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Abstract  

Energy is an important issue in the current world which significantly affects sustainability and 

development. Energy generation and use are major sources of CO2 emissions which is one of the 

most important driving factors in global climate changes. The amount of energy used in house 

hold section can lead to estimation of the amount of CO2 emitted within this section which 

subsequently would be a ground to better management and maintaining a sustainable society. 

This study which is a bachelor’s project in sustainable energy, deals with estimation of CO2 

emission from different types of residential houses in Sweden. 

An extensive literature review on energy use in Sweden by different residential sectors has been 

conducted. Collected data from the literature survey have been summarized in an analytical 

model that calculates the amount of CO2 emissions from the residential sector in Sweden. 

Residential sectors divided into smaller subsectors: houses, cottages, and Multi-family residential. 

Energy use in each sector was determined in form of electricity, running hot water and heating. 

An analytical model regarding the estimation of the country's total CO2 emissions from the 

residential sector has been determined. Additionally, a study on energy efficiency impact on CO2 

emissions and any discrepancies between rental and condominium has been carried out. 

Furthermore, an evaluation of different heating options and their impact on CO2 emissions have 

been done. 

CO2 emissions in million tons in 2011, according to calculations based on the Swedish Electricity 

supply (svensk elmix) calculated was 1.63, 2.09 and 0.096 for small houses, multi-family 

residential and holiday cottage respectively.  It means that total CO2 emission was 3.82 million 

tons in year 2011. The report contains more details about the method and results for CO2 

emissions based on the Nordic Electricity supply (nordisk elmix). 
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Sammanfattning 

Samhället vi lever i är väldigt beroende av energi, samtidigt som nuvarande energianvändning och 

överanvändning i världen kan orsaka allvarliga globala klimatproblem. Användning av fossila 

bränslen är den största orsaken till dessa miljöproblem. Dagens energianvändning ställer därmed 

höga krav på klimatneutralitet och effektivitet.  

En omfattande litteraturstudie om energianvändning i Sverige och bostadssektorer genomfördes 

där bostadssektorn delades upp i mindre subsektorer, småhus, fritidshus och flerbostadshus. 

Energianvändningen i respektive subsektor bestämdes uppdelat på hushållsel, driftel, varmvatten 

och uppvärmning. Vidare undersöktes olika uppvärmningsalternativ samt deras påverkan på 

koldioxidutsläppen. Den insamlade data från litteraturstudien utgör indata i en beräkningsmodell 

som beräknar mängden koldioxidutsläpp från bostadssektorn i Sverige.   

Rapporten sammanfattar arbetet utfört inom och resultaten från ett kandidatexamensarbete inom 

uthålliga energisystem som genomförde under vårterminen 2013. En beräkningsmodell för 

uppskattning av Sveriges totala koldioxidutsläpp från bostadssektorn har tagits fram. Vidare 

undersöktes påverkan från energieffektiviseringar på koldioxidutsläppen samt eventuella 

skillnader mellan hyresrätter och bostadsrätter.  

Koldioxidutsläppen i miljoner ton år 2011 enligt beräkningsmodellen baserad på beräkningar som 

utgår från svensk elmix är 1,63, 2,09 samt 0,096 för respektive småhus, flerbostadshus och för 

fritidshus. Det innebär att totala koldioxidutsläppen från bostadssektorn i Sverige är 3,82 miljoner 

ton. Rapporten innehåller även mer detaljerade resultat samt resultat från beräkningar baserat på 

beräkningar som utgår från nordisk elmix. Känslighetsanalys av beräkningarna samt valet av olika 

parametrar diskuteras i rapporten. 
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Nomenklatur 

Benämning   Tecken  Enhet 

Direktvärkande(elvärme)   d (KWh) 

Vattenburen(elvärme)  v (KWh) 

Koldioxidutsläpp  Uco2  (g) 

Emissionsfaktor  ε (g/KWh) 

Bränsleförbrukning  Bf (KWh) 

Elförbrukning  el (KWh) 

Invändig area som värms till  Atemp (m2) 

mer än 10 °C. 

Koldioxid   CO2 (g)  
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1 Introduktion 

Energi används av tre sektorer i Sverige, transport, industri samt bostäder och service. Bostads- 

och servicesektorn står för cirka en tredjedel av totala energianvändningen och ger upphov till 

ungefär 15 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp (Persson A., 2002). Sverige har som mål 

att minska energianvändningen i bostads- och servicesektorn med 20 procent fram till 2020 och 

50 procent till 2050 samt minska växthusgasutsläppen med 40 procent (Energimyndigheten, 

2013a).                                                                                                                                            

Detta projekt har genomförts för att uppskatta hur stora koldioxidutsläppen är på grund av 

energianvändningen i bostadssektorn. För detta arbete har en beräkningsmetod tagits fram för att 

utifrån statistik om energianvändningen uppskatta dessa utsläpp.                                                                              

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är i första hand att, baserat på befintlig statistik och annan information som 

presenteras i litteraturstudien, uppskatta de totala koldioxidutsläppen från bostadssektorn. 

Ytterligare två delsyften är även att analysera eventuella skillnader mellan hyresrätter och 

bostadsrätter samt potentialen för sänkning av koldioxidutsläppen genom energieffektiviseringar. 

1.2 Projektmål 

Projektmålet är att under vårtermin 2013 ta fram en fungerande beräkningsmodell för att beräkna 

den svenska bostadssektorns koldioxidutsläpp, som ska kunna användas som grund för senare 

analyser och undersökningar inom ämnet. Vidare ska resultaten från denna beräkningsmodell 

presenteras i en teknisk rapport och en muntlig presentation inom ramen för ett 

kandidatexamensarbete inom uthålliga energisystem. 

1.3 Problemformulering 

Det som ska bestämmas under projektets gång är en beräkningsmodell för uppskattning av totala 

koldioxidutsläppen från bostadssektorn i Sverige samt delas dessa upp i subsektorer. 

Energianvändningen i Sverige bestäms även. 

Subsektorerna: 

a. Småhus 

b. Fritidshus 

c. Flerbostadshus 

Energianvändning i form av: 

a. Hushållsel 

b. Driftel 

c. Varmvatten 

d. Uppvärmning 
 

i bostadssektorn för att uppskatta mängden koldioxidutsläpp från varje energislag.  

 Analysera påverkan på koldioxidutsläppen av energieffektivisering. 

 Analysera eventuella skillnader mellan hyresrätter och bostadsrätter. 
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1.4 Projektkrav 

Projektet börjar den 14 januari 2013 och fortsätter under 4 månader. Slutinlämningen sker den 7 

maj 2013 och under projektets gång bokas regelbundna handledarmöten. Projektet genomförs i 

grupp av två medlemmar, Asal Mohsenchian och Dalia Sabri Slewa.  

1.5 Avgränsningar och antaganden  

Under arbetets gång har ett antal antaganden och avgränsningar gjorts för specificering och 

förenkling av processen vilka presenteras här: 

Bostadssektorn i Sverige fördelas utifrån befintlig statistik från energimyndigheten i 

subsektorerna nedan. 

 Småhus 

 Flerbostadshus  

 Fritidshus 

 Till begreppet energianvändningen i bostadssektorn räknas: 

 Varmvatten 

 Uppvärmning 

 Hushållsel 

 Driftel 

 Några andra energiformer inkluderas inte i undersökningen. 
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2 Litteraturstudie 

Fokusområden i projektet bestämdes efter en omfattande litteraturstudie. 

2.1 Fokusområden 

Figur 1 illustrerar fokusområden som behandlas i denna rapport. Bostadssektorn i Sverige delas 

upp i tre subsektorer vilka är, småhus, fritidshus och flerbostadshus. Koldioxidutsläpp orsakad av 

energianvändningen i form av hushållsel, varmvatten, uppvärmning och driftel bestäms med hjälp 

av beräkningsmodellen. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fokusområden i rapporten. 
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2.2 Energianvändning i Sverige 

Energianvändningen i Sverige har undersökts och nedan beskrivs detta utförligt. 

2.2.1 Energibärare  

Energi kan varken skapas eller förstöras utan enbart omvandlas. Energi transporteras eller lagras 

med energibärare vilket kan vara en fysikalisk process eller ett ämne. Energi från generatorn i 

vattenmagasinet bärs av energibäraren, elektricitet till slutanvändaren. (Energikunskap, 2013a).  

 
Figur 2. Total energianvändning fördelad på energibärare, data från Energiläget, 2012.  

Varmt vatten, bensin och diesel är exempel på andra energibärare. Sveriges totala 

energianvändning 2010 dominerades på energibäraren el, oljeprodukter, biobränsle och 

fjärrvärme, se figur 2. 

2.2.2 Energiresurser  

Energiresurser fördelas i förnybar och icke förnybar(lagrade) energiresurser. Lagrade 

energiresurser kommer från jordens lager och är uran och fossila bränslen, dessa finns bara i 

begränsade mängder. Förbränning av fossila bränslen orsakar koldioxidutsläpp vilket bidrar till 

växthuseffekten. Olja, kol och naturgas är exempel på fossila bränslen, förbränning av naturgas 

orsakar minst koldioxidutsläpp medan kol orsakat mest koldioxidutsläpp. Fossila bränslen har 

bildats av döda växter och djur och fortsätter bildas hela tiden men denna process är väldigt 

långsam därför räknas de som icke förnybara energiresurser. Uran som används för kärnkraft är 

inte ett fossilt bränsle men det räknas också som lagerresurs från jorden (Miljöportalen, 2013). 

Förnybara energiresurser delas upp i fondresurser och flödesresurser. Fondresurser är bioenergi 

som fås av skog och åker, dessa energiresurser drivs av solen och betraktas som outtömliga om 

de inte överutnyttjas. Biobränslen bildar även koldioxidutsläpp vid förbränning men denna 

koldioxid tas upp av växterna eftersom biobränsle är lagrad i växterna en kortare tid än fossila 

bränslen. Flödesresurser förnyas kontinuerligt oberoende av människors konsumtion, vatten, 

vind och sol energi är några exempel på flödesresurser(miljöportalen, 2013).  
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Figur 3. Andel förnybar energianvändning 1990-2010, data från Energiläget, 2012. 

Miljön påverkas inte lika mycket av användning av flödande resurser eftersom de inte ger utsläpp 

av miljöpåverkande eller farliga gaser. Trots det kan de ha negativ påverkan på naturen och 

människorna omkring kraftverken (Energikunskap, 2013b). Andel förnybar energianvändning i 

Sverige har ökat från 30 % till 48 % under perioden 1990-2010, se figur 3.  

2.2.3 Energipolitik 

Fossila bränslen dominerar energianvändningen i EU, 80 % av EU:s energitillförsel baseras på 

fossila bränslen. Sverige använder ungefär 30 % fossila bränslen, resten baseras på vattenkraft, 

biobränsle, vindkraft, geotermisk energi och kärnkraft.  EU har bestämt olika åtgärder för att 

minska koldioxidutsläppen från användning av fossila bränslen. Enligt energieffektiviseras- och 

energitjänstedirektivitet som bestämdes av EU år 2006 ska energianvändningen minska med 9 % 

fram till 2016 (Energimyndigheten, 2013b).  

Tabell 1. Sverige respektive EU:s energimål fram till 2016 och 2020 data från Energimyndigheten, 

2013b. 

2016 Sverige EU 

Energieffektivisering 9 % 9 % 

2020     

Andel förnybar energi  50 % 20 % 

Andel förnybar energi inom transporter 10 % 10 % 

Energieffektivisering 20 % 20 % 

Minskade utsläpp av växthusgaser 40 % 20 % 
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Energianvändningen i Sverige ska minskas fram till 2020 genom energieffektivisering med 20 

procent jämfört med år 2008. Andel förnybar energianvändning i Sverige ska även vara 50 % år 

2020. Se tabell 1, där Sveriges och EU:s mål rörande energianvändning jämförs 

(Energimyndigheten, 2013b).   

2.2.4 Energianvändning i Sverige fördelad på Sektorer 

Energi används av tre sektorer i Sverige: 

 Bostäder och service 

 Industri 

 Transport. 
 

 

Figur 4. Energianvändningens utveckling i olika sektorer i Sverige (Ekonomifakta, 2013a). 

Totala energianvändningen har ökat sedan 1970 talet men utvecklingen har varierat hos olika 

sektorer. Bland sektorerna har bostad- och servicesektorn minskat sin energianvändning medan 

transportsektorns (inrikes) energianvändning har ökat med 60 procent (Ekonomifakta, 2013a). Se 

figur 4. 
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Figur 5. Total energianvändning i bostads- och servicesektorn fördelad på energibärare, data från Energiläget, 

2012. 

Totala energianvändningen i Sverige var 395 TWh år 2010 och av detta var ca 130 TWh el. 

Bostads- och servicesektorn använde 155 TWh vilket motsvarar 39 % av den totala 

energianvändningen, denna sektor använder även mest el av sektorerna med 73 TWh el. Energin 

i bostadssektorn används främst i form av el, fjärrvärme, olja och biobränsle, 60 procent av 

energin går till uppvärmning (Energiläget 2012) Se figur 5.  

 

Figur 6. Total energianvändning i transportsektorn fördelad på energibärare, data från Energiläget, 2012. 

Transportsektor använder mest fossilbränslen(bensin, flygbränsle och diesel) bland sektorerna. 

Det har varit svårt att finna lämpligt alternativ till bensin och diesel vilket gör att år 2012 bestod 

91 procent av den totala transportsektorns energianvändning av oljeprodukter. Detta innebär att 
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denna sektor orsakar även mycket koldioxidutsläpp, se figur 6 (Energikunskap, 2013c, & 

Ekonomifakta, 2013a). 

 

Figur 7. Total energianvändning i industrisektorn fördelad på energibärare, data från Energiläget, 2012. 

Energin inom industrisektorn används både som råvara t.ex. vid tillverkning av stål och för att 

driva processer som belysning, tryckluftskompressorer och pumpar (Energikunskap, 2013c). 

Industrisektorns energianvändning är främst i form av biobränsle, el, kol, koks och oljeprodukter, 

se figur 7. 

2.3 Bostadssektorns subsektorer  

Bostadssektorn i Sverige kan delas upp i följande subsektorer: 

 småhus, 

 fritidshus och 

 flerbostadshus. 

 
Flerbostadshus kan vidare delas upp i hyresrätter eller bostadsrätter, se figur 1. 

I Sverige fanns år 2009 cirka 4,5 miljoner bostäder vilket är en ökning med 40 procent jämfört 
med 1970, (Energikunskap, 2013c) trots det har växthusgasutsläppen från bostadssektorn 
minskat sedan 1990-talet. Sverige har som mål att minska energianvändningen i bostads- och 
service sektorn med 20 procent fram till 2020 och 50 procent till 2050 samt minska 
växthusgasutsläppen med 40 procent. (Energimyndigheten, 2013b).  
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Figur 8. Andelen energianvändning till hushållsel, varmvatten och uppvärmning för olika hus, data från 

Energianvändning i hemmet, 2011.  

Uppvärmning står för cirka 60 procent av totala energianvändningen i bostadssektorn, andelen 
hushållsel och varmvatten är däremot 20 procent vardera. Det uppskattas att energianvändningen 
kan minska med 20 procent genom att förbättra vanor och beteenden. Beroende på typ av 
byggnad varierar förhållandet mellan de olika användningsområdena i bostadssektorn. Totala 
energianvändningen är högre i gamla byggnader eller byggnader med dålig isolering. Genom att 
förbättra isolering och värmeåtervinning i framitidens hus med bättre isolering minskar 
energibehovet till uppvärmning medan varmvattenanvändning och el blir allt viktigare 
(Energianvändning i hemmet, 2011), se figur 8. 

2.3.1 Fritidshus 

Fritidshus är bostadshus som saknar permanentbefolkning. Antalet fritidshus i Sverige är cirka 

596,000 bostäder. De flesta av fritidshusen är byggda före 1941och 14 procent är byggda 1980 

eller senare. Tabell 2 visar antalet fritidshus efter byggår under perioden 1 september 2010 fram 

till 31 augusti 2011(Energistatistik i fritidshus, 2011).                   

Tabell 2. Antal fritidshus efter byggår, data från Energistatistik i fritidshus, 2011. 

Byggår Antal fritidshus, 1 000- tal 

< 1941 inkl. okänt 215 ± 15 

1941-1960 98 ± 10 

1961-1980 208 ± 56 

1980-2000 53 ± 5 

2001- 25 ± 5 

Samtliga 596 ± 58 
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De flesta fritidshus har en boyta mellan 30 till 120 m2, se tabell 3 vilken visar antal fritidshus 

under mätperioden 1 september 2010-31 augusti 2011 efter boyta. 

Tabell 3. Antal fritidshus efter boyta, data från Energistatistik för fritidshus, 2011. 

Boyta (m2) Antal fritidshus, 1 000-tal 

Okänd 29 ± 5 

< 30 inkl. okänd 54 ± 6 

30-120 501 ± 58 

121-200 37 ± 6 

201- 5 ±2 

Samtliga 596 ± 58 

 

Enligt energimyndighetens undersökning år 2011 dominerades energianvändningen i fritidshus av 

ved och el. Se tabell 4 för energianvändningen i fritidshus under perioden 1 september till 31 

augusti 2011. 

Tabell 4. Energianvändningen i fritidshus, 1 september-31 augusti, data från 

Energistatistik för fritidshus, 2011. 

Energislag Energianvändning, GWh 

El 3 451 ±  241 

Olja 48 ± 21 

Ved 1 062 ± 196 

Pellets/Briketter 27 ± 24 

Spång/Flis 1 ± 2 

Samtliga energislag 4 588 ± 374 

                                                                                                                                 

Energianvändningen i fritidshus påverkas mest av uppvärmningssättet och vilken temperatur 

huset blir uppvärmd under vintern.  Uppvärmning krävs under vinterhalvåret för att förhindra 

fukt och dålig lukt samt förhindra frysning av avloppen och vatten. Energi som går åt 
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uppvärmning i huset minskas med 4 till 5 procent om temperaturen i huset sänks en grad (Energi 

och klimatrådgivning i Uppsala kommun, 2013). Tabell 5 visar antal fritidshus efter olika 

uppvärmningssätten i Sverige.  

Tabell 5. Antal fritidshus under mätperioden 1 september 2010 - 31 augusti 2011 efter 

uppvärmningssätt, data från Energistatistik för fritidshus, 2011. 

Uppvärmningssätt Antal fritidshus, 1 000-tal 

Enbart el 110 ± 10 

El + olja 7 ± 3 

El + biobränsle 334 ± 19 

Enbart olja 1 ± 1 

Olja + biobränsle 3 ± 1 

Enbart biobränsle 47 ± 6 

Fjärrvärme 0 ± 0 

Berg/jord/sjö-värmepump 39 ± 56 

Berg/jord/sjö-värmepump + el och biobränsle 3 ± 1 

Övrigt 56 ± 7 

Samtliga med något uppvärmningssätt 587 ± 58 

Ingen uppvärmningsätt 9 ± 3 

 

2.3.2 Flerbostadshus    

Antalet bostäder i flerbostadshus i Sverige uppgår till cirka 2,5 miljoner, det uppskattas att 3 av 4 

av dessa kräver åtgärder för att kunna nå målen fram till 2050. Flerbostadshusen i Sverige ägs i 

lika delar av privata fastighetsägare, allmännyttiga bostadsbo och bostadsrättsföreningar. De flesta 

flerbostadshusen är byggda mellan 1940 till 1975(IVA, 2012), se figur 9. 
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Figur 9. Total area(kvadratmeter atemp) för befintliga flerbostadshus efter byggnadsår, (IVA, 2012). 

Flerbostadshus kräver renovering oberoende av energieffektiviseringsåtgärder, ungefär vart 

femtionde år. Totala energianvändningen i flerbostadshus står för 25 procent av hela 

bostadssektorns användning vilket motsvarar 42 TWh per år. Elanvändning i bostadssektorn har 

ökat efter 70- och 80 talen. Ökningen berodde fram till slutet av 1980-talet på att användning av 

elvärme ökade då direktverkande el och värmepumpar användes istället för olja.  Sedan 1990-talet 

minskade elanvändningen för uppvärmning medan användning av driftel för fastighetstekniska 

system ökade. Totala energianvändningen i flerbostadshus för varmvatten och uppvärmning är 

28 TWh år 2010. Hushållsel och fastighetsel är 6 TWh respektive 8 TWh. 93 procent av den 

totala energianvändningen för varmvatten och uppvärmning består av fjärrvärme(IVA, 2012), se 

tabell 6. 

Tabell 6. Visar antal lägenheter i 1 000-tal, uppvärmd area i miljoner m2 och andel 

lägenheter i procent i flerbostadshus under perioden 2009 till 2011 fördelade på 

energibärare och energiresurser, data från Energistatistik för flerbostadshus, 2011. 

Uppvärmningssätt Antal lägenheter, 

1 000- tal 

Andel 

lägenheter, 

procent 

Uppvärmd 

area, milj. 

m2 

  2011 2011 2011 

Samtliga 2 382 100 172,9 

Enbart oljeeldning 10 0,4 0,7 

Enbart fjärrvärme 2042 85,7 148,2 

Enbart elvärme 56 2,4 4 
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därav direktverkande (d) 31 1,3 2,2 

därav vattenburen (v) 25 1,1 1,8 

Olja + elvärme (d) .. .. .. 

Olja + elvärme (v) 6 0,3 0,4 

Olja + 

berg/jord/sjövärmepump 

18 0,8 1,1 

Fjärrvärme + 

berg/jord/sjövärmepump 

15 0,6 1,2 

Övriga komb. Med 

berg/jorde/sjövp. 

61 2,6 4,5 

Enbart gas 18 0,8 1,3 

Olja + fjärrvärme 1 0,1 0,1 

Ved + ved i komb. Med 

elvärme (d+v) 

2 0,1 0,1 

Flis + flis i komb. Med elvärme 

(d+v) 

1 0 0 

Pellets + pellets i komb. Med 

elvärme (d+v) 

11 0,5 0,7 

Övriga komb. Med elvärme 

(d+v) 

132 5,5 9,8 

Övriga uppvärmningssätt 8 0,3 0,6 

 

2.3.3 Småhus 

Småhus definieras som permanentbebodda byggnadstyp som innehåller en eller två bostäder. 

Friliggande villor, kedjehus, radhus och parhus är några exempel på småhus (skatteverket, 2013). 

Totala energin som användes för varmvatten och uppvärmning i småhus år 2011 uppgick till 33 

TWh, vanligaste energislaget är el och biobränsle (Energistatistik för småhus, 2011), se tabell 7. 
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Tabell 7. Visar total energianvändning för varmvatten och uppvärmning i småhus efter 

energislag år 2006–2011, TWh, data från Energistatistik för småhus, 2011. 

Energislag 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  TWh TWh TWh TWh TWh TWh 

Totalt 33,1 31,4 31,5 34,2 35,3 33 

El* Exklusive hushållsel 

 

14,8 13,5 12,7 14,4 15,9 14,1 

Biobränsle 10,3 11,1 11,4 13 12,4 12 

Fjärrvärme 4,4 3,9 5,1 4,9 5,5 5,8 

Olja 3,4 2,6 2 1,5 1,3 0,9 

Naturgas/stadsgas 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Närvärme 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

 

Användning av olja för uppvärmning har minskat sedan år 2006 från 3,4 TWh till 0,9 TWh år 

2011 medan användning av fjärrvärme har ökat, se tabell 7. De flesta svenska småhus använder 

biobränsle eller elvärme (vattenburen eller direktverkande) för uppvärmning, se tabell 8. 

  

Tabell 8. Visar Uppvärmningssätt i småhus under perioden 2009–2011 i antal och andel 

procent, data från Energistatistik för småhus, 2011. 

  småhus 2011 

  Antal, 1 000-

tal 

Andel% 

Använt uppvärmningssätt 1 912 100 

Enbart elvärme (d) 242 12,6 

Enbart elvärme (v) 239 12,5 

Enbart olja 12 0,6 
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Användning av värmepumpar fortsätter att öka, år 2011 användes någon form av värmepump i 

ungefär 923 000 småhus. Vanligaste värmepumpen i småhus år 2011 är Luft-luft/luft-

vatten/frånluftvärmepumpar, se tabell 9. 

Tabell 9. Visar Antal småhus med någon typ av värmepump år 2007–2011, data från 

Energistatistik för småhus, 2011. 

Typ av värmepump Antal hus, 1 000-tal 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Samtliga typer av värmepumpar 
658 ± 

35  

667 ± 

36 

754 ± 

41 

877 ± 

13 

923 ± 

38 

Luft-luft/luft-vatten/frånluftvärmepumpar 
382 ± 

29 

394 ± 

30 

399 ± 

33 

456 ± 

11 

472 ± 

32 

därav luft- luftvärmepumpar 
271 ± 

26 

263 ± 

27 

242 ± 

28 

274 ± 9 301 ± 

26 

luft- vatten/frånluftvärmepumpar 
111 ± 

15 

131 ± 

17 

157 ± 

21 

183 ± 8 170 ± 

19 

Berg/jord/sjövärmepumpar 
262 ± 

26 

254 ± 

25 

292 ± 

30 

327 ± 9 360 ± 

28 

Kombinationer av värmepumpar 
14 ± 6 19 ± 7 63 ± 14 94 ± 6 92 ± 16 

Olja och elvärme 16 0,9 

Biobränsle och elvärme 398 20,8 

Enbart biobränsle  206 10,8 

Berg/jord/sjövärmep. och elvärme 67 3,5 

Berg/jord/sjövärmep. och biobränsle 68 3,6 

Enbart berg/jord/sjövärmep. 220 11,5 

Enbart fjärrvärme 230 12 

Övriga uppvärmningssätt 214 11,2 
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2.4 Hushållsel och driftel i bostadssektorn 

För att bestämma koldioxidutsläppen som orsakas av elanvändningen i bostadssektorn finns det 

flera faktorer att ta hänsyn till, elanvändning är den första faktorn som undersöks. El används i 

bostäder för uppvärmning, elektroniska utrustningar, belysning och kylskåp etc. Mängden 

koldioxidutsläpp som orsakas av elanvändningen i bostäder kan bestämmas på olika sätt. Här 

redovisas två olika sätt att utgå ifrån baserad på ursprungsmärkning av el. 

 Svensk elmix 

 Nordisk elmix 

Elproduktion består av olika kraftslag vilka har sina specifika emissionstal. Det är svårt att avgöra 

vilket ursprung elen man köper har därför använder man begreppet elmix. Elmix beskriver 

producerade elens genomsnitt av ett slag, detta genomsnitt kan variera år från år (svenskenergi, 

2013a).  

2.4.1 Nordisk elmix 

Sverige är medlem i nordiska elmarknaden och utgår man från nordiska elproduktionen orsakas i 
genomsnitt ungefär 100 gram koldioxidutsläpp av 1 kWh el (Svenskenergi, 2013a). Nordiska 
elmixen orsakar mer koldioxidutsläpp än svensk elmix eftersom den består av större andel fossilt 
energislag, se tabell 10.  

Tabell 10. Visar nordisk elmix år 2011(Svenskenergi, 2012). 

Produktionsslag Andel 

(%) 

TWh 

 Fossilt inkl. torv 42,9 113,4 

Förnybart 22,7 60,1 

Kärnkraft 34,4 91,0 

 

2.4.2 Svensk elmix 

Svenska elproduktionen består främst av kärnkraft och vattenkraft vilket innebär att det orsakar 

mindre koldioxidutsläpp. Svenska elmixen orsakar i genomsnitt ungefär 20 gram koldioxidutsläpp 

(Svenskenergi, 2013a). 

Vid brist av vatten i svenska magasinen under torrår krävs det import från omvärlden eftersom 

svenska produktionskapaciteten inte räcker för att täcka hela efterfrågan. Man räknar med att 

varje KWh importerad el orsakar i genomsnitt ungefär 40 gram koldioxid vid måttlig import. 

Däremot vid god tillgång till vatten under våtår produceras det mer el än behovet i Sverige vilket 

leder till att resten exporteras till grannländerna (Svenskenergi, 2013a). 
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2.5 Uppvärmning och varmvatten i bostadssektorn 

Uppvärmning i byggnader kan ske på olika sätt, el, oljepanna, fjärrvärme och värmepump är 

exempel på dem vanligaste uppvärmningssättet. 

2.5.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett enkelt, prisvärt och miljövänligt uppvärmningssätt. Fördelar med fjärrvärme är: 

 billigare alternativ jämfört med el och olja, 

 förnybar bränsleanvändning,  

 litet utrymme krävs för installation och 

  ingen arbetsinsats krävs.  

Fjärrvärme innebär att ett gemensamt nätverk av nedgrävda varmvattenledningar, kopplar 

samman bostäder i hela eller delar av städer(Energimyndigheten, 2013c). Värmen transporteras 

till husen i form av varmvatten som värmts upp i ett centralt värmeverk eller en central 

kraftvärmeanläggning där värme och el produceras samtidigt, se figur 10.  

 

Figur 10. Värmen transporteras till, småhus, lokaler och flerbostadshus genom ett kulvertnät och i form av 

varmvatten som värmts upp i ett centralt värmeverk(energimyndigheten, 2013c). 

 Värmetransporten sker under högt tryck i ett system av välisolerade rör. Beroende på årstid och 

väder brukar temperaturen på vattnet som förs till fjärrvärmecentral i varje hus variera mellan 78 

och 120 grader. Det varma vattnet används av en värmeväxlare som finns i fjärrvärmecentralen 

som befinner sig i fastigheten för att värma upp elementen och varmvattnet i kranarna 

(Vattenfall, 2013a). När vattnet har svalnat förs det tillbaka till värmeverket, där det värms upp 

igen och förs tillbaka ut i systemet. (Svenskfjärrvärme, 2013a). Nackdelen med fjärrvärme är att 

värmecentralen är beroende av el för att kunna ta emot värme vilket innebär att ett längre 

elavbrott kan skapa problem i fastigheterna (Energimyndigheten, 2013c). 

2.5.2 Biobränsle 

I Sverige används biobränslen för att tillverka el och värme samt olika drivmedel till fordon till 

exempel etanol och biogas (Energikunskap, 2013d).  Biobränsle är Sveriges största förnybara 

energiresurs vilket täcker större delen av energibehovet i Sverige. Biobränsleanvändningen i 

Sverige ligger på 32 procent, andel olja som används är 30 procent, vattenkraft 15 procent och 

slutligen ligger kärnkraft på 12 procent (Bioenergiportalen, 2013a). I biobränsle ingår ibland annat 

pellets, briketter, flis, ved, halm och spannmål. Förbränning av dessa förnybara bränslen orsakar 

inte något extratillskott av koldioxid.(Energimyndigheten, 2013d).                                         
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Biobränsle brukar delas in i fem undergrupper, trädbränsle, avlutar, åkerbränsle, torvbränsle och 

biobränsle från avfall, utifrån råmaterialets ursprung. Trädbränslen omfattar rester från 

trädfällning, grenar och toppar, dessa kallas vanligtvis för grot. Här ingår även bark, ved samt 

träavfall som rivningsvirke och pallar. Avlutar är en lätt restprodukt från framställning av 

pappersmassa. Åkerbränslen omfattar till exempel halm, salix, och energigräs, spannmål, 

oljeväxter samt vall och andra växter. Torvbränslen är långsamt förnybart i Sverige och kommer 

från mossar och kärr. Biobränslen från avfall består av sorterat brännbart avfall som ska gå till 

förbränning, t.ex. plast, matrester och papper.                                                                                    

Vid förbränning av fossila såväl som förnybara bränslen frigörs bland annat koldioxid, svaveloxid 

och kväveoxid som orsakar försurning och övergödning. Pellets orsakar mindre utsläpp av dessa 

hälsoskadliga ämnen (Energimyndigheten, 2013d).  Fördelen med biobränslen är att 

koldioxidutsläppet från förbränning av biobränsle kan utjämnas om återväxten av ny växtlighet är 

lika stor som uttaget. Detta innebär att under förutsättningen att kretsloppet är slutet bidrar inte 

biobränslen till växthuseffekten (Bioenergiportalen, 2013a). 

2.5.3 Olja 

Olja är ett fossilt bränsle som har bildats ur organiska material och används för uppvärmning. 

Den är ett fossilt bränsle vilket ger stora halter av miljöskadliga ämnen vid förbränning. Idag är 

oljan det dyraste alternativet för uppvärmning, på grund av detta minskar användning av oljan för 

uppvärmning av villor i Sverige. Idag värms ungefär fyra procent av Sveriges småhus med i 

huvudsak olja eller olja kombinerad med el. Med hjälp av en oljepanna kan både husets 

varmvatten och vattnet i värmesystemet värmas upp. I samband med förbränning av olja bildas 

ett stort antal andra ämnen som går med rökgaserna ut i luften. De farliga ämnen som frigörs vid 

förbränningen är koldioxid, svavel- och kväveföreningar, dessa är miljöskadliga. 

(Energimyndigheten, 2013e). 

2.5.4 Värmepumpar 

En värmepump hämtar värme från t.ex. berggrund, mark, luft eller vatten i en sjö. Värmepumpar 

är eldrivna vilket innebär att denna uppvärmningssätt är beroende av el. Investeringskostnaderna 

kan vara relativt höga för vissa värmepumpar men de kan fortfarande vara lönsamma eftersom de 

behöver betydligt mindre el för uppvärmningen (Energimyndigheten, 2013f).  

Det som påverkar valet av värmepump och värmekälla är bland annat hustyp, energibehovet och 

skicket, husets placering och vad den har för nuvarande värmesystem. De vanligaste 

värmepumpar som används för uppvärmning är: 

 bergvärmepump, 

 jord-, sjö- och grundvattenvärmepump, 

 luft – vattenvärmepump, 

 luft-luftvärmepump och 

 frånluftsvärmepump. 

 

Den erhåller värme från berget och grundvattnet med en cirkulerande vätska i en slang i ett 

borrhål (GP, 2013). Systemet är mycket driftsäker och har en bra livslängd (svepinfo, 2013a). 
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Bergvärmepumpar kan även användas för kylning under sommaren, detta kan ske genom att 

använda den lägre temperaturen under marken (Nibe, 2013).                                  

Jord-, sjö- och grundvattenpumpar fungerar i grunden likadant som en bergvärmepump. Det som 

skiljer dem är var pumparna hämtar värmen ifrån. Dessa värmepumpar kan ge en besparing på 

50-70 procent. Jordvärmepump hämtar lagrad solenergi från marken med hjälp av en slang med 

en cirkulerande vätska nedgrävd i marken. För att processen ska fungera behövs en viss mängd 

elenergi (Svepinfo, 2013b). Detta system är mycket driftsäker och har en bra livslängd.  

Sjövattenvärmepump hämtar värme från sjö- eller havsvatten med hjälp av en slang som läggs på 

sjöbotten eller i bottenslammet. Slangen tyngs ner med sänken för att den inte ska flyta upp.  

Grundvattenvärmepumpen hämtar värmen ur vatten från en grundvattenbrunn. Vattnet tas upp, 

kyls och åter infiltreras till marken genom exempelvis ett annat brunnshål (Svepinfo, 2013c).  

Luft-vattenvärmepumpen tar värme från uteluften genom en eller fler fläktar och skickar det till 

husets vattenburna värmesystem och kan även producera tappvarmvatten. Beroende på 

planlösning kan den bidra med upp till 50 procent av byggnadens värmebehov. Även vid kall 

utomhusluft i temperaturer ner mot -20° C, kan energin utnyttjas för uppvärmning. Detta 

energisystem får sin energi från luften vilken är alltid tillgänglig i lagom mängd och 

kvalité(Svepinfo, 2013d).  

Luft-luftvärmepump kan användas som ett komplement till befintliga uppvärmningen och kan 

bidra med 35-55 procent av uppvärmningen(Vattenfall, 2013b). Denna typ av värmepump 

hämtar värmen från uteluften och skickar den till den cirkulerande inneluften.  

Frånluftsvärmepumpen hämtar sin värme från ventilationssystemets frånluft. Det krävs att huset 

har ett styrt ventilationssystem för att värmepumpen ska fungera bra (Vattenfall, 2013c).   

Frånluftvärmepump minskar ofta problemen med mögel, fukt och radongas och ökar 

ventilationen av huset. I Äldre hus utan kanalsystem för frånluft krävs det att nya byggs. 

Installationskostnaderna är betydligt lägre jämfört med jordvärmepump eller bergvärmepump 

(Svepinfo, 2013e). 

2.5.5 Naturgas 

Naturgas är världens tredje största energiresurs efter olja och kol (Energimyndigheten, 2013g). 

Den bildas genom att växter och andra organiska material omvandlas under högt tryck och 

temperatur i marken, denna process tar miljontals år (Vattenfall, 2013d).                                 

Inom industrin används hälften av naturgasen. Vid el och fjärrvärme tillverkning är naturgasen 

betydelsefull (Energigas, 2013a).                                                                                                  

På grund av att infrastrukturen för gas inte utbyggd i hela Sverige är gas resursen begränsad och 

finns tillgängligt bara i Skåne och Västkusen (Energimyndigheten, 2013g & Vattenfall, 2013d). 

Cirka 3,5 % av Sveriges energibehov täcks av naturgas och naturgasen som används i Sverige 

importeras från Danmark. Importen av naturgas i Sverige ökade till 17 TWh under 2010.                                                                                       

Naturgas är ett fossilt bränsle med mindre miljöskadliga utsläpp än olja och släpper ut 25 procent 

lägre koldioxid än olja och 40 procent lägre än kol (Energimyndigheten, 2013g & Energigas, 

2013a ). Den frigör även mycket låga mängder av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. 

Metan avgör största delen av naturgasens gasblandning (Energigas, 2013a). 
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2.6 Hållbar utveckling i bostadssektorn  

Hållbar utveckling innebär att tillfredsställa dagens behov utan att riskera kommande 

generationers chanser att tillfredsställa sina behov. Att förbättra nuvarande levnadsstandarden 

och samtidigt se till att kommande generationer får chansen att ha det lika bra är med andra ord 

målet. Hållbar utveckling delas upp i: 

 Ekologisk hållbarhet, vilket innebär att långsiktigt behålla vattnens, jordens och 

ekosystemens produktionsförmåga samt att reducera effekten på naturen och människans 

hälsotillstånd till vad de ”klarar av”. 

 Social hållbarhet, innebär att bygga ett långsiktigt, tryggt och aktivt samhälle där de 

huvudsakliga mänskliga behoven tillfredsställs. 

 Ekonomisk hållbarhet, vilket innebär att långsiktigt sköta ekonomin med mänskliga och 

materiella tillgångar (Fegler & Unemo, 2000). 

Fossila bränslen som bl.a. olja, bensin, diesel, kol och naturgas har en negativ påverkan på miljön. 

Dessa frigör koldioxid när de förbränns i bilmotorer, kraftvärmeverk, pannor osv., 

koldioxidutsläppen leder till allvarliga konsekvenser för klimatet. Förbränning av fossila bränslen 

orsakar även utsläpp av andra miljöskadliga ämnen som t.ex. svaveldioxid och kvävedioxider vilka 

försurar luft och vatten. Att minska användning av fossila bränslen är gynnsamt för klimatet, 

dessa kan ersättas med förnybara bränslen som t.ex. biogas, trädbränsle, halm osv.  

Befolkningsökning, ökad rikedom i och med det ökat efterfrågan på bilar och energikrävande 

maskiner, gör att de förnybara valmöjligheterna till fossil energi inte kommer att räcka till. 

Klimatproblemet handlar då inte bara om att byta bort den fossila energi som används i Sverige 

utan energibehovet måste minskas. 

Sveriges el kommer huvudsakligen från kärnkraft, olja, kol och naturgas.  Elen importeras en hel 

del från grannländerna under vinterhalvåret. När energibehovet minskas genom 

energieffektivisering, minskas även behovet av importerad el (Bioenergiportalen, 2013b).                                            

Av den totala energianvändningen i Sverige står bostadssektorn för ca 35 % och för ca 20 % av 

koldioxidutsläppen vilket innebär att den har stort påverkan på klimatet. För att kunna spara 

energi och resurser samt minska mängden av miljöskadliga utsläpp, krävs det ändringar i 

människornas beteende och levnadssätt (HSB, 2013a). 

Fastigheterna använder energi i form av värme, kyla och elektricitet, vilka orsakar olika mängder 

koldioxidutsläpp. Energieffektivisering är därför en av de stora utmaningarna och en prioriterad 

fråga för fastighetsbolagen (Energieffektivisering, 2013). Sveriges viktigaste insatser är att 

investera i en hållbar boendemiljö genom att förbättra den boendesociala miljön och sänka 

energianvändningen.  

Sverige har som mål att minska energianvändningen i bostadssektorn i Sverige med 20 % fram till 

2020, jämfört med år 2008. Sverige har även som mål att öka andelen förnybar energianvändning 

till 50 % fram till 2020. För att nå Sveriges klimatmål krävs det en minskning av 

energianvändningen i de nuvarande bostäderna (Energimyndigheten, 2013b). 
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2.7 Energibesparing och energieffektivisering  

Energi används för att värma hus, varmvatten, elektriska apparater och belysning. 
Energibesparing hjälper samhället att sänka kostnaderna och skydda om miljön. I texten beskrivs 
information och tips kring hushållens energiförbrukning samt vilka förändringar som kan leda till 
energibesparing. 

Energieffektivisering innebär att få energianvändningen att bli så ekonomisk effektiv som möjligt 
för konsumenterna, samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Detta medför att miljö- och 
klimatbelastningen sjunker, försörjningstryggheten växer samt leder det till ökad konkurrenskraft. 

Energieffektivisering åstadkoms med hjälp av tekniska lösningar, till exempel lågenergilampor 

och bränslesnåla bilar. Men den största energibesparingen fås av ändringar i människornas 

beteende och vanor, t.ex. genom samåka med bil eller släcka onödig belysning. Energibesparing 

tillsammans med energieffektivisering leder till energihushållning.                              

Teknikutvecklingen har stor påverkan på energieffektivisering, genom att t.ex. skapa effektivare 

elmotorer eller bilmotorer, värmepumpar och lågenergilampor etc. (Svenskenergi, 2013b).   

Sverige ligger på sjätte plats internationell sett när det gäller elanvändning eftersom det används 

cirka 15 000 kWh el per invånare och år. Se figur 11, vilken visar Sveriges totala elanvändning 

sektorsvis.  

 

 

Figur 11. Sveriges totala elanvändning fördelad på de olika sektorerna (ekonomifakta, 2013b). 

Intresset att avhjälpa belastningen på miljön och klimatet har lett till ökade krav och ökat intresse 

för effektivisering. För att stödja elkunderna att effektivisera och spara pengar erbjuder 

elföretagen olika typer av energitjänster. Många elkunder försöker och vill bli sina egna 

elproducenter genom att installera solpaneler på taket eller bygga mindre vindkraftverk 

(Svenskenergi, 2013c). 

Energikostnaderna samt energianvändningen kan även minskas genom några enkla och 

kostnadsfria handlingar, här presenteras några av dessa:  

 Istället för att använda glödlampor som drar onödigt mycket energi kan energieffektiva 

lampor som bland annat LED, halogen och lågenergilampor användas. 
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 Att släcka lamporna när de inte behövs, till exempel när man lämnar ett rum eller 

utomhusbelysning när det är tillräckligt ljust ute (Energimyndigheten, 2013h). 

 Att stänga av alla apparater i hemmet med strömbrytare och dra ur batteriladdaren för de 

apparater som har det, som till exempel skrivare. Apparater som inte är avstängda med 

strömbrytaren använder energi när de står i standby läge.  

 Att välj energimärkta apparater, exempel på energimärkningar för IT-utrustning är 

Svanen, Energy Star och TCO-märket (Energimyndigheten, 2013i).  

 Att ställa in rätt temperatur i både kyl och frys samt att frosta av frysen då och då. 

 Att Välja energimärkt kyl eller frys vilka brukar vara märkta med A, eller A+. 

 Att använda vattenkokare för att koka vatten. 

 Att värma upp små portioner med mikron (Energimyndigheten, 2013j).  

3 Beräkningsmodell  

Samlad data från befintlig statisk sammanställdes i en beräkningsmodell som beräknar 

koldioxidutsläppen från respektive subsektor samt det totala koldioxidutsläppen utifrån mängden 

energianvändning av varje energislag. Beräkningsmodellen genomfördes med hjälp av MATLAB 

där bostadssektorn i Sverige delades upp enligt följande: 

a. småhus, 

b. fritidshus och 

c. flerbostadshus. 

 Energianvändningen för varje subsektor bestämdes i form av: 

a. hushållsel, 

b. driftel, 

c. varmvatten och 

d. uppvärmning. 

 
Mängden koldioxidutsläpp från varje energislag bestämdes enligt ekvationerna 

nedan(Energihandboken, 2013): 

              (1) 

          ,   (2) 

Där Bf och el är bränsleförbrukning respektive elanvändning i KWh,   är emissionsfaktor i 

g/KWh vilket innebär att koldioxidutsläppen,      fås i g. Emissionsfaktorer varierar beroende 

på vilket sort bränsle eller elmix som önskas undersökas, detta innebär att samma mängd 

elanvändning i olika hus kan orsaka olika mängd koldioxidutsläpp beroende på om det är nordisk 

eller svensk elmix.   

3.1 Emissionsfaktor 

Förhållandet mellan koldioxidutsläppet och bränslets eller materialets energiinnehåll, massa eller 

volym anges av emissionsfaktorn. Emissionsfaktor är förhållandet mellan koldioxidutsläppet och 

bränslets eller materialets energiinnehåll. Det anger mängden koldioxidutsläpp i g, som bildas vid 

förbränning av respektive bränsle (Liljelund L-E. & Karlsson, 2004).  
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Det är svårt att bestämma emissionsfaktor för fjärrvärme eftersom det varierar beroende på vilka 
bränslen den produceras med i Sveriges olika regioner, det kan även variera från år till år. På vissa 
ställen produceras fjärrvärme enbart av biobränsle men på vissa andra fjärrvärmeverk används 
naturgas som huvudbränsle. I beräkningsmodellen har en emissionsfaktor för Sverigegenomsnitt 
år 2008(SABO, 2010) använts eftersom statistik saknades för resterande åren, se tabell 11.   

Detsamma gäller för elproduktionen vilket består utav flera kraftslag med olika emissionsfaktorer, 
el från vattenkraft orsakar mycket mindre koldioxidutsläpp jämfört med el som kommer från 
kolkondenskraft. Koldioxidutsläppen i beräkningarna bestäms baserad på nordisk och svensk 
elmix vilket beskriver ett slags genomsnitt av producerade elen. Emissionsfaktor för nordisk 

elmix år 2006-2011 har används(Freden J, 2010) i beräkningsmodellen medan för svensk elmix 

har värdet 20 g/KWh använts(Klimatkompassen, 2013), se tabell 11. 

Tabell 11. Använda emissionsfaktorer i g/KWh i beräkningsmodellen för olika bränslen 

samt nordisk och svensk elmix(Freden J, 2010). 

Olja 309,5 

Torv 390,6 

Naturgas 218,9 

Trädbränsle 10,8 

Biobränsle 32,5 

Fjärrvärme(Sverigegenomsnitt år 2008) 82 

Pellet 16,1 

Värmepump 84,8 

Svensk elmix 20 

Nordiselmix år 2006-2011 114   113,4 84,8 102,1 100 100 

4 Resultat  

Koldioxidutsläppen i miljoner ton år 2011 för småhus, flerbostadshus och fritidshus blir 3,44, 

2,54 och 0,37 enligt beräkningar baserad på nordisk elmix. Totala koldioxidutsläppen från 

bostadssektorn blir därför 6,35 miljoner ton, se tabell 12 .  

Tabell 12. Resultat för totala koldioxidutsläppen från bostadssektorns olika subsektorer 

med beräkningsmetod baserad på nordisk elmix (i miljoner ton), år 2006-2011. 

Subsektor År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 

Småhus 4,82 4,39 3,59 3,88 3,77 3,44 

Flerbostadshus 3,07 2,92 2,60 2,68 2,90 2,54 
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Fritidshus 0,36 0,29 0,22 0,33 0,35 0,37 

Total 8,19 7,60 6,42 6,89 7,02 6,35 

 

Beräkningarna baserad på svensk elmix ger värdena, 1,63, 2,09 och 0,096 miljoner ton för 

småhus, flerbostadshus och fritidshus år 2011. Totala koldioxidutsläpper blir 3,82 miljoner ton, se 

tabell 13.  

Tabell 13. Resultat för totala Koldioxidutsläppen från bostadssektorns olika subsektorer 

med beräkningsmetod baserad på svensk elmix (i miljoner ton), år 2006-2011. 

Subsektor År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 

Småhus 2,35 2,04 1,96 1,84 1,80 1,63 

Flerbostadshus 2,54 2,41 2,25 2,22 2,46 2,09 

Fritidshus 0,074 0,073 0,073 0,087 0,091 0,096 

Total 4,96 4,52 4,28 4,15 4,35 3,82 

 

Uppvärmning och Varmvatten har orsakat 2,59 och 2,11 miljoner ton koldioxidutsläpp i småhus 

respektive flerbostadshus år 2011 enligt beräkningarna baserad på nordisk elmix. För fritidshus 

saknades däremot mer detaljerad statistik för uppvärmning och varmvattenanvändning, se tabell 

14.  

Tabell 14. Resultat för Koldioxidutsläpp från uppvärmning och varmvatten enligt 

beräkningsmetod baserad på nordisk elmix (i miljoner ton), år 2006-2011. 

Subsektor År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 

Småhus 3,92     3,07     2,54     2,81     2,90     2,59 

Flerbostadshus 2,64     2,47    2,24   2,24     2,48     2,11 

 

Beräkningar baserad på svensk elmix ger värdena, 1,47 och 2,01 miljoner ton koldioxidutsläpp för 

små- och flerbostadshus. Koldioxidutsläppen på grund av uppvärmning och 

varmvattenanvändning har minskat sedan 2006 enligt resultaten från beräkningarna, se tabell 15. 

Tabell 15. Resultat för Koldioxidutsläpp från uppvärmning och varmvatten enligt 

beräkningsmetod baserad på svensk elmix (i miljoner ton), år 2006-2011. 

Subsektor År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 

Småhus 2,12 1,81 1,71 1,63 1,63 1,47 
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Flerbostadshus 2,47 2,33 2,16 2,14 2,38 2,01 

 

Hushållsel i små- och flerbostadshus har orsakat år 2011, 0,85 samt 0,42 miljoner ton 

koldioxidutsläpp med hänsyn till nordisk elmix, beräkningar baserad på svensk elmix ger värdena 

0,17 och 0,085. Detaljerad statistik av hushållselanvändning saknades för fritidshus men 

koldioxidutsläppen för totala elanvändningen har bestämts med beräkningsmodellen, se tabell 16 

och 17. 

Tabell 16. Resultat för Koldioxidutsläpp från hushållselanvändning i bostadssektorns 

olika subsektorer med beräkningsmetod baserad på nordisk elmix (i miljoner ton), år 

2006-2011. 

Subsektor År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 

Småhus 1,63     1,32     1,06     1,07     0,87    0,85 

Flerbostadshus 0,43    0,45     0,36     0,44     0,43     0,42 

Fritidshus(totala 

elanvändning) 

0,27     0,26     0,20     0,31     0,32     0,35 

 

Tabell 17. Resultat för Koldioxidutsläpp från hushållselanvändning i bostadssektorns 

olika subsektorer enligt beräkningsmetod baserad på svensk elmix (i miljoner ton), år 

2006-2011. 

Subsektor År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 

Småhus 0,23     0,23     0,25     0,21     0,17     0,17 

Flerbostadshus 0,074     0,080     0,085     0,086     0,085     0,085 

Fritidshus(totala 

elanvändning) 

0,047     0,046     0,046     0,060     0,064     0,069 

5 Diskussion & känslighetsanalys  

Det är väldigt svårt att bestämma det exakta värdet på totala koldioxidutsläppen från 

bostadssektorn i Sverige eftersom alla beräkningar baseras på de bästa tillgängliga data och 

statistik. Detta innebär att genomförda uppskattningar i beräkningsmodellen minskar 

noggrannheten i resultaten som har presenterats. Mera noggranna värden skulle fås om 

emissionsfaktorer för varje år samt för varje bränsle och mer detaljerad statistik över 

energianvändningen i subsektorer hade funnits tillgängliga. Valet av elmix var väldigt avgörande 

för resultatet och värdena skilde sig väldigt mycket beroende på om det var nordisk eller svensk 

elmix som användes i beräkningarna därför har koldioxidutsläppen beräknats baserad på 

emissionsfaktorer för båda elmixen. Totala koldioxidutsläppen har minskat sedan år 2006 enligt 
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resultaten från beräkningsmodellen baserad på både nordisk och svensk elmix. Detta beror på att 

användning av fossila bränslen har minskat de senaste åren, se figur 12 och 13. 

 

Figur 12. Totala Koldioxidutsläppen i miljoner ton från bostadssektorns olika subsektorer med 

beräkningsmetod baserad på nordisk elmix (i miljoner ton), år 2006-2011. 

 

 

Figur 13. Totala Koldioxidutsläppen i miljoner ton från bostadssektorns olika subsektorer med 

beräkningsmetod baserad på svensk elmix (i miljoner ton), år 2006-2011. 

Koldioxidutsläppen på grund av hushållselanvändning har minskat betydligt i småhus medan i 

flerbostads- och fritidshus har mängden ökat eller varit ganska konstant, se figur 14. 
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Figur 14. Koldioxidutsläppen i miljoner ton från hushållselanvändning i bostadssektorns olika subsektorer enligt 

beräkningsmetod baserad på nordisk elmix (i miljoner ton), år 2006-2011. 

Beräkningar baserad på nordisk elmix ger högre värden på koldioxidutsläppen eftersom den 

nordiska elmixen består av större andel fossilt bränsle. Figur 15 visar koldioxidutsläppen på grund 

av hushållselanvändning baserad på svensk elmix.  

 

 

Figur 15. Koldioxidutsläppen i miljoner ton från hushållselanvändning i bostadssektorns olika subsektorer enligt 

beräkningsmetod baserad på svensk elmix (i miljoner ton), år 2006-2011. 

Fossila bränslen har högre emissionsfaktorer vilket innebär att dessa orsakar mer 

koldioxidutsläpp, därför har minskning av oljeanvändning i bostadssektorn undersökts med 

beräkningsmodellen. Koldioxidutsläppen minskar från 6,35 till 5,59 miljoner ton år 2011 med 

användning av emissionsfaktor för nordisk elmix i beräkningarna, om ingen olja används vid 

uppvärmning av subsektorer, se figur 16. 
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Figur 16. Jämför totala koldioxidutsläppen i miljoner ton från bostadssektorn med eller utan oljeanvändning. 

Koldioxidutsläppen minskar från 3,82 till 3,42 miljoner ton år 2011 med användning av 

emissionsfaktor för svensk elmix i beräkningarna, om oljeanvändningen i alla subsektorer sätts 

lika med noll, se figur 17. 

 

Figur 17. Jämför totala koldioxidutsläppen i miljoner ton från bostadssektorn med eller utan oljeanvändning. 

Enligt problemformuleringen skulle eventuella skillnader mellan koldioxidutsläpp från hyresrätter 
och bostadsrätter undersökas men det saknades statistik för energianvändningen i dessa bostäder. 
Detta innebär att inga beräkningar genomfördes för skillnaden mellan hyres- och bostadsrätter 
men de möjliga antagandena kring detta förklaras här.                                                                                                          

Hyresrätt innebär att lägenheten hyrs ut av en fastighetsägare medan i bostadsrättsföreningen ägs 

fastigheten gemensamt av dem som bor i den. Skillnaden mellan bostadsrätt och hyresrätt som 

kan vara avgörande för energianvändningen samt koldioxidutsläppet är att i bostadsrätt har man 

större frihet när det gäller renoveringar, val av elavtal, måla, tapetsera och bygga om lägenheten 

trots det krävs det styrelsens medgivande för större ingrepp (HSB, 2013b). Reparation av trasiga 



-35- 
 

utrusningar i hyresrätter är däremot kostnadsfria och hyresvärden sköter 

reparationen(InfoSverige, 2013). Detta innebär att i bostadsrätter har man större frihet och 

möjlighet att välja miljövänliga produkter samt avtal för att minska koldioxidutsläppen. 
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Bilagor 

- Bilaga 1 

Matlab-kod för beräkningsmodellen. 

%Beräkningsmodel för uppskattning av Koldioxidutslöppen Från Bostadssektorn 
% Asal Mohsenchian, Dalia Sabri Slewa 
% 2013-04-10 
clear all, close all  
%--------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

  
tid=[2006 2007 2008 2009 2010 2011]; 

  
%Statistik för uppvärmning, varmvatten, hushållsel och driftel för småhus 
tera=1000000000; 

  
elsmahus1=[[20.712 19.643 20.024 20.363 24.622  22.574]*tera]; % 

elanvändning i Småhus, TWh, år 2006-2011(användning över 10 000 kWh) 
elsmahus2=[[5.576 5.510 5.144 4.498 0 0]*tera]; % elanvändning i Småhus, 

TWh,år 2006-2011 (användning högst 10 000 kWh) 
elsmahustot= elsmahus1+elsmahus2; %(data saknas för senaste år så länge ska 

kompleteras senare) 

  

  
% Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus uppdelad på 

energibärare år 2006-2011 i 
% TWh (exklusive hushållsel). 
uppsmahusel=[[14.8 13.5 12.7 14.4 15.9 14.1]*tera]; 
uppsmahusBio=[[10.3 11.1 11.4 13.0 12.4 12.0]*tera]; 
uppsmahusfjarvarme=[[4.4 3.9 5.1 4.9 5.5 5.8]*tera]; 
uppsmahusolja=[[3.4 2.6 2.0 1.5 1.3 0.9]*tera]; 
uppsmahusnaturgas=[[0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1]*tera];  
uppsmahusnaturvarme=[[0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2]*tera]; 
uppsmahustot= 

uppsmahusel+uppsmahusBio+uppsmahusfjarvarme+uppsmahusolja+uppsmahusnaturgas

+uppsmahusnaturvarme;  
hushallselsma=elsmahustot-uppsmahusel; 

  

  

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 
%Statistik för uppvärmning, varmvatten, hushållsel och driftel för 
%fritidshus 

  
elfritidshus=[[2.365 2.289 2.320 2.998 3.224 3.451]*tera]; % elanvändning i 

fritidshus, TWh,år 2006-2011 

  
% Energianvändning  i   fritidshus  under   mätperioden 1   september   

2010    –   31  augusti  
%2011   efter   energislag(TWh).(data saknas för tidigare år så länge ska 

hitta senare) 
oljafritidshus= 0.048*tera; 
Vedfritidshus=1.062*tera; 
Pelletfritidshus=0.027*tera; 
Spanfritidshus=0.001*tera; 



-42- 
 

energifritidshustot=oljafritidshus+Vedfritidshus+Pelletfritidshus+Spanfriti

dshus; 

  

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 
%Statistik för uppvärmning, varmvatten, hushållsel och driftel för 
%flerbostadshus 

  
elflerbostad1=[[1.196 1.131 1.268 1.396 5.5325 5.56575]*tera]; 

%elanvändning i Flerbostadshus, direktleverans,  TWh, år 

2006,2007,2008,2009(användning över 5000 kWh) 
elflerbostad2=[[4.441 4.347 4.198 4.203 0 0]*tera]; %elanvändning i 

Flerbostadshus, direktleverans,  TWh, år 2006,2007,2008,2009(användning 

högst 5000 kWh) 
elflerbostadtot= elflerbostad1+elflerbostad2; 
%Kollektivleveranser till flerbostadshus avser även gemensamma anordningar 

(tvättstugor, trapplyse,  
%hissar, värmecentraler etc.). Vid direktleveranser ingår däremot denna del 
%i posten fastighetsförvaltning. (data saknas för senaste år så länge ska 

kompleteras senare) 

  
% Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbustadshus uppdelad 

på energibärare år 2006-2011 i 
% TWh (exklusive hushållsel).  

  
uppflerbostadel=[[1.90 1.50 1.20 1.30 1.27 1.32]*tera]; 
uppflerbostadBio=[[0.20 0.23 0.21 0.24 0.18 0.17]*tera]; 
uppflerbostadfjarvarme=[[24.30 24.50 23.60 23.41 26.70 22.20]*tera]; 
uppflerbostadolja=[[1.10 0.70 0.50 0.41 0.38 0.36]*tera]; 
uppflerbostadnaturgas=[[0.40 0.30 0.20 0.25 0.17 0.20]*tera];  

  
uppflerbostadhustot= 

uppflerbostadel+uppflerbostadBio+uppflerbostadfjarvarme+uppflerbostadolja+u

ppflerbostadnaturgas; 
hushallselflerbostad=elflerbostadtot-uppflerbostadel; 

  
%--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

  
%värmevärde och emissionsfaktor for olika enegislag 
%Emissionsfaktor CO2(g/kWh bränsle) (Emissionsfaktorer med 

livscykelperspektiv för energibärare och kraftslag 
%från Statistikblad emissionsfaktorer, KTH (2008). KTH har i 
%sina beräkningar hämtat information från Uppenberg m.fl. (2001) samt 

Naturvårdsverket (2006).  

  
emissionKarnkraft=11.2; 
emissionStenkol=346.3+64; %  förbränning+produktion och distribution   
emissionEldningsolja=288.6+21; % förbränning+produktion och distribution   
emissionTorv=390.6; 
emissionNaturgas=218.9 ;  
emissionVattenkraft=5.0;  
emissionVindkraft=6.5; 
emissionTradbransle=10.8;  
emissionAvfall=95.4;  
emissionBioolja=32.5;  
emissionTallbecksolja=79.2;  
emissionGasol= 245.2;   
emissionStadsgas=279.0;  
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emissionBensin=280.4; 
emissionfjarvarme=82; % Svergigesgenomsnitt g/KWh 2007-2008 
emissionpellet=16.1; 
emissionvarmepump=84.8; 

  

  
% Emissionsfaktor för elproduktion 

  
emissionelnordiskmix=[114 113.4 84.8 102.1 100 100]; % emissionsfaktor i 

g/KWh år 2006-2009 
emissioneleuropeiskmix=415; % emissionsfaktor i g/KWh, medelvärde 
emissionvindkraft=0; 
emissionelsvensk=20; % emissionsfaktor i g/KWh medelvärde 
emissionsgronmarkt=[100 70 85]; % emissionsfaktor i g/KWh år 2007-2009 

  
%Värmevärde(GJ/ ton, m3) 

  
% varmevardebio=; 
% varmevardeolja=35.82; 
% varmevardenaturgas=35.964; 
% varmevardenaturvarme=; 
% varmevardeKarnkraft=; 
% varmevardeStenkol=27.2;  
% varmevardeEldningsolja=35.8;   
% varmevardeTorv=; 
% varmevardeNaturgas=;  
% varmevardeVattenkraft=;  
% varmevardeVindkraft=; 
% varmevardeTradbransle=;  
% varmevardeAvfall=;  
% varmevardeBioolja=;  
% varmevardeTallbecksolja=;  
% varmevardeGasol= 245.2;   
% varmevardeStadsgas=16.75;  
% varmevardeBensin=32.56; 
% varmevardefjarvarme=; 
% varmevarderaolja=42.75;  

  
%--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 
% Ekvationer för beräkning av koldioxidutsläppen 

  
% Utslappbransle= Bransleforbrukning*varmevarde*emissionsfaktor (kg/GJ); % 

utsläpp i kg 
% Utslappel=Elforbrukning*emissionsfaktor2; 
%--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 
%koldioxidutsläpp från småhus 

  

  
utslappelsmahusnordiskel=elsmahustot.*emissionelnordiskmix; 
utslappelsmahussvenskel=elsmahustot.*emissionelsvensk; 

  
utslappuppsmahuselnordisk=uppsmahusel.*emissionelnordiskmix; 
utslappuppsmahuselsvensk=uppsmahusel.*emissionelsvensk; 
utslappuppsmahusBio=uppsmahusBio.*emissionBioolja; 
utslappuppsmahusfjarvarme=uppsmahusfjarvarme.*emissionfjarvarme; 
utslappuppsmahusolja=uppsmahusolja.*emissionEldningsolja*0; 
utslappuppsmahusnaturgas=uppsmahusnaturgas.*emissionNaturgas;  
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utslappuppsmahusnarvarme=uppsmahusnaturvarme.*emissionvarmepump; 

  
utslappuppsmahustotnord= 

utslappuppsmahuselnordisk+utslappuppsmahusBio+utslappuppsmahusfjarvarme+uts

lappuppsmahusolja+utslappuppsmahusnaturgas+utslappuppsmahusnarvarme;  

  
utslappuppsmahustotsvensk= 

utslappuppsmahuselsvensk+utslappuppsmahusBio+utslappuppsmahusfjarvarme+utsl

appuppsmahusolja+utslappuppsmahusnaturgas+utslappuppsmahusnarvarme; 

  
utslapphushallselsmanordisk=hushallselsma.*emissionelnordiskmix 
utslapphushallselsmasvensk=hushallselsma.*emissionelsvensk 

  
utslapptotsmahusnord=utslappuppsmahustotnord+utslapphushallselsmanordisk; 
utslapptotsmahusvensk=utslappuppsmahustotsvensk+utslapphushallselsmasvensk; 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 
%koldioxidutsläpp från flerbostadshus 

  
utslappelflerbostadshusnordiskel=elflerbostadtot.*emissionelnordiskmix; 
utslappelflerbostadsvenskel=elflerbostadtot.*emissionelsvensk; 

  
utslappuppflerbostadelnordisk=uppflerbostadel.*emissionelnordiskmix; 
utslappuppflerbostadelsvensk=uppflerbostadel.*emissionelsvensk; 
utslappuppflerbostadBio=uppflerbostadBio.*emissionBioolja; 
utslappuppflerbostadfjarvarme=uppflerbostadfjarvarme.*emissionfjarvarme; 
utslappuppflerbostadolja=uppflerbostadolja.*emissionEldningsolja*0; 
utslappuppflerbostadnaturgas=uppflerbostadnaturgas.*emissionNaturgas;  

  

  
utslappuppflerbostadtotnord= 

utslappuppflerbostadelnordisk+utslappuppflerbostadBio+utslappuppflerbostadf

jarvarme+utslappuppflerbostadolja+utslappuppflerbostadnaturgas;  

  
utslappuppflerbostadtotsvensk= 

utslappuppflerbostadelsvensk+utslappuppflerbostadBio+utslappuppflerbostadfj

arvarme+utslappuppflerbostadolja+utslappuppflerbostadnaturgas; 

  
utslapphushallselflerbostadnordisk=hushallselflerbostad.*emissionelnordiskm

ix; 
utslapphushallselflerbostadsvensk=hushallselflerbostad.*emissionelsvensk; 

  
utslapptotflerbostadhusnord=utslappuppflerbostadtotnord+utslapphushallselfl

erbostadnordisk 
utslapptotflerbostadsvensk=utslappuppflerbostadtotsvensk+utslapphushallself

lerbostadsvensk 
%--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 
%koldioxidutsläpp från fritidshus 

  
utslappelfritidshusnordiskel=elfritidshus.*emissionelnordiskmix; 
utslappelfritidshussvenskel=elfritidshus.*emissionelsvensk; 

  
utslappfritidshusolja=oljafritidshus.*emissionEldningsolja*0; 
utslappfritidshusved=Vedfritidshus.*emissionTradbransle; 
utslappuppfritidshuspellet=Pelletfritidshus.*emissionpellet; 
utslappuppfritidshusspan=Spanfritidshus.*emissionNaturgas; 



-45- 
 

utslappfritidstotenergi=utslappfritidshusolja+utslappfritidshusved+utslappu

ppfritidshuspellet+utslappuppfritidshusspan; 

  
utslapptotfritidshusnord=utslappelfritidshusnordiskel+utslappfritidstotener

gi 
utslapptotfritidshussvensk=utslappelfritidshussvenskel+utslappfritidstotene

rgi 

  
%--------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 
%Resultat 

  
utslapptotbostadssektornord=utslapptotfritidshusnord+utslapptotflerbostadhu

snord+utslapptotsmahusnord 
utslapptotbostadssektorsvensk=utslapptotfritidshussvensk+utslapptotflerbost

adsvensk+utslapptotsmahusvensk 

   

  
% källor  
%http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BO0801_2012A01_BR_BO01BR1201.pd

f 
%http://energihandbok.se/x/a/i/10214/Berakning-av-koldioxidutslapp-for-

olika-energislag.html 
%http://energihandbok.se/x/a/i/10127/Tabell-over-varmevarde-och-densitet-

for-nagra-vanliga-branslen.html 
%Energistatistik för småhus 2011 
%http://www.smed.se/wp-content/uploads/2012/01/Uppdatering-av-

klimatrelaterade-emissionsfaktorer.pdf 
%http://energimyndigheten.se/PageFiles/110/Bilaga%201_Uppskattning-

minskning-vaxthusgasutslapp.pdf 
%http://www.klimatkompassen.se/index.php?id=348257 
%http://www.pelletsforbundet.se/sites/publicfiles/ivl_vaxthusgasemissioner_

for_svensk_pelletsproduktion.pdf 

 


