
 

Vägar och irrvägar till energi-
effektivisering i samhället 

– vägvalet är politiskt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Version 2012-10-31 

 

Rapportförfattare:  Daniel Hägerby 

Tomas Persson 



 

 

FÖRORD 
Alla EU‐länder är överens om att energieffektivisering är viktigt och säger sig vilja satsa på detta. 

Samtidigt ser vi att de mål som formuleras skiljer sig stort, inte bara i hur omfattande 

effektiviseringen ska vara utan även vad man menar med effektivisering. Inom EU finns en viss 

samsyn, men direktiven är till stor del skrivna i termer av vad nationerna bör göra, snarare än vad de 

skall göra. Likväl finns några röda trådar, varav systemperspektivet är en. Sverige, som ofta är snabba 

på att implementera nya direktiv, visar i sina styrmedel en blandad inställning till systemperspektivet, 

vilket i denna rapport analyseras i termer av primärenergi. 

 

Klimatfrågan i kombination med ökande energipriser har lyft energieffektiviseringen på agendan. Det 

är dock viktigt att vi ser till hela energisystemet vid utformning av styrmedel för att undvika 

suboptimering. Detta är särskilt viktigt inom sektorer med långa investeringshorisonter. 

 

Ewa Wäckelgård 

Professor energi och miljöteknik 

Högskolan Dalarna



 

 

SAMMANFATTNING 
Rapporten är en litteraturstudie som lyfter vikten av ett systemperspektiv på energianvändningen 

och diskuterar samhällets mål och medel utifrån detta perspektiv. För att väga in de olika effekter 

som en förändrad energianvändning innebär måste olika bedömningar göras. Vi konstaterar att det 

finns stora osäkerheter i detta, men att det viktigaste inte är att finna en exakt värdering av de olika 

energikällorna. Istället bör fokus ligga på att, ur ett systemperspektiv, fastställa och implementera en 

värdering av de olika energikällorna samt låta denna värdering vara konsekvent tvärs över alla 

sektorer. 

 

Det viktiga är alltså inte den exakta fördelningen mellan kol‐ och gas på marginalen i Danmark och 

Tyskland i framtiden, utan att vi överhuvudtaget antar ett systemperspektiv och ser till hur 

förändringar i vår konsumtion påverkar energisystemet som helhet. 

 

EU har valt att fokusera på primärenergi när det gäller mål för energieffektivisering, eftersom man 

inte vill reducera den nytta som energianvändningen skapar i användarledet, utan snarare vill minska 

slöseriet på väg till slutanvändning. Vi har i Sverige valt liknande mål för energieffektivisering, men 

ännu inte lyckats implementera några styrmedel som genomsyras av ett system‐ eller 

primärenergiperspektiv. Vi har i båda de exempel som vi tar upp lyckats identifiera spår av 

systemtänkande, som dock inte lyckats nå hela vägen. Det första är att Boverket ser ut att ha utgått 

från ett systemperspektiv vid utformningen av det ursprungliga förslaget till byggregler 2006, med en 

tydlig linje inom värme och kyla för både lokaler och bostäder. Det andra är i 

trafikskattelagstiftningen där även utsläpp uppströms från avgasröret räknats med, fast inte 

värderats på något enhetligt sätt. Det är viktigt att styrmedlen inte utformas så att det styr ”ur askan 

i elden”. Beroende på hur vi värderar t.ex. den el som används för att ladda elfordon finns här en 

uppenbar sådan risk. 

 

Oavsett befintliga styrmedel pekar rapporten på det utrymme för diskussion som finns kring 

värdering av olika energikällors resursavtryck samt svårigheterna i att vetenskapligt bestämma den 

exakt korrekta viktningsfaktorn för varje energikälla. Dock finns det gränser för vad som, på en för de 

flesta investeringar relevant horisont, kan anses rimligt. Inom dessa gränser är det upp till politiken 

att, genom styrmedlens utformning, definiera de relativa viktningar som marknaden sedan får 

förhålla sig till. Här ligger EU längre fram än Sverige, trots att svårigheterna att komma överens 

rimligen borde vara större i europaparlamentet än i svenska riksdagen. Samtidigt som det är viktigt 

att sträva efter styrmedel som ger önskad effekt får dessa förstås inte ändras för ofta, eftersom det 

leder till osäkerhet och uteblivna investeringar. När det gäller energipolitiken är dock riktlinjerna från 

EU tydliga och frågan är när Sverige ansluter sig till det primärenergiperspektiv som EU förespråkar, 

även vid utformningen av svenska energipolitiska styrmedel. 

 

Det är också viktigt att energianvändning i alla sektorer behandlas på ett likartat sätt. För att hantera 

detta kan det vara klokt att hänvisa till en gemensam standard eller ett gemensamt direktiv från 

Energimyndigheten och/eller Naturvårdsverket som definierar olika energikällors primärenergifaktor, 

liknande hur Tyskland gjort med sina byggregler. 
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 
Vår utgångspunkt är EUs Energistrategi för 2020 som trycker på behovet av hållbar och trygg 

energiförsörjning till priser som möjliggör fortsatt eller förstärkt konkurrenskraft (Europeiska 

Kommissionen, 2010). Strategin innebär alltså att vi ska sträva efter en energiförsörjning som är 

miljömässigt hållbar ur ett klimatperspektiv, inte drabbas av leveransproblem och dessutom ska 

detta ske till en låg kostnad. Dessa tre huvudpelare kommer ur Europas tre stora utmaningar inom 

energiområdet – klimatfrågan, importberoendet och relativt höga energipriser. 

 

Vid beräkning av resursavtryck för energianvändning är det viktigt att ha syftet klart för sig. Två 

vanliga ändamål är miljöredovisning av energianvändning respektive effekter av åtgärder som 

påverkar energianvändningen (Persson, 2008; Gode, et al., 2009). Beroende på vilket man är ute 

efter är det aktuellt med olika antaganden och angreppssätt. Eftersom vi här är intresserade av 

styrmedel för energieffektivisering fokuserar vi på det senare, dvs. vilken effekt som olika 

energieffektiviseringsåtgärder får. 

 

För att kunna styra mot en verkligt effektiv användning av tillgänglig energi, fossil eller förnybar, är 

det viktigt att se till hela processen från utvinning till nyttiggjord energitjänst. Detta gäller oavsett om 

man exempelvis räknar t.ex. transportarbete eller uppvärmd bostadsyta. Det är också därför som EU 

valt att sätta upp sina energieffektiviseringsmål i termer av primär energi (Europeiska Kommissionen, 

2011). Sveriges mål för energieffektivisering är också uttryckta i något som liknar primär energi, 

tillförd energi, men de styrmedel som skapats för att nå dessa mål är uttryckta i köpt energi1 

(Regeringen, 2011). Denna rapport är en litteraturstudie som behandlar fördelarna och svårigheterna 

med att använda sig av primär energi som måttstock för styrmedel. 

 

Den här rapporten är framtagen vid Högskolan Dalarna efter ett initiativ och med finansiering från 

Fortum Värme och SABO. 

                                                            
1 Energi som levereras till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten m.m. Måttet är 

populärt eftersom det är enkelt att mäta. 



 

2 

 

 

2. OLIKA SÄTT ATT VÄRDERA RESURSANVÄNDNING 
De flesta i vårt samhälle är överens om att någon form av reglering av marknadskrafterna behövs, 

t.ex. genom skatter på alkohol, tobak eller koldioxid. Tyvärr inkluderar priserna vi betalar sällan de 

externa effekterna, positiva eller negativa, av vår konsumtion. Därför har vi politiska diskussioner 

kring storleken på dessa effekter och lämpliga nivåer på skatter för att styra konsumtionen. Enligt 

neoklassisk ekonomisk teori blir resursallokeringen som mest effektiv utan skatter och regleringar. 

Detta är dock under antagande att externa effekter saknas. Om vi däremot hade lyckats prissätta alla 

externa effekter och införa skatter och subventioner för att få ”rätt” priser på allt skulle inga andra 

regleringar behövas. Detta är dock en utopi, t.ex. därför att oljeimportörer och oljeexportörer 

knappast har samma syn på vad utsläppen vid förbränningen av en liter diesel bör kosta 

konsumenten. Därför räcker sällan ett strikt kostnadsperspektiv för att välja långsiktigt hållbara 

styrmedel. 

 

Ett sätt att värdera effekterna av vår konsumtion som fått en ökad användning de senaste 15 åren är 

livscykelanalys. Det går ut på att man inventerar miljöeffekterna av konsumtionen av en viss tjänst 

eller vara och summerar dessa. För att förenkla beslutsfattandet har dessutom flera olika sätt att 

vikta samman olika miljöeffekter skapats. Dessa viktningsfaktorer ändras dock över tid i takt med att 

prioriteringen mellan olika miljöproblem förändras. Dessutom tar livscykelanalysen ingen hänsyn till 

andra övervägande än strikt miljömässiga. 

 

En förenklad variant av livscykelanalys är att studera den totala energianvändningen vid 

konsumtionen av en vara eller tjänst. Det är alltså i grunden samma metodik som livscykelanalys, 

men med fokus på energi. Därmed förenklas också sammanvägningen av olika källor, eftersom alla 

kan uttryckas i samma enhet. Eftersom energi är förmågan att utföra arbete, eller skapa nytta för 

människan, är det en relevant måttstock (Hall & Klintgaard, 2011; Kümmel, 2011). Den totala energin 

som använts för att leverera en vara eller tjänst benämns då primärenergi. Om varan är energi kan 

man relatera primärenergin till den köpta energin och få en primärenergifaktor, PEF. 

 

Utifrån tanken att energi är centralt, men även med respekt för att olika energikällor har olika 

tillgänglighet och uthållighet har försök gjorts för att fördjupa och förbättra analyser kring 

primärenergi (Erlandsson & Sandberg, 2011). Detta arbete är dock i sin linda och mycket kvarstår för 

att nå enighet kring olika viktningar. 

 

Samhällets styrmedel ska vara teknikneutrala och leda till måluppfyllnad till minsta möjliga 

samhällsekonomiska kostnad. Dessutom ligger det i samhällets själva konstruktion att vilja maximera 

nyttan till sina medborgare. Detta sammantaget gör att vi här valt att fokuserera på primärenergi‐

begreppet för att utvärdera samhällets mål och medel för energieffektivisering. Detta ligger helt i 

linje med detta citat från (Regeringen, 2011): 

”Besparing av en kilowattimme el från kolkondenskraft måste värderas 

högre än besparing av en kilowattimme fjärrvärme från industriell 

spillvärme eller från en solfångare.” 
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Vidare kan vi konstatera att det inte bara är akademin och energisektorn som ser 

primärenergi som en lämplig måttstock för utformning av styrmedel för 

energieffektivisering, då även betydande delar av byggbranschen delar denna syn. 

(Nilsson & Larsson, 2008; Gräslund, 2006)  

3. VAD ÄR PRIMÄRENERGI? 
Primär energi, eller primärenergi, är ett mått på den energi som, ur ett vaggan‐till‐graven‐perspektiv, 

använts för att t.ex. leverera en kWh till eluttaget. På samma sätt som man kan beräkna hur mycket 

koldioxid som olika steg i matproduktionen gett upphov till, kan man göra detsamma med energi. 

 

För att finna, utvinna, transportera och raffinera en liter petroleumbränsle går det t.ex. åt ungefär 

motsvarande 0,1‐0,3 liter olja (SIS, 2008; Gode, et al., 2011). Inklusive energin i själva oljan blir 

primärenergifaktorn för olja då 1,1‐1,3. Använder man sedan denna energibärare för att producera 

el, med en verkningsgrad2 på 33% blir primärenergifaktorn för elen ca 1,1‐1,3 * 3 = 3,3‐3,9. Detta om 

man bortser från byggnation och underhåll av själva kraftverket. 

 

Just detta är en av de (minst) tre viktiga svårigheterna med att göra alla typer av livscykelanalyser. 

Man måste bestämma sig för var man ska dra sina systemgränser. Inom vetenskapliga studier 

utelämnar man bidrag som utgör mindre än någon bestämd andel av totalen. För exemplet med 

oljan skulle det t.ex. kunna vara att man bortser från prospekteringen för att hitta oljan, om detta 

stod för mindre än 0,01 liter per liter olja. 

 

Figur 1. Principbild över energiflöden vid elproduktion med kolkondens. Primärenergifaktorn för el fås i detta 

fall genom att relatera in‐flödena, där dieseln står för en stor del av energianvändningen vid utvinning och 

transport av kolet, till den elektricitet som man får ut. 

I EUs (Europeiska Kommissionen, 2011b) och i Sveriges (Regeringen, 2011) fall har man gjort det 

enkelt för sig och drar systemgränsen vid den geografiska gränsen. Alltså räknas bara det som händer 

inom eget territorium. Så länge huvudmålet är att optimera användandet inom det egna 

energisystemet är det inte ett orimligt ställningstagande. Om målet istället är att välståndet i världen 

som helhet ska öka kan man argumentera för en vidare systemgräns där man även tar hänsyn till vad 

                                                            
2 Verkningsgraden betecknar hur effektivt ett system omvandlar en energiform till en annan. Om hälften av 

energin blir värmeförluster vid en omvandling talar man om en verkningsgrad på 50%. 
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som händer utanför eget territorium. Dessutom är energisektorn global och inom EU starkt kopplad 

till utsläpp av växthusgaser som inte känner av några nationsgränser. Alltså är systemgränsen endast 

rimlig ur ett kortsiktigt välfärdsperspektiv där miljöeffekter och effekter utanför EU exkluderas. 

 

Det andra svåra övervägandet, som är än mera subjektivt, är hur man hanterar fördelning (allokering) 

mellan olika produkter eller producenter. Ett kraftvärmeverk levererar t.ex. både värme och el, men 

hur ska man fördela de använda resurserna mellan dessa två produkter? Ett annat vanligt 

förekommande exempel är sågverksindustrin som tillverkar sågat virke, men även sågspån som en 

värdefull biprodukt. Om ett kraftvärmeverk köper avfallet från träindustrin vill förstås ingen av 

aktörerna bära resursavtrycket för spånet. Kraftvärmeproducenten ser spånet som ett avfall, som om 

det inte eldas upp inte har något värde. Sågverksägaren däremot ser spånet som värdefullt bränsle 

som kan ersätta andra bränslen. För en fördjupning om allokering av energi i avfall, läs t.ex. (Gode, et 

al., 2012). 

 

Exakt hur denna typ av avvägningar ska göras är inte självklart och det finns ett stort utrymme för 

diskussion och tyckande. Men utan att fördela bördan (räknat i energi, koldioxid eller något annat) 

blir det svårt att skapa styrmedel som säkrar att vi använder resurserna på ett effektivt sätt. Om t.ex. 

hela värmevärdet i spånet fördelas till sågverket och inget till kraftvärmeproducenten får virket ett 

högt resursavtryck medan fjärrvärmen och elen får ett väldigt lågt avtryck. 

 

Det tredje svåra övervägandet är hur man ska hantera allokering när en produkt ersätter en annan. 

Det vanligaste exemplet här är förstås när vi producerar mera el än vi använder i Sverige. Då finns 

möjligheten att exportera och ersätta el som annars skulle ha producerats med kolkraft. Med vissa 

antaganden om el‐mix, överföringskapacitet m.m. kan man uppskatta vilken resursåtgång som 

”trängts undan”, men även här finns gott om utrymme för tyckande. 

 

Energimyndigheten har än så länge inte tagit ställning och uttalat sig om lämpliga 

primärenergifaktorer som kan användas för beräkningar (se t.ex. (Persson, 2008)). Men om vi ska 

kunna utforma styrmedel som, på ett effektivt sätt, leder till de energi‐ och klimatmål vi satt upp 

måste någon form av överenskommen standard nås, åtminstone inom riket. 

3.1. Europeisk syn på primärenergi 
I Europa i den akademiska diskussionen talar man ofta om icke förnybar primärenergi, eftersom det 

är dessa resurser som dels är ändliga och dels har tydligast negativa effekter på miljön. Med ett 

sådant perspektiv slipper man många av de ställningstaganden som man tvingas till när man med 

primärenergi även menar biomassa, sol, vind och vatten. Ett exempel på detta är allokering av 

förnybart avfall från jord‐ och skogsbruket. Detta skulle kunna vara ett första steg även i Sverige, för 

att kunna enas om lämpliga beräkningsfaktorer. En fördel med detta sätt att räkna är att styrmedel 

baserade på icke förnybar primärenergi drar åt samma håll ur ett resurs‐ och ett klimatperspektiv. 
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Figur 2. För att förstå diskussioner kring marginalel är det centralt att förstå skillnaderna i rörlig 

produktionskostnad mellan olika elproduktion. (Persson, 2008) 

Ur ett primärenergiperspektiv är elproduktionen på kontinenten inte lika energieffektiv som i 

Sverige, främst för att vi har så stor andel vattenkraft. Vidare är marginalkostnaden för gas‐ och 

kolkondens betydligt högre än för kärnkraft, vindkraft och vattenkraft, se Figur 2. Därför är det först 

när elproduktionen från de sistnämnda inte räcker till som fossilkraft från våra grannländer i söder 

tillkommer på marginalen. Det är därför som EU rekommenderar en PEF, primär‐energi‐faktor, på 2,5 

för att vikta upp elenergi vid jämförelser (Europeiska Kommissionen, 2011a). Man kan argumentera 

för lägre faktorer (t.ex. Nordisk el‐mix med en PEF på 1,74 (Gode, et al., 2011)), men eftersom kol‐ 

och gaskraft kommer finnas i många år framöver, se Figur 3 nedan, är 2,5 inget orimligt antagande. 

Mycket riktigt har också Danmark valt att använda sig av en värdering av el med en viktningsfaktor på 

2,5, se avsnitt 7. 
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Figur 3. Europeiska Kommissionens prognos för elproduktion. Värden för 2015och 2025 är interpolerade från 

kommissionens värden. Det är nettoproduktion som avses. (Europeiska Kommissionen, 2009) 

4. MARGINAL-EL RESPEKTIVE EL-MIX 
Ett vanligt missförstånd är att man blandar ihop miljöredovisning av en befintlig verksamhet med en 

analys av vilka effekter en förändring ger. I det första fallet är de flesta överens om att någon form av 

medel för energimixen kan vara ett bra antagande, medan det i andra fallet är förändringar på 

marginalen som är av intresse (Persson, 2008; Gode, et al., 2009). 

 

Hur man ska värdera marginal‐el är en hett debatterad fråga. Några viktiga aspekter är t.ex. 

överföringskapacitet till andra marknader och framtida marginal‐el. Dessutom kan det spela roll när 

på dygnet och året som förändringen i elanvändning som man ska räkna på inträffar (Wimble & 

Ågren, 2009). Förenklat kan man dock säga att det är rimligt att som marginal‐el på kort sikt räkna 

med kolkondens och på längre sikt räkna med fossilgasbaserad elproduktion, se t.ex. (Gode, et al., 

2009). Detta rimmar dock illa med Europeiska kommissionens prognos, se Figur 3, där andelen gas 

respektive kol är ganska lika de närmaste 20 åren. Dock spelar det inte någon större roll i 

samanhanget eftersom skillnaden mellan gas och kol är betydligt mindre än mellan nordisk el‐mix 

och fossil (gas eller kol) elproduktion på marginalen, ur ett primärenergi‐ eller koldioxidperspektiv. 

Detta samtidigt som vi har en stor överföringskapacitet3 till våra grannar i söder som till stor del 

använder kol och gas i sin produktionsmix. Det viktiga är alltså inte den exakta fördelningen mellan 

kol‐ och gas på marginalen i Danmark och Tyskland i framtiden, utan att vi överhuvudtaget antar ett 

systemperspektiv och ser till hur förändringar i vår konsumtion påverkar energisystemet som helhet. 

                                                            
3 Totalt har vi en nettoöverföringskapacitet till Danmark, Tyskland och Polen på ca 3,6 GW. Detta kan jämföras 

med en maxlast över året på ca 27 GW i det svenska elnätet. (Nord Pool, 2012) 
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Ca 80 % av elproduktionen i EU sker genom produktion av ånga som passerar genom en turbin. 

Beroende på bränsle varierar verkningsgraden i denna process mellan ca 30‐55%, eftersom mycket 

liten andel av elproduktionen, t.ex. genom kraftvärme‐teknik, tar vara på den lågvärdiga värmeenergi 

som ångan fortfarande har efter den passerat genom turbinen. Som vi ser i Figur 3 förväntas andelen 

förnybar elproduktion öka, men även vid 2030 kommer det mesta av elproduktionen se ut ungefär 

som idag. Alltså kommer det, inom större delen av det energisystem som vi fysiskt och legalt sitter 

samman med, ”kosta” två till tre enheter värmeenergi att producera en enhet elenergi. 

 

Här kan man resonera att det kvittar hur mycket energi som gått åt för att leverera den energi som 

konsumeras, om man använder förnybara energikällor. Det gäller dock bara om dessa är 

obegränsade och om utvinningen av dem, t.ex. bioenergi eller vindkraft, inte har några negativa 

externa effekter. Dessutom gäller det också bara när vårt energisystem är helt utan icke‐förnybara 

energikällor, på grund av de marginaleffekter som vi diskuterat ovan. Det är ett självklart slutmål för 

alla energisystem, men än är det långt kvar dit. 

5. NATIONELLA MÅL FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING 
EU har valt att fokusera på primärenergi när det gäller mål för energieffektivisering (Europeiska 

Kommissionen, 2011b). Detta eftersom man inte vill reducera den nytta som energianvändningen 

skapar i användarledet, utan snarare vill minska slöseriet på väg till slutanvändning. Det är vidare 

mängden utvunnen primärenergi som bestämmer omfattningen på miljöpåverkan (även för förnybar 

energi), inte hur mycket som medborgaren använder i slutet på av produktionskedjan. 

 

I Sverige har vi istället valt att formulera målet i termer av tillförd energi relativt BNP (Regeringen, 

2011). Det innebär i absoluta tal att den svenska modellen blir mindre ambitiös vid en BNP‐utveckling 

som är snabbare än prognos4 och mer ambitiös vid en BNP‐utveckling som är långsammare än 

prognos. Skillnaden mellan synen på tillförd energi respektive primärenergi är ur ett strikt svenskt 

eller europeiskt perspektiv liten, eftersom man i båda fallen då drar sin systemgräns vid den 

geografiska gränsen5. 

 

Sveriges mål är ett tydligt energieffektiviseringsmål, eftersom energianvändningen i absoluta tal kan 

öka utan att vi missar våra mål, så länge BNP växer fortare. EUs mål är istället uttryckta i absoluta tal 

vilket sätter en gräns för hur stor energianvändningen kan bli och kan därför kallas ett 

energibesparingsmål. Oavsett typ av mål äts oftast en del av en möjlig effektivisering upp av att de 

sänkta kostnaderna medför ökad konsumtion av något annat. Detta fenomen brukar på svenska 

kallas rekyleffekten. För ett land med ett effektiviseringsmål är rekyleffekten något positivt, eftersom 

den möjliggjorda konsumtionen ökar BNP. Med energibesparingsmål är rekyleffekten däremot ett 

hinder. 

                                                            
4 Regeringens prognos i (Regeringen, 2011). 

5 På detta sätt slipper man ta hänsyn till den energianvändning som de varor och tjänster som importeras givit 

upphov till utanför landets eller regionens gränser. 
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5.1. EUs direktiv och dess konsekvenser för Sverige 
Vi har här valt att ta upp två tydliga initiativ som EU har givit för energieffektivisering, om byggnader 

och personbilar. Enligt EUs direktiv om byggnaders energiprestanda (Europeiska Kommissionen, 

2011a) skall definitionen av nära‐noll‐energibyggnader inkludera en numerisk indikator för 

primärenergi uttryckt som kWh/m2 per år (Europaparlamentet, 2010). Eftersom samma direktiv 

säger att alla nya byggnader senast från 2020 skall vara nära‐noll‐energibyggnader kan det vara klokt 

att börja använda den typen av måttstock redan idag. Just definitionen av nära‐noll‐energi‐

byggnader är upp till varje enskilt land att göra. Regeringens utgångspunkt (Regeringen, 2011b), att 

de byggregler som vi diskuterar i denna rapport räcker för att uppfylla EUs krav för nära‐noll‐energi‐

byggnader, har dock fått mycket kritik från branschen (Regeringen, 2011b). Vi instämmer med 

kritiken om att kraven är för låga (Högskolan Dalarna, 2012), men vill även påpeka vikten av att anta 

ett systemperspektiv när kraven ändå ska göras om. Risken är annars att vi får regler som styr bort 

ifrån rejäla klimatskal med lång livslängd och styr mot värmepumpar med kort livslängd. 

 

EUs förslag till direktiv om reglering av koldioxidutsläppen från personbilar syftar till att få ned 

utsläppen i fordonsflottan inom EU till 120 gCO2/km (Europeiska Kommissionen, 2011b). Här är dock 

primärenergikopplingen inte lika tydlig. Dock har Sverige anammat denna gräns för att med 

skattelagsiftningen gynna fordon som släpper ut mindre än 120 gCO2/km ur avgasröret. 

5.2. Nationella mål 
Våra nationella mål för energieffektivisering är uttryckta i termer av energiintensitet, dvs energi per 

BNP, där det är tillförd energi som räknas (Regeringen, 2011). Därmed är fokus i första hand på 

konkurrenskraft, eftersom miljön bara påverkas av den absoluta resursanvändningen och inte av den 

relativa. Det övergripande svenska målet är att minska energiintensiteten med 20% till 2020, jämfört 

med 2008. På begäran från EU (Europeiska Kommissionen, 2011c) har Sverige dock kvantifierat vad 

dessa mål innebär i reducerad primärenergi till 2010 och 2016 (Regeringen, 2011). 

 

Eftersom målen är definierade som tillförd energi spelar det roll t.ex. hur elen genereras samt hur 

stora överföringsförlusterna är. Men de tydligaste sektorsspecifika målen som satts upp, inom 

byggnader, är uttryckta som slutanvänd, köpt, energi (Regeringen, 2011). 

 

Det regleringsbrev som styr byggnaders energiprestanda är riktat till Energimyndigheten 

(Näringsdepartementet, 2011). Det är dock Boverket som enligt detta regleringsbrev har i uppgift att 

implementera och genomföra Europaparlamentets direktiv 2010/31/EU (Europaparlamentet, 2010). 

5.3. Konsekvenserna av samhällets mål 
Vi utgår från att Sverige har samma motiv för att energieffektivisera som resten av Europa, dvs 

hållbarhet ur ett miljöperspektiv, försörjningstrygghet och för konkurrenskraft. Ur ett miljöperspektiv 

är målet irrelevant eftersom det är absolut miljöpåverkan, inte relativ, som spelar roll för global 

uppvärmning och andra miljöfrågor. Dessutom har den globala uppvärmningen ingen nationsgräns, 

vilket innebär att systemperspektivet måste vidgas för att man ska kunna formulera mål som på ett 

effektivt och förutsägbart sätt drar åt önskat håll. 

 

Ur ett försörjningsperspektiv är det främst den fossila energin som är av vikt, eftersom det är den vi, 
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både Sverige och EU, importerar. Även här är målet olyckligt utformat eftersom de fossila bränslena 

är ändliga (IEA, 2010) och t.ex. mängden importerbar olja begränsas av andra faktorer förutom 

betalningsförmågan (Fantazzini, et al., 2011). Ur ett konkurrenskraftperspektiv är dock målet 

välformulerat, eftersom energipriserna generellt kan förväntas öka snabbare än andra 

produktionsfaktorer (Kümmel, 2011). 

5.4. Konsekvenserna av samhällets medel 
En grundregel vid utformning av styrmedel är att de ska vara teknikneutrala, vilket (Persson & 

Perman, 2011) visat att BBR‐kraven inte är, och även att de ska uttryckas i termer av funktionskrav. 

Vidare ska styrmedlen vara effektiva, det vill säga att de leder till måluppfyllnad till minsta möjliga 

samhällsekonomiska kostnad. Dessutom ska regleringarna vara långsiktigt stabila och förutsägbara 

för att marknadens aktörer ska våga göra några investeringar. Detta är förstås en balansgång mellan 

att utveckla så bra styrmedel som möjligt och inte utsätta marknaden för ständiga regeländringar. 

Nedan utgår vi vidare från att det är målet att minska energiintensiteten med 20 % till 2020 som är 

det viktigaste målet som medlen är till för att fylla. 

 

Eftersom energin i Sveriges mål mäts som tillförd energi, vilket är samma sak som primärenergi med 

en nationell systemgräns (se avsnitt 3), är det centralt att styrmedlen verkar för att minimera 

primärenergianvändningen i relation till BNP. Ur detta perspektiv är t.ex. byggregler i termer av 

maximalt energibehov per uppvärmd yta, alltså som de är utformade idag, helt rätt, eftersom ett 

större hus lättare klarar kraven6 och bidrar mera till BNP än ett mindre hus. Däremot är valet av köpt 

energi som måttstock vanskligt, eftersom det inte nödvändigtvis leder till lägsta möjliga 

primärenergianvändning, se avsnitt 6.1. 

 

I energiomställningen av vårt samhälle är vissa aktiviteter lättare att effektivisera och vissa 

energibärare lättare att byta ut, än andra. Svenskt Näringsliv oroar sig t.ex. för elbrist i sina 

framtidsscenarier. De är rädda att den energiintensiva industrin kommer få svårt att konkurrera med 

de höga elpriser som effektbristen vid kall väderlek kan innebära (Svenskt Näringsliv, 2011)7. 

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta väntas också öka efterfrågan på el de närmsta 20 åren 

(Regeringen, 2011). Det är dock viktigt att skilja på effekt och energi. En ökande elanvändning i 

Sverige kan, som Svenskt Näringsliv skriver, ge problem med effektbrist vid de tider på året då 

kraftbehovet är som störst. Samtidigt kan en kraftig utbyggnad av vindkraften innebära att vi över 

året exporterar mera el än vi importerar. Det beror helt enkelt på att det inte nödvändigtvis blåser 

bra just när behovet är som störst. Vi kan jämföra med vattenkraften där man kan styra vilken effekt 

som verken levererar, medan vattenmängden i magasinet styr hur mycket energi som kan levereras. 

Utbyggnaden av förnybar elproduktion i form av sol‐ och vindkraft ökar i första hand mängden 

elenergi som vi kan producera i Sverige, men effekten vi kan ta ut vid behov ökar inte i samma 

omfattning eftersom denna är årstids‐ och väderberoende. Alltså ger utbyggnaden av förnybar energi 

ett ökat behov av att kunna importera och exportera el. Därför drar vi sammantaget slutsatsen att 

                                                            
6 Mindre omslutande yta, som kan innebära högre uppvärmningsbehov, i relation till uppvärmd yta. 

7 Rapporten inkluderar följande träffande citat: ”Både för svensk industris skull och för klimatets bör vi göra vad 

vi kan för att minimera elanvändningen i uppvärmning.” 
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minskad elanvändning i Sverige för att tränga undan fossil elproduktion på EU‐nivå under lång tid 

framöver kommer att vara ett av de enklaste sätten, för Sverige, att minska koldioxidutsläppen. Se 

Figur 3. 

 

När det gäller just elanvändning för uppvärmning kan man även, med stöd av systemperspektivet, 

väga in de ökade behov av lagringskapacitet för el som ökad förnybar elproduktion kommer att 

innebära. Vi nämnde ovan ökat behov av elhandel, men ett annat sätt att hantera variationerna i 

elproduktionen är någon form av lager. Många tekniker övervägs just nu i bl.a. Tyskland, men 

kostnaderna är höga. Ett alternativ till teknik för att lagra elenergi är att anpassa efterfrågan på el. 

Med eluppvärmning, t.ex. med värmepumpar, i en stor del av bostadsbeståndet begränsas dock 

möjligheterna till att anpassa efterfrågan rejält. 

 

Sammanfattningsvis citerar vi (SOU, 2008:110): ”Även styrmedlen måste i möjligaste mån utformas 

så att de stöder systemperspektivet. Så är inte alltid fallet i dag. Ur ett primärenergiperspektiv finns 

därför en risk för att ineffektivare lösningar premieras på bekostnad av effektivare.” 

6. KONSEKVENSERNA AV OLIKA SYNSÄTT 
Vi har valt att belysa befintliga styrmedel ur ett primärenergiperspektiv för att se ifall de rimmar väl 

med ett systemperspektiv. Att vi valt just Boverkets byggregler och Vägtrafikskattelagen beror på att 

de båda är tydligt och mätbart definierade och helt enkelt går att räkna på. 

6.1. Boverkets byggregler 
I Figur 4 illustreras två villor, på 150 m2, som båda precis uppfyller Boverkets krav enligt BBR 2012 

(Boverket, 2011). Regelverket leder till att villaägaren behöver isolera olika mycket beroende på 

vilket värmesystem som väljs. Som framgår av figur 4 måste huset med fjärrvärme isoleras i 

omfattande utsträckning och till ökad kostnad för att uppfylla BBR 2012. Huset med fjärrvärme tillåts 

endast förbruka 63 procent av den värme som huset med frånluftvärmepump tillåts förbruka. 

 

Det andra som vi vill illustrera med Figur 4 är mängden primärenergi som behövs för att värma de 

bägge villorna. Vi har gjort tre olika antaganden, där antagande 1 är att vi använder en primär‐energi‐

faktor på 2,58 (Europeiska Kommissionen, 2011a) för el repsektive 1,04 för biobränsleeldad 

fjärrvärme (Gode, et al., 2011). Antagande 2 är ett mera europeiskt förhållningssätt där vi endast 

räknar icke förnybar primärenergi. Då blir viktningsfaktorn instället 0,04 för den högra villan med 

fjärrvärme. Antagande 3 är att vi tar hänsyn till den el som produceras samtidigt som fjärrvärmen i 

ett lokalt kraftvärmeverk. Eftersom denna el ersätter annan el med en viktningsfaktor på 2,5 blir 

primärenergifaktorn för villan med fjärrvärme negativ, ‐0,3 (se t.ex. (Hägerby, 2011)). 

                                                            
8 Använder vi istället Nordisk el‐mix, PEF=1,74, blir primärenergin för huset med värmepump 96 kWh. Detta är 

dock inte ett relevant antagande, se avsnitt 4. Marginal‐el respektive el‐mix 
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Figur 4. Värmebehov (inkl. varmvatten) och använd primärenergi för två villor på 150 m2 i den sydligaste 

klimatzonen. Antagande 1‐3 beskrivs i inledningen till avsnitt 6.1. Värmebehovet som kan täckas med 

frånluftvärmepumpen är ca 2,6 gånger tillförd elenergi enligt Persson och Heier (2010) och gäller för en 

kondenserande frånluftvärmepump som ger högre utbyte än konventionella frånluftvärmepumpar. Båda 

villorna uppfyller precis BBR 2012 (Boverket, 2011), och visar därmed skillnaden i värmebehov.  

Som vi ser spelar det väldigt stor roll hur vi väljer att värdera fjärrvärmen och de ställningstaganden 

vi gör vid beräkning av primär‐energi‐faktorn, men oavsett hur vi räknar har ett nybyggt hus enligt 

BBR 2012 som värms med luftvärmepump högre primärenergianvändning än ett hus med fjärrvärme. 

Men även om vi bara ger el‐energin den viktning som EU förespråkar ser vi att regelverket är 

utformat så att det inte tar hänsyn till primärenergifaktorer. Sammantaget innebär BBR 2012 alltså 

att ett hus med värmepump kan byggas med ett tunnare klimatskal än ett hus med fjärrvärme, trots 

att huset med värmepump förbrukar mer primärenergi. 

 

När Boverket föreslår kravskärpningar utgår man från bl.a. fastighetsekonomiska aspekter9. Därmed 

gör man antaganden om framtida priser för olika energibärare på kort sikt, även om byggnaden skall 

stå i 100 år. Däremot konstaterar Boverket att senaste regeländringen med skärpning av kraven för 

icke elvärmda hus styr bort från fjärrvärme (Boverket, 2011:34), men man tycks ignorera detta. 

Studier visar att småhusföretagen i regel anpassar sig till byggreglerna så att man uppfyller 

energikraven till lägsta möjliga investeringskostnad (Perman, 2010; Persson & Perman, 2011). Det 

betyder att frånluftvärmepumpen vid nybyggnation är den dominerande värmekällan, eftersom den 

                                                            
9 Vilket är helt i linje med det EU‐direktiv (Europaparlamentet, 2010) som regleringsbrevet 

(Näringsdepartementet, 2011) uppmanat Boverket att följa. Dock är det tveksamt om man verkligen ser till 

byggnadernas hela livscykel, som EU‐direktivet i punkt 10 rekommenderar. Det är däremot tydligt att man inte 

tagit till sig det systemperspektiv som genomsyrar direktivet genom fokus på primärenergi. 

13500 kWh
(90·150=13500)

90 kWh/m2 

21450 kWh
(2,6·55·150=21450)

-27 kWh/m2
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erbjuder lägsta möjliga investeringskostnad (Persson & Heier, 2010). Av figuren ovan ser vi att ett 

hus, där klimatskärmen är optimerad mot kravgränsen för frånluftvärmepump, inte kan konverteras 

till fjärrvärme eller biobränsle utan kompletterande åtgärder som minskar uppvärmningsbehovet. 

Detta utgör i princip ett hinder för att fritt välja uppvärmningssätt och Boverkets byggregler har 

därmed en kraftigt styrande inverkan på uppvärmningssättet i småhus även om reglerna i ”princip” 

ger möjlighet att fritt välja uppvärmningssätt. För att kunna välja en bioenergipanna krävs ytterligare 

åtgärder, men om man istället vill öka fönsterytor som ökar energibehovet uppfylls kraven lätt med 

bergvärmepump.  

 

I tidigare byggregler var kraven på isolertjocklek styrande i stor utsträckning, men från 2006 införde 

Boverket krav i termer av energi per uppvärmd yta. Från början innehöll reglerna dock ett tydligare 

systemperspektiv. När remissutgåvan för Boverkets nya funktionskrav för nybyggnation kom ut 2006 

(Boverket, 2006) var tanken att köpt energi för uppvärmning med värmepump skulle viktas upp med 

pumpens värmefaktor, se citat från kapitel 9:2 Bostäder i (Boverket, 2006): 

”Levererad el till värmepump eller kylmaskin installerad för uppvärmning eller 

kylning av byggnaden skall räknas upp med årsmedelvärmefaktorn respektive 

årsmedelskylfaktorn när byggnadens specifika energianvändning bestäms” 

En implementering av detta sätt att mäta hade gett ungefär samma resultat som att vikta upp 

elanvändningen med en primärenergifaktor så som EU nu föreslår (Europeiska Kommissionen, 

2011a). 

 

Att utforma regler som är teknikneutrala är nog en omöjlighet. Men att, genom lågt ställda krav vid 

byggnation med värmepumpar, ge möjlighet att bygga sämre isolerade småhus är inte logiskt, 

speciellt när man historiskt har bytt uppvärmningssätt flera gånger under ett hus livslängd. Detta ger 

en fastlåsning vid värmepumpen som enda möjliga energikälla. Att som från och med BBR 2006 

fokusera på köpt energi istället för uppvärmningsbehov inleddes med förhoppningen att öka 

valfriheten, men har i praktiken bidragit till ett likriktat byggande. 

Systemgränser 

Ytterligare ett sätt att se på hur dagens regler påverkar värmemarknaden är att privat ägandeform på 

fastighetsnivå gynnas över kollektiva eller affärsmässiga lösningar. Ett sätt att illustrera detta är om vi 

tänker oss en villa som värms med värmepump, se Figur 5. I det ena fallet sitter värmepumpen på 

den egna tomten och villaägaren får använda 55 kWh/m2 (södra Sverige) köpt energi. I det andra 

fallet sitter värmepumpen i en gemensam anläggning för hela kvarteret eller i en kommunal 

fjärrvärmecentral. I detta fall får villaägaren använda 90 kWh/m2 köpt energi. Vi antar vidare att de 

båda värmepumparna har samma värmefaktor10 på 3. För det lokala samhället som helhet används 

då 55 kWh el per m2 för att klara BBR för den första villan och bara 90/3 = 30 kWh el per m2 i den 

tredje villan11. Samtidigt används 55*3 = 165 kWh/m2 värmeenergi12 i de två vänstra villorna medan 

                                                            
10 En värmepumps värmefaktor är den mängd kWh värmeenergi pumpen kan leverera ut per kWh el in. 

11 Vi bortser här ifrån distributionsförluster men även från skalfördelar i en större anläggning. 
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den högra klarar sig på 90 kWh/m2. Eftersom systemgränsen och därtill valt värmesystem avgör 

husets isolerstandard gynnas13 alltså privata, enskilda lösningar före kollektiva, gemensamma 

lösningar som rimligtvis innebär högre framtida flexibilitet i bränsleval. 

 

Figur 5. Bilden visar tre hus, deras värmebehov och om de precis klarar energikraven i BBR. Båda 

värmepumparna, på respektive sida systemgränsen, har en värmefaktor på 3, dvs en enhet elenergi ger tre 

enheter värmeenergi till vilan. Som vi ser spelar systemgränsen en avgörande roll för hur väl husen behöver 

isoleras, alternativt, givet ett standardhus, vilket uppvärmningssystem som måste väljas. Vi ser också hur 

reglerna styr mot klenare klimatskal, jämför villan till vänster och den till höger.  

För lokaler gäller andra nivåer för energianvändning i BBR. Dessutom tillkommer regler för kyla. 

Något som är intressant och som tyder på att Boverket tänker i termer av primärenergi är att 

byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme skall multiplicera elanvändningen i sina 

kylmaskiner med en faktor 3 för att sedan addera till den övriga energianvändningen (Boverket, 

2011). Detta är en kraftig inkonsekvens i regelverket eftersom motsvarande uppviktning av 

energianvändningen för användning av precis samma teknik i form av värmepumpar, vare sig i lokaler 

eller i bostäder, saknas. Dock är det helt i linje med det ursprungligt föreslagna regelverket 2006 

(Boverket, 2006). Om man utgår från samma verkningsgrad i värmepumpar som i kylpumpar 

(kylmaskiner) så skulle nivåerna för energianvändning i lokaler uppvärmda med el istället vara en 

tredjedel av nivåerna för annat än elvärme. Alltså ca 30 kWh/m2 i exemplet i Figur 4. Detta gäller om 

man väljer att följa samma logik som för kylning av lokaler. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att byggreglerna i dess nuvarande form saknar byggnadsfysik såväl 

som resursteori. Att primärenergivärderingen av olika energikällor skiljer sig över tiden och av olika 

                                                                                                                                                                                          
12 Givet att man anpassar isolerstandarden till kravgränsen, vilket är ett rimligt antagande vid strävan efter låg 

investeringskostnad och högdiskonteringsränta. 

13 Genom lägre bygg‐ och isolerkostnader. 
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bedömare är inte ett tillfredsställande argument för att helt ignorera resurs‐ eller 

systemperspektiven.  

6.2. Vägtrafikskattelagen 
I trafikskattelagstiftningen finns exempel på att Sverige från myndighetshåll tänker i 

livscykelperspektiv vad gäller energianvändning. I vägtrafikskattelagen (2006:227) finns två sådana 

exempel. Dels genom olika koldioxidbelopp14 för fordonsbeskattning, där fordonsägaren betalar 

hälften så mycket för varje gram som bilens utsläpp överstiger 120 gCO2/km om bilen kan köras på 

annat än bensin och diesel. Detta innebär en implicit värdering av etanol till ungefär 40% av bensin, 

ur ett koldioxidperspektiv15. Beräkningen är grov, men visar tydligt att riksdagen valt att räkna 

utsläpp som sker i tillverkningen av biodrivmedlet. Detta är i sin tur helt i linje med 

energimyndighetens hållbarhetslista där E85 ska ge en reduktion i CO2‐utsläpp på minst 62% jämfört 

med bensin (Energimyndigheten, 2012). 

 

Det andra exemplet ur samma lagstiftning gäller befrielse från fordonsskatt16. Där likställs 120 

gCO2/km för fossildrivna bilar med 0,92 liter/mil för biodrivmedel, 0,97 m3/mil gas eller 3,7 kWh/mil 

el. Vi ställer upp detta i en tabell för att jämföra CO2 och primärenergi. 

Tabell 1. Resursdata för olika sätt att uppnå kraven för fem års befrielse från fordonsskatt. Primärenergi och 

koldioxid är beräknade med data från (Gode, et al., 2011). 

Energikälla  Krav enligt Vägtrafikskattelagen 

(2006:227), 11a § 

Primärenergi [kWh/km]

(Gode, et al., 2011) 

Koldioxid [gCO2/km]

 (Gode, et al., 2011) 

Bensin/Diesel  120 gCO2/km  0,5  120 

Biodrivmedel17  0,92 liter/mil  0,8  77 

Gas18  0,97 m3/mil  0,6  118 

El19  3,7 kWh/mil  0,7 – 0,9  84 – 356 

 

                                                            
14 Vägtrafikskattelag (2006:227), 9 §. 

15 Vi har här antagit att ren bensin jämförts med E85 och bortsett ifrån skillnader i energitäthet, vilket ger att 

0,15b+0,85e=1/2b och därmed e=(0,35/0,85)b, där e och b är koldioxidvärdering för etanol respektive bensin. 

16 Vägtrafikskattelag (2006:227), 11a §. 

17 82 vol % etanol och 18 vol% 95 okt bensin på årsbasis. En svensk mix av etanol med 50 % etanol från vete och 

50 % etanol från sockerbetor. Etanol från sockerrör ger bättre värden på både primärenergi och koldioxid. 

18 Användningsdata baseras på 62 % biogas och 38 % naturgas. 

19 De olika värdena är för Nordisk el‐mix respektive kolkondens. Ingen hänsyn tagen till förluster vid laddning. 
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Eftersom lagen i första hand har fokus på koldioxid är det främst denna som är intressant, även om 

jämförelsen av primärenergi ger en indikation om att kraven är relativt sett lågt ställda på alternativa 

drivmedel. Ett markant högre primärenergibehov för elbilen innebär helt enkelt att den kan vara 

betydligt större än en bensindriven bil, om båda precis klarar gränsen för skattebefrielse. Något 

primärenergiperspektiv återfinns heller inte i underlaget till lagstiftningen (SOU, 2004:63). Detta ger 

en signal om tankarna bakom lagstiftningen, men i verkligheten ligger de flesta elbilarna på 

marknaden långt under kraven i denna lagstiftning.  

 

Det är viktigt att styrmedlen inte utformas så att det styr ”ur askan i elden”. Beroende på hur vi 

värderar den el som används för att ladda elfordonen finns här en uppenbar sådan risk. Särskilt gäller 

detta eftersom personbilar har en kort livslängd relativt den tid det kommer att ta att ställa om EUs 

elproduktion från huvudsakligen kol, gas och kärnkraft till förnybara koldioxidneutrala källor. 

6.3. Samhällsekonomiskt perspektiv 
Energi är förmågan att uträtta arbete. Hur mycket arbete och av vilken typ avgörs inte bara av 

mängden energi, utan även av dess kvalitet. Man kan t.ex. köra längre på en kWh el än på en kWh 

diesel, allt annat lika. Detta beror på att den kemiska energin i dieseln måste genomgå omvandling 

till rörelseenergi, vilket ger större förluster än i fallet med el till rörelse. Att ersätta de fossila 

bränslena i Sverige och resten av EU är en stor utmaning. För att vi ska klara det utan radikala 

minskningar av upplevd komfort måste vi använda de resurser vi har på ett klokt sätt. 

 

Allt fler forskare påpekar energins betydelse för vårt välstånd, se t.ex. (Hall & Klintgaard, 2011; 

Kümmel, 2011; Ayres & Warr, 2009). Det är den nettoenergi som vi får över vid ”energiproduktion” 

som vi kan använda till välfärd i form av vård, skola, omsorg m.m. På samma sätt som en räv, för att 

överleva, måste äta mera energi i form av sorkar och andra djur, än vad det går åt att jaga dem, lever 

även vi på det netto som vi kan få ut av naturen. Men på samma sätt som räven först tar de skadade 

och lättfångade bytena plockar även vi de lägst hängande frukterna först. Detta är skälet till att vi 

blivit så beroende av de fossila bränslena och även varför dessa, även om det fortfarande finns stora 

reserver, blir allt mer energikrävande och kostsamma att utvinna. 

6.4. Klimat- och miljömässigt perspektiv 
Med fokus på klimatfrågan är det som bekant i första hand mängden utsläpp av koldioxid från fossila 

bränslen som avgör, även om markanvändning och djuruppfödning också spelar stor roll. 

Klimatutvecklingen påverkas inte direkt av hur våra energisystem ser ut eller hur många kWh som 

kommer på villaägarnas fakturor. Det som spelar roll ur ett klimatperspektiv är utsläpp av 

växthusgaser, dvs framförallt hur mycket olja, kol och gas som bränns för att tillgodose våra behov. 

 

Ett tydligt exempel20 på detta är elbilar på kontinenten. Med en verkningsgrad från el till rörelse i 

bilen på 0,8 och en verkningsgrad på tysk fossilkondenskraft på 0,4 går det åt ca 3,1 kWh kol för varje 

kWh vi får ut i rörelse. Det är inte så värst mycket bättre än att köra på diesel som med en 

verkningsgrad på 0,3 ger 3,3 kWh diesel per kWh rörelse. Ur ett klimatperspektiv är elbilen t.o.m. 

                                                            
20 Exemplet innehåller grova antaganden och bortser från många steg i leveransen av energi från källa till hjul, 

men djupare detaljer förändrar inte det faktum att elbilen idag har ett ansenligt koldioxidavtryck. 
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sämre, eftersom förbränning av 3,1 kWh kol ger ca 1,3 kg CO2, medan 3,3 kWh diesel ger ca 1,1 kg 

CO2 (SIS, 2008). Jämför med uppställningen i Tabell 1. 

 

Exemplet visar hur viktigt det är att lyfta blicken och se till hela energisystemet när man tar ställning 

till hur bra eller dålig en viss aktivitet är i relation till det man vill uppnå. Det är svårt att diskutera 

kolkraft utan att nämna CCS, Carbon Capture and Storage. Det finns på många håll stora 

förhoppningar om att vi ska kunna lagra den koldioxid som bildas vid förbränning och på så vis 

reducera utsläppen. Ur ett primärenergiperspektiv kan vi dock konstatera att sådan teknik skulle 

försämra energinettot för kolkraft och el från kolkraft skulle få än högre resursavtryck. Detta beror 

helt enkelt på att den extra infrastruktur som behövs och den minskade verkningsgrad man får i 

kraftverken båda reducerar energinettot för kolkraft med CCS. Utan sådan teknik kvarstår kolkraften 

som den ur klimatsynpunkt sämsta energikällan för kraftproduktion. Oavsett utvecklingen med 

avseende på CCS kommer alltså kolkraft ha ett stort resursavtryck. 

 

Vidare spelar det heller ingen roll för den globala uppvärmningen hur mycket av våra upplevda behov 

som vi lyckats tillgodose utan bara hur många ton växthusgaser detta ger upphov till. Alltså är 

relativa mått inte särskilt intressanta för klimatet, utan det är absoluta utsläpp som avgör hur varma 

somrar som våra barn kommer att få. 

6.5. Försörjningstrygghetsperspektiv 
Den årliga importen av fossila bränslen, i hela EU, ligger på storleksordningen 500 miljarder USD21 

eller ca 2,5% av EUs BNP  (Barroso, 2011). Med minskande oljeutvinning i Nordsjön och reducerad 

kolbrytning blir Europa därmed allt mera beroende av importerad fossil energi från i första hand 

Ryssland som idag står för ca en tredjedel av EUs fossila energiimport (Eurostat, 2012). 

   

Figur 6. Import av fossil energi till EU. Figuren är skapad baserat på data från (BP, 2011) och med antagande 

om 0,6 Mtoe per ton kol som medelenergiinnehållet i allt kol. 

                                                            
21 Efter beräkning med data från (BP, 2011). 
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Även om Sverige och de flesta andra EU‐länder kan visa upp en minskande energiintensitet i sina 

ekonomier är situationen inte lika lovande på det globala planet, se Figur 7 nedan som visar 

sambandet mellan tillväxt och energianvändning på global nivå.  

   

Figur 7. Samband mellan tillväxt och energianvändning. Korrelationen mellan 1965 och 2010 är 0,97. Den 

brantare lutningen på BNP‐utvecklingen från år 2000 kan inte tolkas som någon absolut frikoppling eftersom 

energianvändningen fortfarande stiger. Siffrorna är från (BP, 2011) respektive (Världsbanken, 2012). 

Med minskande inhemsk ”energiproduktion”22, inom EU och ett mycket tydligt samband mellan 

ekonomisk tillväxt och energianvändning blir det allt tydligare att vi behöver fokusera på att använda 

den energi vi har så effektivt som möjligt. Ökad hänsyn till klimatförändringarna förstärker bara 

denna trend. 

 

Vi har alltså, inom EU, ökande energikostnader och dessutom en tydlig koppling mellan 

energianvändning och ekonomisk tillväxt. Detta gör att det är viktigare än någonsin att få så mycket 

nytta ut ur varje kilowattimme som möjligt. 

 

I kombination med en globalt växande befolkning blir den tillgängliga nettoenergin per capita, från 

fossila bränslen, allt lägre. Detta driver de två starka trenderna att dels ersätta de fossila bränslena 

samt att se till att effektivisera användningen så att vi får så mycket välfärd ut av varje energienhet 

som möjligt. 

 

Ett tydligt exempel på vikten av att ersätta de importerade fossila bränslena ser vi i en uppställning 

av de europeiska ländernas importberoende av energi, se Figur 8 nedan. 

                                                            
22 Energitillförseln från sol, vind och bioenergi ökar, men inte lika fort som de fossila minskar. Se Figur 8. 
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Figur 8. EU‐ländernas importberoende av energi (Eurostat, 2012). På y‐axeln syns repsktive lands grad av 

självförsörjning i procent. De länder som, samtidigt som priserna på fossil energi rusade i höjden 2008, börjat 

få ekonomiska svårigheter och tvingats begära nödlån är markerade i rött. 

 

7. STYRNINGEN I VÅRA GRANNLÄNDER 

7.1. Danmark 
Danmark har valt att tydligt styra med avstamp i ett primärenergitänkande i sin motsvarighet till BBR 

(Danska Energistyrelsen, 2010). Detta står under beräkning av byggnaders energibehov: 

”De fleste bygninger forsynes med mindst 2 forskellige energiforsyningsformer. 

Til brug for vurdering af bygningers energirammer anvendes en faktor på 2,5 

ved sammenvejning af el med varme. I forbindelse med lavenergibygninger 

klasse 2015, der forsynes med fjernvarme, gælder en energifaktor på 0,8 for 

fjernvarme ved sammenvejning med anden energiforsyning.” 

Att man valt att vikta upp elanvändningen med en faktor 2,5 är inte förvånande då den danska, 

liksom den svenska, elmarknaden är tätt sammankopplad till resten av Europa. 

7.2. Finland 
Även vår andra EU‐granne, Finland, tänker i termer av primärenergi vid bedömning av byggnaders 

energiprestanda. Följande viktningsfaktorer skall användas vid beräkning av energianvändning, enligt 

det finska regelverket för nybyggnation av bostäder (Finska Miljöministeriet, 2011). 

Tabell 2. Egen översättning av tabell för viktning av köpt energi i finska motsvarigheten till våra BBR. 

Energikälla Viktningskoefficient
El 1,7 

Fjärrvärme 0,7 
Fjärrkyla 0,4 

Fossila bränslen 1,0 
Förnybara bränslen 0,5 
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I Finland har man förhandlat fram en lägre koefficient för vikning av el, jämfört med resten av EU. 

Vad detta beror på är oklart, även om primärenergifaktorn för inhemsk elproduktion sannolikt är 

lägre än EU‐medel på grund av större andel vattenkraft (Eurostat, 2012). Även denna lägre 

primärenergifaktor skulle dock innebära tuffare krav för eluppvärmda villor i Sverige om vi valt 

samma värdering av el. 

7.3. Norge 
Den norska motsvarigheten till BBR, Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK), 

har ingen differentiering mellan olika energikällor. Där går alltså inte att utläsa någon kvantifierbar 

nivå relativ värdering av olika energikällor ur ett primärenergiperspektiv. Istället finns ett skall‐krav 

på utrustning av nya bostäder för anslutning till fjärrvärme på platser där det finns kommunal 

anslutningsplikt till fjärrvärmenätet. Det är också så att byggnaden skall uppföras så att en betydande 

del av uppvärmningsbehovet kan förses med annat än el eller fossila bränslen. 

(Miljøverndepartementet, 2007) 

7.4. Tyskland 
Den tyska motsvarigheten till BBR, EnEV, har också ett tydligt fokus på primärenergi (Tyska 

Miljöbalken, 2009). Här är det dock primärenergifaktorn 2,7 som gäller för viktning av elenergi. 

Genomgående hänvisar de tyska byggreglerna till tysk standard, DIN V 18599. Tabellen nedan 

kommer ur denna standard. 

Tabell 3. Den tyska standarden DIN V 18599 styr primärenergifaktorer för energiberäkningar i den tyska 

motsvarigheten till BBR. 

Energikälla Viktningskoefficient
El 2,7 

Fjärrvärme och  
förnybara bränslen 

0,7 

Fossila bränslen 1,1 
 

Tyskarna har alltså valt en betydligt högre koefficient för värdering av el jämfört med Finland, men 

ungefär i nivå med EU och Danmark. Detta är inte heller särskilt förvånande, eftersom Tyskland har 

en väldigt stor andel kolkondens med hög primärenergifaktor i sin el‐mix och förstås ligger mitt i 

Europa. 
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7.5. Jämförelse mellan motsvarigheterna till BBR 
Genom att relatera gränserna för köpt energi i de olika zonerna i Sverige enligt svenska BBR kan vi 

jämföra vår syn på värdering av el relativt fjärrvärme för uppvärmning av bostäder. Nedan visar vi 

kvoten mellan värderingen av el och värderingen av fjärrvärme i en graf för att visa hur vi skiljer oss 

åt. 

   

Figur 9. Staplarna i figuren representerar den relativa värderingen som respektive land valt att införliva i sina 

motsvarigheter till BBR. För Sverige har vi använt respektive gränser för uppvärmning med annat än el 

dividerade med gränsen för eluppvärmning för Zon 1‐3 som surrogat för värdering av el, eftersom svenska 

BBR inte gör någon uttalad primärenergivärdering. För EU har vi använt de riktlinjer som finns i (Europeiska 

Kommissionen, 2011a). Det gröna fältet definieras av vad som kan anses vara en rimlig relativ värdering 

utifrån diskussionerna i avsnitt 4‐6. 

Vi kan konstatera att vi i Sverige valt att vikta elenergi för uppvärmning markant lägre än våra 

grannländer. Vi kan också konstatera att vi valt att inte göra samma låga primärenergivärdering av 

fjärrvärme som våra grannar gjort. Sammantaget innebär det att de svenska reglerna styr i en helt 

annan riktning än hos våra elhandelspartners.  
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8. SYNEN PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING, ETT POLITISKT 
VÄGVAL 

För att summera diskussionerna ovan kan vi konstatera att det inte finns några absoluta sanningar, 

annat än att olika energiformer har olika kvalitet och att det går åt betydligt mera primärenergi för 

att generera elen än det som står på fakturan, samt att EUs rekommendation om en PEF på 2,5 för el 

är rimligt under överskådlig tid givet nuvarande och framtida överföringskapacitet och elproduktions‐

mix hos våra grannländer.  

 

Även om vi lyckas enas om en primärenergivärdering av elenergi kvarstår t.ex. frågan om värdering 

av det avfall23 som utgör en stor det av bränslet i vår kraftvärme. Vilken primärenergifaktor man 

väljer i intervallet 0 – 1,1 är en fråga om prioriteringar och tyckande och det viktiga är att branschens 

aktörer har något att hålla sig i som är försvarbart på den sikt som kan anses vara rimlig. Här får man 

alltså ta ställning t.ex. till om mängden avfall som vi kan använda i våra kraftvärmeanläggningar 

kommer att finnas tillgänglig på den tidshorisont för vilken styrmedlen påverkar 

samhällsutvecklingen. Med detta avses t.ex. investeringshorisont för uppvärmningssystem eller 

produktionsanläggningar för biobränslen.  

 

Ett målande exempel kan vara att flera företag, se t.ex. (IKEA, 2011; Wallenstam, 2012), med miljö‐ 

och resursargument valt att satsa på värmepumpar med vindkraftsel24 och valt bort fjärrvärme. Med 

den svenska systemgränsen för tillförd energi får lösningen med vindkraft och värmepump en 

primärenergifaktor på ca 0,35 till 0,83 medan fjärrvärmen ligger på mellan ‐0,2 till 1,125. Den stora 

variationen beror på osäkerheten i värdering av olika energikällor. Denna värdering kan bara göras 

politiskt, om än med underlag av vetenskapliga studier. Om vi inte lyckas fastställa dessa 

resursvärderingar, med vetenskaplig grund, och använda dem för att reglera byggsektorn riskerar 

goda intentioner att leda till oönskade effekter ur ett systemperspektiv.

                                                            
23  Både fast och i form av värme, från hushåll och industri. 

24 I vilken utsträckning detta beror på BBRs regler kring värdering av elenergi för kylning av lokaler, se avnsnitt 

6.1, är oklart. 

25 Vindkraft och värmepump – värmefaktor på 3 och värdering av el mellan 1,05 (bara vindkraftverket) och 2,5 

(EUs rekommendation). Fjärrvärme – systemutvidgning med ersättning av kolkondens på marginalen 

respektive full allokering av spillvärmen till fjärrvärmen. 
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9. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Eftersom den fria marknaden inte klarar av att inkludera alla externa effekter behövs någon form av 

styrning för att få ett hållbart samhälle. Inom energieffektivisering är inriktningen från europeiskt håll 

tydlig och det är primärenergi som gäller, med en geografisk systemgräns. Vi har i rapporten 

konstaterat att det finns ett stort utrymme för diskussion kring exakt hur olika energikällor bör 

värderas vid utformning av styrmedel. Vi har också konstaterat att det finns gränser inom vilka vi bör 

kunna enas om att det är rimligt att hålla sig. 

 

Då utrymmet för diskussion är stort och värderingar av resursavtrycket av olika energikällor beror på 

subjektiva bedömningar, såsom allokering och prognoser om framtiden, bör dessa värderingar göras 

genom en politisk process. Denna process bör dock stödja sig i argument från vetenskapliga studier 

på området och inte låta sig domineras av särintressen. 

 

Ett misslyckande att anta ett systemperspektiv i energipolitiken riskerar att leda till suboptimeringar 

som på sikt kan vara skadliga för Sveriges eller EUs målsättning att minska koldioxidutsläppen och 

hushålla med sina resurser. Vi har i denna rapport visat på två sådana exempel, genom Boverkets 

byggregler och vägskattelagstiftningen. I båda fallen finns inslag av systemtänkande, men i inget av 

fallet är detta konsekvent. Dessutom saknas samspråk mellan de olika styrmedlen, med t.ex. olika 

implicit värdering för el i de två fallen. Ett sätt att hantera detta kan vara att istället hänvisa till en 

gemensam standard eller ett gemensamt direktiv från Energimyndigheten och/eller 

Naturvårdsverket som definierar olika energikällors primärenergifaktor, liknande hur Tyskland gjort 

med sina byggregler. 

 

Samtidigt som det är viktigt att sträva efter styrmedel som ger önskad effekt får dessa förstås inte 

ändras för ofta, eftersom det leder till osäkerhet och uteblivna investeringar. I detta fall är dock 

riktlinjerna från EU tydliga och frågan är när Sverige ansluter sig till det primärenergiperspektiv som 

EU förespråkar. Därmed ser vi inget skäl till att vänta med att anlägga ett systemperspektiv som 

grund för svenska energipolitiska styrmedel.
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