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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur Sveriges befintliga bostadsbestånd måste anpassa sig för att 

uppnå de mål och avtal som signerats för att motverka klimatförändringar samt vilka specifika 

åtgärder som borde prioriteras för att uppnå delmålen inom satt tidsram. För att svara på syftet 

har studien använt teoretiska och verkliga objekt där omfattande energibesparing utförts. Denna 

besparingspotential har applicerats på hela bostadsbeståndet och dess miljöpåverkan har 

beräknats. 

 

Studien fokuserade på kategorin småhus samt flerbostadshus. Resultaten visade att då alla 

renoveringsåtgärder applicerats sjönk utsläppen av växthusgaser med 88% från 1990 års nivåer, 

energieffektiviteten ökade med 47% från 2016 års utsläpp samt andelen förnyelsebar energi 

ansågs fortsatt öka. Andelen fossila bränslen var relativt stora 1990 för uppvärmning av 

bostäder och varmvatten som fasats ut till miljövänligare alternativ över tid. Detta betydde att 

2016 var bostadsbeståndet avsevärt under de mål som satts för utsläpp av växthusgaser för år 

2020 och 2030 dvs. målen var redan uppfyllda år 2016. Men målet för 2050 var satt till 

minskade utsläpp med minst 80% vilket betydde att studiens alla åtgärder för minskad 

energikonsumtion behövde användas för att sänka utsläppen av växthusgaser till utsatt mål. 

 

Studien visar att alla mål som Sverige antagit kan uppnås eller ge stor förbättring då alla 

studiens energibesparande och växthusgasreducerande förslag implementeras. 

 

  



 

 
 

Abstract 

The study aim to examine how Sweden's existing housing stock needs to adapt to achieve the 

objectives and agreements signed to counteract climate change as well as, what specific 

measures should be prioritized in order to achieve the objectives within the set timeframe. To 

answer the purpose, the study has used theoretical and real objects where extensive energy 

savings have been performed. This potential has been applied to the entire housing stock and 

its environmental impact has been calculated. 

 

The study focused on the category of single-family homes and apartment buildings. The results 

showed that when all renovation measures were applied, greenhouse gas emissions fell by 88% 

from 1990 years, energy efficiency increased by 47% from 2016 years, and the share of 

renewable energy was considered to continue to increase. The proportion of fossil fuels was 

relatively large 1990 for heating homes and hot water that were phased out to more 

environmentally friendly alternatives over time. This meant that 2016 was the housing stock 

were significantly below the targets set for greenhouse gas emissions for years 2020 and 2030 

i.e. The targets were already fulfilled in 2016. However, the target for 2050 was set at a 

reduction of at least 80%, which meant that all the measures for reducing energy consumption 

in the study needed to be used to reduce greenhouse gas emissions to set targets.  

 

The study shows that all the goals that Sweden has adopted can be achieved or achieve great 

improvement as all of the study's energy saving and carbon reduction proposals are 

implemented. 
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1 Inledning 

Energin som samhället konsumerar har emissioner kopplade till sig. Emissionerna i fråga är i 

form av växthusgaser, även kallat koldioxidekvivalenter. Växthusgaser är den faktor som gör 

att klimatet blir varmare. 

 

Nasa har publicerat data som visar jordens medeltemperatur. Berörande data visar på att jordens 

medeltemperatur år 2017 har ökat med 0,9 grader Celsius sedan de första mätningarna år 1880 

(Nasa, 2018).Vetenskapen visar att jordens klimat är väldigt känslig när det gäller temperatur. 

En ökning med 2 Grader Celsius skulle vara förödande för jordens klimat. I media syns redan 

effekterna av den globala uppvärmningen. Redan visas att isarna på Antarktis, Grönland och 

polerna börjar smälta. Mer extrema temperaturer, torka och orkaner blir alltmer förekommande 

i dagens samhälle. (Nuccitelli, 2013) 

 

Trots att vetenskapen är tydlig släpps koldioxid fortfarande hejdlöst ut i atmosfären. Data 

insamlad av ”The World Bank” visar att de globala utsläppen av koldioxidekvivalenter har ökat 

sedan data började samlas in år 1970 (The World Bank, 2017a). För Sverige har dock utsläppen 

minskat sedan 1970 (The World Bank, 2017b). 

 

Utsläpp av växthusgaser ifrån bostadssektorn uppkom totalt till ca 6 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter, motsvarande 11 %, av de totala utsläppen år 2016. Sedan 1990 har 

utsläppen skiftat något inom bostadssektorn detta p.g.a. att svenska bostäder nästan helt har 

slutat att värma sina hus med eldningsolja (Naturvårdsverket, 2017b). Sverige är aktiva samt 

positiva till att minska sin klimatpåverkan. Sverige har tillsammans med många av världens 

länder skrivit på avtal som Kyotoprotokollet och Parisavtalet för att främja jordens klimat. Båda 

avtalen syftar till att sänka utsläpp av växthusgaser. Den senaste, Parisavtalet, vill förhindra den 

globala uppvärmningen till under 2 grader Celsius.  
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som kommer krävas av den befintliga 

byggnadssektorn för att klara de miljömål som satts. Studien skall se över det energibehov och 

koldioxidekvivalenta utsläpp som görs av sektorn samt utvärdera om energibesparing och 

minskade utsläpp av växthusgaser kan utföras både hos slutanvändaren och producenten.  

2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur kan Sveriges bostadsbestånd anpassa sig för att sänka sin energianvändning och 

utsläpp enligt gällande avtal och mål? 

2. Vilka åtgärder bör prioriteras för att nå målen inom de satta tidsramarna? 

2.2 Avgränsningar 

Arbetets syfte är att undersöka Sveriges bostadsbestånds energiåtgång samt dess utsläpp av 

växthusgaser. Kärnkraft kan diskuteras om det är ett miljövänligt alternativ då historien har 

visat att katastrofala olyckor vid kärnkraftverk kan leda till stora miljöförändringar och 

biologiska förändringar. Då kärnkraften inte påverkar växthuseffekten avsevärt under 

nyttjande, efter nyttjande eller vid olycka kommer kärnkraft i detta arbete anses som hållbar ur 

synpunkt för växthuseffekten.  

 

Arbetet kommer inte att diskutera den potentiella arkitektoniska förändringen när en byggnad 

energirenoveras. Arbetet kommer endast att behandla potentiell förbättring av 

energianvändning samt dess utsläpp av växthusgaser. 

 

Studien kommer ej behandla den energiåtgång eller energiinnehåll som energirenovering 

medför.  
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3 Bakgrund 

Under rapportens bakgrund kommer begreppet koldioxidekvivalenter att utredas och förklara 

varför det är ett sådant centralt begrepp inom miljösammanhang. Världens totala utsläpp samt 

Sveriges bidragande faktor kommer att förklaras. Vidare ska Sveriges växthusgasutsläpp 

redovisas efter alla bidragande sektorer för att slutligen fokusera på uppvärmning av bostäder 

och varmvatten.  

 

Sveriges befintliga byggnadsbestånd presenteras efter ålder och antal. Detta för att ge en 

överblick över bostadsbeståndet samt förenkla kommande beräkningar. Energikonsumtionen 

redovisas efter energislag och utsläppen i form av koldioxidekvivalenter. Slutligen kommer de 

avtal, visioner och protokoll som Sverige antagit att presenteras. 

3.1 Växthuseffekten 

Växthuseffekten är livsviktig för att liv skall kunna leva på jorden. Utan växthuseffekten skulle 

jordens medeltemperatur vara ca 0 grader Celsius istället för de ca 15 grader Celsius som 

klimatet håller idag. Anledningen till att jordens temperatur är så pass mycket varmare är p.g.a. 

specifika gaser i atmosfären som förhindrar värmen från solen att obehindrat stråla ut i rymden 

igen efter att jorden träffats av solstrålning (Ma, 1998).  

 

Dessa gaser, koldioxid och metan mm. som alla förhindrar värmen från solen att stråla tillbaka 

ut i rymden har sedan industriella revolutionen stadigt ökat i atmosfären. Detta bidrar till att 

jordens medeltemperatur ökar och har förödande effekter på ekosystemet. 

 

Världen har redan sett effekterna av den globala uppvärmningen. Extrema temperaturer, torka 

och orkaner ses allt oftare. Glaciärerna smälter och kommer kunna leda till att havsnivån ökar 

med så mycket som 12 meter. Detta resulterar i sin tur i att miljoner människor kommer att 

tvingas flytta p.g.a. att de bor runt kustområden. Växthuseffekten är starkt kopplad till den 

industriella revolutionen och användandet av fossila bränslen. Fossila bränslen producerar stora 

mängder koldioxid när de förbränns (Guggenheim, 2006).  

 

Utsläpp av koldioxid blir även till då växter och träd förmultnar eller förbränns. Denna 

koldioxid har växterna och träden redan absorberat under dess livstid och frigörs igen vid ex. 

förbränning. Koldioxiden finns då tillgänglig för andra växter att absorbera.  
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För att klimatet skall förbli desamma och ej försämras till varken det kallare eller varmare kan 

koldioxid inte släppas ut i snabbare takt som det kan tas upp av ekosystemet (Teeic, 2018). 

 

3.2 Koldioxidekvivalenter   

Inom vetenskapen används begreppet GWP (Global warming potential) som är ett index på hur 

potent en växthusgas är i jämförelse med koldioxid (KTH, 2014). Som skrivet i avsnittet om 

växthuseffekten är många olika gaser en bidragande faktor till vårat varmare klimat. I en artikel 

av L.K Gohar och K.P Shine förklaras att anledningen till att begreppet koldioxidekvivalenter 

började användas var för att världens beslutsfattare lättare skulle förstå omfattningen av 

växthuseffekten (Gohar & Shine, 2007).  

 

Varje år skall samtliga nationer rapportera in sina utsläpp av koldioxid, dikväveoxider, 

fluorerade gaser samt metan till FN:s klimatkonvention och för Sveriges del även till EU-

kommissionen. Dessa gaser multipliceras med dess specifika GWP-värde för att lättare kunna 

vara jämförbara med varandra (Naturvårdsverket, 2017). I Tabell 1 ses två gasers GWP värde 

mot referensvärdet koldioxid. 

 

Tabell 1: Olika gasers uppvärmningspotential 

Växthusgas Uppvärmningspotential (GWP) 

Koldioxid (CO2) 1 

Dikväveoxid (N2O) 298 

Metan (CH4) 25 

(Naturvårdsverket, 2017) 

 

Som ytterligare beskrivning till begreppet GWP förklaras följande. Ett ton metan påverkar 

atmosfären lika mycket som 25 ton koldioxid med avseende på växthuseffekten.  

 

3.3 Utsläpp och energiåtgång i världen 

Vid sökning efter information om världens energiomvandling ses att det råder stor osäkerhet 

om hur mycket som faktiskt behövs. Det råder stor osäkerhet i statistiken då vissa länder har 

dålig information om befolkningens energibehov. Dock kan världens energibehov bestämmas 

genom kommersiell handel med råvaror. Den totala energitillförseln i världen uppgick 2015 till 

13 790 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) (International Energy Agency, 2018). Enligt 
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International Energy Agency (IEA) översätts detta till ca 154 403,4 TWh (International Energy 

Agency, 2018).  

 

Den årliga förbrukningen av energi uppgår till ca 13 000 TWh inom EU. 40 % av dessa 

förbrukas av olika former av byggnader. Som jämförelse förbrukas ca 30 % av energin inom 

transport och 25 % inom industri (Gustafsson, 2017). De totala utsläppen i världen uppgick 

2016 enligt World Bank till 53,5 miljoner kton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) och har ökat 

sedan data började samlas in år 1970. Sedan 1990 har utsläppen ökat med ca 40 % i världen. 

(The World Bank, 2017a) 

3.4 Sveriges utsläpp och energianvändning 

Den svenska energitillförseln 2015 uppgick till 548 TWh och inkluderar då förluster i systemet 

samt hos kärnkraftverken. Energitillförseln innefattar bl.a. el, fossila bränslen och biobränslen 

och de används inom de tre sektorerna transportsektorn, industrisektorn och bostads- och 

servicesektorn (Statens Energimyndighet , 2017). Fördelningen mellan de tre sektorerna 

gällande energianvändning är 40 % inom Bostads- och servicesektorn, 38 % inom 

industrisektorn och slutligen 22 % inom transportsektorn. Förlusterna i systemet är oundvikligt 

men kan reduceras med bl.a. förbättrad isolering i fjärrvärmenätet, transportsätt av energi samt 

förbättring av verkningsgraden i våra kärnkraftverk. Transport av ex. värme i fjärrvärmenätet 

medför små förluster då vattnet hinner kylas ned innan den hunnit till slutanvändaren (ibid.). 

De totala förlusterna i Sveriges energiomvandling uppgick till 155 TWh och av dessa blev 99 

TWh förlorade genom elproduktionen genom kärnkraft (ibid.). 

 

Sveriges utsläpp av koldioxidekvivalenter år 1990 var ca 75 000 kton CO2-ekv. 2015 hade en 

minskning gjorts och utsläppen uppnådde ca 62 000 kton CO2-ekv (SCB, 2017). Som siffrorna 

visar gjordes en stor reduktion av utsläppen under dessa 25 år. Denna minskning skriver 

Naturvårdsverket beror på stor reduktion av koldioxidekvivalenta utsläpp rörande uppvärmning 

av bostäder samt avfallsdeponier. Idag tar Sverige tillvara på majoriteten av avfallet och 

använder det i våra kraftvärmeverk som resulterar i minskade utsläpp (Naturvårdsverket, 2015). 

Anledningen till att utsläppen minskar då förbränning av avfall utförs kontra avfallsdeponier, 

är då avfall i deponier avger koldioxid samt metan. Som tidigare beskrivet är båda växthusgaser. 

Organiskt avfall som ligger i deponier utan tillgång till syre frigör då metan som en primär gas. 

Över tid frigörs metangasen till atmosfären (EPA, 2018). Sverige började på 1970-talet att ta 

tillvara på denna resurs då kompostering av det organiska avfallet gjordes och det oorganiska 
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materialet återvinnes, förbrändes eller deponerades. Förbränning av avfall har skapat en billig 

form av energibärare, fjärrvärme. Detta har haft en bidragande faktor till att övergången från 

förbränning av dyra petroleumprodukter i småhus har skiftat till det billigare alternativet. 

Utsläppen har då reducerats tack vare minskad användning av fossila källor samt förbränning 

av avfall istället för avfallsdeponier (Naturvårdsverket, 2015).  

 

3.5 Sveriges bostadsbestånd 

Sveriges bostadsbestånd delas in i tre kategorier. De tre olika kategorierna är småhus, 

flerbostadshus samt specialbostäder. De två förstnämnda är dem arbetet kommer att behandla.  

 

Statistiska centralbyrån släpper varje år en uppdatering om det svenska bostadsbeståndet. I 

uppdateringen ses antalet bostäder samt åldersfördelning av bostadsbeståndet. Antalet bostäder 

uppgick den sista december 2016 till ca 4,8 miljoner bostäder. Fördelningen i antal bostäder 

mellan småhus och flerbostadshus var ca 2,1 miljoner småhus (43%) och 2,4 miljoner (51%) i 

lägenhet. Resterande 300 000 bostäder (6%) var av typen specialbostäder eller övriga bostäder. 

 

Andelen nybyggda bostäder har minskat varje årtionde sedan miljonprogrammet under 1970-

talet. Den senaste sammanställningen som Statistiska centralbyrån gav ut var mellan åren 2001 

och 2010. Där visas att byggnadstakten för nya lägenheter och hus var ca 100 000 bostäder per 

år vardera (SCB, 2017). Detta kan ställas i relation rivningstakten av flerbostadshus som år 

2010 var under 1 000 bostäder per år (SCB, 2016). 

 

3.6 Sveriges utsläpp och energiåtgång inom bostadssektorn 

Energianvändningen inom bostads- och servicesektorn var 2015 143 TWh och 59 % av de 

förbrukades inom kategorin hushåll. Resterande energianvändning är inom bla. offentlig 

verksamhet samt offentlig serviceverksamhet (Statens Energimyndighet , 2017).  

 

De totala utsläppen kopplade till uppvärmning av bostäder och lokaler står för ca 2 % av rikets 

totala utsläpp. Utsläppen motsvarar 1,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Dessa utsläpp är 

endast kopplade till egen uppvärmning ex biobränslen (Naturvårdsverket, 2017a). Utsläppen 

från Sveriges byggnadssektor har minskat drastiskt sedan 1990. Enligt Naturvårdsverket har 

andelen växthusgasutsläpp från uppvärmning av bostäder minskat med 91% sedan 1990. De 
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skriver att den största bidragande faktorn till detta är att uppvärmningen av bostäder har skiftat 

från den stora andelen av eldningsolja till biobränslen, fjärrvärme samt olika former av 

värmepumpar (Naturvårdsverket, 2017b). Detta resulterar istället i en större konsumtion av el 

och fjärrvärme vilket resulterar i ökade utsläpp inom el och fjärrvärmeproduktion. Svensk el 

och fjärrvärmeproduktion står för 9 % av de totala utsläppen enligt statistik framtagen av 

Naturvårdsverket. Utsläppen omfattar 4,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 

(Naturvårdsverket, 2017a). 

3.7 Sveriges klimatarbete och åtaganden 

Sveriges regering har höjt sin ambition och vill att Sverige skall vara ett av de första fossilfria 

välfärdsländerna i världen. Från 2045 har de målet att inte ha några nettoutsläpp i atmosfären 

satts. Dvs. utsläppen skall vara mindre än upptaget av koldioxid från bl.a. svensk skog. 

(Regeringen, 2017) 

 

Sveriges internationella klimatarbete visar sig i de klimatavtal som Sverige visat sitt intresse i 

och undertecknat. De avtal som arbetet kommer att behandla är Kyotoprotokollet samt 

Parisavtalet. Sverige har ett antal olika mål som sträcker sig över olika tidsspann. Målen är 

övergripande internationellt framtagna. I detta kapitel tas de mest relevanta målen upp. 

  

Sveriges klimatmål speglar de avtal som undertecknats samt de mål och riktlinjer EU har. 

Då Sverige är medlem i EU måste dessa riktlinjer följas: 

 

Mål för 2020: 

• 20 % minskade utsläpp i jämförelse med 1990 års utsläpp (9483 tusen ton CO2-ekv för 

uppvärmning av bostäder) 

• 49 % förnyelsebar energi av all producerad energi, jämfört med 1990 års nivåer. 

• 20 % högre energieffektivitet jämfört med 1990 års nivåer. 

Mål för 2030: 

• 40 % minskade växtgasutsläpp jämfört med 1990 års utsläpp 

• 27 % förnyelsebar energi av all producerad energi, jämfört med 1990 års nivåer. 

• 27 % högre energieffektivitet jämfört med 1990 års nivåer. 
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Mål för 2050: 

• Att sänka sina utsläpp med ca 80-95 % i jämförelse med 1990- talets utsläpp. 

(Europeiska kommisionen, 2018) 

 

Ett mål med högre energieffektivitet ställs krav på att varje kWh energi tas tillvara på maximalt 

sätt. Detta för att minska och stabilisera den belastning på de distributionsnät som levererar 

energi samt minska dess klimatpåverkan  (Diakaki, o.a., 2010). Europaparlamentet skriver att 

”Energieffektivitetsåtgärder erkänns alltmer som ett sätt att inte bara uppnå en hållbar 

energiförsörjning, minska växthusgasutsläppen, förbättra försörjningstryggheten och få ned 

importkostnaderna, utan också som ett sätt att främja EU:s konkurrenskraft” (Gouardères, 

McWatt, & Fleuret, 2018). 

 

Världens ledare framställde år 2015 en vision, en plan kallad Agenda 2030. Denna vision om 

framtiden har totalt 17 mål som de vill ska uppnås till 2030. Agenda 2030 innehåller 17 mål 

gällande olika delar i vårat samhälle. De mål som är relevanta för denna studie är:   

 

• Mål 7: Hållbar energi för alla 

• Mål 13: Bekämpa klimatförändringen  

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Slutdatum för att uppfylla dessa mål är satta till år 2030 (FN-förbundet, 2018; UNDP, 2018).   

 

De svenska mål som presenterats i 3.7 gäller för hela Sverige dvs inte endast för 

bostadsbeståndet. Det betyder att andra, helt skilda åtgärder som inte berör bostadsbeståndet 

kan bidra till dessa mål över alla sektorer. Speciella bestämmelser av PBL (plan och bygglagen) 

kan komma att inträffa för det befintliga bostadsbeståndet om en byggnad gör omfattande 

ändringar. Vad gäller Agenda 2030 är dessa mål ej mätbara utan kan tolkas och diskuteras om 

de är uppfyllda eller ej. 
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4 Teori 

4.1 Förklaring av Sveriges åtaganden 

Under denna kategori kommer de avtal och protokoll som Sverige deltar i att framföras djupare. 

4.1.1 Kyotoprotokollet 

År 1997 i Kyoto, Japan togs det första riktiga steget att tackla våra utsläpp av växthusgaser.   

Kravet var att minst 55 av världens länder skulle skriva på detta avtal. Ytterligare krav var att 

de 55 länder även skulle representera 55% av världens industrialiserade utsläpp av 

växthusgaser. Då Ryssland och USA står för mer än 50% av värdens utsläpp behövde minst en 

av länderna acceptera protokollet. 2004 skrev Ryssland på Kyotoprotokollet vilket resulterade 

i att protokollet trädde i kraft från den 14 februari 2005. Idag har 192 länder anslutit sig till 

Kyotoprotokollet (Energimyndigheten, 2015). Huvudsyftet var att minska utsläppen av 

växthusgaser med 5% mellan 2008-2012. Referensvärdet var utsläppen från år 1990. 2012 

beslöts att förlänga avtalet till 2020 (Globalis, 2018). Kyotoprotokollet är komplicerat i den 

mening att alla länder har olika mål för att uppnå avtalet.  

 

Ett så kallat ”Gemensamt genomförande” har implementerats vilket gör att industriländer kan 

göra åtgärder i andra länder som är anslutna till Kyotoprotokollet och tillgodoräkna dessa 

utsläppsminskningar. 

 

”Clean Development Mechanisim, CDM” har implementerats, vilket innebär att industriländer 

kan genomföra projekt i andra länder som inte har anslutit sig till protokollet. Vanligast är att 

ett industriland hjälper ett utvecklingsland att välja energibärare som från början är 

klimatsmarta. 

 

Varje land blev tilldelad en kvot med utsläppsrätter. Denna kvot kan köpas och säljas mellan 

länderna för att på så sätt kunna göra utsläppsminskningar i det land som kostar minst.   

 

Sveriges åtagande enligt Kyotoprotokollet är att utsläppen från basåret 1990 exklusive 

fluorerande gaser som har basår 1995 ej får överstiga 104% mellan åren 2008-2012. Dessa 

siffror exkluderar markanvändning, förändrad markanvändning samt skogsbruk 

(Energimyndigheten, 2015). 
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4.1.2 Parisavtalet 

Den 12 december 2015 kom UNFCCCs (UN Climate Change) olika parter överens att sätta 

Parisavtalet i rullning. Avtalets syfte är att snabba på och intensifiera arbetet för att minska den 

globala uppvärmningen. Som absoluta mål att minska den globala uppvärmningen med 2 grader 

Celsius i jämförelse med medeltemperaturen innan industriella revolutionens början. Nationer 

skall även ha sådan ambitionsnivå att medeltemperaturen ej överstiger 1,5 grader Celsius. Dessa 

mål skall nås inom detta århundrade. (Regeringskansliet, 2018) Genom finansiella medel skall 

teknologi hjälpa utvecklingsländer som hamnar i en dålig sits att motverka sina utsläpp 

(Naturvårdsverket, 2017).  

 

Parisavtalets medlemsländer skall regelbundet rapportera sina utsläpp samt landets framsteg de 

gjort i att minska sina utsläpp. Möten skall ske vart femte år för att utvärdera vilka framsteg 

som gjort i att reducera utsläppen (UNFCCC, 2017).  

 

Likasom Kyotoprotokollet hade Parisavtalet som krav att 55 länder som motsvarar 55 % av 

utsläppen skulle skriva under avtalet för att sedan ratificeras. Från 2018 har 174 parter ratificerat 

avtalet. Med så många parter och andel utsläpp klarades kraven för avtalet och Parisavtalet 

började verka 4 november 2016. Utvärdering om Parisavtalet skall implementera utsläppsrätter 

för att öka takten av reducering av sina utsläpp är ej färdigställd (UNFCCC, 2018).  

 

I Parisavtalet hittades ej hur mycket utsläppen måste minska för att målet om 1,5 respektive 2 

grader höjning av medeltemperaturen skall nås. Susan Joy Hassol skriver i sin studie att en 

global sänkning med 60 % måste ske och att industrialiserade länder måste sänka sina utsläpp 

med 80% till 2050 för att stabilisera utsläppen så att koncentrationen av koldioxid i atmosfären 

då blir 450ppm (Hassol, 2011) . 

4.1.3 EU:s klimatmål 

Europeiska Unionen har även egna mål för att minska dess klimatpåverkan. Dessa 

undertecknades 2015 och skall börja gälla 2020 då Kyotoprotokollet löper ut. Även här strävas 

efter att sänka utsläppen för att förhindra att jordens medeltemperatur ska överstiga 2 grader 

detta århundrade. Dessa klimatmål är en reaktion för att klara Parisavtalets mål. 
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EU har satt mål för 2020, 2030 samt 2050. Som skrivet i 3.7 har Sverige samma mål som EU 

då Sverige är medlem i EU. 

 

Vad gäller målen för 2050 menar EU att lagstiftning kommer att se till att målen uppnås. 

Europeiska kommissionen menar att EU:s viktigaste verktyg för att minska industriers 

klimatpåverkan är genom utsläppshandel (European Commision, 2018). 

 

Utsläppshandeln innefattar 31 länder. Länderna kopplade till denna utsläppshandel är EU:s 28 

medlemsländer samt Norge, Island och Lichtenstein. Krav finns att länder skall främja 

energikällor som är förnyelsebara dvs. vindkraft, solenergi och biomassa, detta för att nå målen 

om andelen förnyelsebar energi. Länderna måste energieffektivisera för att minska 

energianvändningen inom industrin samt i byggnader. Krav på biltillverkarna har satts för att 

minska utsläppen från nyproducerade bilar och andra transportmedel (ibid.). En 

klimatanpassningsstrategi har antagits av EU-kommissionen och syftar till att uppmana EU:s 

medlemsländer att senast 2017 ta fram strategier för att hantera jordens klimatförändring. Dessa 

strategier kan behandla byggnormer, minskad vattenförbrukning samt utveckling av grödor som 

klarar det hårdare klimat som blivit (ibid). 

  

4.2 EU:s reglering av Utsläpp 

För att tydliggöra begreppet utsläppsrätter kommer detta avsnitt att ta upp EU:s utsläppshandel. 

 

Sedan 2005 har EU:s länder samt Norge, Island och Lichtenstein handlat med utsläppsrätter. 

Med detta styrmedel kan företag kostnadseffektivt minska sina utsläpp. Tanken är att företag 

som släpper ut stora mängder växthusgaser får köpa sig rätt till att släppa ut dessa. EU har satt 

en gräns för hur mycket som för släppas ut. Detta kallas för utsläppstak. Utsläppstaket minskar 

för varje år och målet är att sänka utsläppen med 21 % fram till 2020 (Naturvårdsverket, 2017).  

 

Ett incitament har skapats för att sänka utsläppen för att på så vis minska kostnaderna då 

behovet att köpa dessa utsläppsrätter inte längre finns. Detta handelsprogram har påträffat 

problem då företagen har minskat sina utsläpp så pass mycket mellan 2008 och 2013 att det då 

fanns ett överskott av dessa utsläppsrätter. Då systemet baseras på tillgång och efterfrågan 

minskar kostnaden att köpa dessa utsläppsrätter om överskott finns. Det positiva med detta är 

att parterna har effektiviserat sina utsläpp fortare än EU-kommissionen förutsatt. (ibid.) 
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Det negativa med detta kan vara att effektiviseringen av utsläppen kan komma att stanna av då 

företagen inte tjänar lika mycket på att effektivisera sina utsläpp då utsläppsrätterna är så pass 

billiga. (ibid.)  

 

Varje utsläppsrätt ger en berättigad att släppa ut 1 ton koldioxidekvivalenter. Denna handel av 

utsläppsrätter ges genom auktion och då det fanns ett överskott av utsläppsrätter beslutades att 

2013s auktion av 900 miljoner utsläppsrätters om skulle gälla för perioden 2014-2016 skulle 

senareläggas till 2019-2020. Detta för att kompensera för det låga priset på utsläppsrätterna och 

stabilisera systemet. Ytterligare förslag att strama åt handelssystemet är genom att accelerera 

minskningen med 2,2% per år från och med 2021. Detta för att sedan klara målet om minskade 

utsläpp med 40% till 2030 (ibid.).  

4.3 Bostadsbestånd 

Nedan kommer Sveriges bostadsbestånd presenteras. Beståndet kommer att delas in i småhus 

och flerbostadshus samt efter ålder. 

 

Statistiken tillhandahålls av Statistiska centralbyrån. Deras statistik är komprimerade till 10 års 

perioder från 1930 och framåt. Innan 1930 har sammanställning av alla nybyggnationer gjorts 

i en ålderskategori (SCB, 2017).  

 

Nyproduktionen av bostäder var som störst under det så kallande ”miljonprogrammet” då 

rådande bostadskris ledde till byggnation av ca 1 000 000 bostäder under en tioårsperiod mellan 

1965 och 1974 (Boverket, 2014). 

 

Begreppen småhus och flerbostadshus förklaras innan antalet byggnader efter kategori visas. 

Med småhus menas hustyperna friliggande eller tvåbostadshus. Radhus, parhus samt kedjehus 

räknas likaså som småhus. Fritidshus räknas ej som småhus. 

Begreppet flerbostadshus gäller då en huskropp innehåller tre eller fler lägenheter (SCB, 2017). 

4.3.1 Småhus 

Det totala antalet småhus uppgick år 2016 till ca 2 050 000 bostäder i småhus. Vilket är 43% 

av det totala bostadsbeståndet. Medelstorleken på ett småhus är 120 kvm. Nedan presenteras 

Tabell 2 med antal hus efter tidsperiod samt andel av småhusbeståndet. Den totala boarean 

uppgår till 246 000 000 kvm (SCB, 2017).  
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Tabell 2: Antal småhus efter byggnadsår 

småhus   

Period 
antal 
småhus andel 

-1930 410 000 21% 

1931-1940 140 000 7% 

1941-1950 140 000 7% 

1951-1960 160 000 8% 

1961-1970 290 000 15% 

1971-1980 420 000 21% 

1981-1990 210 000 11% 

1991-2000 90 000 5% 

2001-2010 110 000 6% 

TOT 1 970 000 100% 

       (SCB, 2017)  

4.3.2 Flerbostadshus 

Ca 2,4 miljoner (2016) lägenheter finns i flerbostadshus i Sverige. Andelen 

flerbostadslägenheter uppgår till 51 % av hela bostadsbeståndet. Statistiken visar att lägenheter 

i flerbostadshus är den vanligaste formen av bostad. Liksom småhusen har andelen 

nyproducerade bostäder minskat drastiskt sedan 1970. Medelstorleken på en lägenhet är 68 kvm 

i Sverige. Detta betyder att den totala arean boytan för flerbostadshusen uppgår till ca 

163 000 000 kvm (SCB, 2017). Tabell 3 presenterar antalet lägenheter efter byggnadsperiod 

samt andel av totala antalet lägenheter i flerbostadshus.  

 

 

Tabell 3: Antal flerbostadshus efter byggnadsår 

Flerbostadshuslägenheter      

Period 
Antal 
lägenheter 

Andel 

-1930 210 000 9% 

1931-1940 150 000 6% 

1941-1950 240 000 10% 

1951-1960 390 000 16% 

1961-1970 580 000 24% 

1971-1980 290 000 12% 

1981-1990 190 000 8% 

1991-2000 120 000 5% 

2001-2010 110 000 5% 

2011- 100 000 4% 

TOT 2 380 000 100% 

    (SCB, 2017)  
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4.4  Bostädernas olika uppvärmningssätt och funktion 

I detta kapitel presenteras de vanligaste metoderna för att omvandla energi till användbara 

energibärare för att värma upp bostäder och varmvatten i Sverige. 

4.4.1 Biobränslen 

Biobränsle är ett samlingsnamn av energislag som alla kommer från någon form av organiskt 

material. Av organiskt material kan förädlade energislag produceras så som etanol, biogas och 

biodiesel. Med förädlade energislag menas att det organiska materialet har gått igenom en 

relativt stor process innan energislaget kommer till slutanvändning. Dessa tre olika bränslen 

som nämnts används oftast inom transportsektorn då de fungerar utmärkt som drivmedel 

(WWF, 2011). Biogas är det enda som används i byggnader idag, något som används i sparsam 

utsträckning. Stadsgas finns att använda i delar av Stockholm och Göteborg. Biogas kan 

användas i denna gasmix och används uteslutande till gasspisar och gaspannor (Gasföreningen, 

2018).  

 

Ved, pellets och flis är alla biobränslen. Ved och flis är energibärare som mer eller mindre är i 

sin ursprungliga form. Pellets måste genomgå en mer komplicerad process innan den får sin 

form samt energitäthet. Nedan kommer ved och pellets att förklaras mer ingående då de är de 

mest vanliga energislagen inom biobränslen för värme och varmvatten. 

 

Att värma upp sitt hus med ved är ett av de billigaste sätten att värma upp sitt hus med, såvida 

tillgång till egen skog finns. Dock är det mycket jobb för att få denna billiga energikälla. Ved 

är en simpel form av energi i den mening att några stora ingrepp ej behövs för att producera 

denna energibärare. Fällning av träd, kapning och klyvning samt torkning är det enda som 

behövs för att producera denna form av energi. För att sedan få denna värme till sitt hus för 

värme och varmvatten används en vedpanna och ackumulatortank för att förvara denna värme 

till senare förbrukning. Färdigkluven ved kan köpas för att minska arbetsbelastningen, dock 

måste individen själv se över vedpannan och elda för att tillräckligt med energi skall finnas i 

ackumulatortanken samt rengöring av restprodukten aska (Engstedt, 2016).  

  

Pellets produceras oftast från restprodukter ifrån träindustrin som ej kommer till användning. 

Pellets är torkad sågspån alternativt kutterspån som komprimerats till små stavar. Anledningen 

till att pellets är ett sådant populärt energislag är då energitätheten är så pass mycket högre än 

ved. Energitätheten gör att 2 ton pellets motsvarar ca 7 till 10 kubikmeter huggen ved. (Dala 
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pellets, 2018) Likasom ved används en panna som förbränner pelletsen. Dock kan det göras 

mycket mer kontrollerat och automatiserat. Vid automatisering av förbränningen behövs inte 

lika stor ackumulatortank utan pelletspannan eldar efter behov. De största utsläppen händer vid 

tändning och glödning därför behövs en liten ackumulatortank för att minska behovet för start 

och stop i maskinen (Win, 2015).  Detta gör denna metod mycket enklare för användaren då 

man ej ständigt behöver hålla koll på temperatur i ackumulatortanken samt elda i vedpannan. 

Underhåll som behövs är att se till att pannan har tillräckligt med pellets i magasin samt att 

maskinen rengöres från aska. Pellets är ett utmärkt alternativ till uppvärmning genom 

oljeeldning då stora ingrepp i värmesystemet ej behöver göras (Granngården, 2018). 

 

Flis framställs genom flisning av träd. Flis tar mycket plats att förvara då dess densitet efter 

flisning blir låg. Användandet av flis genom uppvärmning av bostad och varmvatten används 

en mycket liten del av småhus och flerbostadshus. Dock används den vanligen i 

kraftvärme/fjärrvärme samt inom industri och jordbruk (Energiteknik AB, 2016). 

 

4.4.2 Fjärrvärme/kraftvärme 

Sverige var tidiga med att bygga ett omfattande nätverk av fjärrvärme. Nödvändighet fanns då 

luften i städerna var dålig p.g.a. eldning med olja i varje enskilt småhus och flerbostadshus. Det 

centraliserade systemet skapade en primär plats där energin omvandlades. Detta för att få bättre 

verkningsgrad och mindre luftföroreningar. Energislaget kom fortfarande till stor del ifrån 

fossila bränslen men ökande priser på råolja ledde till att andra sätt att driva fjärrvärmenätet 

undersöktes. Hushållsavfall, förnyelsebara energikällor och spillvärme från industri började 

användas i större utsträckning, vilket bidrog till billigare och mer förutsägbara priser samt en 

miljövänligare energibärare. Idag används endast ca 6 % ifrån fossila källor då fjärrvärme 

produceras (Rydegran, Fjärrvärmeproduktion, 2017). Hushållsavfall och grovavfall förbränns 

under kontrollerade former för att säkerställa att optimal förbränningstemperatur uppnås, vilket 

leder till att farligt avfall och emissioner minskar drastiskt (RISE, 2018).  

 

4.4.3 Direktel och värmepumpar 

Uppvärmning med hjälp av elektricitet år 2016 uppgick till ca 50% inom småhusbeståndet. 

Detta kan ställas i relation till flerbostadshusen som endast uppgick till ca 7%. Uppvärmningen 

av bostäderna kan göras med direktel eller med hjälp av en värmepump (Statens 

Energimyndighet , 2017). Med hjälp av direktel används elektricitet för att värma vatten för att 



 

16 
 

sedan distribueras ut i bostaden med hjälp av vattenradiatorer. De hushållen som ej har 

vattenradiatorer värmer upp sin bostad med element. Elementen och radiatorerna är ofta 

väggfasta under byggnadens fönster. Dessa uppvärmningssätt var väldigt vanligt från 70-talet 

men har idag till stor del bytts ut med de mer energieffektiva värmepumparna. 

 

Värmepumpar har blivit allt vanligare under 2000-talet och statistiken visar att majoriteten av 

småhusen idag använder någon form av värmepump för värme och tappvarmvatten. Av de som 

använder el hade ca 70 % av småhusen år 2016 en värmepump. (Statens energimyndighet , 

2017) Värmen distribueras i huset på samma sätt som direktel, genom vattenburen värme eller 

med luftburen värme. Värmepumpar tar energi från omgivningen och ”konverterar” det till en 

energibärare som kan användas för att värma en bostad och/eller varmvatten. Energi kan hämtas 

från berget, marken, vattnet eller luften. Men i alla dessa fall behövs elektricitet för att 

värmepumpen skall funka. Värmepumpar som använder sig av berget, marken eller vattnet 

använder ofta ett vattenburet värmesystem inne i byggnaden. Fördelen med detta är att en mer 

konstant temperatur i mediet behålls. Hämtas energin från luften kan förändringar i 

värmepumpens värmefaktor ske då stora temperaturförändringar sker snabbt i luften. Vid 

kallare luft måste mer elektricitet matas in för att få ut samma mängd värme som vid mildare 

temperaturer. Detta gör luft-luftvärmepumpar mer till ett komplement till sin uppvärmning. 

Detta då vid extremt låga temperaturer kan pumpens värmefaktor bli så låg att traditionella 

element måste användas för att hålla god inomhuskomfort. Fördelen med en luft-

luftvärmepump är att den har en låg investeringskostnad relativt till de andra 

värmepumpstyperna samt att det är ett bra alternativ för dem som har bostadsuppvärmning med 

direktelselement (Energimyndigheten, 2006). Beroende på vilken värmepumpstyp som 

används kan COP (värmefaktor) vara mellan ca 2-4 uppnås (Berg, 2012).  

4.4.4 Eldningsolja 

Eldningsolja har varit en väl förekommande uppvärmningsmetod fram till 70-talets oljekris.  

Olja står för ca 1,2% småhusen värmebehov och ca 0,6 % för flerbostadshusen (Statens 

energimyndighet , 2017).  

Genom att mata olja in i en brännare värms vatten som förser huset med värme genom bostadens 

radiatorsystem. Lika som pellets är olja ett bränsle som behöver minimal arbetsbelastning då 

pannan värmer vattnet automatiskt efter behov (Renoveringsinstruktioner, u.å).  
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4.4.5 Egen produktion av uppvärmningsenergi från solen 

Egenproduktion av värme och el blir allt vanligare i Sverige. Sveriges klimat gör det svårt att 

bli självförsörjande hela året då vinterns mörka timmar är långa. Energisystemen producerar 

sällan hela året och under hela dygnet. Vid egen elproduktion kan ersättning fås vid försäljning 

sitt överskott till elnätet. Ersättningen är ofta låg vilket medför långa avbetalningstider för 

energisystemet. Energi fås från solen i form av elektricitet (solceller) och värme(solfångare). 

Systemen kan vara separata eller kombinerade. Solceller som producerar el går oftast till 

hushållsström och till uppvärmning av varmvatten och försäljning då värme oftast inte behövs 

under de månader solpanelerna producerar som bäst (Lindahl, 2016). Dock kan solceller i 

kombination med bergvärme/jordvärme ha positiv betydelse för behovet/kostanden av energi 

under vår/sommar och höst (Thygesen, 2016). Produktion av solel uppgick 2016 till en mycket 

liten del av den förbrukade energin, endast 0,1TWh eller 0,1%. Men ökningen av solenergi har 

varit markant de senaste åren (Lindahl, 2016). Lagring av elektricitet kan göras med hjälp av 

batterier för senare användning. På detta sätt kan egenproducerad solenergi användas under alla 

dygnets timmar (Alpman, 2014). 

 

Värme ifrån solen måste kombineras med hjälp av en ackumulatortank då förvaring av värmen 

till senare förbrukning sker. För att få ut maximalt med energi från solen används detta 

uppvärmningssätt med någon annan form av energibärare som kan använda en 

ackumulatortank. Värmen ifrån solen kan ett normalår i södra Sverige ge en minskning av köpt 

energi med upp till 2000-6000 kWh/år för småhusägare. Lika som solceller producerar detta 

system inte energi under vinter och mindre under höst och vår. Med ett korrekt dimensionerad 

system kan det förse ett normalhem med varmvatten under 4-6 månader om året (Sveriges 

Energimyndighet, 2015). 

4.4.6 Kombinationer av de olika uppvärmningssätten 

Statens Energimyndighet visar att kombinationer mellan uppvärmningssätten är väldigt vanligt. 

Vanligast är då bostaden har en braskamin. Bostäder, i synnerlighet flerbostadshus kan ibland 

ha två uppvärmningssätt ex. fjärrvärme och värmepump. Detta för att kunna leverera billigast 

möjliga värme då energipriserna kan öka och sjunka efter tillgång och efterfrågan (Statens 

energimyndighet , 2017).  



 

18 
 

4.5 Energiomvandlingens påverkan på växthuseffekten 

Många faktorer måste vägas in då energiomvandlingens miljöpåverkan skall bestämmas. 

Påverkan på miljön kan reduceras både hos producenten och konsumenten. De som har egen 

skog och värmer sitt hus med detta blir i detta fall både producent och konsument. Nedan 

kommer energiomvandlingens respektive uppvärmningssättens miljöpåverkan att djupgående 

presenteras. 

4.5.1 Biobränslen 

Vid förbränning av fossila bränslen blir koldioxid till och ger ett tillskott till atmosfären. Även 

bioenergi leder till utsläpp av växthusgaser till atmosfären men vissa menar att bioenergi är 

”koldioxidneutral” då utnyttjande av trädets kretslopp sker. För att förstå kretsloppet kommer 

ett träds kretslopp förklaras. 

Ex. 

För att ett träd skall växa behövs fyra beståndsdelar för att överleva: 

 

1. Vatten från jorden 

2. Näring från jorden 

3. Sol 

4. Kol ifrån atmosfären. 

 

Beståndsdel nr 4, kol får den från koldioxiden (CO2) i atmosfären. Då den endast behöver kol 

(C) frigörs syret(O2) i molekylen och återgår till atmosfären. 

Kretsloppet slutar med att trädet och dess beståndsdelar släpps ut i naturen igen då trädet ruttnar 

och förmultnar. Syre (O2) behövs under nedbrytningsprocessen.  Kolet (C) som trädet bundit 

till sig under dess livstid släpps åter ut i atmosfären i form av koldioxid (CO2).    

 

Genom att bränna trädet för att utvinna energi förbrukas då syre (O2) och trädets kol (C) binder 

med syret och bildar koldioxid (CO2) som släpps ut i atmosfären. Här kallas då att energin är 

koldioxidneutral då utsläppen är lika stora vid förbränning som vid trädets naturliga 

nedbrytningsprocess (Skogsstyrelsen, 2017; Träguiden, 2003).  

 

En vetenskaplig artikel påvisar dock att genom att använda bioenergi som kommer från källor 

som har skördats för just energiinnehållet ex. skogsavverkning kommer även detta bli ett 

klimatproblem då takten av utsläpp av koldioxid är snabbare än den nya skogen hinner binda 
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till sig kolet. Artikeln påpekar att bioenergi ej är lösningen för att kunna substituera fossila 

bränslen p.g.a. sin långa tid att återuppta koldioxid (Sterman, Siegel, & Rooney-Varga, 2018). 

 

4.5.2 Elektricitet 

Sverige är utslaget över ett år självförsörjande av elektricitet. Elen som Sverige producerar är 

98% fossilfri vilket bidrar till låga utsläpp av växthusgaser. Svensk el kommer till stor del från 

kärnkraft och vattenkraft. Av de ca 150 TWh som produceras kommer ca 80% ifrån kärnkraft 

och vattenkraft (Lindholm, 2017).  

 

Sveriges elnät är sammankopplade med nio länder runt östersjön där export eller import av 

elektricitet kan ske (Nord Pool, 2018). Då Sveriges behov av el överstiger sin produktion och 

elektricitet ej finns för att importera måste el produceras i något eller några av Sveriges 

reservverk som producerar el med hjälp av någon form av fossila bränslen (Lindholm, 2017). 

Denna el kallas för ”marginalel” då den är dyrast och sämst för miljön (Energiråndgivningen, 

2017).   

 

4.5.3 Fjärrvärme/Kraftvärme 

Fjärrvärmeproduktionen i Sverige kan diskuteras om den är miljövänlig eller ej. Då 

fjärrvärmen/kraftvärmen huvudsakligen kommer från två olika källor, biobränsle eller avfall 

(Energimyndigheten, 2009). Som skrivet i 3.4 så är fjärrvärme/kraftvärme av avfall bättre ur 

miljösynpunkt än deponering. Hushållsavfall och grovavfall innehåller material som på många 

sätt skulle kunna återvinnas och sedan återanvändas. Exempelvis förpackningsindustrins 

återvinningsstationer får endast tillbaka 42% av all den plast som omslutit de varor svenskarna 

köper. De företag som är kopplade till "FTI" (Förpackning- och tidningsinsamlingen) 

producerade 2016 ca 197 000 ton plast och endast 83 000 ton kom tillbaka för återvinning. Den 

del som inte blev återvunnen hamnar till stor del i hushållsavfallet/grovavfallet och bidrar till 

mycket högre utsläpp av koldioxid och andra miljöförstörande gaser (FTI, 2017). Statistik från 

Statistiska centralbyrån visar att ca 7,5 miljoner ton avfall gick till förbränning för 

energiåtervinning. Samtidigt importerades 2014 2,69 miljoner ton avfall från närliggande 

länder (SCB, 2017; Naturvårdsverket, 2017). 

 

För att se fjärrvärmeproduktionens påverkan på växthuseffekten genom bioenergi se avsnitt 

4.5.1 Biobränslen. 
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4.5.4 Eldningsolja 

Eldningsolja som är en petroleumbaserad produkt från fossila källor skapar stora negativa 

miljöeffekter vid förbränning. Utsläppen är stora från en produkt som ej är förnyelsebar och 

endast tillsätter koldioxidekvivalenter i atmosfären (Energimyndigheten, 2009). Förnyelsebara 

energikällor som skulle kunna substituera fossila bränslen finns, ex. ”RME” (rapsoljemetylester) 

men ej är avsett för att substituera eldningsolja (SFO, 2018). 

 

4.6 Förnyelsebara energikällor 

Statistiken visar att Sverige har under lång tid haft en stor andel av förnyelsebara energikällor. 

Detta till stor hjälp av de mängder med vattenkraftverk som Sverige har. Den senaste statistik 

från 2016 om andelen förnyelsebar energi av alla energislag var den högsta någonsin med 

53,8% (Regeringskansliet, 2017).  

4.7 Bostadsbeståndets totala energikonsumtion och miljöpåverkan 

För framtida beräkningar och analys måste utsläppen för de olika uppvärmningssätten 

presenteras. Tabell 4 illustrerar energianvändningen per sektor, småhus och flerbostadshus. 

Utsläppen kommer presenteras i gCO2-ekv/kWh. 

 

Tabell 4: Energikonsumtion efter byggnadstyp, energislag samt dess utsläpp av 

växthusgaser 

2016     

Hustyp Småhus Flerbostadshus   Samtliga 

Energislag TWh TWh gCo2-ekv/kWh 
Totala utsläpp i 
ton 

El 15,2 2,05 25 431 250 

Biobränsle 10,4 0,19 30 317 700 

Fjärrvärme 5,5 25,09 60 1 835 400 

Olja 0,4 0,18 270 156 600 

Naturgas/stadsgas 0,3 0,2 207 103 500 

Närvärme 0,2 0 60 12 000 

Marginalel     724   

Totalt 32 27,71   2 856 450 

(Energiråndgivningen, 2017; IVA, 2015; Rydegran, Fjärrvärmens minskade koldioxidutsläpp 

, 2017; Preem, 2004; Göteborg energi, 2018) 
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Utsläppen i Tabell 4 baseras på följande: 

• El: Utsläppen baseras på svenska elproduktionen (Energiråndgivningen, 2017). 

• Biobränsle: Medelvärdet på utsläpp/upptag över 20 år (IVA, 2015). 

• Fjärrvärme: Medelvärde av alla använda bränsletyper år 2016 (Rydegran, Fjärrvärmens 

minskade koldioxidutsläpp , 2017). 

• Olja: Schablonvärden från eldningsolja 1 (E10) (Preem, 2004).  

• Naturgas/stadsgas: baseras på Göteborgs energis gasmix (Göteborg energi, 2018).  

• Närvärme: Samma källa som fjärrvärme. 

•  Marginalel från energirådgivningen (Energiråndgivningen, 2017).  

4.8 Sänkning av energianvändning och koldioxidekvivalenter 

För att minska energianvändningen och sänka utsläppen av växthusgaser kan två olika metoder 

tillämpas. Genom att minska energibehovet och energislag för bostadsbeståndet som leder till 

minskade växthusgasutsläpp p.g.a. minskad produktion hos producenten.  

En annan väg att gå är genom energiproducenterna. Genom att minska dess utsläpp genom 

effektivisering och byte av energibärare kan växthusgasutsläppen minska. 

4.8.1 Miljövänligare energiproducenter 

Förbränning av avfall ger relativt stora utsläpp av växthusgaser. Energiföretagen har ett verktyg 

för att se levererad energi från ett specifikt företag och anläggning. I detta verktyg kan 

emissionsfaktorer ses. Dessa är ett medelvärde över alla anläggningar.  Emmisonsfaktorn för 

förbränning av avfall visar utsläpp om 97 gCO2/kWh (Khodayari, 2017; Energiföretagen, 

2016). Genom att minska och eliminera de miljöskadliga materialen i vårt avfall kan många 

tonkoldioxid slippa hamna i atmosfären. Detta kan ske genom att privatpersonerna sopsorterar 

bättre, kommunerna sorterar på avfallsanläggningar samt att materialen som konsumeras, 

tillverkas och levereras på ett klimatsmart sätt (SRV, 2018). 

4.8.2 Energirenovering 

Genom att energirenovera Sveriges bostäder minskar behovet av att köpa energi vilket kan leda 

till minskat behov av produktion av värme och elektricitet. Beroende på vilka 

renoveringsåtgärder som används kan en byggnads behov av ex. el öka då byggnaden byter från 

fjärrvärme till el. Renovering av bostäderna kan göras sparsamt och med stora ingrepp för bättre 

energiprestanda (Gustafsson, 2017).  
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4.9 Energirenovering av bostadsbeståndet 

Nedan kommer verkliga objekt och teoretiska beräkningar att tas upp gällande 

energibesparande renoveringar. Data kommer presenteras löpande. 

4.9.1 Småhus 

Verkliga forskningsobjekt inom småhusbeståndet är få till antalet. Dock har omfattande 

teoretiska studier gjorts inom området. Denna rapport kommer att fokusera på tre olika 

rapporter gällande energirenoveringar av småhusbeståndet. Rapporterna lyder: 

 

• ”Paketrenovering i småhus med BELOK Totalmetodik”-Heier,J; Bergdahl,M; 

Börjesson, P 

o Syftet med studien är att presentera en metod för småhusägare att höja sin 

energieffektviseringsgrad genom energirenovering. Resultatet visar att två av de 

fyra hus som studerades kunde renoveras lönsamt.  

 

• ”Energieffektiviseringspotential i Sveriges småhus 2011”-WSP;Besmå 

o Detta PM visar Sveriges energibesparingspotential och presenteras genom fem 

olika byggnadsområden där energi kan besparas. 

 

• ”Passive house renovation of Swedish single-family houses from the 1960s and 

1970s”-Ekström,T 

o Besparingspotential hos de 715 000 hus som uppfördes inom tidsspannet 1960-

1980. I rapporten konverteras husen till byggnader med passivhusstandard. 

Resultatet visar att byggnaderna kan konverteras kostnadseffektivt om rätt 

uppvärmningssätt används.   

Genom att sammanställa och kombinera dessa rapporter kommer ett beräkningsunderlag att 

presenteras. 

 

”Energieffektiviseringspotential i Sveriges småhus 2011” tar upp sju olika områden där 

besparingar kan göras i fönster, tak, fasad, grund, ventilation, tappvarmvatten och värmesystem. 

Rapporten gör antaganden efter tillförlitliga källor om hur många hus som kan göra respektive 

åtgärd. Dessa källor kommer till stor del från energimyndigheten. En sammanfattning av 

resultaten presenteras i Tabell 5.  
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Tabell 5: WSPs besparingspotential av energi inom småhusbeståndet 

Energibehov för uppvärmning per hus exl varmvatten 
  
  

13500 kWh 

 

Åtgärd   Antal hus 
Potentiell 
besparing/år/hus kWh 

Nuvarande behov kWh 

Fönster 1 463 000 1 856 3 375 

tak 871 000 1 013 2 025 

fasad 520 800 378 2 700 

Grund 911 400 668 2 025 

Ventilation 

Mekanisk återv 261 000 3 500 - 

självdrag 123 500 1 500 - 

Ingen info 156 000 - - 

Tappvarmvatten 

armatur 1 812 000 900 4 500 

Nyberedare 336 700 400 - 

återvinning spill 1 912 000 450 4 500 

Värmesystem 

injustering 1 912 000 675 13 500 

Direktverkande el 
(energieffektivisering) 

242 000 
579 - 

styrsystem - OBS 0,13 TWh på hela beståndet 

 

WSP använde sig av källor för att göra rimliga antaganden för att kunna uppskatta hur många 

byggnader som kan genomgå dess specifika energibesparingsåtgärder. Byggtekniska 

svårigheter eller redan installerad åtgärd visar hur många hus som kan genomgå 

energirenoveringsförlaget. WSP skriver i sitt PM hur många procent av de berörda byggnaderna 

inom en viss ålderskategori som antas kunna utföra den specifika åtgärden. WSPs antaganden 

i dess beräkningar efter renoveringsåtgärd visas med Tabell 6. 
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Tabell 6: WSPs uppskattning om antal hus som kan genomföra energirenovering 

Åtgärd   
Antal 
berörda hus 

Redan utfört 
åtgärd 

Andel möjligt att 
utföra Komentar 

Fönster 1 811 000 348000 100% byggander före 2001 

Tak 1 302 000 186000 70% byggander före 1976 

Fasad 1 302 000 - 40% byggander före 1976 

Grund 1 302 000 - 70% byggander före 1976 

Ventilation 

Mekanisk ventilation 522 000 212000 50%   

Självdrag 1 235 000 - 0%   

Ingen info 156 000 - -  

Tappvarmvatten 

Byte armatur 1 912 000 100000 100%   

Ny beredare 481 000 - 70%   

Återvinning 
varmvatten 

1 912 000 - 100%   

Värmesystem 

Injustering 1 912 000 - 100%   

Direktverkande el 
(energieffektivisering) 

242 000 - 100%   

Justering av 
styrsystem 

- - 20% 
Alla pannor med 

handshunt 

(WSP, 2011) 

 

 I studien ”Paketrenovering i småhus med BELOK-Totalmetodik” utförs en teoretisk 

energirenovering av fyra typhus från olika tidsåldrar. Beräkningarna visar att värmepumpar 

alltid ger lägst behov av köpt energi. Byte av uppvärmningssätt till biobränsle visade att behovet 

av köpt energi ökande trots att kostnaderna minskade vilket gjorde investeringen lönsam. 

Många av förslagen till åtgärder var de samma som BESMÅs studie 

”Energieffektiviseringspotential i Sveriges småhus 2011” dock kunde studien ”Paketrenovering 

i småhus med BELOK-Totalmetodik” göra större besparingar av energi (Heier & Berghdal, 

2014). Energibesparingar presenterades i tabeller och kan ses i Bilaga 1.  

 

Studien ”Passive house renovation of Swedish single-family houses from the 1960s and 1970s” 

visar att ca 70% av de 710 000 hus uppförda mellan 1960-1980 behöver renoveras och studien 

vill då se att husägarna samtidigt energirenoverar till passivhusstandard. Studien visar att 

byggnaderna står för ca en tredjedel (10,3 TWh) av den totala energianvändningen för småhus 

gällande värme och varmvatten.  Metoden gick ut på att med hjälp av LCC (life cycle cost) 

analys se till att investeringen på sikt skulle bli lönsam. Resultatet visar att endast ett hus av 

fyra kan renoveras till de krav som FEBY kräver för att kunna kallas passivhus. Anledningen 

var att förbättrad isolering ej kunde göras i den befintliga betonggrunden. Behovet av energi 

sjönk drastiskt för alla hus och en minsta minskning av 65% gjordes och den högsta på 75%. 

Studien påpekar att ytterligare besparingar på köpt energi kan göras om en värmepump 
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installeras. Renoveringsåtgärderna omfattade byggnadsskalet, värme och ventilation (Ekström, 

2017). 

4.9.2 Flerbostadshus 

Till skillnad från avsnitt 4.9.1 Småhus fanns flera verkliga objekt där faktiska omfattande 

energirenoveringar utförts samt dokumenterats genomgående. Då teoretisk forskning ej fanns 

på en nationell nivå beslutade arbetet att fokusera på befintliga flerbostadshus som genomgått 

omfattande energirenovering. 

 

Det första objektet denna studie behandlade, ett punkthus byggt i Göteborg år 1971. Bygganden 

energirenoverades i samarbete med Lunds universitet samt NEZeR (Nearly Zero Energy 

Building Renovation) och en artikel publicerades om projektet och dess framgångar. Efter 

energirenovering som omfattade byggnadskal, värmeåtervinning av ventilationsluft och 

individuell mätning och debitering av varmvatten, reducerades den köpta energin med 65%. 

(Blomsterberg & Nilsson, 2015) 

Den tekniska data som presenterades om köpt energi före och efter renovering visas i Tabell 7. 

 

Tabell 7: Resultat från energirenovering av flerbostadshus i Göteborg 

 Före 

renovering 

Efter renovering 

Värmekälla för 

uppvärmning/varmvatten 

 

Fjärrvärme Fjärrvärme 

Energianvändning, rumsuppvärmning 138 

kWh/(m2*år) 

29 kWh/(43*år) 

Energianvändning, varmvatten 32 

kWh/(m2*år) 

25 kWh/(m2*år) 

Fastighetselanvändning 8 kWh/(m2*år) 6 kWh/(m2*år) 

 (Blomsterberg & Nilsson, 2015) 

 

NeZeR har även två intressanta objekt som har genomgått framgångsrika energirenoveringar.  

 

Det första objektet, byggt 1971-1973 i Alingsås genomgick renovering mellan 2008 och 2014 

och sänkte dess energibehov med 60%. Byggnadsskal och ventilation förbättrades samt 

installerades solfångare (NeZeR, 2017). Från rapporten hittades energianvändning före och 

efter renovering som visas med Tabell 8. 

 

Tabell 8: Resultat från energirenovering av flerbostadshus i Göteborg 
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 Före 

renovering 

Efter renovering 

Värmekälla för 

uppvärmning/varmvatten 

 

Fjärrvärme Fjärrvärme/solfångare 

Energianvändning, rumsuppvärmning 115 

kWh/(m2*år) 

19 kWh/(m2*år) 

Energianvändning, varmvatten 42 kWh/(m2*år) 18 kWh/(m2*år) 

Fastighetselanvändning 20 kWh/(m2*år) 11 kWh/(m2*år) 

 

Andra objektet byggt 1974 i Stockholm energirenoverades 2011 till 2012. Även detta objekt 

ändrade byggnadsskalet och ventilationen dock används värmeåtervinning från avloppsvatten. 

Byggnaden installerade även solceller (NeZeR, 2017). Data från renoveringen ses i Tabell 9. 

 

Tabell 9: Resultat från energirenovering av flerbostadshus i Stockholm 

 Före renovering Efter 

renovering 

Värmekälla för 

uppvärmning/varmvatten 

 

Fjärrvärme Fjärrvärme 

Energianvändning, rumsuppvärmning 82 kWh/(m2*år) 33 kWh/(m2*år) 

Energianvändning, varmvatten 43 kWh/(m2*år) 37 kWh/(m2*år) 

Fastighetselanvändning 12 kWh/(m2*år) 19 kWh/(m2*år) 

(NeZeR, 2017) 

  

I de studerade objekten ses att energirenovering inte är det enda som utförs utan 

standardhöjande renovering utförs samtidigt som energirenovering (NeZeR, 2017).  

 

4.9.3 Olika åtgärder påverkar varandra 

Studien ”Paketrenovering i småhus med BELOK-Totalmetodik” skrev att olika 

renoveringsåtgärder som kombineras med varandra ger en annan besparingspotential. Studien 

visade genom beräkningar i ”VIP-Energy” att då kombinationer av de olika 

renoveringsalternativen används kan addition av potentiell besparing ej göras.  Ett bra exempel 

i studien är på dess renoveringsförslag på en villa byggd i byggperioden 1970-1980. Studien 

ger ett antal renoveringsförslag bl.a. sänka innetemperaturen med 2 grader samt installation av 

FTX-system. Temperatursänkningen skulle i detta fall innebära en energibesparing på 4 100 

kWh/år och installation av FTX-system skulle minska energibehovet med 8 550 kWh/år. Men 

om de båda skulle installeras samtidigt visar studiens simuleringar att endast 11 500 kWh/år 

kunde sparas. Denna skillnad på mellan summan av de två separata åtgärderna och den 

simulerade besparingen har en skillnad på 1 150 kWh/år vilket visar att framtida teoretiska 
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beräkningar efter modellen ”summera alla besparingar” kan ge en högre besparingspotential än 

verkligheten (Heier & Berghdal, 2014). Studiens simuleringar kontra ”summering” skiljer sig 

stort efter vilka kombinationer som sker. 

En sammanställning av dess data visas i Tabell 10. 

 

Tabell 10: Olika åtgärders påverkan på varandra 

Åtgärd 

Minskat energibehov  
 

(kWh/år) 

Summa 
 

(kWh/år) 

Differens 
 

% 

Energiglas 3000 

11300 

0% 

FTX 8300 

Efter simulering 11300 11300 

FTX 8550 

12650 

9% 

Sänkning 2 grader 4100 

Efter simulering 11500 11500 

FTX 8550 

33550 

22% 

Bergärmepump 25000 

Efter simulering 26100 26100 

Frekvensytrda fläktar 450 

1050 

4,76% 

Minska drifttid 600 

Efter simulering 1000 1000 

(Heier & Berghdal, 

2014)        

TOTAL Differens    

Summa åtgärder 58550 

15% Efter simulering 49900 

 

4.10 Köpt energi respektive förbrukad energi 

Boverkets byggregler (BBR) skriver att det de benämner som ”byggandens energianvändning” 

är den mängd energi som behövs levereras till byggnaden, även kallat köpt energi. Nytt i BBR 

25 är implementeringen av primärenergi. BBR 25 beskriver en byggnads primärenergital som 

en byggnads energiprestanda. En byggnads energianvändning, geografisk position, 

primärenergifaktor och byggandens area bestämmer en byggnads energiprestanda. (BBR 25, 

2017) Primärenergifaktor är ett mått hur mycket energi som behövs att producera en användbar 

kilowattimme (Öresundskraft, 2017).   
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I studien ”Passive house renovation of Swedish single-family houses from the 1960s and 

1970s” påpekar författaren att dess uträkningar visar förbrukad energi och ej köpt energi 

(Ekström, 2017). Förbrukad energi gäller även de besparingar som BESMÅ/WSP tar upp. 

 

Skillnaden mellan de två är att en byggnads förbrukade energi kan vara större än dess köpta 

energi p.g.a. verkningsgraden som ex. en värmepump har. En värmepump med värmefaktor 3 

producerar 3 kWh energi för varje 1 kWh el som ”matas” in i värmepumpen. Vid 

energirenovering av hus där värmepump redan är installerad ses en mindre besparing i kronor 

då värmepumpens värmefaktor redan sänkt behovet av köpt energi. Dvs ett småhus med 

värmepump har gjort energirenovering där energibehovet sjunkit med 30 000 kWh. 

Värmepumpens värmefaktor (COP 3) gör att endast besparing om 10 000 kWh ses på 

elräkningen. Ekström skriver även att ytterligare energibesparingar kunde göras om fjärrvärme 

byttes mot en bergvärmepump. Detta p.g.a. värmepumpens värmefaktor. Totala behovet av 

köpt energi skulle då minska men behovet av köpt el skulle öka (Ekström, 2017). 

4.11 Sammanställning av förbrukning och utsläpp från energianvändning 

I Tabell 11 är en sammanställning av den energibesparingspotentialen för de byggnader 

uppförda mellan 1960 och 1980. 

 

Tabell 11: Energibesparingspotential för småhus byggda 1960-1980 

Villor mellan 1960-1970     

Åtgärd Berörda hus 
Potentiell 

energibesparing % 
Behov innan 

energirenovering 

Renovation av 70% av beståndet 500500 65 7,23  Twh 

(Ekström, 2017) 
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I Tabell 12 sammanställs de data som presenterats i avsnitt 4.9.2 angående energirenovering 

av flerbostadshus. 

 

Tabell 12: Sammanställning av energipotential av flerbostadshusbeståndet 

Byggand 

Före 

renovering Efter renovering Enhet 

Minskning 

(%) 

Differens 

kWh 

Byggnad 11  

Värmekälla, 

uppvärmning/varmvatten Fjärrvärme Fjärrvärme     

 

Energi, rumsuppvärmning 138 29 kWh/(m2*år) 79,0% 109 

Energi, varmvatten 32 25 KWh/(m2*år) 21,9% 7 

Byggnad 22 

 

 

Värmekälla, 

uppvärmning/varmvatten Fjärrvärme Fjärrvärme/solfångare     

 

Energi, rumsuppvärmning 115 19 kWh/(m2*år) 83,5% 96 

Energi, varmvatten 42 18 kWh/(m2*år) 57,1% 24 

Byggnad 32 

 

 

Värmekälla, 

uppvärmning/varmvatten Fjärrvärme Fjärrvärme     

 

Energi, rumsuppvärmning 82 33 kWh/(m2*år) 59,8% 49 

Energi, varmvatten 43 37 kWh/(m2*år) 14,0% 35 
1 (Blomsterberg & Nilsson, 2015) 2. (NeZeR, 2017) 
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5 Metod 

Nedan beskrivs val av metod för undersökningen. Kapitlet beskriver och förklarar tankesättet 

genom rapporten. Val av teori och data och dess tillförlitlighet till hur beräkningar utförs 

förklaras. 

5.1 Val av metod 

En kvantitativ studie kommer användas då syftet med arbetet är att undersöka och besvara hur 

det befintliga bostadsbeståndet måste uppdateras för att klara de nya klimat- och energimål som 

beslutats. För att förstå omfattningen av problemet måste statistik om Sveriges bostadsbestånds 

insamlas. Denna data berör bl.a. energianvändning, utsläpp av växthusgaser samt ålder på 

bostadsbeståndet. 

5.2 Insamlande av data 

Då arbetet tillhandahåller en relativt stor mängd data som behandlar bostadsbestånd, ålder och 

förbrukning av energi samt utsläpp behövs tillförlitliga källor som beräkningar och slutsatser 

kan dras ifrån. Majoriteten av dessa data insamlas från svenska statliga myndigheter, 

internationella myndigheter samt branschorganisationer. 

 

Information gällande de tekniska detaljerna som förklarar hur ett specifikt uppvärmningssätt 

fungerar anses inte vara av sådan karaktär så att källor kommer från myndigheter eller forskning 

då det endast är till för läsaren att få en djupare förklaring i hur energisystemen fungerar. Kapitel 

gällande energislagens miljöpåverkan anses ha sådan central betydelse för att rapportens 

validitet skall kunna säkerhetsställas. Informationen som hämtats har därför vetenskaplig 

grund. 

5.3 Energianalys 

Studien separerar småhusbeståndet och flerbostadshusbeståndet för att en klarare bild av 

energiläget kan uttydas. För att svara på frågeställningarna har befintliga teoretiska studier och 

renoverade objekt använts berörande energibesparingspotential i bostadsbeståndet. Genom att 

använda befintliga teoretiska studier och objekt som speglar verkligheten får studien en bättre 

överblick på hur framtiden kan komma att se ut. Valda studier visar potentialen hos 

småhusbeståndet och objekten visar flerbostadshusens energiprestandapotential då omfattande 

energirenovering har utförts. Genom att använda projekt som genomförts samt teoretiska 
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studier som visar att energibesparingsåtgärder kan göras på ett kostnadseffektivt sätt, är av 

betydelse då villaägare och uthyrare ofta tittar på pris och besparing i kronor istället för besparad 

energi.  

5.3.1 Villor 

Ett antal underlag i form av vetenskapliga rapporter behövs för att kunna göra en korrekt 

bedömning av det svenska energiläget gällande uppvärmning av bostäder och varmvatten för 

småhusbeståndet. 

 

Rapporterna som denna studie behandlar är tre till antalet (4.9.2) och har olika anfallsvinklar. 

Den första studien är ur ett nationellt perspektiv och visar hur mycket energi som kan sparas 

genom olika renoveringsåtgärder. Rapporten ger en uppskattning till antal hus som potentiellt 

kan komma att sänka sin energianvändning genom specifika åtgärdspunkter. Den andra 

studiens syfte är om hus byggda under 1960 och 1970 kan anpassas till de krav som ”FEBY 

12” ställer för att få kallas ett passivhus. Studien omfattar bl.a. en besiktning av ett antal hus 

från berörande byggnadsperiod och anser att majoriteten av husen är i renoveringsbehov. 

Studien påpekar då att en energirenovering kan fortgå samtidigt som standardhöjande 

renoveringar. Studiens resultat visar att stora förbättringar i energiprestanda kan göras på ett 

lönsamt sätt. Dock kunde inte alla småhus uppnå kraven i FEBY 12. Den sista studien omfattar 

ett antal renoveringsförslag för ett antal villor belägna i mitten av Sverige. 

Renoveringsförslagen är sedan tänkt att kunna ligga som underlag för ett så kallat energilån. 

5.3.2  Flerbostadshus 

Vad gäller flerbostadshusbeståndet var det svårt att hitta studier som utförts över hela Sveriges 

bestånd, som funnet inom småhusbeståndet. Dock finns det relativt många fler studier som 

berör verkliga objekt som genomgått energirenovering. Denna rapport använde sig av den data 

som kommer från flerbostadshus som genomgått energirenovering. 

De studerade objekten har samma uppvärmningssätt före energirenovering som ca 70 % av hela 

populationen av flerbostadshus i landet.  

 

5.4  Analys av växthusgasutsläpp 

Data rörande växtgasutsläpp hittades med hjälp av statistiska centralbyråns verktyg. 
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För att underlätta att räkna på minskad klimatpåverkan användes ”Energiföretagens” statistik 

gällande utsläpp av växthusgaser. Till skillnad från statistiska centralbyrån som uteslutande 

jobbar med data utspridd över en hel bransch eller område kan man genom ”Energiföretagen” 

hitta specifika data rörande utsläpp lokalt. Den data som kommer användas i detta arbete från 

”Energiföretagen” är det utsläppsmedelvärde som svensk elproduktion likaså 

fjärrvärmeproduktion har. Detta medelutsläppsvärde utläses, gramkoldioxid per kilowattimme 

(gCO2/kWh). Elektricitet och fjärrvärmeproduktion har olika utsläpp beroende på vilket 

produktionssätt som används. Förnyelsebara källor har generellt lägre utsläpp än icke 

förnyelsebara, vilket är viktigt att ha i åtanke vid uträkningar.  

 

Som skrivet i 4.4.3 så påverkar en värmepump, behovet av köpt energi. Levererad energi dvs 

köpt energi är den som påverkar klimatet negativt. Småhusbeståndet behandlar förbrukad 

energi. När dessa behandlas som levererad energi behöver verkningsgraden för Sveriges 

värmepumpar tas i beaktning. 70% (1,49 miljoner bostäder) av Sveriges eluppvärmda småhus 

använde värmepump år 2016. Värmefaktorn ger mindre besparing i köpt energi i relation till 

förbrukad energi, då energirenovering utförs.  

 

Denna studie kommer anta att alla värmepumpar i Sverige har en medelverkningsgrad med 

faktor 2,5. Detta kommer implementeras då beräkning av växthusgasutsläpp skall göras då 

energibesparingen för elenergi kommer dividera med faktor 2,5. Motivering till faktor 2,5 

följer:  

 

En värmepump av typ luft/luft-värmepump anses som ett komplement till befintlig 

uppvärmning ex. direktel. Även då det ses som ett komplement skall ett korrekt dimensionerat 

värmepumpssystem klara av att värma ett småhus vid normala vinterförhållanden. Dagens 

värmepumpar kan klara låga temperaturer även med svenskt klimat i beaktning. Dock vid 

extremt låga temperaturer kan värmepumpens verkningsgrad bli så låg att direktel måste 

användas för att behålla god komfort inomhus. Dock kan en värmepumps COP vara över 2,5 

om utomhustemperaturen är god. Med detta i beaktning kommer studien anta att Sveriges 

värmepumpar är korrekt dimensionerade och COP värdet utslaget över ett år är 2,5 (Testlab, 

2014). 
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5.5 Vikten av förnyelsebara energibärare med låga utsläpp 

Förnyelsebara energibärare kontra icke förnyelsebara kan diskuteras. Generellt sett är 

förnyelsebara energibärare bättre för miljön men inte lika energigivande. Icke förnyelsebara 

energibärare ger istället mer energi per “enhet” men är sämre påverkan på miljön. 

Detta arbete utgår från det tankesätt att energibärare ska kunna användas långt in i framtiden 

samt ha låga utsläpp.  

 

Som skrivet i avsnitten om bioenergi räknas den som en förnyelsebar energibärare. Men då 

“återställnings perioden” där det utsläppta koldioxiden åter tas upp av skogen är lång, kommer 

detta uppvärmningssätt i detta arbete behandlas som en energibärare som ej är hållbar att 

konvertera till i stor skala. 

 

5.6 Ett energieffektivare bostadsbestånd 

Vad gäller EU-målen om ett energieffektivare samhälle kunde data gällande energi med 1990 

års nivåer för småhus och flerbostadshus ej hittats. Därför kunde ej uträkning från 1990 års 

nivåer utföras. Dock kunde uträkning göras från studiens ”basår” 2016. Energieffektiviseringen 

kan bestämmas genom differensen av levererad energi 2016 samt 2050.  

5.7 Beräkningar skall ej väsentligt ändra energibalansen i energisystemen 

Vid energiberäkningar kommer vissa byggnader att byta den energibärare som byggnaden 

använder. För att inte överbelasta Sveriges energiinfrastruktur kommer detta arbete inte föreslå 

byte av energibärare såvida inte besparingar på det berörande energisystemet utförts. 

 

Ett exempel av detta tankesätt: 

Till flerbostadshusen levererades 2016 25,09 TWh fjärrvärme. Antalet hus som kan värmas upp 

av fjärrvärme får i uträkningar ej förbruka mer än 2016 års nivåer, då ökad produktion måste 

ske och dess energibärare inte kan antas ha låga utsläpp. Genom att sänka energibehovet på det 

befintliga beståndet med ex. 5 TWh medför i detta tankesätt att antal hus med fjärrvärme som 

uppvärmningssätt får öka så länge total förbrukad energi ej överstiger 25.09 TWh. Detta kan 

uppnås genom energirenovering/optimering. 
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5.8 Renoveringsförslags inverkan på varandra och hur de behandlas 

Som skrivet i avsnitt 4.9.3 medför kombination av renoveringsalternativ mindre potentiell 

besparing. I denna studie kommer resultaten av alla renoveringsåtgärder att summeras som 

refererade objekt gjort under avsnitt 4.9. Dock visar beräkningar som gjorts att summering av 

renoveringsåtgärder kan medföra “falska” resultat, dvs. besparingar blir mindre om 

renoveringsåtgärder kombineras. De beräkningar som gjorts och presenteras i avsnitt 5.9 visar 

att potentiell energibesparing minskar med ca 15% vid kombination av åtgärder. De studerade 

byggnaderna var få till antal och minskad energibesparing om 15% kan med säkerhet inte antas 

överensstämma med hela bostadspopulationen. Denna studie kommer dock att använda dessa 

siffror då annan forskning/litteratur ej hittats och kan motbevisa detta. 

5.9 Hur överskott av energibärare efter beräkningar kommer att behandlas 

Efter att energirenovering av stora delar av bostadspopulationen utförts, kan överskott av en 

viss energibärare finnas. Produktionen av energibäraren kan minskas för att skaffa balans i 

systemet, reducera utsläppen samt få bättre verkningsgrad över all energiomvandling. Studien 

behandlar ytligt detta område. Beräkning av potentiell minskning har utförts för 

diskussionsunderlag.  

5.10 Studiens olika stadier av beräkningar 

Studiens beräkningsåtgång skedde i ett antal olika stadier. 

 

1) Beräkna antal småhus som berörs av WSPs studie.  

2) Sammanställa alla energibesparande åtgärder för småhus respektive 

flerbostadshus. 

3) Använda utsläppsvärden för att beräkna utsläppen av växthusgaser efter 

energirenovering 

4) Byta byggnadernas uppvärmningssätt efter det utrymme som energibesparande 

åtgärder gett. 

5) Beräkna ökad energieffektivitet från basår 2016 till 2050. 

6) Se hur ökning av andel förnyelsebar energi kan ske inom bostadssektorn  

 

Steg 1: Nedan ses exempel på de tankegångar och beräkningar som används för att uppdatera 

WSPs siffror gällande antal småhus som kan genomgå energirenovering.  
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Tabell 5 visar besparingspotentialen på hela Sveriges småhusbestånd. Då detta arbete använder 

flera studier som berör småhusbeståndet och använder dess data, måste dessa data tas bort från 

Tabell 5 så att antalet hus som kan renoveras överensstämmer med varandra. Subtraktion av 

berörda hus i studien ”Passivhouse renovation…” kommer då göras och visas i Tabell 13.  

 

Nedan kommer exempelberäkningar att visa hur studien gått tillväga för att uppdatera antalet 

byggnader som kan genomgå WSPs renoveringsförslag. För att se samtliga beräkningar och 

tankegångar se Bilaga 5. 

 

Ex 1. WSP skriver att 1 463 000 småhus kan byta sina fönster. Dessa byggnader är uppförda 

innan 2001. Antalet byggnader som berör studien om energirenovering till passivhusstandard 

är 500 500 stycken. Dessa måste subtraheras från WSPs studie. Detta resulterar i antalet småhus 

som kan byta fönster enligt WSPs beräkningar blir nu 962 500 st efter subtraktion. 

 

Ex 2. WSP skriver att 40% av småhus byggda innan 1976 kan utföra energirenovering på dess 

fasad. Det finns 1 302 000 småhus inom rätt ålderskategori. 40% av de kan utföra 

energisänkande fasadrenovering dvs. 520 800 småhus. Subtraktion av småhus som berörs av 

passivhusstudien görs genom att subtrahera de byggnaderna inom rätt ålderskategori. Studien 

antar att byggnaderna uppfördes i samma antal varje år. Antalet byggnader som berör 

passivhusstudien är 500 500 och är uppförda mellan 1960 och 1980. Antalet uppförda hus till 

1976 (16 år) blir då 400 400 småhus. Dessa dras av de totala byggnaderna inom åldersbeståndet 

(1 302 000). Resultatet blir då 901 600 småhus inom åldersbeståndet. 40% av dessa byggnader 

kunde utföra fasadrenovering, dvs. ca 361 000 småhus. 

 

Steg 2: Byggnaderna som berör studien om passivhusrenovering av bostadsbeståndet byggda 

mellan 1960 och 1980 kommer en enkel procentsats (65%) att multipliceras med resultatet från 

berörd studie. Anledningen till att en procentsats används är då studien visat att 

energirenovering med passivhusstandard som mål, gett en minskning på minst 65% av 

förbrukat energibehov till värme och varmvatten. Studien har under detta arbete då antagit att 

en minskning på 65 % kan göras på hela berörda beståndet.  

 

Vad gäller flerbostadshusbeståndet ses att skillnaden mellan energiprestanda för riket och de 

studerade objekt skiljer sig med 11,7%. Differensen anser denna studie som irrelevant då den 
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procentuella förbättringen av studerade objekt kommer användas för att beräkna potentiell 

förbättring av energiprestanda. Den procentuella förbättringen efter renovering av studerade 

flerbostadshusobjekt beräknas med hjälp av Tabell 12. Den procentuella förbättringen uppgår 

till 64%. 

 

Steg 3: För att beräkna de utsläpp som varit samt kommer att bli efter energibesparingsåtgärder 

har följande utförts. Tabell 4 visade 2016 års siffror gällande energianvändning efter energislag 

samt dess utsläpp i gCO2-ekv/kWh. Genom att multiplicera antal kWh med respektive 

utsläppskoefficient ges svaret på frågan. 

 

Ex. villabeståndets utsläpp rörande elanvändning. 

15,2 𝑇𝑊ℎ(1000 000 000 𝑘𝑤ℎ) ∗ 25
𝑔𝐶𝑂2−𝑒𝑘𝑣

𝑘𝑊ℎ⁄ = 380 000 𝑇𝑜𝑛 

 

Steg 4: Byte av byggnadernas energibärare beräknas. För att detta skall kunna göras på ett 

realistiskt sätt har detta arbete satt upp två parametrar gällande byte av energibärare. 

 

• Antalet hus som byter uppvärmningssätt får ej bidra med ett ökat behov av det 

specifika energisättet med 2016 års nivåer.  

 

• Bostäderna skall behålla sitt interna system att distribuera energin dvs. de som 

har ett vattenburet system skall behålla detta och de som har direktel får byta 

till annat värmesystem som förbrukar el men inte distribuera energin med hjälp 

av ett vattenburet system  

 

 

Tanken med parametrarna som bl.a. skrivet i 4.5.2 användes så kallad marginalel när ej 

tillräcklig energi fanns i elsystemet. Marginalel medför stora utsläpp och denna studie vill se 

till att ej större andel av bl.a. marginalel produceras. Genom att sätta en gräns på hur stor 

energikonsumtion som får göras med 2016 års nivåer kan produktion av marginalel antingen 

minskas eller förbli den samma över ett år.  

 

Tanken bakom uppvärmningssystemen ligger i att byte från ex. direktel till ett som levereras 

genom ett vattenburet system är ett stort ingrepp på en byggnad som kostar mycket pengar och 

kommer med stor sannolikhet ej att återbetalas. Byte av ex. fjärrvärme till en bergvärmepump 

eller vise versa anses rimligt så länge värmen distribueras genom ett vattenburet system. 

Beaktning gjordes då fjärrvärmenätets räckvidd ej kan nå alla bostäder. Detta gäller även för 

byte av uppvärmningssätten olja och natur-/stadsgas. Detta arbete gör då ett antagande att vid 
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byte från olja byter 33% av bostäderna till bioenergi, 33% till en värmepump och 33% till 

fjärrvärme. Då bostäderna med uppvärmning med olja ej kunde fastställas geografiskt, kommer 

studien anta att den nya energibäraren blir någon av de tre bästa alternativen. Från naturgas har 

antagandet att samtliga bostäder byter till fjärrvärme då de i teorin beskrivs ligga i 

storstadsområden där fjärrvärme borde finnas. Systematiska förskjutningar gjordes i 

uppvärmningssätten för att eliminera/sänka de energibärare som har högst utsläpp av 

växthusgaser. 

 

Steg 5: Då data ej hittats från 1990 för att beräkna energieffektiviteten för småhus och 

flerbostadshus beräknades den från 2016. Energieffektiviteten från 2016 till 2050 beräknas 

genom differensen då energirenovering skedde med rak renoveringstakt. Detta då korrekt 

resultat inte kan presenteras utefter satt mål med studien.  

 

Steg 6: Genom energibesparingar kan fossila bränslen över tid fasas ut hos energileverantörer. 

Genom byte av energibärare för de byggnader som värmer bostäderna och dess varmvatten med 

olja eller natur-/stadsgas kan fossila bränslen helt uteslutas från småhus och flerbostadshus. 

Studien har haft svårigheter i att hitta data berörande detta ämne och väljer då      att analysera 

Sveriges historiska andel av förnyelsebar energi för att på så vis uttyda en prognos för 

framtiden. 
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6 Resultat 

Samtliga resultat efter beräkningar presenteras i detta avsnitt. 

6.1 Sammanställning av besparingspotential för småhus 

I Tabell 13 visas den uppdaterade versionen av WSPs beräkningar om antalbyggnader som 

kan utföra energirenovering. 

 

Tabell 13: Bearbetad data gällande antal småhus med renoveringsbehov samt dess 

besparing 

Energibehov/hu
s exl varmvatten 13 500 kWh     

Åtgärd   Antal hus 
Energibesparing 
% 

Behov/förlust/komenta
r 

Fönster 962 500 55 3 375 kWh 

tak 744 800 50 2 025 kWh 

fasad 361 000 50 2 700 kWh 

Grund 744 800 33  2 025 kWh 

Ventilation 

Mekanisk återv 193 500 3 500 kWh besparing per år kWh 

självdrag 912 000 - kWh 

Ingen info 115 000 - -  

Tappvarmvatten 

armatur 1 311 500 20 4 500 kWh 

Nyberedare 249 000 400 kWh 

återvinning spill 1 411 500 10 4 500 kWh 

Värmesystem 

injustering 1 411 500 5 13 500 kWh 

Direktverkande el 
(energieffektivisering

) 
242 000 0,14 TWh 

styrsystem - 5 2,6 TWh 

 

6.2 Resultat efter energirenovering 

Vid uträkning kunde uttydas att den absolut största besparingen per småhus finns då byte av en 

bostads fönster samt byte till mer snålspolande armaturer. Nedan i Tabell 14 visas 

småhusbeståndets energibesparing och minskade växthusgasutsläpp då energirenovering 

utförs. Tabellen visar att förhållandevis stora besparingar kan göras oavsett om byte av 

energibärare utförs. Då energirenovering utförs ses en stor överproduktion av bl.a. elektricitet. 

Studien bytte energibärare för småhusen som hade fjärrvärme till el(värmepump). Detta 

utfördes för att visa att behovet av avfall som importeras då kunde elimineras. Dock vid byte 

till värmepumpar kan höga effekttoppar uppstå. Studiens tankegång om detta hittas i Kapitel 

7.2.  
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Tabell 14: Småhusens behov av köpt energi och dess utsläpp efter energirenovering 

Småhus   

 Levererad Energi TWh Utsläpp ToNCO2 

Före 32,00 1 204 100 

Efter renovering (avdrag) 24,98 898 945 

Efter byte av energibärare 22,62 615 820 

 

Flerbostadshusens paketrenoveringar ger svårt att uttyda vilken enskild förbättring som ger bäst 

resultat. Dock syns att användningen av varmvatten minskar då de boende debiteras för sin egen 

användning som skrivet 4.9.2. Tabell 15 som ses nedan visar att efter energirenovering och 

byte av energibärare sjunker behovet av köpt energi med en faktor av 2,8 och utsläppen med en 

faktor om 2,9.  

 

Tabell 15: Flerbostadshusens behov av köpt energi och dess utsläpp efter 

energirenovering 

Flerbostadshus   

  Levererad Energi TWh Utsläpp ToNCO2 

Före 27,71 1 652 350 

Efter renovering (tillägg) 9,98 594 846 

Efter byte av energibärare 9,98 568 548 

 

Vad gäller utsläpp av växthusgaser syntes att energibärarna olja och naturgas/stadsgas var de 

uppvärmningssätt som gav störst utsläpp i förhållande till hur mycket energi den levererade. 

Genom att byta uppvärmningssätt från olja och gas till bioenergi, fjärrvärme och el kan över 

100 000 ton koldioxidekvivalenter förhindras att släppas ut i vår atmosfär. Olja och gas stod 

endast för ca 2 % av den levererade energin för uppvärmning och varmvatten, men uträkningar 

visar att dem stod för 9 % av utsläpp av växthusgaser.  

 

Sammanslagning av småhus och flerbostadshus i Tabell 16 visar den totala minskningen av 

energi samt utsläpp av växthusgaser. 

 

Tabell 16: Totalt behov av energi och dess utsläpp efter energirenovering 

TOT   

 Levererad Energi TWh Utsläpp ToNCO2 

Före 59,71 2 856 450 

Efter renovering (avdrag) 34,96 1 493 791 

Efter byte av energibärare 32,59 1 184 368 

   
Minskning max 45% 59% 
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Resultatet visar att 45% minskning av levererad energi kan göras samt en minskning på 59% 

av utsläppen av växthusgaser. Målen med att minska utsläppen av växthusgaser med 20% till 

2020 och 40% till år 2030 i jämförelse med 1990 års utsläpp, var redan uppfyllda för 

bostadsbeståndet då beräkningen av 2016 års energianvändning gjordes. Detta p.g.a. de höga 

utsläppen som var 1990 inom bostadssektorn p.g.a. oljeeldning. Målet för 2050 då en sänkning 

av utsläppen med 80-95% från 1990 års nivåer uppnås inte om 95% reducering skall göras. 

Dock om energirenovering utförs på det sättet som studien visat kommer utsläppen av 

växthusgaser minska till med 88% efter byte av energibärare och 84% om byte ej utförs. Nedan 

visas Figur 1 där en graf visualiserar Sveriges utsläpp av växthusgaser genom uppvärmning av 

bostäder och varmvatten. Blå linje visar utsläppen från 2016 års faktiska utsläpp och vad som 

händer om studiens förslagna energirenovering utförs linjärt fram till 2050. Röd linje visar 

målen för 2020, 2030 och 2050 som Sverige antagit. För enklare visualisering avtar 

utsläppsmålen linjärt med utsatta tidsmål. 

 

 
Figur 1:Utsläpp av växthusgaser efter energirenovering över tid respektive EU-mål 

 

Reduceringen av utsläpp, högre energieffektivitet samt andel förnyelsebar energi jämtemot de 

mål som satts illustreras med Tabell 17.  
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Tabell 17: Beräkningarnas resultat efter utsatta mål 

Växthusgaser    

Mål Deadline Minskning % (mål) Resultat minskning % 

Kyoto 2020 5 72 

EU-mål 

2020 20 72 

2030 40 77 

2050 80-95 88 

Parisavtalet 2050 80 88 

Förnyelsebar energi   

Mål Deadline Andel % Resultat andel % 

EU-mål 

2020 49 <53,8 

2030 27 <53,8 

2050 - <53,8 

Högre energieffektivitet   

Mål 
Deadline 

Minskning, behov av 
energi % (mål) 

Resultat minskning, behov av 
energi % (2016*) 

EU-mål 

2020 20 6% 

2030 27 19% 

2050 - 47% 

*Minskning från 2016 års förbrukning 

 

Agenda 2030 är som tidigare skrivet inte mätbara mål. Därför kan inga resultat ges om dessa.  
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7  Diskussion 

7.1 Studiens resultat 

Resultatet visar att energirenovering är ett mycket effektivt sätt att sänka behovet av förbrukad 

energi och köpt energi. Ur resultaten från gjorda beräkningar kan uttydas att värmepumpar har 

en stor betydelse för hur mycket energi som behöver köpas. Omfattande minskning av utsläpp 

av växthusgaser ses då fossila bränslen byts mot miljövänligare alternativ, trots att fossila 

bränslen endast står för en liten del av den energi som används. Med utfasning av fossila 

bränslen ökar andelen förnyelsebar energi. Ytterligare kan även ses att flerbostadshusen gör 

stora besparingar av fjärrvärme efter energirenovering. Om energirenovering utförs på samma 

sätt som studien visar kan en stor energieffektiviseringspotential ses.  

 

Studien valde att ”utföra” åtgärderna linjärt från 2016 till 2050 för att enklare visualisera 

resultaten efter de mål om växtgasutsläpp som sats. Startpunkten eller slutpunkten för om 

energirenovering utförs linjärt har ingen betydelse så länge alla mål uppnås efter utsatt tid. 

Syftet med studien var att lyfta fram vilka åtgärder som ska prioriteras för att målen ska nås 

inom aktuell tidsram. Om åtgärder utförs linjärt prioriteras ingen åtgärd mer än någon annan 

vilket motarbetar syftet med denna studie. Studien visar dock att redan stora minskningar av 

utsläpp av växthusgaser skett innan studiens energirenoveringsförslag föreslås. Detta betyder 

att ur ett perspektiv om utsläpp av växthusgaser behöver ingen energirenovering göras för att 

nå målen för 2020 och 2030 då de redan är uppfyllda. Då utsläppsmålen för 2050 är högt satta 

behövs dock alla åtgärder förutom byte av energibäraren fjärrvärme prioriteras för att klara 

målet om minskning med minst 80% av växthusgaser från 1990års nivåer. 

 

Som skrivet i Kapitel 6 står de fossila bränslena naturgas och olja för 2% av det totala 

energibehovet med svarar för 9% av de totala utsläppen av växthusgaser. Genom att så snabbt 

som möjligt byta dessa uppvärmningssätt mot miljövänligare alternativ kommer som skrivet 

utsläppen minska, andelen förnyelsebar energi kommer öka samt om en värmepump installeras 

energieffektiviteten öka. Antal hus vars uppvärmningssätt är någon form av fossilt bränsle är 

relativt få. Detta medför att en stor skillnad på utsläpp, andel förnyelsebar energi och eventuellt 

energieffektivitet kan göras kostnadseffektivt. 
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7.1.1 Mål om växthusgasutsläpp 

Studiens resultat visade en positiv bild av potentialen för vad förbättringar i byggnaders 

energiprestanda kunde göra för växthuseffekten. Då byggnader energieffektiviserades sjönk 

behovet av köpt energi vilket resulterar i minskat behov för produktion av energibärare som ger 

klimatpåverkan. De mål och åtaganden som Sverige antagit har resultatet visat att med 

energirenovering och byte av bostadens energibärare kan målen om minskade växtgasutsläpp 

inom bostadsbeståndet göras. Då utsläppen från bostadsbeståndet var höga år 1990 bl.a. p.g.a. 

fossila bränslen. Över tid har dessa övergått till andra energibärare p.g.a. höga energikostnader 

vilket lett till omfattande minskning av utsläppta växthusgaser. Detta har i sin tur lett till att EU-

målen för 2020, 2030 samt Kyotoprotokollet redan var uppfyllda år 2016 om endast det 

befintliga bostadsbeståndet analyseras.  

7.1.2 Mål om förnyelsebar energi 

Vad gäller förnyelsebar energi kunde studien endast svara på nationell nivå över alla sektorer. 

Studien har visat att över alla sektorer når Sverige EU:s mål om 49% förnyelsebar energi till år 

2020. Med den förbättringen som Sverige gjort över tid gällande förnyelsebara energikällor 

borde Sverige även klara framtida mål för 2030 om fortsatt arbete utförs. Studien kunde endast 

svara med hjälp av den data som funnits tillgänglig, inga beräkningar har kunnat utföras.  

7.1.3 Mål om energieffektivitet 

Studien kunde inte hitta tillförlitliga data gällande energikonsumtion för småhus och 

flerbostadshus från år 1990. Funnen statistik från 1990 innefattar även lokaler samt 

hushållsenergi vilket skulle resultera i felberäkningar. Subtraktion av ej relevant data kunde inte 

göras då dess specifika data inom området inte kunde hittas. En kompromiss gjordes då och 

beräkningar utgick då från 2016 års energikonsumtion. Även då startvärdet var relativt lågt 

kunde stor effektivisering göras om energirenovering utfördes enligt denna studie. 

Energieffektivisering kunde göras med 45% om alla åtgärder utfördes. Målen för 2020 och 

2030 kunde inte uppnås om basåret 2016 användes. Ett rimligt antagande är att målen uppnås 

med 1990 års nivåer då andelen värmepumpar med hög verkningsgrad har ökat markant sedan 

1990.  

7.1.4 Agenda 2030 

Som tidigare skrivet är målen i agenda 2030 relativa i den mening att de är diskuterbara då 

inga konkreta mål är satta. Denna studie vill då påstå att samtliga mål som var relevanta för 
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studien blir uppfyllda om energirenovering utförs enligt studiens förslag. Studien vill igen 

påpeka att dessa mål inte är specifikt satta för bostadsbeståndet, utan studien ser endast om 

energirenovering och byte av energibärare i det befintliga bostadsbeståndet kan uppfylla 

dessa. 

 

Mål 7: Hållbar energi för alla: 

Mål nr 7 anses uppfyllas då andelen fossila bränslen för uppvärmning av bostäder och 

varmvatten är 0% av det totala energibehovet. Detta då resterande energibärare är antingen 

förnyelsebara, biobränslen, energiåtervinning eller spillvärme. Men som studien skrivit 

tidigare måste biobränslen ej användas i större utsträckning än år 2016, samt att andelen avfall 

i samhället skall över tid minska.  

 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen  

Mål nr 11 uppnås för bostadsbeståndet då centraliserade energisystem har gjort våra 

samhällen och städer renare pga. utfasningen av fossila bränslen. Andelen fossila bränslen 

inom ”energimixen” anses relativt låg. Dock är det inte hållbart att använda en resurs som 

både förstör miljön samt som är ändlig. Med energirenovering kommer dock behovet av 

fossila bränslen troligtvis att minska. Efter energirenovering borde eventuella effekttoppar bli 

”mjukare” då byggnaderna energieffektiviserat och inte är lika känsliga för extrema 

temperaturer. Då effekttopparna är lägre behövs inte ex marginalel användas i den 

utsträckning den används idag. 

  

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen 

Om mål 13 skall uppfyllas måste inte endast klimatsmart energi produceras vilket innebär 

låga utsläpp. Den klimatsmartaste energin i samhället är den som inte behövs ”produceras”. 

Detta betyder att samhällets effektivitet rörande energi måste öka. Genom energirenovering 

där energieffektiviteten ökat markant kommer klimatförändringen att bekämpas då färre kWh 

behöver omvandlas. 

7.1.5 Studiens förbättrande kunskapsläge 

Studien visade att energirenovering är ett krav för att samtliga mål skall kunna uppnås. Studien 

påpekade även att utsläppen från bostadsbeståndet minskat drastiskt sedan 1990 vilket tyder på 

att drastiska åtgärder ej behöver göras snarast för att uppnå de tidigaste målen. Dock borde 
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energirenovering göras i större utsträckning än idag för att på ett hållbart och systematiskt sätt 

uppnå framtida mål.  

 

Studien vill dock påpeka att då målen har uppfyllts för bostadsbeståndet betyder ej detta att 

Sverige som nation uppfyllt målen då alla sektorer måste tas hänsyn till.  

7.2 Faktorer som kan påverka resultatet 

Det finns ett antal faktorer som kan påverka studiens resultat. Detta avsnitt behandlar de 

faktorer som studien anser mest relevant. 

7.2.1 Metodens utförande och indata 

Även då alla källor genom hela studien anses som högst trovärdiga kan felberäkningar från 

källan finnas samt att denna studie tolkat datan fel. Indata som studien använde sig av anses 

vara rimliga p.g.a. källornas trovärdighet.  Studiens beräkningsåtgång har metodiskt utförts och 

anses korrekt.  

 

Vad gäller byte av uppvärmningssätt kan diskussion göras om det är rimligt att så många 

bostäder byter från fjärrvärme till någon form av värmepump. Detta kan bli högst troligt såvida 

ekonomisk vinning kan göras för bostadsägaren om den byter uppvärmningssätt. Denna tanke 

kan även appliceras på flerbostadshusen. Anledningen till att beräkningsåtgången ledde till att 

alla småhus med fjärrvärme bytte till värmepump var för att det motsvarade ungefär den energi 

som överproducerades inom kategori elektricitet samt importen av avfall motsvarade 

energibehovet för småhus. Ett problem kan uppstå då ett stort antal byggnader byter till 

värmepumpar. Vid extrem kyla kan så kallade effekttoppar skapas då värmepumpens 

värmefaktor sjunker. Detta kan medföra att marginalel kan behöva användas för att se till att 

tillräckligt med elektricitet finns tillgänglig vilket är dåligt för miljön. Dock kan en lösning 

finnas. Som studien påpekat har vissa flerbostadshus två uppvärmningssätt, fjärrvärme och en 

värmepump. Detta för att kunna använda den billigaste energin att värma bostaden med. Samma 

koncept skulle kunna användas för att förse byggnader med den miljövänligaste energibäraren. 

Även fjärrvärmeproducenten skulle kunna använda värmepumpar för att producera fjärrvärme, 

detta skulle kanske vara ett mer praktiskt sätt då småhusägarna ej behöver aktivt byta 

energibärare men utsläppen minskar och energieffektiviseringen ökar hos producenten. 

 

Hur studien förhåller sig till använda medelutsläppsvärden se 7.2.5 
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Då data saknades för att korrekt utföra beräkningar om energieffektivitet finns en osäkerhet i 

den verkliga energieffektivitetsgraden. Som skrivet i 7.1.3 anses att ett rimligt antagande kan 

göras att förbättrad energieffektivitet mellan 1990 och 2016 kan göras p.g.a. det stora antalet 

värmepumpar som installerats under den tiden. 

7.2.2 Bostädernas renoveringsbehov  

De studerade flerbostadshusen visade att samtliga objekts fastighetsägare gör 

energirenoveringar som en del av ett renoveringspaket där standardhöjande åtgärder utförs. 

Anledningen till detta skulle kunna vara att fastighetsägaren "passar på" att utföra så många 

ingrepp på byggnaden som möjligt för att inte störa sina kunder samt att totalkostnaden kan bli 

lägre om allt utförs samtidigt. Studerade flerbostadshus speglar inte verkligheten i det avseende 

då energirenoveringen är mycket omfattande. Studerade byggnader är i framkant av alla hus 

som energirenoveras, detta ur ett besparingsperspektiv samt ingreppsperspektiv. Idag är det mer 

troligt att mindre omfattande energirenovering utförs. Men som studien visar behövs mer 

radikala förändringar för att framtida mål skall uppnås. Bostädernas ålder och när tilltänkt 

underhåll kan komma att utföras är de byggnader som byggts under tiden 

runt miljonprogrammet. Antalet bostäder som inom en relativt snar framtid behöver 

renoveras p.g.a. sin ålder är många. Antagandet ovan att fastighetsägare gärna vill utföra så 

många renoveringar som möjligt under samma tid gör att information om vikten 

av energirenovering och dess fördelar måste nå ut till fastighetsägare.  

7.2.3 Rivningstakten  

Studien har ej beräknat med rivningstakten av bostadsbeståndet vilket skulle ha 

en positiv inverkan på hur mycket energi som behövs för värme och 

varmvatten. Anledningen till att detta ej behandlats i denna studie är då studien ej 

kunnat säkerhetsställa vilka hus som rivs. Beräkning med detta skulle ge en för stor osäkerhet 

med för lite data och information att utgå från. Om rivningstakten skulle tas med i beräkningar 

skulle framtida byggnader även tas med i beräkningar för att ge en rättvisare bild av 

bostadsbeståndet framtida energikonsumtion. Över tid kommer troligtvis många byggnader att 

rivas och nya att byggas i dess ställe. Energikonsumtionen och dess utsläpp kommer då i 

statistiken att elimineras helt då byggnaden förstörts trots att en ny byggnad tagit dess plats. 

Även då rivningstaket år 2010 var låg i relation till uppförandet av nya byggnader skulle 

resultatet över tid bli omfattande. Man skulle även kunna hävda att vid omfattande 
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energirenovering av en byggnad skulle den kunna representera en nyproducerad byggnads 

energikonsumtion. Dock valde studien att inte beräkna på detta vis då framtida 

energiprestandakrav är svåra att förutse. 

 

7.2.4 Egenproduktion av energi  

Ett av de studerade flerbostadshusen installerade solfångare för produktion av varmvatten. Över 

tid kommer troligtvis fastighetsägare och bostadsägare att producera egen energi i form av 

varmvatten och/eller elektricitet. Studien hade svårt att förutse vad som kommer hända i 

framtiden med lagring av energi för användning till senare tillfälle. Studien valde därför att inte 

beräkna vad framtida energiproduktion har för effekter på köpt energi eller dess utsläpp.  

7.2.5 Framtidens energi 

Att spekulera i hur framtidens ”elmix” och ”fjärrvärmemix” ser ut är svårt. Studiens 

utsläppsvärden är medelvärden för varje energibärare. Detta betyder att utsläppsvärdena 

kommer ändras om energimixen ändras. Samtidigt som energirenovering utförs kommer 

behovet av köpt och producerade energibärare att avta. Detta skulle kunna medföra att 

miljöförstörande energislag elimineras från energimixen för att sedan bidra till lägre 

medelutsläppsvärden. Studien valde att inte beräkna och använda detta då arbetet skulle vara 

omfattande. Studien valde då statiska utsläppsvärden från 2016, för enklare beräkning. Genom 

statiska utsläppsvärden speglar resultatet inte framtida verklighet till 100% då ett rimligt 

antagande är att energimixen ej kommer se likadan ut då energieffektiviseringar uppåt ca 50% 

kan göras på befintliga bostadsbestånd. 

 

Framtiden kommer att visa hur vår el levereras. Med åldrande kärnkraftverk samt debatt om ett 

kärnkraftsfritt samhälle kommer ge stora utmaningar hur stabilisering av elsystemet kommer 

att utföras. Då kärnkraft har små utsläpp av växthusgaser är det viktigt att den eventuella 

substituerande källan även den har låga utsläpp. Hur detta skall gå till kan inte studien svara på 

men följande resonemang kan göras. Om framtida elsystem är mer känsliga för toppeffekter 

mm. är det inte vist att byta energibärare (fjärrvärme till elektricitet) som studien gjort då ökad 

belastning på elsystem blir. Även om stora mängder av elbilar börjar att användas behöver de 

även el från systemet, vilket skapar nytt behov av produktion av energibärare. Ur ett större 

perspektiv då flera sektorer vägs in dvs, nedläggning av kärnkraft samt fordonsflotta med 

drivmedel el kan det vara klokt med större andel bostäder som värms med biobränslen 



 

48 
 

samt/eller fjärrvärme. Detta för att minska behovet av el samt ”ge plats” åt framtida 

fordonsflotta.  

 

Resonemang av avfallsförbränning kan även utföras. Avfallsförbränning anser studien som en 

”nödlösning” för att hantera avfall som ej längre används i samhället. Mindre avfall på deponier 

samt förbränning ger lägre utsläpp. Därför vill studien se att andelen avfall skall minska i 

samhället. Sen kan man resonera kring import av avfall, detta kan göras på två sätt. Det ena att 

det är bra att importera avfall då ur miljösynpunkt, är det bättre att förbränna avfall än att 

deponera. Man gör då något bättre ur miljösynpunkt. Det andra tänkesättet är att  importen av 

avfall hämmar viljan för andra länder att ta tillvara på avfall samt minska sina mängder med 

avfall. Detta då det är billigare att skicka dem till Sverige än att ta tillvara på dem själv. 

Kostnaden kommer troligtvis att öka över tid då handel med utsläppsrätter i eu kommer bli 

dyrare.  

 

Utöver anses följande påstående. Fossila bränslen och fossila produkter kommer ej att användas 

i framtiden. Frågan är endast hur långt in i framtiden. Då alla fossila material kallas för ”icke 

förnyelsebara material” kan i ordets definition uttyda att materialet kommer att ta slut. Med 

detta i åtanke måste i min mening snabbare omställning till ett energisystem som ej behöver 

använda någon form av fossil produkt för att det skall finnas balans mellan konsumtion och 

produktion.  

7.3 Möjliga lösningar för att accelerera energirenovering  

Då studien tydligt visar att energirenovering är en mycket viktig del för att sänka 

bostadsbeståndets miljöpåverkan och då antalet byggnader som måste renoveras inom en snar 

framtid är många, är läget nästan akut för att hinna få dessa fastighetsägare att renovera sina 

bostäder. Att göra det billigare för fastighetsägare att renovera kan ge ökad efterfrågan, då 

investeringen blir mindre och payoff-tiden blir då kortare. 

 

Genom att införa en koldioxidskatt som infaller på producenten av energibärare skulle kunna 

motivera producenter att tillverka energibärare med mindre utsläpp. Med detta tankeexperiment 

kommer med stor sannolikhet priset för energi att öka för konsumenten för att producenten 

skall gå med fortsatt vinstmarginal. Med ökande priser för konsumenter ges 

större besparingspotential i kronor om energirenovering utförs. 
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En annan möjlig lösning är att öka punktskatten över tid för alla energislag. Denna skatt skulle 

hamna direkt på konsument och skulle även då potentiellt öka energirenoveringstakten för att 

sänka sina löpande kostnader. 

 

Det kapital som samlas in p.g.a. höjda skatter kan återinvesteras i finansiering för 

kostnadssänkningar för material/värmepumpar och arbetskostnader för att ytterligare ge 

incitament för att utföra energibesparande åtgärder. 

 

Ökade/nya bidrag utöver de som finns idag skulle göra det mer lönsamt att energirenovera. 

Dagens subventioner om installation av solceller, byte från direktel och byte till vattenburna 

värmesystem skulle kunna utökas. Ytterligare subventioner för att ändra en byggnads 

byggnadsskal för att ge bättre energiprestanda skulle även kunna ge ytterligare incitament för 

att utföra mer omfattande energirenoveringar.   

7.4 Fortsatt forskning inom ämnet 

Efter denna studie skulle fortsatt forskning inom ämnet kunna vara hur följande: 

• Vilka incitament kan vara möjliga att användas för att skapa intresse för 

energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet? 

• I vilken omfattning kommer framtidens energibärare påverkas av egenproduktion av 

energi? 

• Vilka ytterligare åtgärder kan utföras på bostadsbeståndet för att utsläppen av 

växthusgaser minskas med 95% från 1990 års utsläpp? 

• Hur kommer framtida utsläppsvärden se ut då samhället energieffektiviserar? 
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8  Slutsats 

Studiens resultat visar att bostadsbeståndets utsläpp klarar uppsatta mål av Kyotoprotokollet. 

Likaväl EU-målen gällande utsläpp av växthusgaser för 2020 och 2030 uppnåddes redan vid 

2016 års nivåer. Målet för 2050 uppnås vid lägsta nivå om energibesparande åtgärder på 

bostadsbeståndet utförs enligt studiens alla förslag. Målet om förnyelsebar energi uppnås inom 

alla sektorer. Mål om energieffektivisering kunde ej bestämmas korrekt. Dock visar 

beräkningar att omfattande effektivisering kan göras. 

Studien kom fram till att stora energieffektiviseringar och minskade utsläpp blir då bl.a. byte 

av fönster utförs. Studien visar vikten i att byta de uppvärmningssätt som använder fossila 

bränslen då de står till en stor procentuell andel av utsläppen av växthusgaser samt vid byte 

ökar andelen förnyelsebar energi samt energieffektiviteten ökar.     
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Tabeller från ”Paketrenovering i småhus med BELOK Totalmetodik”: 

 

Energi- och kostnadsbesparande åtgärder för typhuset ”Villa från 1940 och äldre 
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Energi- och kostnadsbesparande åtgärder för typhuset ”Villa från 1940- 1960”. 
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Energi- och kostnadsbesparande åtgärder för typhuset, Villor från 1970- 1980. 
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Energi- och kostnadsbesparande åtgärder för typhuset ”Villa från 1990- talet”. 
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Bilaga 2: Tabeller med beräkningar för småhus  

 

Energibehov per hus exl varmvatten 13 500 kWh         

Åtgärd  Antal hus 
Potentiell 

besparing/år/hus 
kWh 

Nuvarande behov 
kWh 

Total 
besparing 

TWh  
Fönster 962 500 1856 3 375 kWh 1,79 TWh 

tak 744 800 1013 2 025 kWh 0,75 TWh 

fasad 425 600 1350 2 700 kWh 0,57 TWh 

Grund 744 800 668 2 025 kWh 0,50 TWh 

Ventilation 

Mekanisk återv 193 500 3500 - kWh 0,68 TWh 

självdrag 912 000 0 - kWh 0,00 TWh 

Ingen info 115 000 - - - - TWh 

Tappvarmvatten 

armatur 1 311 500 900 4500 kWh 1,18 TWh 

Nyberedare 249 000 400 - kWh 0,10 TWh 

återvinning 
spill 

1 411 500 450 4500 kWh 
0,64 TWh 

Värmesystem 

injustering 1 411 500 675 13500 kWh 0,95 TWh 

Direktverkande 
el 

242 000 579 KWh 
0,14 TWh 

styrsystem - 0 3 Twh 0,13 TWh 

     TOT 7,43 TWh 

     Avdrag 15% 5,57 TWh 

Villor mellan 1960-1970       

Åtgärd Antal hus 
Energibesparing 

% 
Behov/förlust  

  

Energirenovering 500 500 65% 7,23 TWh 
 4,70 TWh 

    TOT. Besparing 12,13 TWh 

    

TOT Besparing m. 
Avdrag 10,27 TWh 

        

Sammanlagt småhus       

 TOT Enhet Avdrag Enhet    

Ny Förbrukning 19,87 TWh 21,73 TWh    

Sänkning% 37,9%  32,1%     
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Bilaga 3  
 

Utsläpp       

2016       

Hustyp   Flerbostadshus Utsläpp Före Efter renovering Utsläpp efter  
Energislag   TWh Ton co2-ekv TWh Ton co2-ekv  
El   2,05 51 250 0,74 18 450  
Biobränsle   0,19 5 700 0,07 2 052  
Fjärrvärme   25,09 1 505 400 9,03 541 944  
Olja   0,18 48 600 0,06 17 496  
naturgas/stadsgas   0,2 41 400 0,07 14 904  
Närvärme   0 0 0,00 0  
Marginalel   0 0 0,00 0  
Totalt   27,71 1 652 350 9,98 594 846  

         

       

Olja byter till 33/33/33 till Bio, fjärrvärme, värmepump   

Naturgas/stadsgas 100% fjärrvärme     

       

       
Efter byte av 
energibärare           

Hustyp   Småhus 
Efter byte av 
energibärare 

Utsläpp efter byte 
  

Energislag   TWh TWh Ton co2-ekv   

El   0,74 0,77 19 260   

Biobränsle   0,07 0,10 3 024   

Fjärrvärme   9,03 9,10 546 264   

Olja   0,06 0,00 0   

naturgas/stadsgas   0,07 0,00 0   

Närvärme   0,00 0,00 0   

Totalt   9,98 9,98 568 548   
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Bilaga 4: Sammanställning av beräkningar 

 
 

TOT   

  Levererad Energi TWh Utsläpp ToNCO2 

Före 59,71 2 856 450 

Efter renovering (avdrag) 34,96 1 493 791 

Efter byte av 
energibärare 32,59 1 184 368 

      

Minskning max 45% 59% 
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Bilaga 5: Beräkningar och tankegångar för att uppdatera antalet småhus i WSPs 

åtgärdsförslag. 
 
 
Data hämtad från kapitel 4.8:  

 

1) WSPs beräkningar av antal byten av fönster uppgår till hela populationen vilket leder 

till att antalet passivrenoverade hus enkelt kan dras av från det totala beståndet. Antal 

hus blir då 962 500 stycken. 

2) WSP menar att 70 % byggnader före 1976 kan tilläggsisolera sina tak. I den 

uppdaterade tabellen berörs då endast byggnader uppförda till år 1960 vilket kan ses i 

Tabell 2. Samt de ca resterande 214 000 hus som studien om passivhusrenovation ej 

tar upp i studien. Berörande hus blir 744 800st. 

3) WSP skriver att fasaden kan 40% av beståndet uppförda innan 1976 utföra 

energirenoveringar. Det finns 1 302 000 småhus inom rätt ålderskategori. 40% av de 

kan utföra energisänkande fasadrenovering dvs. 520 800 småhus. Subtraktion av 

småhus som berörs av passivhusstudien görs genom att subtrahera de byggnaderna 

inom rätt ålderskategori. Studien antar att byggnaderna uppfördes i samma antal 

varige år. Antalet byggnader som berör passivhusstudien är 500 500 och är uppförda 

mellan 1960 och 1980. Antalet uppförda hus till 1976 (16 år) blir då 400 400 småhus. 

Dessa dras av de totala byggnaderna inom åldersbeståndet (1 302 000). Resultatet blir 

då 901 600 småhus inom åldersbeståndet. 40% av dessa byggnader kunde utföra 

fasadrenovering dvs. ca 361 000 småhus. 

4) Småhusens grund byggda före 1976 kan förbättras med 70%. Byggnader som berörs i 

studien om passivhusrenovation tas bort. Byggnader uppföra till 1960 tas med i 

beräkning samt ej berörda byggnader i passivhus studien läggs även till här. Resultatet 

blev 744 800 hus. 

5) Studien gällande passivhusrenovering visar ej hur stor andel av berörande hus som har 

vilket typ av ventilation innan renovering. Detta arbete utgår då ifrån att ventilationen 

i villor byggda mellan 1960 och 1980 har samma ventilation som nationens 

genomsnitt. Antal hus efter ventilationstyp kan ses i Tabell 6. Statistiken visar att 65 

% har självdragsventilation, 27 % har någon form av mekanisk ventilation samt 8 % 

fanns sej information. Efter uträkning visar följande ventilationssystem, Självdrag: 



 

64 
 

912 000 st, Mekanisk ventilation 193 500 stycken samt där ingen information finns 

115 000 stycken.  

6) Antalet tappvattenarmaturer ansåg WSP att hela populationen av byggnader förutom 

100 000 kunde byta. Efter avdrag gällande passivhus ger detta. 1 311 500 hus. 

7) WSP ansåg att det fanns 481 000 villor med elvärme som har en varmvattenberedare. 

70 % av dem ansågs vara dåligt isoleras och kunde då bytas mot bättre alternativ. 

Studien om passivhusrenovation ses att ¼ av husen hade varmvattenberedare. Berörda 

hus blev 249 000.  

8) Återvinning av energi ifrån spillvatten ansågs hela populationen kunna göra. Avdrag 

för passivhusrenovation gör att 1 411 500 hus kan utföra åtgärden 

9) Hela populationen ansågs kunna injusteras exklusive passivhus,1 411 500 hus 

10) Direktverkande el samt styrsystem regleras ej då tillräckliga data ej finns tillgänglig 

men kommer beräknas. 

 


