lastbil, se Figur 5.
Hoten i olje- och drivmedelsförsörjningen är ofta kopplade till geopolitiska beslut och
händelser i omvärlden, exempelvis extrema vädersituationer. I dag finns internationella
åtaganden som innebär att lager av olja hålls för att finnas tillgängliga vid olika typer av
kriser. Motsvarande krav finns inte för bio-, retur- och avfallsbränslen. Lagringstiden för
dessa bränslen är dessutom avsevärt kortare än för fossila bränslen. Bränslena är transportintensiva och stor lagerkapacitet vid förbränningsanläggningarna är ofta svår att
åstadkomma. Försörjningen med dessa bränslen är starkt beroende av att transporterna
fungerar utan störningar.
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Långvariga elavbrott kan ge betydande konsekvenser för bränsleförsörjningen. Tankställena är beroende av elektricitet för att pumparna ska fungera. Vid ett längre omfattande
elavbrott kan det bli brist på drivmedel vilket även påverkar övriga transporter. Ett
omfattande elavbrott innebär även drifttagande av ett stort antal fast installerade och
mobila reservkraftsaggregat som med sina förhållandevis små tankar behöver fyllas på
relativt ofta. Tillgången till transportfordon och förare kan vara begränsande faktorer och
medföra problem med drift av reservkraften.
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Stockholmsregionens framtida
energiförsörjning
Utblick: global energiförsörjning i framtiden
Hur den framtida energiförsörjningen ska ske är föremål för stort intresse och ett flertal
scenarier har framställts. IEA (International Energy Agency) har bl.a. rapporterat om tre
olika scenarier med framskrivningar till år 2030; Reference Scenario, Alternative Policy
Scenario och 450 Stabilisation Scenario. Scenarierna bygger bl.a. på antaganden om
framtidens teknikutveckling och åtgärder på politisk nivå.
Reference Scenario utgår från ett s.k. ”business as usual”-perspektiv där enbart de
klimatreducerande åtgärder som beslutats fram till mitten på 2007 har inkluderats.
Alternative Policy Scenario baseras på Reference Scenario med tillägget att alla utannonserade eller planerade klimatåtgärder runt om i världen genomförs. 450 Stabilisation Scenario är ett s.k. ”backcasting”-scenario som visar vad som krävs för att nå det
slutliga målet att stabilisera de globala koldioxidutsläppen till 450 ppm så att temperaturökningen blir maximalt 2°C. I 450 Stabilisation Scenario antas bland annat forcerad
teknikintroduktion och stora strukturella förändringar. I Figur 6 nedan visas exempel på
åtgärder som inkluderats i de olika scenarierna.
I Tabell 3 framgår bl.a. att den totala energiförbrukningen bedöms öka i samtliga
scenarier. Stor ökning förväntas för bl.a. kärnkraft och förnybara bränslen och tekniker.
Tabell 3. Sammanställning av resultat för IEA:s och EIA:s scenarier för energiförbrukning
till 2030 (Mtoe).
Referensår 2005

År 2030

Mtoe

IEA

EIA

Kol

2 900

3000

5 000

3 700

2 600

5 000

Olja

4 000

4300

5 600

4 900

4 100

6 000

Gas

2 400

2700

4 000

3 450

2 650

4 300

720

720

850

1 080

1 700

1 000

Kärnkraft
Vattenkraft
Biomassa och avfall
Övrigt förnybart

250

400

470

600

1 200

1 600

1 750

1 950

60

300

450

470

17 750

15 800

14 000

Förnybart
Totalt

IEA
IEA
IEA
”Reference” ”Alternative
”450
policy”
Stabilisation”

900
11 500

11600

EIA*

1350

Befolkning (miljarder)

6,4

8,2

8,2

8,2

Toe/capita

1,8

2,2

1,9

1,7

17 700

* EIA står för Energy Information Administration, U.S. Department of Energy. Scenariot från EIA är inte till
sin helhet jämförbart med de andra tre scenarierna, då bränslefördelningen under referensåret 2005 ser
olika ut. EIA har dessutom i sin analys slagit ihop alla förnybara källor till en.
Källa: WSP baserad på olika internationella utredningar.
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Reference Scenario
2007

Kort tidsperspektiv

Längre tidsperspektiv

2030

• Stöd till biobränsleproduktion
i USA
• Åtgärder för att gynna förny- bara energikällor i EU
och Japan
• Nationella allokeringsplaner för
den andra handelsomgången
med växthusgaser i EU
• Obligatorisk utfasning av glöd- lampor i Australien

Alternative Policy Scenario
2007

Kort tidsperspektiv

De åtgärder som vidtogs i
”Reference Scenario”
vidtas även här.

EU:
• Mål för koldioxidreduktion
• Handlingsplan för energieﬀektivisering
Kina:
• 10 procent av elen från förnybara källor 2010
• 20 procent reducerad
energiintesitet
2005–2010
• Förnyade bränsleekonomistandarder i USA (CAFE)

Längre tidsperspektiv

2030

• 20 procent förnybar energi
2020 i EU
• Användning av biodrivmedel
i USA:s transportsektor

450 Stabilisation Scenario
2007
De åtgärder som vidtogs i
”Reference Scenario” och
”Alternative Policy Scenario”
vidtas även här.

Kort tidsperspektiv

Längre tidsperspektiv

• Omedelbar handlingskraft
• Ökad eﬀektivisering av fossilbränsleanvändningen inom industri,
byggnader och transporter
• Omfattande övergång till kärnkraft och
förnybara energikällor
• Betydande andel koldioxidinfångning
och -lagring inom industri och
kraftproduktion
• Policyförändringar i alla världens länder
• Stora teknikframgångar

Figur 6. IEA:s scenarier fram till år 2030. Källa: WSP, baserad på IEA:s underlag.
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De framskrivningar av den globala efterfrågan som gjorts på primärenergi visar att energiefterfrågan fortsätter att växa i snabb takt om ingenting görs. Denna bild förstärks i ett av
IEA utfört scenario fram till 2050, se Figur 7 nedan.
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20 000
41 905 Mt CO 2
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Figur 7. Jämförelse mellan reella siffror 1990 och 2005, dels med redovisade ”Reference Scenario”, dels med IEA:s motsvarande framskrivning ”Baseline” till år 2050.
Källa: WSP.

För tidshorisonten fram till 2050 finns flera framskrivningar gjorda. Dessa sammanfattas
i Tabell 4 nedan. Gemensamt för de olika scenarierna är att energieffektivisering står för
den största reduktionspotentialen, som bland annat visas i diagrammet i Figur 8.
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Energieffektivitet
41 procent
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Bränsle i byggnad
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Figur 8. Redovisning av hur reduktionen av 37 Gt CO2 fördelats på olika bränsleslag vid en jämförelse mellan IEA:s två scenarier till år 2050; ”Baseline” och ”Tech Plus”.
Källa: WSP.

Det krävs mycket långtgående förändringar samt att ett antal tekniska framsteg görs den
närmaste framtiden för att nå målet om en maximal ökning av medeltemperaturen på
2°C – ett mål även för Energimyndighetens och Naturvårdsverkets arbete med Kontrollstation 2008. Frågetecken finns kring huruvida de åtgärder som föreslås i IEA:s 450
Stabilisation Scenario är realistiska och genomförbara. Naturvårdsverkets studie visar
att man kan nå långt med energieffektivisering och teknikutveckling, men för att nå ända
fram kommer det vara nödvändigt med vissa beteendeförändringar.
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Tabell 4. Sammanställning av scenarier som visar reduktionspotentialer för Sverige och
världen.
IEA (2007)
”Stabilisation
450”
Målår

IEA (2006)
”Tech Plus”

Tema Nord (2007)

NV (2007)
Teknikscenario

2030

2050

2050

2050

Världen

Världen

Norden

Sverige

BNP-tillväxt

3,6 procent per år

2,9 procent per år

1,7 procent

–

Bef. tillväxt

1 procent år

0,9 procent

–

–

Marginalkostnad för
reduktion

50 $/tonCO2

25–40 $/ton CO2
år 2050

310 € / ton CO2
år 2050

–

Geograﬁ

Energi

Påskyndad teknikintroduktion
mycket kärnkraft

CCS, kärnkraft,
biomassa, vind
och sol

Kol och kärnkraft
fasas ut – främst
biomassa och vind +
sol och våg

Ingen kärnkraft, endast
marginell kolanvändning i
stålindustrin

Klimatmål

450 stabilisering
=> globala CO2 på
max år 2012

Stabilisering av CO2
på 1990 års nivå år
2050
(OECD –30 procent)

Energi
Trans
Icke CO2
Totalt

Teknik och
effektivisering
räcker enbart
till –55 procent CO2e

–82 procent
–49 procent
–33 procent
–58 procent

Källa: WSP:s underlagsrapport. Observera att alla scenarier bygger på ett mycket lågt oljepris jämfört med
vad nulägespriset på olja är.

Stockholmsregionens framtida energibehov
Det finns goda möjligheter att effektivisera energianvändningen i Stockholmsregionen
genom åtgärder inom både bebyggelse, transporter och industri. Genom användning av
exempelvis ny teknik, förnybara bränslen och effektivisering av befintliga system kan
energianvändning och koldioxidutsläpp per invånare minskas. Befolkningstillväxten i
regionen kommer dock att medföra ett ökat energibehov totalt sett. I det här avsnittet
beskrivs hur Stockholmsregionens årliga behov av primärenergi och utsläpp av koldioxid
kan förväntas förändras de närmaste 40 åren, under förutsättning att en rad åtgärder
vidtas i syfte att energieffektivisera och minska utsläppen.
– I Figur 9 presenteras resultat från modellberäkningar som utförts för transportsektorn (bil, buss och tåg) och bebyggelsen (el och värme i småhus, flerbostadshus
och lokaler). Resultatet redogörs för några olika planeringsstrukturer för respektive
sektor. Figuren visar prognoser av det årliga energibehovet fram till år 2050 med
antaganden om effektivare och förnybar teknik.1 För transportsektorn har exempelvis
antaganden gjorts om effektivare fordon och förnybara bränslen. I bebyggelsesektorn
1

För bebyggelsen har beräkningar gjorts för åren 2030 och 2050.
För transportsektorn har beräkningar gjorts för år 2050. Den årliga
förändringen har uppskattats genom linjär interpolation.
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förutsätts befintlig bebyggelse och tillförselsystem effektiviseras och delvis konverteras till förnybar teknik. För nytillkommande bebyggelse antas passivhusteknik.
Energibehovet är uttryckt som primärenergi, d.v.s. energiåtgång för produktion, distribution och omvandling av bränsle ingår i beräkningarna. För övriga antaganden och
utgångspunkter hänvisas till underlagsrapporterna Fossila och förnybara energikällor
i Stockholmsregionen och Transportsystemets utformning och förändring i Stockholmsregionen.
TWh
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Figur 9. Prognos av det årliga primärenergibehovet (TWh) i stockholmsregionens bebyggelseoch transportsektor med antagande om effektivare och delvis förnybar teknik, utifrån de alternativa strukturerna Tät och Fördelad i samrådsförslaget till RUFS 2010.
Källa: WSP, ÅF:s bearbetning.
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Som framgår av diagrammet i Figur 9 bedöms energibehovet öka mest i transportsektorn, mellan 60 och 200 procent beroende på regionstruktur. Utifrån de alternativa
strukturerna Tät och Fördelad som presenteras i samrådsförslaget för RUFS 2010 skulle
energibehovet för transporter kunna överstiga det i bebyggelsen om 15–25 år.
Energibehovet i bebyggelsesektorn bedöms enligt prognosen minska något till
år 2030 för att sedan öka med ca 20 procent till år 2050 jämfört med basåret 2005.
Eftersom samma tekniska prestanda antagits för samtliga byggnadstyper (småhus,
flerbostadshus och lokaler) blir skillnaderna mellan energibehovet i de båda planeringsstrukturerna marginell.
Det totala energibehovet har beräknats som ett medelvärde mellan de olika planeringsstrukturerna för bebyggelse- respektive transportsektorn. Som framgår av Figur 9
antas det totala årliga energibehovet öka successivt till över 70 TWh år 2050, en ökning
på 50–60 procent jämfört med år 2005.
I Figur 10 presenteras resultat från samma modellberäkningar som ovan men med
utgångspunkt i de årliga koldioxidutsläppen. Trots den förväntade ökningen av primärenergi bedöms regionens koldioxidutsläpp inte förändras nämnvärt. Det beror på att
antaganden gjorts om introduktion av förnybara bränslen och förnybar teknik. Enligt
prognoserna skulle transportsektorns koldioxidutsläpp vara relativt konstant fram till år
2050. För planeringsstrukturerna Fördelad och Tät förväntas en ökning på omkring 10
procent till år 2050, medan Trend inte uppvisar någon förändring. I bebyggelsesektorn
skulle utsläppen enligt prognosen minska till år 2030 för att sedan öka till år 2050 då de
förväntas uppgå till ungefär samma nivå som vid basåret 2005.
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Figur 10. Prognos för årlig koldioxidutsläpp (ton) från stockholmsregionens bebyggelse och
transportsektor med antagande om effektivare och delvis förnybar teknik, utifrån de alternativa
strukturerna Tät och Fördelad i samrådsförslaget till RUFS 2010.
Källa:WSP, ÅF:s bearbetning.

Prognoserna som presenteras ovan utgår från att kraftfulla åtgärder vidtas inom både
bebyggelsen och transportsektorn samt att förväntad teknikutveckling får snabbt genomslag i regionen. För att få en uppfattning om betydelsen av åtgärderna och teknikutvecklingen skulle ytterligare beräkningar behöva göras för ett referensscenario där inga eller
endast få åtgärder vidtas. För att energibehovet (och koldioxidutsläppen) inte ska öka
ännu mer än prognoserna föreslår krävs omfattande insatser i form av bl.a. information
och utbildning, effektiva styrmedel och ett starkt engagemang hos såväl offentliga som
privata aktörer i regionen. Den nationella och internationella energi- och klimatpolitiken
bedöms också ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen.
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Fakta

Konsumentbeteende
Trots att befolkningens miljömedvetenhet ökar föreligger det en distinkt
avvikelse mellan individers vilja att vara miljövänliga och deras handlingar.
Ett ﬂertal studier har utrett vilka vägar som är effektivast vid påverkan av
konsumenters beteende. Exempel på dessa är:
– Miljömedvetna val som inte inverkar på livsstilen kan med fördel påverkas med hjälp av incitament, miljömärkning och informationskampanjer.
– Informationen bör klargöra vad man som konsument går miste om om
man inte genomför förändringen, till exempel privatekonomiska vinster.
– Genom att konkretisera vad speciﬁka grupper av konsumenter kan bidra
med uppnås bättre resultat.
Energianvändningen i industrin ingår inte i prognoserna. Industrin står för en mindre
del, drygt 10 procent, av regionens totala energianvändning. Hur energibehovet inom
regionens industri kan komma att förändras bedöms främst bero på ekonomisk utveckling, trender och strukturförändringar snarare än befolkningsutveckling. Den generella
trenden är att tillverkning av olika produkter flyttar ut från regionen och ersätts av kontor
och tjänsteföretag. För att kunna komplettera prognoserna med industrins framtida
energibehov och koldioxidutsläpp görs lämpligen en särskild analys för denna sektor.

Framtida sårbarhet i energiförsörjningen
Sårbarheten i det framtida energisystemet kommer till en del att bestå i graden av ökad
komplexitet med inbördes beroendeförhållanden mellan systemen. Systemen blir allt
mer komplexa och oöverskådliga. Risken för att en enskild händelse sprider sig och ger
upphov till långvariga störningar är större idag än tidigare. Fler inblandade aktörer kan
komma att ge svårigheter med motstridiga intressen och otydlig ansvarsuppdelning.
Elförsörjning
I arbetet med RUFS 2010 görs en analys av framtida elförbrukning till 2030. Den visar
att elförbrukningen i Stockholm ökar olika mycket i olika delar av staden med upp till 30
procent samt att tågtrafiken väntas fördubbla sin elförbrukning. Svenska Kraftnät har fått
i uppdrag av regeringen att utreda nätstrukturen i Stockholms län med syfte att säkra den
långsiktiga försörjningen och samtidigt minska påverkan på omgivning och miljö.2
Idag utnyttjas drygt tio procent av fjärrvärmeunderlaget i Stockholmsregionen för
kraftvärmeproduktion. I Stockholms län planeras tre större kraftvärmeanläggningar stå
klara inom några år (Värtaverket, Igelstaverket och Bristaverket). Med ökad kraftvärme
kommer andelen lokalt producerad el att öka. Även utbyggnaden av vind- och solkraft
kommer att bidra till ökningen. Som en följd av den utvecklingen kommer mer reglerkraft att behöva köpas in för att balansera den varierande produktionen.
2

Stockholms Ström, Utredning om Stor-Stockholms framtida stam- och
regionnät.
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En framtida ökad mångfald i systemet kan ge mer robusta lösningar. Som komplement
till de storskaliga lösningarna kan ett distribuerat elsystem med många små kraftkällor,
exempelvis kraftvärme i bostadshus, ge ett mindre sårbart system. Ett sådant system gynnas av enkel teknik och möjligheter till lokal försörjning av bränslen.
Samhället och dess viktiga funktioner blir allt mer beroende av en fungerande elförsörjning. Trenden är att elavbrott får allt allvarligare konsekvenser på kortare tid.
I dagsläget används det mesta av elkraften fortfarande i bebyggelsesektorn. Om laddhybrider som laddas via elnätet blir vanliga kommer även vägtransporterna att bli allt
mer beroende av en fungerande elförsörjning med laddningsstationer på strategiska
platser i regionen.
Energianläggningar
När regionen växer ökar behovet av el och fjärrvärme till invånarna och därmed också
behovet av bränslen. På längre sikt bör ytterligare produktionskapacitet byggas ut och
förnyas och bränslemixen styras mot inhemska bränslen. För nya anläggningar gäller det
att finna lämpliga lokaliseringar med hänsyn till annan markanvändning, transportbehov
och närhet till fjärrvärmenät.
I takt med att användningen av bio-, retur- och avfallsbränslen ökar finns det även
anledning att se över bränsleflexibiliteten och lagringskapaciteten i länet. Med en alltför
ensidig produktionskapacitet och bränslemix blir energianläggningarna sårbara för
haverier och bränder etc. Den minskade användningen av olja kan medföra att infrastrukturen i form av depåer, tankbilar, tankfartyg och administration alltmer försvinner.
Därför kommer oljans roll som reservbränsle alltmer att behöva ifrågasättas till följd av
att det inte finns någon infrastruktur att tillgå i en krissituation.
Fjärrvärme
Trenden är att fjärrvärmesystemen integreras alltmer och att samarbetet mellan energibolagen förstärks. Denna utveckling kommer att innebära flera stordriftsfördelar och
förbättrad försörjningstrygghet för Stockholmsregionen. Produktionsanläggningar kan
samköras och optimeras och utebliven produktion i en del av nätet kan ersättas av ökad
produktion i en annan del.
En grundläggande förutsättning för ett fungerande fjärrvärmesystem är ett fungerande elsystem. Därför är det av stor vikt även för fjärrvärmeförsörjningen att elförsörjningen tryggas.
Bränsletransporter
Utvecklingen är och har varit en övergång från användning av importerade fossila bränslen, med höga krav på lagring, till mer inhemska bränslen utan krav på lagring. Samtidigt
som de inhemska bränslena kan bidra till att trygga energiförsörjningen bidrar en stor
övergång till dessa bränslen till att sårbarheten ökar i vissa avseenden. Bränsleförsörjningen blir alltmer beroende av ett fungerande transportsystem då bränslen med sämre
lagringsegenskaper används i allt större utsträckning.
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Allt talar för att en ökad landtransport av biobränslen till mälardalsregionen är att förvänta. Till detta kommer ökade fartygstransporter, dels från andra delar av landet, dels
genom import av bränsle från andra länder. Stockholmsregionen måste kunna tillhandahålla ett fungerande transportsystem med infrastruktur, terminaler och kapacitet för
att klara den egna försörjningen. Samtidigt måste stockholmsområdet fylla sin funktion
som transitregion i tillförseln av produkter och bränslen till omkringliggande regioner.
Behovet av drivmedel kommer att öka vilket bl.a. ställer krav på att elförsörjningen av
tankställen fungerar.

Potential för energieffektiv teknik och alternativa energikällor samt prisbildning
För att stävja utvecklingen av ökande koncentration av växthusgaser i atmosfären och
för att minska det fossila bränsleberoendet, behövs flera olika åtgärder som alla bringar
någon slags kostnad. Alla kostnader behöver dock inte vara stora. För vissa åtgärder kan
det rentav finnas negativa kostnader, d.v.s. att den som utför åtgärden vinner inte bara
miljömässigt utan även ekonomiskt på det. I Figur 11 visas att kraftfull minskning av växthusgasutsläpp är möjlig år 2030 och, vid en total koldioxidreduktion på 27 Gt, hamnar
marginalkostnaden på 40 EUR per ton koldioxidekvivalenter (ca 1/3 högre än maxpriset
hittills i dagens utsläppshandel). I figuren visas även flera exempel på att åtgärder kan
innebära en negativ kostnad att införa.
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Alternativ inom kraft- och värmeproduktion
Den trend och vision om ökad användning av biobränslen och alternativa energikällor
som uppvisas i nuläget ställer specifika tekniska och organisatoriska krav på bränsleinfrastrukturen. Till exempel: det rör sig ofta om små, lokala och utspridda anläggningar för
alternativa energikällor vilket innebär bl.a. en viss sårbarhet/ minskad robusthet vad gäller det tekniska systemet. Biobränsleanvändning i exempelvis energianläggningar med
kraftvärme – eller värmeproduktion medför större volymer och därmed mer frekventa
bränsletransporter, något som utgör en utmaning för ett redan ansträngt transportsystem.
Potential för global försörjning av fossila bränslen
De fossila energikällorna olja, naturgas och kol stod för drygt 80 procent av världens
primärenergi år 2005. Användningen förväntas öka de närmaste decennierna i takt med
att energibehovet ökar. Om inga särskilda åtgärder sätts in bedöms de sammanlagt stå för
samma marknadsandel år 2030. Kol bedöms ta en större del av marknaden, 28 procent
jämfört med 25 procent, på bekostnad av olja vars marknadsandel bedöms minska från
35 procent till 32 procent.
Olja
Sedan slutet av 1990-talet har oljepriset, räknat i dollar, stigit med cirka 600 procent och
är i reala termer på samma nivå som vid slutet av 1970-talet. Det råder en stor osäkerhet om det framtida oljepriset vilket också inverkar på prognoser som framställts. I de
bedömningar med fokus på år 2030 som IEA har gjort, till exempel, baseras dessa på
att oljepriset sjunker realt mellan 2007 och 2015 för att åter stiga till samma nivå som i
utgångsläget till år 2030. (WEO, 2007). I bedömningen till år 2050 gör IEA antagandet
att oljepriserna stiger realt mellan 2003 och 2050. (ETP, 2006). Under de första månaderna under 2008 har oljepriset ökat kraftigt och överstigit den ”magiska” nivån på 100
USD/fat och står i maj månad på ca 120 USD/fat. Oljepriset kan väntas komma att sjunka
efter sommaren. Det är många faktorer som är drivkrafter bakom oljepriset; utvinningsoch raffinaderikapacitet samt nya spekulanter på oljebörsen är några faktorer. Om man
blickar framåt och spekulerar om oljeprisets variation kan man dock konstatera att
även om priset kan komma att sjunka inom det närmaste decenniet på grund av ökade
investeringar i oljeproducerande länder, kommer priset att åter öka när dyrare alternativ
behöver ersätta olja.
Tillgångarna på de fossila bränslena är begränsade och uppskattningar av storleken
på reserverna råder det delade meningar om. För oljans del talar man om ”Peak Oil” där
forskningen pekar på att oljefyndigheterna är på väg att passera sin topp redan inom ett

Energiförsörjningen i Stockholmsregionen – nuläge och utvecklingstrender 43

par år. Denna uppfattning kontras av bl.a. Energimyndigheten som menar att orsaken till
det rådande höga oljepriset inte beror på någon fysisk brist på olja utan på att kapaciteten, av olika skäl, inte har byggts ut tillräckligt snabbt.
Alternativa flytande bränslen kan komma att ta vid i olika grad när oljepriset stiger.
Här ingår flytande bränslen från t.ex. oljeskiffer och oljesand. Även naturgas och kol kan
användas för att producera flytande bränslen: GTL (Gas-to-liquid) och CTL (Coal-toLiquid). Nackdelen med dessa bränslen är att de bidrar mer till koldioxidutsläppen än
konventionell olja.
Naturgas
Konventionell naturgas bedöms räcka längre än olja, åtminstone under 100 år till. Tillgången på naturgas uppskattas till strax under 15 000 EJ vilket kan jämföras med dagens
konsumtion på cirka 100 EJ per år. Priset på naturgas varierar med priset på råolja med
ca ett års eftersläpning. IEA bedömer att transportkostnadernas andel i naturgaspriset
är hög vilket gör att såväl marknadspriser som det långsiktiga marginalpriset kan variera
även i samma region.
Kol
Efterfrågan på kolkraft förväntas nästan dubbleras fram till år 2030. Det finns ett ökat
globalt intresse för kolkraftverk och för produkter som Coal-to-liquids (CTL) och syntetdiesel, den sistnämnda av särskilt intresse för transportsektorn. Priset på kol påverkas
av priset på oljeprodukter men kopplingen dem emellan är inte lika stark och det råder
betydande eftersläpning beroende på kontraktstiden. IEA bedömer att kolpriset förblir
stabilt till 2030. Även i sin bedömning till 2050 antar IEA att kolpriset kommer att vara
oförändrat under prognosperioden. För Stockholms läns del ger den ovan angivna bilden
vid handen en ökad kostnad för fossila bränslen och ett incitament att göra sig mer oberoende av dessa.
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Fakta

Koldioxidavskiljning och lagring
Koldioxidavskiljning och lagring (CCS) är en teknik som föreslagits som en
lösning på klimatproblemet. EU:s energi- och klimatpaket stimulerar till att
kol- och gaseldade kraftverk installerar koldioxidavskiljning och lagring i
framtiden. I ett 1000 MW kraftverk som eldas med brunkol produceras ca
7,5 miljoner ton CO2 årligen vilket motsvarar ungefär Stockholms läns årliga
CO2-utsläpp. Upp till 80 procent skulle kunna skiljas av och lagras i täta
geologiska lager under jorden. Men de olika möjliga avskiljningstekniker
(Oxyfuel-metoden, IGCC – Integrated Gasiﬁcation Combined Cycle och Rökgastvätt) har endast prövats i liten utsträckning och kan inte tas i kommersiellt bruk förrän 2020 vilket är för sent för ett stort antal redan pågående
kraftverkbyggen runt om i världen. CO2-avskiljning innebär en ökad energiåtgång för infångning, transport och lagring av koldioxid. Ett kolkraftverk
utrustat med CCS kommer att förbruka upp till 40 procent mer energi än en
anläggning utan CCS vilket kommer att bidra till högre elpriser.
Inom EU får medlemsstaterna i framtiden lagra CO2 inom sina territorier,
exklusive ekonomiska zoner och kontinentalsocklar. Lagring av koldioxid i
öppet vatten kommer att förbjudas. Något speciﬁkt regelverk för koldioxidavskiljning och lagring ﬁnns inte i Sverige och aktiviteten förekommer inte
i landet idag. Viktiga kriterier för att CCS ska få högre betydelse i klimatarbetet är kommersiellt fungerande teknik, säker koldioxidtransport och
lagringsplatser samt ett miljömässigt ansvarsfullt genomförande bl.a. genom
beaktande av permanensaspekten vilket förutsätter ett utvecklat regelverk
för urval och övervakning av lagringsplatser samt frågor som rör ansvar vid
en eventuell uppkomst av läckage.
Potential för alternativa bränslen
Biobränslen
Den framtida bioenergipotentialen är beroende av om och när de nya teknikerna såsom
BIGCC (biobränsleförgasning med kombikraftvärmecykel), sameldning med kol eller
gas, utvinning och uppgradering av biogas och pyrolys, blir kommersiellt gångbara.
Flera tekniker är visserligen nära ett kommersiellt genombrott men i behov av ytterligare utveckling och demonstration för att öka effektiviteten och för att minska kostnaderna. Biobränslena har en egen prisutveckling som till stor del följer råvarupriserna.
Prisutvecklingen på lång sikt är osäker inte minst på grund av att det är stor spännvidd i
bedömningar av potentialen för biomassa. Den tekniska utvecklingen framöver kommer
att ha betydande påverkan på prisnivån.
För Stockholms läns del innebär ovanstående en risk för ökade priser på biobränslen
och en ökad import från närliggande regioner och från utlandet samt ökade transporter
till och från regionen. Å andra sidan kan den lokala miljön för invånarna förbättras.
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Vätgas och bränsleceller
Det råder osäkerhet om när vätgas och bränsleceller kan introduceras i stor skala. En
decentraliserad vätgasproduktion är lämplig i ett introduktionsskede för att undvika
höga kostnader för uppbyggnad av en infrastruktur för distribution av vätgas. På sikt,
med en ökad vätgasefterfrågan, kommer en centraliserad produktion emellertid att bli
nödvändig.
IEA bedömer att bränsleceller skulle kunna stå för omkring tre procent av den globala
elproduktionen år 2050. Naturgasdrivna system bedöms av IEA ha större potential än
vätgasdrivna. Bränsleceller som verkar vid höga temperaturer och som skulle fungera i
storskalig elproduktion bedöms finnas på marknaden omkring år 2030. Dessa är en annan typ av bränsleceller än de som används i fordon och de används med fördel i kombination med annan energiutvinning. Fördelarna med att använda bränsleceller i stationär
elproduktion är hög verkningsgrad och nollutsläpp av koldioxid.
Stockholm har testat vätgasdrivna bränslecellsbussar och har ett pågående vätgasprojekt, GlashusEtt, i Hammarby Sjöstad.
Hushållsavfall
Förbränningskapaciteten för hushållsavfall i Uppsala och Högdalen bedöms räcka för
avfallet av en befolkning på 2,8 miljoner människor i Stockholm om s.k. full källsortering
införs. Utan en sådan källsortering kan avfallet från en befolkning på enbart 2 miljoner
omhändertas, vilket är en gräns som nås inom några år. Detta är alltså en fråga relaterad
till avfallshanteringsfrågan. I Bristaverket planeras för eldning av hushålls-och verksamhetsavfall i ett nytt värmekraftverk..
Potential för alternativa energikällor
Kärnkraft
Globalt sett är många av de befintliga kärnkraftsreaktorerna relativt gamla och antalet
som nu är under utbyggnad kommer inte att kunna ersätta de som väntas tas ur drift den
närmaste framtiden. Antagandet om mycket stora ökningar av andelen kärnkraft i framtidens ”elmix”, som exempelvis IEA:s backcastingscenario antar, har därför ifrågasatts.
Kärnkraftens marknadsandel beräknas minska något, från 6 till 5 procent av primärenergin till år 2030, under IEA:s trendframskrivning.
Samtidigt har kärnkraften på senare år lyfts fram, av både IEA och IPCC, som ett viktigt verktyg för att stävja de ökande utsläppen av växthusgaser. Det finns dock också ett
antal hinder som talar emot kärnkraften: begränsad tillgång till uran på lång sikt, höga
kostnader, säkerhet, avfallshantering samt negativ opinion hos allmänheten.
För Sveriges del upprustas befintliga kärnkraftverk som får en större uteffekt och
längre livslängd. En del av Stockholms importerade el kommer därför troligen att även i
fortsättningen komma från kärnkraft.
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Förnybar energiteknik
För att målen om minskad klimatpåverkan från kraftsektorn ska uppnås är en bred introduktion av förnybara energitekniker nödvändig. Även om det finns ett flertal förnybara
tekniker i dagsläget har de gemensamt att de är dyrare än konventionell teknik. För att
de ska bli konkurrenskraftiga kommer det att krävas en prissättning på koldioxidutsläpp
och ett högt pris på energi. Introduktion av förnybar teknik hindras inte enbart av prissättningen utan även av den förnybara teknikens småskalighet och att den skiljer sig från
de etablerade teknikerna.
I Stockholmsregionen finns dock stora möjligheter att förnybar och småskalig teknik
som vindkraft- och solcellsel kan utgöra goda alternativ för regionens glesa delar, t.ex. i
skärgården. Vindkraftskapaciteten är låg jämfört med en del andra län och det finns en
viss risk för konflikt med annat markutnyttjande. Möjlig användning av småskaliga lokala lösningar som t.ex. solel finns även i de befolkningstätare delarna av Stockholms län
med t.ex. lösningar för villaägare, etablering av reservkraftverk eller för gatubelysning.
I områden som har fjärrvärme och fullgod elförsörjning är dock biomassa mest ändamålsenligt.
Solcellselen är också dyrare än vindkraftselen och kommer enligt flera källor att så
förbli även i framtiden. IPCC (2007) uppger en beräknad solcellsbaserad elkostnad år
2030 till mellan 60 och 250 $US/MWh, vilket är mer än dubbelt så mycket som man
beräknar att vindkraft ska kosta. I referensscenariot bedömer IEA att elproduktionen
från vind ökar med cirka tio procent per år till 2030. I alternativscenariot är den årliga
tillväxttakten tolv procent. (WEO, 2007). IPCC noterar emellertid att IEA gör en försiktig
bedömning av potentialen.
Sammanfattande bedömning
I Figur 12 presenteras en sammanfattande bedömning av användning och prisutveckling
för de bränslen och tekniker som diskuterats ovan.
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Figur 12. Bedömning av olika teknikers användning och prisutveckling.
Källa: ÅF.

Fakta

Lärkurvor
Lärkurvor kan användas som verktyg för att bedöma en ny tekniks möjligheter och konkurrensförmåga. I teorin används producerade volymer som
den drivande kraften för utvecklingen. I lärkurvorna illustreras hur sambandet minskade kostnader och ökade ackumulerade volymen på marknaden.
Kurvorna ser olika ut för olika tekniker och visar på olika ”lärhastigheter”.
Lärkurvorna skulle kunna användas till att räkna ut hur stora subventioner
en teknik behöver för att kunna ta sig in och konkurrera på marknaden. För
Stockholmsregionen är lärkurvor intressanta då man kan identiﬁera nya
tekniska lösningar som regionen kan dra nytta av i ett överkomligt tidsperspektiv. Dessutom ﬁnns kanske möjligheter att förbättra lärprocessen genom
att introducera teknik till viktiga aktörsgrupper.
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Sektorspeciﬁka utmaningar och möjligheter
Bebyggelse
Sektorn bostäder och service (bebyggelsen) stod år 2004, enligt SCB, för cirka 60 procent
av totala energianvändningen i Stockholms län och för cirka 42 procent av de fossila
koldioxidutsläppen. En övervägande majoritet av de byggnader som finns idag, cirka
90 procent, är samma byggnader som kommer att stå kvar om 50 år. Dessa är byggda
huvudsakligen före den första oljekrisen och energiprestandan är därför anpassad till ett
väsentligt lägre energipris. I samband med att nya bostäder och lokaler behöver byggas
i regionen under de närmaste åren bör tillfället tas i akt att göra dem så energieffektiva
som möjligt. Potentialen är stor för energieffektiviseringsåtgärder i såväl nybyggnation
som i den befintliga bebyggelsen. Även inom de storskaliga energiförsörjningssystemen
finns utrymme att effektivisera energianvändningen genom att minska energiläckage och
öka verkningsgraden i produktionen.
Nedan presenteras resultat från modellberäkningar3 av hur energianvändningen i regionens bebyggelsesektor kan komma att förändras till år 2030. För befintlig bebyggelse
antas en rad åtgärder baserade på den senaste tekniken samt energieffektivisering och
byte till förnybara bränslen i tillförselsystemet.4 All tillkommande bebyggelse har uteslutande beräknats med passivhusteknik, vilket är ett extremt antagande men som kan visa
hur stora skillnader till konventionell teknik skulle kunna vara. Basåret för jämförelserna
är 2005. För övriga antaganden och utgångspunkter hänvisas till underlagsrapporten
Fossila och förnybara energikällor i Stockholmsregionen. Känslighetsanalyser baserade
på olika antaganden har inte utförts.

Fakta

Kravspeciﬁkation för passivhus i Sverige
Huvudkrav för hus i klimatzon söder (Stockholms län) är:
– Effektbehov < 10 W/m2 (villor 12 W/m2)
– Luftläckage högst 0,3 l/s,m2 (vid 50 Pa över/undertryck)
– Maximal total köpt energi (utan hushållsel45 kWh/m2*år)
Rekommendationer:
– U-värde fönster < 0,8 W/m2*K
– U-värde tak, väggar, golv < 0,1 W/m2*K
– FTX, värmeväxlare 85 procent, temperaturverkningsgrad
– Restvärme kan komma från olika källor, beroende av kommunala förutsättningar
För att kallas passivhus ska energibehovet för uppvärmning vara så lågt att
värmen kan distribueras med det ordinarie luftﬂödet, d.v.s. normala värmesystem ska inte vara nödvändiga.
3
4

Beräkningar med energiberäkningsmodellen STURE.
Dessa åtgärder bedöms ge effekter till år 2020.
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Beräkningarna av energibehovet i tillkommande bebyggelse har baserats på två planeringsstrukturer, RUFS 2010 strukturalternativen ”Fördelat” och ”Tät”. Eftersom samma
tekniska prestanda antagits för samtliga byggnadstyper (småhus, flerbostadshus och
lokaler) blir skillnaderna mellan energibehovet i de båda planeringsstrukturerna marginell. I Tabell 5 presenteras därför endast resultat för strukturalternativet ”Fördelat”. I
underlagsrapporten Fossila och förnybara energikällor i Stockholmsregionen presenteras även resultaten för RUFS 2010 alternativet Tät.

Koldioxidutsläpp
Ton

Slutlig elanvändning
TWh

Primärenergi
TWh

Slutlig värmeanvändning
TWh

Tabell 5. Resultat från modellberäkningar av hur energianvändningen i regionens bebyggelsesektor kan förändras till år 2030. Beräkningarna baseras på åtgärder i beﬁntligt
byggnadsbestånd och fjärrvärmesystem samt passivhusteknik för tillkommande bebyggelse. Basåret för jämförelserna är 2005.

Exempel på
åtgärder

BEFINTLIGT BYGGNADSBESTÅND
Småhus

– 1,9

– 0,8

– 0,1

– 60 000

Flerbostadshus

– 1,9

– 2,8

+ 0,3

– 180 000

Lokaler

– 2,7

– 1,7

– 0,7

– 190 000

Totalt

– 6,5

– 5,3

– 0,5

– 440 000

Ombyggnad klimatskal, värmepumpar, effektivare
ventilationssystem
(ﬂerbostadshus och
lokaler), fjärrkyla/
frikyla (lokaler),
energieffektivisering av fjärrvärmesystemet samt ökad
andel förnybara
bränslen i fjärrvärmemixen.

NYTILLKOMMANDE BYGGNADSBESTÅND
Småhus

+ 1,4

+ 0,2

+ 0,2

+ 40 000

Flerbostadshus

+ 1,4

+ 0,2

+ 0,2

+ 50 000

Lokaler

+ 1,8

+ 0,2

+ 0,2

+ 50 000

Totalt

+ 4,6

+ 0,6

+ 0,6

+ 140 000

SAMMANLAGD FÖRÄNDRING TILL ÅR 2030
Småhus

– 0,5

– 0,6

+ 0,1

– 30 000

Flerbostadshus

– 0,5

– 2,6

+ 0,5

– 140 000

Lokaler

– 0,9

– 1,5

– 0,5

– 140 000

– 4,7

+ 0,1

– 300 000

Totalt
Procentuell förändring
Källa: WSP, RUFS underlag

– 1,9
– 7 procent

– 29 procent + 1 procent – 15 procent

Tillkommande
byggnader är passivhus. Åtgärder i
fjärrvärmesystemet
har vidtagits enligt
ovan.
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Beräkningarna av energibehovet i tillkommande bebyggelse har baserats på två planeringsstrukturer, RUFS 2010 strukturalternativen ”Fördelat” och ”Tät”. Eftersom samma
tekniska prestanda antagits för samtliga byggnadstyper (småhus, flerbostadshus och
lokaler) blir skillnaderna mellan energibehovet i de båda planeringsstrukturerna marginell. I Tabell 5 presenteras därför endast resultat för strukturalternativet ”Fördelat”.
I underlagsrapporten Fossila och förnybara energikällor i Stockholmsregionen presenteras även resultaten för RUFS 2010 alternativet Tät.
Tabell 5 finns, trots det ökade energibehovet i tillkommande bebyggelse, en teoretisk
potential att minska bebyggelsesektorns primära energianvändning till år 2030 med
ca 7 procent (jämfört med år 2005). Värmeanvändningen beräknas kunna minska
med ungefär 30 procent. Förändringen i elanvändning bedöms bli minimal. Sektorns
koldioxidutsläpp beräknas kunna minska med ca 300 000 ton, motsvarande 15 procent
jämfört med år 2005.
Resultatet av modellberäkningarna är hypotetiska. För att potentialen ska realiseras
krävs sannolikt en rad insatser i form av information och utbildning samt att beslut tas
i offentliga och privata ledningsgrupper om att frigöra investeringskapital. För att få en
uppfattning om betydelsen av att åtgärder vidtas skulle ytterligare beräkningar behöva
göras för ett referensscenario där inga eller endast få åtgärder vidtas. Det bör också
noteras att alla byggnader har individuella förutsättningar och utgångslägen. Inför ett
investeringsbeslut finns ett stort behov av att göra enskilda kalkyler för den specifika
byggnaden. Många energieffektiviseringsåtgärder är helt besparingsfinansierade och
återbetalda inom fem år. Eftersom en byggnad har en livslängd på över 50 år kan det
även finnas situationer där återbetalningstider på 10–20 år eller längre kan motiveras.
Stor potential finns i de hus som byggdes under det s.k. miljonprogrammet dvs. bostäder
som byggdes på 1960- och 70 talen. Dessa utgör mer än en fjärdedel av bostadsbeståndet
i länet och är snarlika ur energisynpunkt eftersom de följde minikraven i då gällande
byggregler. Beståndets kommande upprustning bör kunna kostnadseffektivt påverka
länets energianvändning.
Transporter
Transportsektorn utgör en av de största utmaningarna i energi- och klimatarbetet, såväl
globalt som nationellt och regionalt. I Stockholmsregionen är det framför allt vägtransporterna som bidrar till ett stort energibehov och ett svårbrutet fossilberoende. I det
här avsnittet diskuteras utmaningar och möjligheter för vägtransporterna.
Sverige har fortfarande Europas törstigaste fordonspark men utvecklingen är på väg
mot energieffektivare fordon och miljöbilar. Regeringen har fastställt ett etappmål för
transportsektorns utsläpp av koldioxid som innebär att utsläppen år 2010 inte ska överskrida 1990 års nivå. Flera olika beräkningar visar dock att detta mål knappast är inom
räckhåll.
För Stockholms län gäller idag att transporterna svarar för nästan 30 procent av
länets slutliga energianvändning. Prognoser av förväntad utveckling för olika RUFSstrukturer visar på en betydande ökning av energibehov till år 2050 till följd av befolkningsutvecklingen (se Figur 9). Mycket tyder på att Stockholmsregionens energibehov
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i transportsektorn så småningom kommer att överskrida det i bebyggelsesektorn trots
antaganden om förbättrad fordonsteknik och alternativa drivmedel. Därför är samhällsplaneringen viktig för att skapa transportsnåla strukturer – något som ofta beskrivs som
en av de största utmaningarna i Stockholmsregionens energi- och klimatarbete.
Stockholmsregionen ligger långt framme jämfört med resten av Sverige med introduktion av ny fordonsteknik och nya bränslen för såväl gods- som persontransporter. Det
finns en lång erfarenhet av testprojekt med olika lösningar, exempelvis elhybriddistributionslastbilar, bränslecellsbussar, hybridbussar och elbilar. Stockholms stad har varit
viktiga aktörer för att driva på marknaden och efterfrågan på etanol- och biogasbilar.
Stockholms län har världens största flotta av etanol- och biogasbussar. Under 20082009 kommer etanoldrivna sopbilar och distributionslastbilar, ”dual-fuel”-lastbilar med
flytande biogas och etanolhybridbussar att testas i reguljär trafik i Stockholm. Scania, en
av världens största tillverkare av tunga fordon finns i regionen. De behöver Stockholm
som testmarknad vilket gör Stockholm till ett skyltfönster för ny teknik för hela världen.

Fakta

Stockholmsöverenskommelsen
Stockholmsöverenskommelsen utgör ett underlag till den pågående planeringsprocessen för framtidens infrastruktur i Stockholmsregionen, där
resultatet kommer att vägas mot övriga landets behov av infrastruktur. Enligt
parterna i överenskommelsen ska Stockholmsregionen ha målet att sänka
utsläppen för vägtraﬁken i Stockholms län med 30 procent till 2030 jämfört
med år 1990. Teknikutveckling och ersättning av fossila drivmedel kan ge
stora minskningar, men även traﬁkökningen måste dämpas för att uppnå
målet.
För att den nya tekniken ska introduceras i snabb takt krävs ett fortsatt starkt engagemang från olika aktörer i regionen. År 2007 registrerades i hela Sverige 54 555 nya
miljöbilar, upp 49 procent jämfört med år 2006 (36 507). Miljöbilar utgjorde 18 procent
av marknaden, mot 13 år 2006. En kombination av nationella incitament och långvarigt
arbete för miljöbilar i Stockholms stad har bidragit till att Stockholms län 2007 hade 4,6
procent av landets miljöbilar (andel av hela fordonsparken) vilket är långt mer än genomsnittet i landet: 1,5 procent. Miljöbilsandelen av nybilsförsäljningen ligger också över den
i resten av landet, ca 19 procent 2007, jämfört med 16 procent i hela Sverige. Befrielse
från trängselskatt för miljöbilar kan ligga bakom en del av den ökningen just i Stockholm.
En förändring av utformningen av trängselskatten kan väntas påverka miljöbilarnas
andel av försäljningen framgent. Även en skärpning av den nationella miljöbilsdefinitionen kommer att vara en viktig del i arbetet för minskad klimatpåverkan från regionens
fordonsflotta.
De förnybara drivmedlen bedöms bli en viktig del i Stockholmsregionens transportsystem. En viss mängd drivmedel kommer att produceras regionalt, framför allt
gasformiga bränslen som biogas och syntetisk biogas men det kan även bli aktuellt med
produktion av andra generationens drivmedel. Resten kommer att produceras i övriga
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Sverige eller importeras. Hur stor andel som kommer från svensk produktion kommer
att bero av teknikgenombrott och kommersialisering av bränslen från biomassa (cellulosaetanol och förgasning av biomassa till metanol, etanol, vätgas, biometan och DME).
Får teknikerna genombrott kommer de få stor betydelse för trafiksektorn. Minst 40
procent av drivmedelsförsäljningen kan vara förnybara drivmedel år 2050 i enlighet med
Vägverkets bedömning. Den första generationens drivmedel kommer också att användas
men kan inte räcka till så stor andel som 40 procent. El kommer också att bli ett allt viktigare drivmedel genom introduktionen av laddhybrider som väntas ha en stor marknadsandel år 2050. Miljöpåverkan av transporterna påverkas av hur elen produceras.
Den förväntade teknikutvecklingen, både effektivare fordon och ökad användning
av förnybara drivmedel, bör kunna få ett snabbt genomslag i Stockholmsregionen.
Vägverkets mål om 40 procent biodrivmedel år 2050 bedöms kunna uppnås i regionen.
Effektiviteten i personbilsflottan bedöms kunna öka med upp till 50 procent till år 2050.
Det bör dock i sammanhanget tilläggas att flera yttre faktorer har stor betydelse för den
fortsatta utvecklingen på transportområdet, bl.a. utformningen av EU:s energi- och
klimatpolitik.
Trycket på omställning till långsiktigt hållbara transportsystem är stort och klimatbelastningen från trafiken måste reduceras. Storstadsregionerna kommer att vara viktiga i
utvecklingen p.g.a. den snabba utbytestakten för fordonsflottan, stor andel företagsbilar
och god tillgång till kollektivtrafik. Stockholmsregionen har redan idag ett visst teknikförsprång och hög energieffektivitet per invånare.
Tabell 6. Exempel på trender och möjligheter till minskat energibehov och minskad
klimatbelastning för transporter i Stockholmsregionen.
Teknikutveckling
fordon

Direktinsprutning och effektiv förbränning
”Downsizing” av motorkapacitet i kombination med turbo
Stop-start-funktion med eller utan återvinning av bromsenergi
Dual-fuel teknik
Lättare material
Elbilar, laddhybrider, vätgas/hybridteknik

Teknikutveckling
drivmedel

Ökad inblandning av biodrivmedel
Förnybara drivmedel i kombination med hybrid- och laddhybridteknik
2:a och 3:e generationens biodrivmedel (introduktion 2015 respektive
2025+)

Transportsnåla
Decentraliserad koncentration(stjärnstad) förtätad runt kollektivtrasamhällsstrukturer ﬁknoder
Förtätning av redan exploaterad mark
Bil- och cykelpooler stöds av den kommunala planeringen
Samhällsplaneringen uppmuntrar till gång, cykel och kollektivtraﬁk
Ökad andel
kollektivtraﬁk

Informations- och marknadsföringsåtgärder
Linjenätsförändringar och ökad turtäthet
Attraktiv prissättning av kollektivtraﬁken
Förbättrad realtidsinformation och information om störningar
Ökad komfort och standard på tåg, bussar och stationer/hållplatser

Källa: WSP, olika studier.
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Industri
Industrin i Stockholms län stod för en förhållandevis liten del, drygt 10 procent, av länets
totala energianvändning år 2004. För att närmare utreda vilka utmaningar och möjligheter regionens industrisektor står inför kan det vara lämpligt att göra en fördjupad analys.
Här ges några exempel på möjligheter för industrin att minska sin energianvändning och
sina koldioxidutsläpp.
De industrier som har hög energianvändning har möjlighet att delta i Energimyndighetens Program för energieffektivisering (PFE). Företagen som deltar i programmet får
möjlighet till en reducerad energiskatt. Programmet innebär bland annat att företagen
inför ett energiledningssystem. Flera företag i Stockholms län deltar redan i programmet,
bland annat AGA, Holmen Papper, Arla och Lantmännen.
Industrin har även mycket att vinna på att genomföra upphandlingar enligt EPC-modellen, Energy Performance Contracting. Det är en metod som kan användas för att få till
stånd energieffektiviseringsåtgärder i offentliga lokaler och industrilokaler.
Studien ”Energy Performance Contracting – en modell för minskad energianvändning
och miljöpåverkan”5 har gjorts på uppdrag av Energimyndigheten och Naturvårdsverket med syfte att studera effekter av olika EPC-projekt. De inventerade EPC-projekten
som ingick i studien visade på en genomsnittlig energieffektivisering till 55 procent för
industrilokaler (med en variation mellan 35 procent och 66 procent). Den uppnådda
besparingen är högre än för offentliga lokaler, vilket enligt studien beror på att industrin
har lägre energikostnader än offentliga lokaler och att större energibesparing därmed
krävs i industrilokaler för att energibesparande åtgärder ska vara lönsamma att genomföra. Åtgärder som gäller värmesystemet och ventilationen var vanligast i de studerade
projekten. Värme och ventilation utgör cirka 20 procent av en industris totala energianvändning, vilket gör att den faktiska besparingen uppgår till cirka 10 procent.

5

Energimyndigheten ER 2007:35.
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Energi – och klimatpolitik

Energi- och klimatmål
I det här kapitlet sammanfattas de mest övergripande energi- och klimatmål som i början
av 2008 finns uttalade av större aktörer och som bedöms påverka Sverige och Stockholmsregionen. Några av de mest övergripande energi- och klimatmålen i Sverige och
internationellt, samt tidplanen för dessa, sammanfattas i Figur 13 . En generell observation är att de mål som satts upp är förhållandevis lika och att ju lägre geografisk nivå,
desto högre ambition har målen.
MÅLÅR
INTERNATIONELLA MÅL

SVENSKA MÅL
Långsiktiga mål:
Utsläpp av västhusgaser nära noll

2100
2100

Långsiktiga mål:
−75−90 procent
(utsläpp av växthusgaser, referensår 1990)

2050
2050

Nuvarande mål:
Max 4,5 ton CO2ekvivalenter per
invånare
2030
2030

Förnyat delmål:
−35 procent
(utsläpp av växthusgaser)

2020
2020

2016
2016
Delmål 4:
−4 procent
(utsläpp av växthusgaser, genomsnitt
2008−2012,
referensår 1990)

2012
2012

Nutid
Nutid

EU:s 20-20-20-paket (referensår 1990):
20 procent lägre utsläpp av växthusgaser
20 procent förbättrad energieffektivitet
20 procent ökad andel förnybar energi
EU:s energibesparingsmål för användarledet: minst 9 procent (refernsvärde;
genomsnittlig energianvändning 2001−2006)
Kyotoprotokollet:
Världen: −5 procent, EU15: −8 procent,
Sverige: max +4 procent (utsläpp av
växthusgaser, genomsnitt 2008−2012,
referensår 1990)

Figur 13. Några av de mest övergripande nergi- och klimatmålen i Sverige och internationellt.
Källa ÅF. Observera att beslut om svenska delmål för 2020 och 2030 inte tagits än.
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Internationellt
FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet
Oavsett var på jorden som utsläpp av en växthusgas sker påverkas växthuseffekten lika
mycket. En omställning till mindre klimatpåverkande alternativ kan ta tid, trots att
det kan ske till en låg kostnad eller till och med ge stora besparingar. Många länder är
dessutom oroliga för att deras omställning ska påverka landets konkurrenskraft eller
i sig skapa handelshinder. Internationellt samarbete är därför viktigt för att så många
länder som möjligt ska finna incitament att bidra till lösningen av klimatproblemen. Det
internationella samarbetet kan också bidra till att de mest kostnadseffektiva lösningarna
verkligen kommer till stånd. Förhandlingar om det internationella klimatavtalet förs
inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) – ofta kallad FN:s
klimatkonvention.
Det nu gällande internationella klimatavtalet, som kommit att kallas Kyotoprotokollet, är undertecknat av de flesta av världens länder. Ett tjugotal länder, däribland USA,
har dock inte godkänt detaljerna i avtalsskrivningen (ratificerat). De industrialiserade
länderna som har ingått avtalet, de s.k. Annex I-länderna, har tagit på sig ett ledaransvar bland annat på grund av att det är dessa länder som historiskt stått för den allra
största delen av utsläppen. Även utvecklingsländer kommer dock i framtiden att behöva
begränsa sina utsläpp för att tillräckliga utsläppsminskningar ska kunna uppnås. För
närvarande har de endast kravet att årligen rapportera in sina växthusgasutsläpp till FN:s
klimatkonvention, UNFCCC.
Representanter för de länder som undertecknat klimatkonventionen träffas på särskilda partskonferenser (Conference of the Parties, COP) varje höst. Ett av de mer kända
mötena, COP-3, hölls i Kyoto 1997. Det var där förhandlingarna om utsläppsmålet för
den första s.k. budgetperioden avslutades och avtalstexten slutförhandlades. Världens
industriländer har i och med det åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med
minst 5 procent jämfört med år 1990 (som ett genomsnitt under perioden 2008–2012).
EU15 (det antal medlemsländer som EU hade 1997), ska enligt protokollet sänka sina
utsläpp med 8 procent. I syfte att förenkla för parterna att nå sina åtaganden har de s.k.
flexibla mekanismerna införts inom Kyotoprotokollet (se sid. 7).

Energiförsörjningen i Stockholmsregionen – nuläge och utvecklingstrender 57

Fakta

”Post-Kyoto”: Vad händer efter 2012?
Det klimatavtal som ska ta vid när Kyotoprotokollets åtaganden löper ut
år 2012 måste beslutas senast hösten 2009, under klimatkonventionens
partskonferens COP 15 i Köpenhamn. Färdplanen mot det nya avtalet beslutades vid COP 13 på Bali 2007. Beslutet anger att parterna ska inleda en
förhandlingsprocess som ska slutföras år 2009. Förhandlingarna ska framför
allt behandla en ”gemensam vision”, utsläppsreduktioner, anpassning till
klimatförändringar, teknologi och ﬁnansiella resurser. Annex I-länderna
gjorde ett frivilligt åtagande att de globala utsläppen av växthusgaser bör
minska med 25–40 procent till år 2020 jämfört med 1990. USA deklarerade
att deras växthusgasutsläpp ska halveras till år 2050. Utvecklingsländerna ska
bidra med lämpliga åtgärder för att begränsa utsläppen inom ramen för en
hållbar utveckling.EU:s energi- och klimatmål.
Under 2005 lade EU-kommissionen grunden till Europeiska unionens strategi för
att bekämpa klimatförändringen genom att sätta ett tydligt klimatmål och föreslå en
övergripande strategi för att komma dit. Vid Europeiska rådets möte i mars 2007 åtog
sig medlemsstaterna också att följa dessa mål. EU:s övergripande klimatmål är alltsedan
dess att begränsa den genomsnittliga temperaturökningen på jorden till 2°C över de
förindustriella nivåerna.
EU:s medlemsländer förhandlar som en part om det internationella klimatavtalet
inom ramen för FN:s klimatkonvention. De enskilda medlemsländerna i EU är dessutom
enskilda parter i klimatkonventionen. EU har tagit en ledarroll vid de förhandlingar som
hållits och har lobbat för att höga bindande mål sätts. Unionens mål i de internationella
förhandlingarna är att de utvecklade länderna år 2020 ska ha minskat sina utsläpp av
växthusgaser med 30 procent jämfört med 1990. Dessutom ska de globala utsläppen av
växthusgaser fram till 2050 minskas med upp till 50 procent jämfört med 1990, vilket
innebär att de industrialiserade länderna ska minska sina utsläpp av växthusgaser med
60-80 procent fram till 2050.
I januari 2008 meddelade EU-kommissionen ett klimat- och energipaket. Målet med
åtgärdspaketet är att till år 2020:
− minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent (30 procent om en ny internationell överenskommelse om klimatförändringen nås).
− höja den förnybara energins andel av energikonsumtionen till 20 procent.
− effektivisera energianvändningen med 20 procent.
− höja andelen biodrivmedel till 10 procent.
Klimat- och energipaketet behandlas på vårtoppmötet 2008 där beslut fattas om riktlinjer för tillämpning av förslagen. Därefter ska förslagen till lagstiftning behandlas i
Ministerrådet och i Europaparlamentet med sikte på att beslut om förslagen ska tas före
FN:s klimatmöte i Köpenhamn i slutet av 2009. Lagstiftningen antas kunna träda i kraft
från och med år 2013.
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EG-direktivet (2006/32/EG) fastställer ett vägledande energibesparingsmål om minst
9 procent inom unionen fram till år 2016. Alla sektorer i samhället berörs, till exempel
bebyggelse, hushåll, servicesektor, industri, transportsektor och offentlig sektor. Undantag gäller dock i den del av industrin som handlar med utsläppsrätter och i viss militär
verksamhet. Det åligger varje medlemsstat att redovisa hur besparingsmålet ska uppnås
eller överträffas. Varje medlemsstat ska därför ge in en handlingsplan till kommissionen,
där de anger vilka styrmedel de vill använda för att uppnå det vägledande målet. Enligt
direktivet krävs att den offentliga sektorn med staten, kommunerna och landstingen är
föregångare vad gäller att effektivisera sin energianvändning. De ska även offentliggöra
sina energieffektiviseringsåtgärder och resultaten av dem så att andra lockas att ta efter.
Även energiföretagen åläggs i EG-direktivet nya viktiga uppgifter, exempelvis vad gäller
insamling och rapportering av nya statistiska data om kunder och elanvändning.
Koldioxidutsläpp från nya passagerarfordon som säljs i EU har minskat med 12,4 procent mellan 1995 och 2004, till följd av en frivillig överenskommelse mellan EU- kommissionen och den Europeiska bilindustrins branschorganisation, ACEA. De frivilliga
åtaganden som gjorts av de europeiska, japanska och koreanska bilindustriförbunden
har som mål att få ner utsläppen till 140 g koldioxid/km till 2009. EU har som mål att
genomsnittsbilen år 2012 endast ska släppa ut 120 g CO2/ km.
I Tabell 7 sammanfattas några länders energi- och klimatmål, såväl inom som utanför
EU.
Tabell 7. Några länders energi- och klimatmål.
Land

Mål (Koldioxidekvivalenter)

Kommentar

Tyskland

–21 % till år 2012 (basår 1990)
–40 % till år 2020 (basår 1990)

Tyskland har idag nått ungefär halvvägs
mot sitt mål 2020.

Storbritannien

–12,5 % till år 2012 (basår 1990) Minskningsmålen har skrivits in i lagtext.
–27-30 tillår 2020 (basår 1990)
Lagen förväntas träda ikraft under 2008.
–60 % till år 2050 (basår 1990)

Norge

Koldioxidneutral till år 2030
Exempel på åtgärder: förnybara bränslen
(framskjutet från tidigare målår (bl.a. vindkraft), energieffektivisering,
2050)
åtgärder i andra länder.

USA

Halvering av växthusgaser till
år 2050

USA har inte beslutat sig för bindande
utsläppsmål på federal nivå men det ﬁnns
en stor mängd regionala och kommunala
utsläppsmål som ligger väl i linje med
övriga världens ambitioner.

Kina

Energiintensitet –4 % år 2006
(basår 2005). Minskningen blev
1,23 %.

I juni 2007 presenterades Kinas första nationella klimatprogram, bl.a. med mål för
minskning av energiintensitet och ökning
av förnybar energi.

Källa: WSP, olika studier.
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Fakta

Hur mycket kostar det?
Enligt EU-kommissionens konsekvensanalys uppgår de investeringar som
krävs för att behålla nivåerna av växthusgaser på 450 ppmv till ungefär 0,5
procent av världens bruttonationalprodukt, BNP, åren 2013–2030. Jordens
ökande BNP skulle bara minska med 0,19 procent per år fram till 2030, vilket
är en bråkdel av den förväntade BNP-tillväxten (2,8 procent per år). Kommissionen betonar också att totalkostnaden är högt räknad, eftersom man i den
inte tar hänsyn till de positiva effekterna av stävjad klimatförändring.

Nationellt
Svenska energi- och klimatmål
Den svenska klimatpolitiken utgår idag ifrån FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) från 1994 som, tillsammans med Kyotoprotokollet, är ett bindande
ramverk för hur klimatfrågan ska hanteras globalt (se sid. 7).
Bland de 16 miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om återfinns Sveriges långsiktiga mål om Begränsad klimatpåverkan. Klimatberedningen har i sitt betänkande i
mars 2008 föreslagit en ny formulering av det övergripande miljökvalitetsmålet så att
det tydligt anknyter till EU:s tvågradersmål. Klimatberedningen har även enats om att de
långsiktiga inriktningsmålen bör ändras till:
Långsiktiga inriktningsmål
De långsiktiga målen är inriktade på att utsläppen av växthusgaser i Sverige år 2050
bör vara minst 75-90 procent lägre än år 1990 och vid seklets slut bör utsläppen i
Sverige vara nära noll.
Som de långsiktiga inriktningsmålen är formulerade i dagsläget (våren 2008) bör utsläppen av växthusgaser för Sverige vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och
invånare år 2050, för att därefter minska ytterligare. Beslut om eventuella ändringar
av såväl de långsiktiga inriktningsmålen som det övergripande miljökvalitetsmålet tas
under hösten 2008 i samband med regeringens klimatproposition.
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Fakta

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”
Nuvarande miljökvalitetsmål:
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala
målet kan uppnås.”
Klimatberedningens förslag till ny formulering av målet:
”Sverige bör ta sin del av det globala ansvaret för att ökningen av den
globala medeltemperaturen begränsas till högst två grader Celsius jämfört
med den för-industriella nivån. Svensk klimatpolitik bör därför bidra till att
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på
nivån högst 400 miljon-delar koldioxidekvivalenter (ppmv CO2e).”
Sveriges kortsiktiga delmål enligt riksdagens beslut lyder:
Kortsiktigt delmål, utsläppsmål till 2008–2012
De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008–
2012 vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen ska räknas som
koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och
IPCC: s definitioner. Delmålet ska uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor
eller med flexibla mekanismer.
Klimatberedningen har inte föreslagit någon förändring av det kortsiktiga delmålet.
Utsläppen av växthusgaser uppgick år 2007 till drygt 9 procent under år 1990 års utsläpp.
Prognosresultaten visar att Sverige kommer att uppnå det nationella delmålet till år 2012.
Det innebär också att Sveriges bindande åtagande enligt Kyotoprotokollet och EU:s interna bördefördelning, om att utsläppen 2008–2012 inte får överstiga +4 procent jämfört
med 1990, kommer att nås med mycket god marginal.
Det tidigare svenska delmålet för 2020 låg på en växthusgasminskning med 25
procent jämfört med 1990. Det nya målet fastställs i samband med antagandet av den
klimatproposition som läggs under hösten 2008. Klimatberedningen föreslår att Sverige
ska sätta ett nationellt mål som motsvarar en utsläppsminskning på cirka 35 procent till
år 2020. Medlemmarna i den parlamentariska Klimatberedningen är dock inte eniga om
och i sådana fall hur mycket av utsläppsminskningarna som ska tillgodoräknas genom
åtgärder genomförda utanför Sverige. I Klimatberedningens betänkande föreslås att det
nationella målet till 2020 bör fastställas slutligt av regeringen när EU:s interna beslut
och de globala förhandlingarna om ett nytt klimatavtal slutförts.
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Enligt EU:s Biobränsledirektiv ska andelen förnybar energi i Sverige öka till 49 procent
av den slutliga energianvändningen (inklusive överföringsförluster) till 2020. Energimyndigheten har bedömt framtida energianvändning i samband med rapporten Kontrollstation 2008. Prognosen är baserad på gällande styrmedel, prisantaganden för olika
bränslen och elenergi samt en bedömd tillväxttakt i ekonomi. Det finns ett gap mellan
kommissionens förslag och Energimyndighetens prognos, men det är ännu oklart hur
stort det är. Ytterligare styrmedel krävs dock för att nå målet. Eftersom målet är uttryckt
som en andel av den slutliga energianvändningen kommer åtgärder som begränsar användningen av energi att spela roll för att nå målet. Varje sparad kWh är därför viktig.
Som EU-land berörs Sverige även av unionens vägledande mål om en energibesparing
i slutanvändarledet på minst 9 procent till år 2016 (se sid. 7). I oktober 2008 kommer ett
nationellt handlingsprogram att presenteras med förslag på hur målet ska uppnås i Sverige. Uppdraget är bl.a. att föreslå vilka styrmedel, bidrag och regleringar som bör införas
för att vi i Sverige ska kunna uppnå målet.
Sektorsspecifikt mål för bebyggelsen
Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar.
I juni 2006 beslutade riksdagen om ett nytt mål för energianvändning i bebyggelsen:
Mål för energianvändning i bebyggelsen
Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande
till användningen år 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi
ökar kontinuerligt.
Målet kommer att regelbundet följas upp och prövas mot bakgrund av dess konsekvenser
för miljön, ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och kostnader för såväl den offentliga
sektorn som enskilda.

Konsekvenser för Stockholmsregionen
Som regional miljömyndighet har Länsstyrelsen i Stockholms län en övergripande
och samordnande roll i miljömålsarbetet. Mer specifikt innebär det bl.a. ett ansvar att
regionalt anpassa och konkretisera miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Det
regionaliserade miljökvalitetsmålet för Stockholms län har formulerats så att utsläppen av koldioxid per person och år ska minska till 3,1 ton år 2010. Därtill kommer en rad
andra betydande mål och ambitioner som uttalats av både offentliga och privata aktörer
i regionen. För att alla aktörer ska kunna stärka varandra inom regionen är det viktigt att
finna en gemensam vision och sätta gemensamma långsiktiga energi- och klimatmål för
regionen. För att öka möjligheterna att nå de långsiktiga klimat- och energimålen bör det
även sättas länsgemensamma delmål för åren 2020 och 2030.
På nationell nivå kommer det att vara aktuellt att bryta ut den handlande sektorn ur
Sveriges åtagande för växthusgasminskning gentemot EU. Utsläppen från Stockholmsregionens anläggningar som omfattas av utsläppshandeln kommer att bokföras som en
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del av EU:s utsläpp. När regionala klimatmål tas fram är detta viktigt att ta hänsyn till. På
det stora hela kommer det på kort sikt inte att påverka Stockholmsregionens klimatmål
eftersom växthusgasutsläppen från regionens utsläppskällor inom handelssystemet sammantaget är förhållandevis små. Fram till år 2012 kommer det visserligen ingå en signifikant fossil förbränning vid fjärrvärmeanläggningar inom Stockholmsregionen, men
flera större biokraftvärmeanläggningar förväntas tas i drift under perioden 2009–2011.
Inte heller om luft- och sjöfarten inkluderas i den handlande sektorn bedöms regionen
behöva göra några större förändringar av klimatmålen. Däremot kan utvecklingen av den
internationella handeln med utsläppsrätter vara av stor betydelse för Stockholmsregionens mål- och strategiarbete på lite längre sikt, t.ex. om vägtransporterna inkluderas.
Eftersom transportsektorn sedan 1990-talet stadigt ökat sina växthusgasutsläpp inom
regionen är det angeläget att regionala myndigheter verkar för att regionala transportmål sätts. Det är även angeläget att en databas för regional transportstatistik, gärna med
information på kommunnivå, sätts upp för att underlätta uppföljningen av den regionala
utvecklingen.

Strategier och styrmedel
I det här kapitlet ges en överblick över viktiga styrmedel och åtgärder inom energi- och
klimatområdet.

Internationellt
Kyotoprotokollets flexibla mekanismer
På global nivå domineras strategiarbetet av de s.k. flexibla mekanismerna som styrs av
FN:s klimatkonvention – för närvarande mer specifikt av Kyotoprotokollet. Kyotoprotokollet omfattar tre flexibla mekanismer; handel med utsläppsrätter (IET) samt de
projektbaserade mekanismerna gemensamt genomförande (JI) och mekanismen för ren
utveckling (CDM). De flexibla mekanismerna infördes i syfte att förenkla för parterna att
nå sina åtaganden och för att utsläppsminskningar ska kunna ske mer kostnadseffektivt.
Den internationella handeln med utsläppsrätter ska skapa ett globalt marknadspris för
utsläpp av växthusgaser och prisbildningen ska bestämmas av utbud och efterfrågan.
De projektbaserade mekanismerna (JI och CDM) innebär investering i projekt som
minskar utsläpp av växthusgaser i någon form. De projektbaserade mekanismerna bidrar
utöver minskade utsläpp, även till viktig tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad i
mottagarländerna. Insatserna förväntas bidra till att underlätta modernisering och effektivisering av industrin och energisektorn i värdlandet. CDM och JI är kostnadseffektiva
sätt att nå målen om minskning av utsläppen. Genom investering i projekt i länder med
lägre marginalkostnad för utsläppsminskning kan länder och företag tillgodoräkna sig
utsläppsrätter på ett kostnadseffektivt sätt.
År 2008 har den internationella handeln inom ramen för CDM pågått ett tag medan
handeln inom ramen för JI precis har kommit igång. Den internationella handeln med
utsläppsrätter skulle ha påbörjats, men är försenad då det internationella handelsregistret inte finns på plats.
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Fakta

Kyotoprotokollets ﬂexibla mekanismer
Handel med utsläppsrätter (International Emission Trading, IET) möjliggör
transaktioner av utsläppsrätter mellan parter med utsläppsåtagande i det
internationella handelssystemet.
Gemensamt genomförande (Joint Implementation, JI) ger industriländer
möjlighet att genom åtgärder i andra länder, som har utsläppstak enligt
Kyotoprotokollet, tillgodoräkna sig utsläppsminskningar för att uppfylla sina
egna åtaganden.
Mekanism för ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM) har
samma principiella uppbyggnad som JI. Skillnaden är att projekten genomförs i länder utan kvantiﬁerade åtaganden om utsläppsminskningar enligt
Kyotoprotokollet, det vill säga i allmänhet utvecklingsländer.

De flexibla mekanismerna utgör en central del i de framtida klimatöverenskommelser
som diskuterats under klimatkonventionen och Kyotoprotokollet. För att huvuddelen av
de globala utsläppen ska omfattas av en framtida klimatöverenskommelse bör en sådan,
enligt Energimyndigheten, inkludera avskogning i tropikerna och utsläpp från internationellt flyg och sjöfart, utöver de sektorer som redan inkluderas i Kyotoprotokollet. Dessutom bör de mest utvecklade u-länderna, där utsläppen växer kraftigt, omfattas av någon
form av åtaganden som medför utsläppsbegränsningar. Klimatförändringar kommer inte
att kunna undvikas och Energimyndigheten anser därför att anpassning till ett förändrat
klimat är en viktig del av en framtida klimatöverenskommelse. (Energimyndigheten, ER
2006:39)
EU:s utsläppshandel, EU ETS
Det internationella handelssystemet under Kyotoprotokollet ska enligt tidplanen starta
år 2008. EU etablerade dock redan 2005 ett gemensamt system för handel med utsläppsrätter, European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS). Huvudsyftet är att till
lägsta kostnad minska utsläppen av växthusgaser, genom att låta framför allt företag
handla med rätten att släppa ut koldioxid inom ett begränsat tak som sätts av EU. En
utsläppsrätt (EUA, European Union Allowance) ger innehavaren rätten att släppa ut 1 ton
koldioxid.
De företag som ingår i handelssystemet kan välja om de själva vill genomföra utsläppsminskningar och sälja eventuellt outnyttjade utsläppsrätter eller om de vill köpa
utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp. Verksamhetsutövare som omfattas av EU ETS
kan handla sinsemellan, via börser eller via särskilda mäklare. Handeln kan även ske
med olika finansiella instrument som konverterar utsläppsrätter från CDM och JI. Även
enskilda personer, organisationer och företag utanför handelssystemet kan delta i handeln, genom exempelvis köp av optioner.
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Handel med utsläppsrätter har potential att leda till kraftigt minskade utsläpp. Storleken
på de utsläppsminskningar EU:s handelssystem kommer att generera bestäms i grunden
av de tak som sätts för de totala utsläppen inom unionen. Ett enskilt lands utsläpp kan bli
både högre och lägre än det antal utsläppsrätter som landet tilldelats initialt. Ett ”överskott” av utsläpp i ett enskilt land täcks då av ett ”underskott” i ett annat land.
Under den första handelsperioden, 2005–2007, fanns ett överskott på utsläppsrätter
i systemet. Den verifierade utsläppsstatistiken visade att utsläppen i själva verket var
lägre än tilldelningen, vilket resulterade i kraftiga prisras på utsläppsrätterna. Under
2007 blev de nationella tilldelningsbesluten klara för nästa handelsperiod, 2008–2012.
EU-kommissionen har i tilldelningsprocessen försökt skapa ett underskott på utsläppsrätter. En prognos visar på att det årliga underskottet kommer att ligga på omkring 200
miljoner ton koldioxid. Det minskade utbudet av utsläppsrätter, som EU-kommissionens
beslut om fördelningsplaner förväntas leda till, har varit en bidragande orsak till det
senaste årets prisökning som framgår av Figur 14.
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Figur 14. Prisutveckling EUA dec -08 (Euro).
Källa: Carbon Market Europe, Point Carbon, maj 2008.

Inom EU ETS kommer man preliminärt med start under 2008 att även kunna bedriva
internationell handel med utsläppsrätter enligt Kyotoprotokollet. Man inväntar att det
internationella handelsregistret ska komma på plats, då det är en huvudförutsättning för
att handeln ska fungera. EU ETS är i dagsläget det största hittills införda handelssystemet för växthusgaser i världen, men det finns ett antal andra upprättade och planerade
handelssystem i Europa (Norge, Schweiz), Japan, USA, Australien och Kanada.
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Ett sammanhållet handlingsprogram för EU
I det omfattande energi- och klimatpaketet som EU-kommissionen presenterade i
januari 2008 (se sid. 7) ingår ett sammanhållet handlingsprogram för att bekämpa
klimatförändringarna och främja energisäkerhet och konkurrenskraft i EU. En av de centrala åtgärderna är att handeln med utsläppsrätter ska utvidgas så att fler industrier och
växthusgaser ingår. Varje år ska den totala mängden utsläppsrätter i EU:s handelssystem
reduceras successivt så att utsläppen inom handelssystemet minskar med 21 procent
till år 2020 jämfört med det nya basåret 2005. Inom sektorer utanför handeln, såsom
transporter, bebyggelse, jordbruk och avfall, ska EU:s sammanlagda utsläpp minska med
10 procent. Paketet innehåller även förslag på målsättningar för de enskilda länderna.
De nationella målen varierar från en utsläppsminskning på 20 procent till en ökning på
20 procent. Enligt förslaget ska Sverige minska sina utsläpp av växthusgaser utanför
handelssystemet med 17 procent till 2020 jämfört med 2005.
Enligt energi- och klimatpaketet ska ett nytt direktiv öka andelen förnybar energi i
EU från dagens 8,5 procent till 20 procent 2020. Fördelat på land ska Sverige uppnå 49
procent förnybar energi jämfört med en andel på 40 procent år 20056. I paketet ingår
även nya riktlinjer för statliga subventioner av miljövänlig produktion samt nya regler för
lagring av koldioxid.

Fakta

EU:s utsläppshandel – vad händer sen?
På EU-nivå tas en rad initiativ för att utveckla utsläppshandeln så att ﬂer
länder, samhällssektorer och växthusgaser ska kunna omfattas. Med utgångspunkt från omfattande utvärderingar av utsläppshandelns funktioner och effekter ska EU-kommissionen ta fram förslag till revideringar av det handelsdirektiv som styr handelssystemet. De närmaste årens förhandlingar kommer
sedan avgöra systemets framtida utformning. Mycket tyder till exempel på
att luftfarten kan komma att introduceras i utsläppshandeln redan 2011. Diskussioner förs även angående om och hur sjöfarten och vägtransportsektorn
skulle kunna omfattas av systemet.
Den framtida utformningen av EU:s handelssystem kommer att utgöra en
central del i den europeiska energi- och klimatpolitiken. EU-kommissionen
har givit signaler om att utsläppshandeln inom EU fortsätter oavsett hur den
internationella klimatpolitiken utformas. Vad som händer efter att Kyotoprotokollets åtaganden löpt ut år 2012 är likväl en nyckelfråga i utformningen av framtidens handelssystem, såväl globalt som inom EU.

6

Kärnkraft räknas inte som en förnybar källa enligt EU-kommissionen.
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Nationellt
Sverige har infört ett flertal styrmedel och åtgärder för att nå de mål som är uppsatta i
energi- och klimatpolitiken. Det mest omfattande styrmedlet är energibeskattningen
som omfattar energi-, koldioxid- och svavelskatt. Andra viktiga styrmedel är elcertifikatsystemet, programmet för energieffektivisering (PFE), styrmedel inom bebyggelse- och
transportsektorn, teknikupphandling, klimatinvesteringsprogrammet7 (KLIMP) och
olika typer av informationsinsatser.
Handeln med utsläppsrätter kan minska behovet av nationella regleringar och skatter
för koldioxidutsläpp. Bedömningen är dock att ytterligare styrmedel krävs för att Sverige
ska kunna nå EU:s förslag om 17 procents utsläppsminskning för den icke-handlande
sektorn år 2020. Att den handlande sektorn inom EU:s utsläppshandel bryts ut ur
de enskilda ländernas åtaganden kommer att påverka den framtida utformningen av
svenska strategier och styrmedel. Utsläppen för svenska anläggningar som omfattas av
handelssystemet kommer att bli en del av EU:s utsläpp. Därigenom blir det inte heller
önskvärt att ha nationella mål och styrmedel som omfattar alla källor. De styrmedel som
Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslagit i underlaget till Kontrollstation
2008 berör framför allt transportsektorn. I Figur 15 ges en översikt över den vidareutveckling myndigheterna ser. Energimyndighetens preliminära bedömning är att de
styrmedelsförslag som anges i underlaget är tillräckliga, men att det samtidigt krävs att
nya EU-gemensamma regler fastställs för transportsektorn.

7

Efter år 2008 kommer inga mer medel avsättas till Klimatinvesteringsprogrammet i dess nuvarande form. Genomförandet av åtgärderna
pågår dock t.o.m. år 2012.
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Nationellt

Inom EU

Vägverkets miljöbilsdeﬁnition bör gälla för alla
statliga incitament som stimulerar till ﬂer miljöbilar (bränsleeffektiva bensin- och dieselfordon
inkluderas).

Sverige stöder EG-kommissionens förslag om
bindande utsläppskrav för biltillverkarna på i
genomsnitt högst 130 gram koldioxid per kilometer för nya bilar år 2012 och arbetar för att
kraven därefter skärps. Kraven bör breddas till
att också omfatta andra fordonsslag.

Ökad koldioxiddifferentiering av fordonsskatten samt att förmånsvärdet för fri bil koldioxidbaseras.
Förstärkt konsumentinformation i samband
med köp av ny bil.
Ett kvotpliktssystem bör övervägas för att
ersätta nuvarande skattenedsättning för biodrivmedel.
Höjning av drivmedelsskatterna.

Sverige arbetar för att ta bort EU:s importtull
för etanol.
Sverige är pådrivande i arbetet med att utveckla
en EU-standardiserad metod för mätning av
tunga fordons bränsleförbrukning.
Sverige stöder EU:s ambition att ta fram ett
system för certiﬁering av biodrivmedel.

Kravet för energieffektivitet bör skärpas för
fordon som kan köra med biodrivmedel.
En miljöavgift för ﬂuorerade växthusgaser i
nivå med nuvarande koldioxidskatt införs för
tillverkningsindustrin.
Bidrag inom ramen för det beﬁntliga landsbygdsprogrammet används för konvertering
från fossila bränslen och effektiviseringsåtgärder.
Övriga strategier
Statens och näringslivets satsningar på forskning och utveckling samt demonstration av ny teknik
är en mycket viktig komponent i en fortsatt klimatstrategi.
Det bör utredas hur man kan kombinera byggregler, ett märkningssystem för hus och kravet på
energideklarationer för att styra mot högre energieffektivitet i samband med ny- och ombyggnation av hus och lokaler.
KLIMP görs om till direkta klimatinvesteringsstöd för utpekade områden. En fördjupad analys
behövs för att speciﬁcera vilka åtgärdsområden som är lämpliga och det bör utredas hur staten på
mest effektiva sätt kan ge incitament till det lokala klimat- och energiarbetet.
Det behövs en förstärkning av styrmedlen som omfattar industrin utanför EU:s handelssystem. En
fortsatt analys bör göras som inkluderar en begränsad skattehöjning i kombination med utvidgat
program för energieffektiviseringar i industrin (PFE) / Frivilliga avtal, en utvecklad tillämpning av
miljöbalken samt direkta investeringsstöd inom ramen för ett förändrat KLIMP.
Figur 15. Aviserade styrmedel och strategier i Naturvårdsverkets och Energimyndighetens underlag till Kontrollstation 2008.
Källa: WSP.
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Konsekvenser för Stockholmsregionen
Det regionala och lokala arbetet med att ställa om energisystemet så att det blir långsiktigt hållbart är betydelsefullt. Det finns redan en rad verktyg som kommuner, företag
och regionala aktörer kan använda för att effektivisera energianvändningen. Några av de
regelverk som närmast berör Stockholmsregionen är kravet på kommunala energiplaner,
Boverkets byggregler (BBR), Plan- och bygglagen (PBL), Energirådgivning, Miljöbalken
och Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP). Verktygen måste dock i mycket högre grad
än idag användas fullt ut för att nå de energi- och klimatmål som satts upp. Kompetens
och erfarenheter hos de som kommit längst i arbetet bör tas tillvara för att få en ökad
kunskapsspridning.
Handeln med utsläppsrätter
År 2008 finns det enligt länsstyrelsen 75 anläggningar i Stockholms län som ingår i EU:s
utsläppshandelssystem. Inom länet finns en handfull större industrianläggningar som är
anslutna, men framför allt är det energiproduktionsanläggningar som hittills har ingått.
Under handelsperioden som pågår mellan 2008–2012 kommer även mindre energianläggningar som är anslutna till ett fjärrvärmenät med en total installerad effekt över 20
megawatt att ingå, vilket troligtvis kommer att öka antalet berörda anläggningar något.
De anläggningar inom länet som är anslutna till handelssystemet bidrar dock med en relativt liten andel av regionens totala växthusgasutsläpp. Handeln med utsläppsrätter med
den hittills annonserade allokeringen av utsläppsrätter inom EU ETS (och därmed också
inom ramen för Kyotoprotokollet) kommer därför troligtvis inte att påverka Stockholmsregionen i någon större omfattning fram till år 2012.
Från och med år 2011 kommer sannolikt även flyget att anslutas till EU:s handelssystem, vilket enligt EU-kommissionens konsekvensbedömning inte till en början kommer
att påverka efterfrågan på långväga flygresor i någon större utsträckning utan främst
kommer att få viss påverkan på efterfrågan på flygbiljetter inom Europa. Detta kan leda
till att priskänsliga organisationer och privatpersoner börjar överväga alternativ till
kortare flygresor inom landet och inom Europa. Det kan bli ytterligare ett incitament till
att upprusta järnvägsinfrastrukturen i Stockholmsregionen och längs populära sträckor i
Sverige (exempelvis inom Mälardalsregionen, till Malmö, Göteborg, Oslo).
Marginalkostnaderna för att göra ytterligare utsläppsminskningar lokalt ökar
troligtvis i takt med att de billigaste åtgärderna vidtas. Nya tekniska genombrott och
beteendeförändringar skulle kunna motverka den utvecklingen. På längre sikt kommer
regionen förmodligen ändå behöva ta nya principbeslut om möjlighet till sponsring av
andra städers/länders åtaganden för att hålla en hög minskningstakt (liknande CDM och
JI, se sid. 7).
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Transportsektorn är en utmaning
Stockholmsregionen har en förhållandevis hög andel biodrivmedel i fordonsflottan. Det
innebär att regionen har relativt goda förutsättningar att möta EU:s mål om 10 procent
biodrivmedel, förutsatt att det framgångsrika arbetet med att introducera miljöfordon får
fortskrida. EU:s mål och ambitioner om bränslesnåla fordon kommer dock att innebära
en utmaning och omställning för Stockholmsregionen. Bränsleförbrukningen var år
2000 märkbart högre i regionens personbilsflotta jämfört med hela Sverige och EU. År
2005 hade skillnaden jämnats ut något genom att stockholmsflottan blivit något bränslesnålare och sverigeflottan något bränsletörstigare. Fordonsflottan i EU blev å andra sidan
ännu bränslesnålare.

Fakta

Prioriterade åtgärder för transportsektorn
Inom den svenska Strategin för effektivare energianvändning och transporter (EET) har ett stort antal styrmedel utretts. Flera av de styrmedel som
utredningen prioriterar skulle kunna utvecklas till effektiva verktyg för att
minska transporternas energibehov och klimatpåverkan i Stockholmsregionen. Här ges några exempel.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Regional samordning av samhällets miljömål med kommuners planering
Utvidgat lagutrymme för kommunala styrmedel
Stöd till framtagande av integrerade traﬁkplaner för städer
Uppbyggnad av kunskap om transporteffektiv samhällsplanering
Introduktion av en standardiserad bedömningsmetod för beräkning av
ef-fekter av transportintensiv verksamhet
Infrastrukturinvesteringar för att nå miljömålen
Statsbidrag till anläggning och underhåll av det kapillära järnvägsnätet
Statlig satsning på kollektivtraﬁk
Förändring av reseavdraget.

Högre krav på energieffektivisering
Mycket tyder på att det kommer att ställas allt högre krav på energieffektivisering inom
industrin liksom för bostäder och lokaler. Erfarenheter visar att redan vid 2008 års
energipriser är återbetalningstiden för så gott som alla energieffektiviseringsinsatser
mycket kort tack vare de stora besparingar som går att göra vid driften. Redan idag finns
en hel del så kallade energitjänster som ser till att skapa mekanismer för ekonomiska
incitament genom den kedja med aktörer som krävs för att huvudaktören vid investeringstillfället ska tjäna på energieffektiviseringsinsatsen. Högre energipriser kommer att
påskynda denna process, liksom stöd till framväxten av energitjänsteföretag inom fler
områden än inom uppvärmning av större lokalytor. För Stockholmsregionen kommer
detta med stor sannolikhet att innebära att kommunerna förväntas ställa höga krav på
energieffektivisering i sina upphandlingar av varor och tjänster.

70 Energiförsörjningen i Stockholmsregionen – nuläge och utvecklingstrender

Erfarenheter från andra regioners energioch klimatarbete
I syfte att ta del av lärdomar från andra regioners energi- och klimatarbete har tre storstadsregioner studerats med fokus på mål och åtgärder inom förnybar energi, energieffektivisering och hållbara transporter. De studerade regionerna är:8
− Berlin vars årliga utsläpp är 7,4 ton CO2e/pers (år 2002, stad och förbundsstat)
− Köpenhamn, vars årliga utsläpp är 4,9 ton CO2e/pers (år 2005, stad)
− Seattle, vars årliga utsläpp är 11,5 ton CO2e/pers (år 2005, stad)
Dessa regioner har förhållandevis likartade förutsättningar som Stockholm, exempelvis jämförbar storlek, energiförsörjning, transportsystem och fysisk struktur. Samtliga
studerade regioner arbetar aktivt för att minska sina växthusgasutsläpp enligt ambitiösa
mål. I Tabell 8 sammanfattas regionernas (inkl. Stockholms stad) utsläppsmål som jämförs med hittills åstadkomna utsläppsminskningar för växthusgaser.
Tabell 8. Utsläppsmål och nuvarande minskning av växthusgasutsläpp (CO2-ekvivalenter)
för några storstadsregioner inkl. Stockholms stad.
Region

Utsläppsmål

Minskning
sedan 1990

Större bidragandeorsaker till hittills uppnådd
minskning

Berlin

– 25 procent
1990 till 2010

– 14 procent

Stängning av industrier, energieffektivisering av
fastigheter, ersättning av brunkol till naturgas

Köpenhamn – 40 procent
1990 till 2015

– 20 procent

Ersättning av kol till naturgas, ökad andel
biomassa, ökad avfallsförbränning, ökad andel
vind- och vattenkraft samt utbyggnad av fjärrvärmenätet

Seattle

– 8 procent

Elbolag utan nettoutsläpp genom energibesparingar, satsningar på förnybar energi och offsets,
ersättning av olja till naturgas

– 16 procent

Fjärrvärmeutbyggnad och reduktion av fossila
bränslen i fjärrvärmeproduktion och kollektivtraﬁk

– 7 procent
1990 till 2012
– 80 procent
1990 till 2050

Stockholms
stad

– 30 procent
1990 till 2015

Källa: WSP, underlagsstudie.

Trafiken är ett stort problem för samtliga studerade regioner. Köpenhamn och Seattle
satsar på att bygga ut spårtrafiken, medan Berlin satsar på underhåll och förbättringar
vad gäller kollektivtrafikens tillgänglighet. Köpenhamn fortsätter att satsa på cykeltrafiken och Seattle arbetar med teknikupphandlingar för att skapa marknad för elhybrider.
Samtliga tre regioner satsar på att ställa höga krav på energistandarder för ny bebyggelse
och genomför energibesparingar och effektiviseringar i den befintliga bebyggelsen. Alla
studerade regioner satsar på solenergi som en viktig förnybar energikälla.
8

Uppgifter om växthusgasutsläpp låter sig inte enkelt jämföras
mellan regionerna då geograﬁska gränser och systemgränser
skiljer sig åt.
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Regionerna har delvis olika drivkrafter för sitt klimatarbete. I Tabell 9 lyfts några exempel fram.
Tabell 9. Exempel på drivkrafter för några storstadsregioners klimatarbete.
Region

Drivkrafter

Berlin

– Att ena Berlin och ställa om Östberlins ekonomi
– Begränsade ﬁnanser i den offentliga sektorn

Köpenhamn

– FN: s klimatkonferens 2009
– Kommunen är drivande

Seattle

– Eldsjälar i stadens borgmästare och regionchef
– Påverka nationellt i klimatfrågan, bl.a. via bildandet av US Mayors Climate
Protection Agreement som bygger på Kyotoprotokollet
– Vill visa att det är möjligt att bryta samband mellan ekonomisk tillväxt och
ökade utsläpp av koldioxid

Källa: WSP, underlagsstudie.

Andra regioners arbetssätt
I vissa avseenden ligger Stockholmsregionen långt fram i sitt energi- och klimatarbete
jämfört med studerade regioner. Samtidigt finns mycket att lära inom andra områden.
Här ges några exempel hur de andra studerade regionerna arbetar.
− Ekonomiska incitament för energibesparing och förnybar energi
En viktig drivkraft för att spara energi är att spara pengar. Privatpersoner och näringsliv kan uppmuntras att satsa på exempelvis solceller genom att överskottet under
soliga dagar kan säljas på det allmänna elnätet.
− Det offentliga som vägvisare
Det offentliga kan föregå med gott exempel och ställa högre energi- och miljökrav på
sin egen organisation än på andra, t.ex. vid ny- och ombyggnation av offentliga byggnader.
− Samarbete mellan det offentliga och det privata
Samarbetsformer mellan det offentliga och det privata kan skapas, vilket kan ge nya
marknader och nya aktörer. Ett exempel är att privata företag som är med och finansierar energisparåtgärder i offentliga byggnader är med och delar på besparingen. Ett
annat är att privata företag som går med på att reducera sina utsläpp ges möjlighet att
utnyttja den offentliga sektorns tekniska kunnande och får tillgång till förnybar energi.
− Gemensamma visioner i regionen
Energi- och klimatfrågor är i mångt och mycket långsiktiga frågor. Genom att ta
ett helhetsgrepp om klimatfrågan och arbeta långsiktigt kan förändringar ske. Det
praktiska arbetet kan realiseras t.ex. genom att en samordnare arbetar med att initiera
projekt och överföra kunskap mellan olika offentliga och privata aktörer.
− Hållbara transporter
Genom att ge gång- och cykeltrafik samma tyngd som biltrafiken och genom att
förflytta fokus från fordon till effektiva sätt att förflytta människor och gods skapas ett
hållbarare transportsystem. Offentliga teknikupphandlingar av fordon som drivs med
förnybara bränslen generar en större marknad.
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− Sol i nordliga städer
Samtliga studerade regioner visar att det finns förutsättningar för solvärme och solceller även i nordliga städer. Förutom att ge garantier för försäljning till det allmänna
elnätet visar de studerade regionerna exempel på att solenergiinitiativ kan initieras
genom solenergiföreningar eller med hjälp av en soltaksbörs för att hitta lämpliga
takytor för investerare som vill satsa på solel.
Förutom ovan nämnda exempel pågår i de studerade regionerna flera projekt vars utgång
ännu är osäker, exempelvis Berlins planer på vindkraftanläggning i tät bebyggelse. Det
kan vara värt för Stockholmsregionen att följa utvecklingen av dessa projekt och ta del av
de lärdomar projekten genererar.
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