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SMED är förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, och är ett samarbete mellan  IVL Svenska 

Miljöinstitutet, Statistiska centralbyrån( SCB) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

(SMHI). SMED bildades i början av 2001 med syftet att långsiktigt samla och utveckla kompetensen inom 

emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete inom olika områden, bland annat som ett svar på 

Naturvårdsverkets behov av att redan under 2001 upprätta ett svenskt datavärdskap för utsläpp till luft. 

SMED-samarbetet omfattar följande områden: 

• Utsläpp till luft 

• Utsläpp till och belastning på vatten 

• Avfall 

• Utsläpp och användning av farliga ämnen 

Arbetet inom området utsläpp till och belastning på vatten genomförs i samarbete med Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU). 

Målsättningen med samarbetet inom SMED och SMED&SLU är att utveckla och driva nationella 

emissionsdatabaser och att kunna genomföra uppgifter relaterade till dessa. Kundbasen är tänkt att 

omfatta både nationella, regionala och lokala myndigheter samt luft- och vattenvårdsförbund och 

näringsliv. Dessa kan genom samarbetet inom SMED erbjudas en attraktiv återföring av resultat inom ett 

större område än tidigare. Konsulttjänster kommer att utvecklas både för nationella och internationella 

uppdrag. 
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Sammanfattning 

En metodik för att beräkna variationer i de svenska fossila CO2-utsläppen från uppvärmning, 
som beror på avvikelser från normala väderförhållanden, har tagits fram. Resultat från denna 
studie har bl.a. inkluderats i Sveriges tredje Nationalrapport om klimatförändringar (2001) 
samt i Sveriges årliga internationella rapportering till Klimatkonventionen (UNFCCC) 
avseende data för åren 1999-2002. I denna studie har beräkningar gjorts för vart och ett av 
åren 1990-2002 samt för en 30-årig normalperiod 1965-95. Vädrets samlade betydelse för 
uppvärmningsbehovet av byggnader har beräknats månadsvis för ett stort antal platser i 
Sverige med hjälp av modellen ENLOSS, som utvecklats vid SMHI, se bl.a. Taesler (1986) 
och CADET Energy Efficiency (1999). ENLOSS är en modell som detaljerat beräknar 
energiåtgång för uppvärmning av byggnader med hänsyn tagen till temperatur, vind, 
molnighet, solhöjd och luftens grumlighet (påverkar instrålningen). ENLOSS beräknar en s.k. 
ekvivalent temperatur som tar hänsyn till väderparametrarna i samverkan med byggnadens 
läge, egenskaper och användningssätt. Med utgångspunkt från denna ekvivalenta temperatur 
beräknas sedan ett Energi-Index, som är ett mått på hur mycket energi som krävs för att värma 
upp en specifik byggnad till normal rumstemperatur (+21˚C) i förhållande till vad som behövs 
för motsvarande tidsperiod under normala väderförhållanden.  
 
Samtliga beräkningar av normalårskorrigering har gjorts för en ”standardfastighet” med 
följande egenskaper: 
• Representerar blandad bebyggelse 
• Mekanisk ventilation 
• Värmebehovet för varmvatten ej inkluderat 
• Värme från belysning, personer i byggnaden, elektrisk utrustning o. dyl. har 

schablonmässigt räknats bort från värmebehovet 
• Tidskonstant 24h för beskrivning av värmelagring i byggnaden. 
 
Med utgångspunkt från ENLOSS-modellens beräkningar av uppvärmningsbehovet på ett stort 
antal platser har en geografisk fördelning av uppvärmningsbehovet över Sverige bestämts 
med hjälp av s.k. optimal interpolation. Detta har gjorts månadsvis och därefter adderats till 
årsvärden. Dessa geografiska kartläggningar har sedan utnyttjats för att beräkna 
uppvärmningsbehovet årsvis, viktat mot befolkningsfördelningen, inom varje enskilt län. 
Denna information ger i sin tur underlag för att för varje år bestämma ett länsspecifikt Energi-
Index. På detta sätt normerade värden för uppvärmningsbehovet för varje län, tillsammans 
med SCB:s siffror avseende den faktiska länsvisa uppvärmning av fastigheter med olika 
bränslen, har legat till grund för de beräknade normalårskorrigeringarna av fossil CO2-
emission för varje år under perioden 1990-2002. SCB:s siffror utgår från de s.k. regionala 
energibalanserna, som summerat för alla län, utgör Sveriges årliga energibalanser. Sveriges 
årliga energibalanser, minskat med flygets bunkring och korrigerat med s.k. statistisk 
differens, ligger i sin tur till grund för Sveriges ”Reference Approach” i UNFCCC-
rapporteringen.  
 
I denna studie har beräkningar gjorts för två olika val av marginalbränsle (det bränsle som 
skulle använts/inte använts om vädret varit normalt), dels ”olja”, dels ”aktuell bränslemix” i 
resp. län för studerat år. Skillnaden mellan dessa båda alternativ var liten för de första åren 
under 1990-talet, men har därefter ökat. De normalårskorrigerade värdena som hittills 
rapporterats till Klimatkonventionen har baserats på olja som marginalbränsle.   
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För samtliga år under perioden 1990-2002, utom 1996, har den summerade 
normalårskorrigerade fossila CO2-emissionen från uppvärmning varit större än den verkliga. 
För år 1990, som är ett referensår i det internationella förhandlingsarbetet, var skillnaden 
mellan verklig och normalårskorrigerad emission stor. Den normalårskorrigerade emissionen 
var då drygt 3 miljoner ton större än den verkliga, vilket motsvarade ca 15%. År 2000 var 
motsvarande normalårskorrigerade emission ca 2,9 miljoner ton större, vilket innebar att den 
normalårskorrigerade emissionen var hela ca 25% större än den verkliga. I båda fallen antages 
olja som marginalbränsle. Båda dessa år var betydligt varmare än normalt. 

Summary 

A method is developed to estimate the variations, caused by changes in meteorological 
conditions compared to normal, of the Swedish fossil CO2-emissions associated with 
domestic and other building heating. The result from this study has been included in Sweden´s 
third national communication on Climate Change, 2001, and in the Swedish yearly reports to 
UNFCCC concerning data for the years 1999-2002. Calculations have been performed for 
each year during the period 1990-2002 and also for a 30-year normal period 1965-1995. The 
weather influence of heating demand for buildings have been calculated monthly for a number 
of places in Sweden based on the model ENLOSS, which has been developed at SMHI, see 
e.g. Taesler (1986) and CADET Energy Efficiency (1999). This model can be used to 
calculate in detail the energy demand for heating of different types of buildings with regard to 
surrounding air temperature, wind speed and direction, cloudiness, sun elevation and turbidity 
(affecting incoming radiation). Using ENLOSS an i.e. equivalent temperature can be 
calculated which takes all effects from the different weather parameters into consideration 
combined with information about site and characteristics and use of the building. Based on 
this equivalent temperature an Energy-Index is subsequently calculated, being a measure of 
the amount of energy needed to heat a specific building to normal room temperature (+21˚C) 
compared to what is needed during a corresponding time period with normal weather 
conditions.  
 
All calculations of corrections of energy demand to normal weather conditions have in this 
study been performed using a “standard building” with the following characteristics: 
• Representing a mixed type of buildings 
• Mechanical ventilation 
• Energy for hot water production not included 
• Energy from lighting, people within the building, electric equipment etc. has been 

subtracted in a conventional way from the energy demand 
• A time constant of 24h is used to describe the heat storage within the building. 
 
Based on ENLOSS-model calculations of the energy demand using meteorological data for a 
large number of places over Sweden, a geographical distribution of the energy demand over 
the whole of Sweden has been determined by means of optimum interpolation technique. This 
has been done on a monthly basis and thereafter been added to yearly values weighted 
towards the distribution of population within each county in Sweden. This information is then 
used to calculate a county-specific Energy-Index for each year, which combined with energy 
statistics from SCB regarding each county, has been the basis for calculations of normal 
weather corrections of fossil CO2-emissions for each year during the period 1990-2002. 
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In this study calculations have been performed for two different assumption of marginal fuel 
(the fuel which should have been used/not used in case the weather had been normal): “oil” 
and “actual mix of fuel within each county”. The differences between these two alternatives 
were small during the first years of the 1990-ies, but have increased for later years. The 
normal weather-corrected data reported to UNFCCC has - so far - been based on the 
assumption on oil as marginal fuel.  
  
For all years during the 1990-2002 period, except for 1996, the normal weather-corrected 
fossil CO2-emissions for Sweden have been larger than the real emissions. For 1990, which is 
a reference year in the international negotiations, the normal weather-corrected emission was 
15% larger than the real emission. 

Förord 

Initiativ till denna studie togs redan år 2000 av Naturvårdsverket (NV), som också svarade för 
finansieringen samt arrangerade ett arbetsseminarium då flera förslag till värdefulla 
förbättringar framkom. En första remissutgåva av rapporten från studien utgavs 2001 av 
SMED. Remissutgåvan innehåller metodbeskrivning samt beräkningar av normalårs-
korrigering för åren 1990-1999. En sammanställning av remissvaren gjordes av NV, men inga 
förändringar infördes i metodiken vid beräkningar av normalårskorrigering för 2000, 2001 
och 2002 års data. 
 
Denna rapport baseras, vad gäller såväl metodik, text som resultat för åren 1990-1999, på 
remissutgåvan. Kompletteringar har gjorts med resultat för åren 2000-2002 baserade på 
samma metodik. Den energistatistik, som beräkningarna baseras på, har tagits fram av SCB. 
Metodiken för detta redovisas separat av Edmund Kurt, SCB, i bilaga 1. GIS-bearbetningarna 
i studien har utförts av Jenny Andersson avseende normalårsperioden samt 1990-1999 års 
data och av Jens Johanson för 2000-2002 års data.  
   
NV avser att under hösten/vintern 2004/2005, med utgångspunkt från denna rapport samt 
remissvaren, utreda möjligheterna att ytterligare förfina beräkningarna av normalårs-
korrigering. De delar som främst kommer att utredas är marginalbränslets sammansättning, 
dels generellt dels dess beroende av import/export av el. 
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1 Bakgrund 

Hotet om klimatförändringar till följd av en förstärkt växthuseffekt, orsakad av ökande halter 
av s.k. växthusgaser i atmosfären, är en mycket viktig miljöfråga. Varje land har därför en 
skyldighet att årligen sammanställa information om de totala nationella utsläppen av de olika 
växthusgaserna och rapportera internationellt, bl.a. till IPCC. Koldioxid (CO2) är den klart 
viktigaste växthusgasen. Det är endast den koldioxid som har sitt ursprung i fossila bränslen, 
som är av intresse i detta sammanhang. Koldioxid från biobränslen förutsätts snabbt återgå till 
biosfären i ett kretslopp och inte påverka växthuseffekten. I Sverige är det årliga utsläppet av 
fossil CO2 till en betydande del orsakat av energiproduktion för uppvärmning, som i sin tur är 
beroende av väderförhållandena i Sverige under det aktuella året. 

2 Syfte 

Det svenska koldioxidutsläppets väderberoende medför att det finns ett behov av att, utöver 
en sammanställning av de faktiska CO2-emissionerna från svenska källor, även ta fram 
information om hur stort det svenska CO2-utsläppet p.g.a. uppvärmningsbehovet skulle ha 
varit under ett normalt väderår. Uppvärmningsbehovet beror givetvis på temperatur-
förhållandena, men även flera andra meteorologiska variabler som t.ex. vind samt 
kombinationen av solhöjd och molnighet spelar en viktig roll. Denna studie har begränsats till 
att endast omfatta normalårskorrigering av CO2-utsläpp från uppvärmning, vilket är det 
emissionsslag som varierar tydligast med väderförhållandena. Men även CO2-utsläpp från 
andra aktiviteter, som t.ex. trafik, torde i någon mån vara väderberoende. Dessutom är 
givetvis naturliga källor och sänkor väderberoende. 
 
Denna studie startades med syfte att ta fram en metodik för att beräkna variationer i de 
svenska CO2-utsläppen från uppvärmning, som beror på avvikelser från normala 
väderförhållanden. Avsikten var att få fram en metod som skulle ersätta det av 
Naturvårdsverket tidigare utnyttjade förfarandet för normalårskorrigering (Grafström, 1996) 
för såväl tidigare studerade år från 1990 och framåt, som för framtida beräkningar. Detta syfte 
har till en del redan uppnåtts. Resultaten från de nedan redovisade beräkningarna för vart och 
ett av åren 1990-2002 och för en 30-årig normalperiod 1965-95, tillsammans med 
sammanställningar av de faktiska CO2-emissioner från svenska källor, har för åren 1999-2002 
inkluderats i Sveriges årliga sammanställningar till Klimatkonventionen av svenska utsläpp av 
växthusgaser. Dessutom har delar av denna rapport inkluderats i Sveriges tredje 
Nationalrapport om klimatförändringar (2001).   

3 Metodik 

3.1 Modell för beräkning av energiåtgång för uppvärmning 

Vädret har en stor inverkan på byggnaders värmebehov. Vädrets samlade betydelse för 
energiåtgången i byggnader har i den här studien beräknats månadsvis för en rad platser i 
Sverige med hjälp av modellen ENLOSS, som utvecklats vid SMHI, se bl.a. Taesler (1986) 
och CADET Energy Efficiency (1999). Detta är en modell som detaljerat beräknar energi-
åtgång för uppvärmning av byggnader med hänsyn tagen till temperatur, vind, molnighet, 
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solhöjd och luftens grumlighet (påverkar instrålningen). Ytterligare några väderparametrar 
ingår men har liten betydelse. ENLOSS beräknar en s.k. ekvivalent temperatur som tar hänsyn 
till väderparametrarna i samverkan med den specifika byggnadens läge, egenskaper och 
användningssätt. Från denna ekvivalenta temperatur beräknas sedan ett Energi-Index, som är 
ett mått på hur mycket energi som krävs för att värma upp en specifik byggnad till normal 
rumstemperatur (+21˚C) i förhållande till vad som behövs för motsvarande tidsperiod under 
normala väderförhållanden. Energi-Index framräknade med ENLOSS-modellen utnyttjas idag 
kommersiellt i Sverige för optimering av ekonomi, funktion och komfort vad gäller 
fastigheters energi- och effektbehov.  
 
Samtliga beräkningar i denna studie har gjorts för en ”standardfastighet” med följande 
egenskaper: 
• Representerar blandad bebyggelse (avsedd för s.k. Ortsindex) 
• Mekanisk ventilation 
• Värmebehovet för varmvatten ej inkluderat 
• Värme från belysning, personer i byggnaden, elektrisk utrustning o. dyl. har 

schablonmässigt räknats bort från värmebehovet 
• Tidskonstant 24h för beskrivning av värmelagring i byggnaden 
 
Genom att samtliga modellberäkningar har gjorts för samma ”standardfastighet”, oavsett 
vilket år eller vilken plats beräkningarna avser, kan en normering göras av 
uppvärmningsbehovet. En sådan normering, som benämns Energi-Index, erhålls genom att 
dividera absolutvärdet för uppvärmningsbehovet för en viss månad eller visst år, med 
motsvarande absolutvärde för normalperioden. Normalperioden definieras i avsnitt 3.2 nedan. 
De relativa skillnader i uppvärmningsbehovet, som på detta sätt beräknas, har betydligt 
mindre osäkerhet än de framräknade absolutvärdena av energiåtgången för uppvärmning. 
Normalårskorrigeringen för CO2-utsläppet, som beräknas i denna studie, bygger helt på 
normerade värden, dvs. Energi-Index, av uppvärmningsbehoven framräknade separat för varje 
län i Sverige. 

3.2 Meteorologiska data 

Studien syftar till en normalårskorrigering av Sveriges uppvärmningsbehov för år 1990 och 
framåt, varför beräkningar med ENLOSS-modellen behöver göras med meteorologiska indata 
från såväl en 30 års normalperiod, i  detta fall har vi valt 1965-1995, som för vart och ett av 
de år som ska studeras närmare, 1990-2002. Meteorologiska data för var tredje timma för 
dessa perioder har utnyttjats som underlag för modellberäkningarna med ENLOSS-modellen.  
 
Vi antar att de meteorologiska förhållandena under den 30 åriga normalperioden kan utnyttjas 
för att beräkna det normala uppvärmningsbehovet i alla olika delar av Sverige. För dessa 
normalberäkningar har vi haft tillgång till 87 meteorologiska synopstationer, med 
observationer var tredje timme, se figur 1a. Samtliga dessa 87 stationer har funnits under hela 
normalperioden och alltså även under de första åren, 1990-1995, i den period som studerats 
mera i detalj. 
 
Under mitten av 1990-talet gjordes en omfattande omstrukturering av de svenska 
meteorologiska observationerna. Ett stort antal synopstationer lades ner och ersattes delvis av 
automatstationer, delvis av olika typer av fjärranalys. Fr.o.m. år 1996 saknas därför en stor del 
av de 87 synopstationer som ingår i den meteorologiska databasen för normalårs-
beräkningarna. Det innebär ett homogenitetsbrott i tillgängliga meterologiska data. Vi har 
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alltså inte kunnat utnyttja stationsnät ”synop87”, figur 1a, för samtliga år som vi vill studera. 
Fr.o.m. 1996 finns endast ett glest nät med 20 synopstationer att tillgå, se ”synop20” i figur 
1b. Samtliga dessa 20 synopstationer ingår också i den 30-åriga normalperioden 1965-95. 
Fr.o.m. 1998 finns en ny typ av väderdata tillgängliga, vilka är baserade på ett numeriskt 
system för mesoskaliga meteorologiska analyser. Dessa väderdata har framtagits genom en 
s.k. optimum interpolation (OI) metod, där all tillgänglig väderinformation från manuella och 
automatiska stationer samt fjärranalysobservationer inkluderats, se Häggmark et. al. (2000). 
Baserat på de mesoskaliga analyserna har nödvändiga meteorologiska data extraherats för 192 
orter i Sverige, se figur 1c. Data från dessa 192 platser utnyttjas, oberoende av denna studie, 
kommersiellt för energiplanering. Orternas geografiska fördelning återspeglar därför enbart 
var de kommersiella kunderna finns, ingen som helst optimering av valet av orter har gjorts 
med hänsyn till behov inom den nu aktuella studien. Dessa orter kallas fortsättningsvis för 
”mesanorter”. 

Synop 87 Mesan 192Synop 20

 
Figur 1.  Stationskartor som visar utnyttjade meteorologiska stationsnät: a) 87 st synopstationer tillgängliga 

för normalperioden 1965-1995 samt för de individuella åren 1990-1995; b) 20 st synopstationer 
tillgängliga för såväl normalperioden 1965-1995 som för de individuellt studerade åren 1990-2002; 
c) 192 st orter för vilka meteorologiska data extraherats från mesoskaligt analyserade 
meteorologiska fält för åren 1998-2002. 

 
Det homogenitetsbrott i meterologiska data som finns utgör ett problem och studeras därför 
speciellt, se avsnitt 3.4 nedan.  

3.3 Geografisk kartläggning av energibehovet 

Resultat från ENLOSS-modellen ger information om energibehovet, uttryckt i ”ekvivalenta 
graddagar” för ett antal olika stationer/platser, men saknar en geografiskt yttäckande 
information. För detta projekt och för en rad andra syften, är det emellertid värdefullt att ha 
tillgång till en geografisk kartläggning av energibehovsvärdena. En sådan geografisk analys 
ger värdefull information också på platser där observationer saknas. 
 
För att göra sådana analyser har vi utnyttjat - i princip - samma beräkningsmetodik som ligger 
till grund för de mesoskaliga meteorologiska analyserna (Häggmark et. al., 2000). Analyserna 
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bygger på optimal, eller som den också kallas, statistisk interpolation. Metoden används 
mycket i meteorologiska sammanhang, bl.a. för att skapa initialfält för numeriska väder-
prognosmodeller. Optimal interpolation (OI) innebär att en s.k. första gissning modifieras 
med hjälp av olika observationer. Observationerna kan få olika vikt beroende på 
mätnoggrannhet, representativitet, m.m. Strukturfunktioner beskriver hur observationers 
representativitet avtar med avståndet. Detta kan tas fram ur ett stort statistiskt material. 
 
Analyser med OI ger en möjlighet att på ett konsistent och så optimalt sätt som möjligt 
kombinera information från ett antal olika observationssystem. I det här fallet har vi dock 
gjort en förenklad analys, eftersom vi endast har tillgång till energibehovsvärden från 
ENLOSS-beräkningarna. I nuvarande studie baseras t.ex. första gissningen på en enkel 
metodik där varje station har en vikt som är proportionell mot 1/r där r anger avståndet från 
beräkningspunkten till stationen. Vi har även valt strukturfunktioner som beskriver 
avståndsberoendet utan att göra några detaljerade statistiska undersökningar. Detta kan 
medföra en något försämrad kvalitet på de erhållna energibehovsanalyserna, speciellt i 
områden med ett glest stationsnät. Nedan belyses betydelsen av vissa av dessa förenklingar. 
En fullständig studie, där första gissning och strukturfunktioner bestäms omsorgsfullt, kräver 
emellertid mera resurser än som varit tillgängligt för detta projekt. En sådan förbättring kan 
dock mycket väl göras vid ett senare tillfälle. Liknande OI-analyser utnyttjas även i MATCH-
Sverige modellen (Persson et.al. 1995), som ingår i den nationella miljöövervakningen. Där 
utnyttjas tekniken för en form av förenklad dataassimilation av observerade föroreningshalter 
i luft och nederbörd. OI-analyserna i denna studie har därför gjorts i MATCH-Sverige 
modellens område och rutnät. 
 
Några exempel på normalårsanalyser, baserade på OI, av uppvärmningsbehovet framgår av 
Figurerna 2-3. Analyserna som redovisas har gjorts för hela MATCH-Sverige modellens 
område, baserade på de 87 stationer som framgår av Figur 1a. Det innebär alltså att analyserna 
har gjorts utan tillgång till stationsdata utanför svenskt landområde. OI-analyserna ger 
information även för sådana områden som saknar indata, men vi kan notera att t.ex. Själland 
har något högre analyserat energibehov än Skåne och norra Finland något lägre analyserat 
energibehov än norra Sverige. Dessa skillnader är inte säkerställda utan beror på att indata 
saknas för Danmark och Finland. I de normalårskorrigeringar som redovisas nedan utnyttjas 
dock endast OI-analyser över svenskt landområde, som täcks av ett någorlunda jämnt fördelat 
stationsnät. Analyserna över Sverige är därför av betydligt högre kvalitet än över Danmark 
och Finland. 
 
OI-analyserna ger inte en exakt lösning avseende den geografiska fördelningen, utan 
variationer kan erhållas beroende på t.ex. antal stationer, hur stationerna är placerade, 
individuella mätvärden och givetvis beroende på de s.k. strukturfunktionerna. För att 
undersöka betydelsen av om beräkningarna baseras på årsdata eller månadsdata har OI-
analyser av energibehovsdata från de tillgängliga stationerna gjorts dels för årsvärden, dels för 
månadsvärden som sedan summerats till årsvärden. Av figur 4 framgår spridningsdiagram där 
jämförelser görs dels för ytviktade medelvärden av energibehov över Sverige, dels 
befolkningsviktade medelvärden av energibehov. Resultat från såväl 87-stationers som 20-
stationers stationsnäten har utnyttjats. Spridningen är mycket liten, dvs. det spelar ingen större 
roll vilket av de två beräkningssätten vi väljer för att bestämma årsvärdena. I de fortsatta 
beräkningarna av normalårskorrigeringen har vi dock konsekvent arbetat med OI-analyser för 
månadsvärden, vilka sedan summerats till årsvärden. Detta förfarande bör principiellt minska 
betydelsen av små slumpartade fel som eventuellt kan förekomma i OI-analysen.  
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Figur 2.  Geografisk fördelning av uppvärmningsbehov (ekvivalenta graddagar) över Sverige för 
normalperioden 1965-1995 avseende december, januari och februari månader. 
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Figur 3.  Geografisk fördelning av uppvärmningsbehov (ekvivalenta graddagar) över Sverige för 
normalperioden 1965-1995 avseende maj, juli och september månader. 
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Figur 4.  Spridningsdiagram som visar samvariationen mellan resultat baserade på OI-analyser av årsvärden 
och resultat baserade på summan av OI-analyser för 12 månadsvärden. De resultat som jämförs är 
medelvärden för  Sverige av årligt energibehov (ekvivalenta graddagar) för normalperioden 1965-
1995. 

3.4 Homogenitet i tillgängliga meteorologiska data 

Syftet med denna studie är att kunna belysa variationer i de årliga svenska CO2-utsläppen från 
uppvärmning, som beror på avvikelser från normala väderförhållanden. De relativa 
jämförelserna mellan olika år är alltså mycket viktiga, medan kravet på riktiga absolutvärden 
för de beräknade energibehoven är mindre.  
 
De 20 synopstationerna i figur 1b täcker alltså såväl normalperioden, sex detaljstuderade år 
med ”synop87” (1990-1995) samt 4 år framåt inklusive de inledande två åren med 
mesananalyser, varför de är viktiga för att kunna belysa frågan om homogenitet i utnyttjade 
klimatologiska data. Energibehoven (uttryckt i ”ekvivalenta graddagar”) beräknade enbart 
utifrån dessa 20 synopstationer är baserade på ett homogent material, som är helt jämförbart 
mellan normalperioden och de olika detaljstuderade åren. Vi vill dock helst ha ett tätare 
stationsnät, för att bättre kunna kartlägga eventuella regionala skillnader från år till år i de 
meteorologiska förhållandena. För att undvika systematiska fel i OI-analyserna är det även 
önskvärt att de meteorologiska stationerna är någorlunda jämnt fördelade över landet. I nedan 
redovisade homogenitetstest, som har begränsats till åren 1990-1999, har jämförelser gjorts 
mellan samtliga tre stationsnät i figur 1. För den 30-åriga normalperioden har jämförelser 
endast kunnat göras mellan två av stationsnäten, eftersom de s.k. mesandata saknas före 1998. 
 
Av figur 5 (ytviktade medelvärden) och figur 6 (befolkningsviktade medelvärden) framgår 
jämförelser mellan beräknade uppvärmningsbehov (ekv. graddagar), integrerat för hela 
Sverige, baserade på de tre olika stationsnäten. Något större beräknade energibehov fås då 
beräkningarna baseras på stationsnätet med 87 synopstationer än då stationsnäten med 20 
synopstationer eller 192 mesanorter utnyttjas. Detta gäller såväl enskilda år som hela den 30-
åriga normalperioden. Skillnaderna är dock mindre för befolkningsviktade medelvärden, 
vilket sammanhänger med att de tätbefolkade delarna av Sverige har ett tätare stationsnät och 
därmed mindre osäkerheter i OI-analyserna. Skillnaderna skulle säkerligen kunna reduceras 
ytterligare genom att förbättra första gissningen och detaljanpassa de utnyttjade 
strukturfunktionerna i OI-analysen, vilket dock inte har rymts inom denna begränsade studie.  
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Ytviktat uppvärmningsbehov - Sverige
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Figur 5.  Beräknat genomsnittligt (ytviktat) uppvärmningsbehov för Sverige för de enskilda åren 1990-1999 

samt för normalperioden 1965-1995 med utnyttjande av de tre stationsnäten ”synop20”, ”synop87” 
och ”mesan192”. 
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Figur 6.  Beräknat genomsnittligt (befolkningsviktat) uppvärmningsbehov för Sverige för de enskilda åren 

1990-1999 samt för normalperioden 1965-1995 med utnyttjande av de tre stationsnäten ”synop20”, 
”synop87” och ”mesan192”. 

 
Det är viktigt att observera denna systematiska skillnad i kartlagt uppvärmningsbehov som fås 
då stationsnät ”synop20” används jämfört med stationsnät ”synop87”. Genom att övergå till 
att arbeta med normerade värden (Energi-Index), dvs. att dividera de aktuella årens värden för 
uppvärmningsbehovet med normalvärdena för den 30-åriga normalperioden, kan dessa 
systematiska avvikelser mellan beräkningar baserade på de olika stationsnäten i stort sett 
elimineras, se avsnitt 3.5 nedan. 
 
Det kan vara intressant att notera att en jämförelse mellan figur 5 och figur 6 visar att 
uppvärmningsbehovet i Sverige är ca 21 % lägre med dagens befolkningsfördelning jämfört 
med om befolkningen var jämnt fördelad över hela Sveriges yta. 
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3.5  Energi-Index för Sverige 

Energi-Index ger ett mått på nettobehovet per tidsenhet av energi för att upprätthålla en viss 
önskad innetemperatur. Nettobehovet anges som del av det normala för en viss byggnadstyp 
och avser endast energi för lokaluppvärmning (exklusive varmvatten, el till belysning och 
maskiner samt personvärme). Det Energi-Index som utnyttjas i denna studie avser en 
”normalbyggnad” som avses representera ett sammanviktat medelvärde för svensk 
bebyggelse. 
 
I figurerna 7 och 8 presenteras ytviktade respektive befolkningsviktade Energi-Index, 
uttryckta som medelvärden för hela Sverige, för varje år under perioden 1990-1999 och 
normerade till normalperioden 1965-1995. Jämförelser för åren 1990-1999 görs mellan 
Energi-Index baserade på de tre olika stationsnäten. Motsvarande Energi-Index (yt- och 
befolkningsviktade) för vart och ett av Sveriges län har också framräknats, eftersom Energi-
Index givetvis kan variera på olika sätt inom olika delar av landet. Dessa länsvärden för 
Energi-Index har i avsnitt 4 utnyttjats för att beräkna normalårskorrigeringen av CO2-
emissionerna från varje län. Vi har därvid utgått från att befolkningsviktat Energi-Index är 
mest relevant – CO2-emissionen från uppvärmning är geografiskt nära kopplad till 
befolkningsfördelningen i landet. 

Figur 7.  Ytviktade medelvärden av Energi-Index för hela Sverige för vart och ett av åren 1990-1999. Värden 
är framtagna årsvis för perioden 1990-1999 för de tre stationsnäten ”synop20”. ”synop87” och 
”mesan192”.  
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Jämförelserna i figur 8 visar att de framräknade Energi-Index värdena för Sverige som helhet 
överensstämmer någorlunda väl oberoende av vilket av de tre stationsnäten som 
beräkningarna baseras på. Det är därför rimligt att för data fr.o.m. 2000 övergå till att basera 
normalårskorrigeringarna på meteorologiska fältdata framtagna genom mesoskalig analys, dvs 
”mesan192”. Då fås en betydligt bättre geografisk upplösning än om enbart ett fåtal synop-
stationer utnyttjas. 
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 Figur 8.  Befolkningsviktat medelvärde av Energi-Index för hela Sverige för vart och ett av åren 1990-1999. 
Värden är framtagna årsvis för perioden 1990-1999 för de tre stationsnäten ”synop20”, ”synop87” 
och ”mesan192”. 

4  Normalårskorrigering av CO2-emissioner från uppvärmning 

För beräkningarna av normalårskorrigering av CO2-emissioner har vi utgått från SCB:s siffror 
avseende länsvis energiproduktion (GWh) med olika bränslen för uppvärmning av fastigheter 
för vart och ett av åren 1990-2002, se exempel i tabell 1. I bilaga 1 finns dessutom en 
förklarande text skriven av Edmund Kurt, SCB. Siffrorna i tabell 1 och motsvarande för 
övriga år bygger på SCB´s s.k. regionala energibalanser, som summerat för alla län, utgör 
SCB´s årliga energibalanser. SCB´s årliga energibalanser, minskat med flygets bunkring och 
korrigerat med s.k. statistisk differens, ligger i sin tur till grund för Sveriges ”Reference 
Approach” i UNFCCC-rapporteringen. 
 
Tabell 1.  Principiellt exempel på SCB:s sammanställning av energiproduktion (GWh) för uppvärmning av 

fastigheter uppdelad på samtliga län och olika bränslen.  Detta exempel avser 1996. För år 2001 och 
senare ingår ytterligare några bränsleslag och posten ’Övrigt’ är mindre. 

1996
Stenkol Trädbränsl

e Torv Avfall
Avlutar, 
tall och 
beckolja

EO1 EO2-EO5 Gasol Naturgas Övrigt
El för  

uppvärmning 
inom hushåll

Stockholm 1087,011 2752,152 505,2027 591,3 850,6229 6149,35 2850,96 144,8888 0 241,4287 3383,572373
Uppsala 60,68099 1244,049 752,4972 692,754 0 530,3695 497,1516 39,3838 0 215,2361 557,6777476
Södermanl 0 15,0558 0 0 0 848,6149 115,1136 0 0 0 530,411077
Östergötlan 313,019 1330,908 0 460,0949 0 1743,754 391,735 0 0 0 797,86465
Jönköping 0 509,6096 11,90592 0 0 1147,777 312,6773 32,6508 0 9,301709 753,4427
Kronoberg 0 385,6001 84,05458 0 0 813,2759 86,30007 35,69901 0 1,228375 372,75907
Kalmar 0 443,4837 0 40,8 0 1162,68 92,06494 32,98568 0 7,496 482,19188
Gotlands 0 0 0 0 0 217,5822 89,94634 0 0 1,6095 127,07492
Blekinge 0 31,90802 0 0 0 893,5834 284,9341 33,80397 0 3,9624 352,42297
Skåne 912,083 1120,523 137,75 28,31833 0 3772,453 895,8845 54,11625 1683,582 658,0359 2234,02473
Halland 0 0 0 0 0 931,2773 121,1104 0 3,02394 2,744 552,38826
Västra Göta 0 1050,693 175,5896 1082,463 99,16901 5696,69 1650,282 194,2011 1079,169 196,8072 2602,070158
Värmland 0 316,3096 0 150,6112 0 1650,771 233,0147 0 0 2,46556 1307,29959
Örebro 14,59536 683,0936 529,378 107,607 0 993,8759 446,1672 92,6185 0 130,3607 526,2518747
Västmanlan 1699,498 220,7353 76,36856 539,616 0 836,3985 219,8981 30,7584 0 10,82088 504,4063614
Dalarna 39,4344 747,4424 53,59224 158,2136 0 1313,365 127,1301 67,89093 0 1,3392 833,6518349
Gävleborg 0 616,0296 115,6651 50,58516 0 1064,74 760,3057 108,3695 0 43,96703 645,9409009
Västernorrl 0 918,2935 88,8251 40,3227 0 882,192 658,6268 0 0 118,1768 632,990554
Jämtland 0,5244 423,4853 85,5539 0 0 373,3146 56,22278 0 0 20,06 429,596906
Västerbotte 0 366,8809 158,5138 0 0 497,9801 110,7981 0 0 0 890,5712453
Norrbotten 0 382,2489 377,9437 18,282 0 381,07 91,80363 0 0 656,8256 979,2360451
Hela riket 4126,846 13558,5 3152,84 3960,968 949,7919 31901,11 10092,13 867,3667 2765,776 2321,866 19495,84585
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Av tabell 2 framgår de emissionsfaktorer för fossil CO2 (g/MJ) som utnyttjats. Med hjälp av 
emissionsfaktorerna i tabell 2 och energidata för samtliga studerade år motsvarande det som 
presenteras i tabell 1, har de verkliga CO2-emissionerna i varje län beräknats för varje år 
under perioden 1990-2002. El för uppvärmning inom hushållssektorn har därvid beräknats 
separat med antagande om samma el-mix som för den totala el-produktionen under det 
aktuella året.  
 
 
Tabell 2.  Emissionsfaktorer (g/MJ) för fossil CO2 avseende olika bränslen vid uppvärmning av fastigheter. 

Uppgifterna baseras på information från Naturvårdsverket och utnyttjas även för den internationella 
rapporteringen. 

 
Bränsleslag g CO2/MJ 
Eldningsolja 1 75,3 
Eldnigsolja 2-5 
Propan 

76,2 
65,1 

Naturgas 56,5 
Kol 90,7 
Trädbränsle 0* 
Torv 107,3 
Sopor 32,7*** 
Avlutar 0** 
*Emissionsfaktor för icke fossil CO2 = 96,0 
**Emissionsfaktor för icke fossil CO2 = 108,0 
***Avser endast fossil CO2 
 
Med utgångspunkt från de beräknade verkliga emissionerna för varje län och de i avsnitt 3.5 
framtagna befolkningsviktade Energi-Index för varje län har en normalårskorrigering gjorts 
av varje läns emission. Därvid har även hänsyn tagits till att en del av energin för 
uppvärmning går till produktion av varmvatten, som inte ska väderkorrigeras på samma sätt 
som uppvärmning av byggnader. Vi har antagit att varmvattendelen motsvarar 600 ekv, 
graddagar (Taesler 2001, priv kom.), dvs. ca 13% av södra Sveriges totala uppvärmnings-
behov till byggnader. Varmvattenbehovet har satts konstant över hela landet och antagits vara 
helt oberoende av väderförhållandena. 
 
Av figur 9 framgår summerad verklig CO2-emission för hela Sverige samt omräkningar av 
CO2-emissionen till ett ur vädersynpunkt normalt år. Normalårsberäkningarna baseras på 
stationsnät ”synop87” för åren 1990-1995, ”synop20” för åren 1996-1999 samt ”mesan192” 
för åren 2000-2002. Omräkningarna till normalår har gjorts dels för antagandet att den 
bränslemix som gäller för den totala energiproduktionen inom varje län under aktuellt år 
också gäller för marginalbränslet, dels för antagandet att enbart olja är marginalbränsle.  
 
Skillnaderna mellan att använda olja som marginalbränsle och att utgå från den allmänna 
bränslemixen för normalårskorrigeringen är liten för åren i början av 1990-talet, men större 
för senare år bl.a. beroende på större andel biobränsle. Vi har dock fortsättningsvis i denna 
studie sett olja som det mest relevanta marginalbränslet (efter samråd med Naturvårdsverket), 
men vilket marginalbränsle som verkligen skulle gälla ett visst år kan säkerligen variera 
beroende på en rad faktorer, t.ex. varma/kalla år, torra/nederbördsrika år och andra faktorer 
som påverkar priset på olika bränslen. Marginalbränslet avser alltid en hypotetisk situation - 
vilka bränslen som skulle utnyttjats i landet om vädret varit annorlunda - och är därför svårt 
att med säkerhet bestämma och har inte undersökts vidare i denna studie.  
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Figur 9.  Beräknad verklig och normalårskorrigerad fossil CO2-emission för åren 1990-2002. 
Normalårkorrigeringarna har gjorts för dels den bränslemix som används för den totala 
energiproduktionen (mix), dels för antagandet om att olja är marginalbränsle (olja). 
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De största skillnaderna mellan verklig och normalårskorrigerad fossil CO2-emission fås för 
åren 1990 och 2000. För år 1990 beräknas normalårsemissionen vara drygt 3 milj. ton större 
än det verkliga värdet, se figur 10 och tabell 3. Detta år används som referensår i 
internationella sammanställningar, varför dessa avvikelser från normalförhållanden har 
speciellt intresse. 
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Figur 10.  Diagram som visar verklig CO2-emission från uppvärmning i Sverige jämfört med beräknad CO2-

emission under ett meteorologiskt normalår (olja som marginalbränsle, befolkningsviktat 
energibehov inom varje län) för åren 1990-2002.  
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Tabell 3.  Verklig och normalårskorrigerad årlig fossil CO2-emission (milj. ton CO2) från uppvärmning i 
Sverige under perioden 1990-1999. Normalårskorrigering har gjorts dels med antagande om olja som 
marginalbränsle (Normalår_o), dels för den under året använda bränslemixen (Normalår_m). Korrektionernas 
storlek anges dessutom separat. 
År Verklig Normalår_o Normalår_m Korr_olja Korr_mix 
1990 20,50 23,50 23,15 3,008 2,656 
1991 18,83 19,87 19,65 1,040 0,818 
1992 15,16 16,79 16,42 1,631 1,264 
1993 14,56 14,85 14,77 0,291 0,209 
1994 14,84 15,49 15,28 0,655 0,445 
1995 13,84 14,23 14,09 0,393 0,247 
1996 16,60 15,66 16,00 -0,936 -0,596 
1997 14,07 15,20 14,79 1,134 0,719 
1998 14,44 14,84 14,70 0,391 0,257 
1999 13,16 14,81 14,17 1,647 1,013 
2000 11,24 14,18 12,88 2,934 1,639 
2001 11,38 12,36 11,91 0,981 0,533 
2002 11,87 13,71 12,93 1,842 1,061 

 
Det kan vara av intresse att jämföra uppvärmningens utsläpp av fossil koldioxid med de totala 
CO2-utsläppen från Sverige. Sådana jämförelser visas i figur 11 där även effekten av 
koldioxidsänkor, i form av ökad skogstillväxt, finns inkluderad. Uppgifterna för ”Total” och 
”Total minus sänkor” är hämtad från Naturvårdsverkets sammanställning och ingår i Sveriges 
rapport till Klimatkonventionen. 
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Figur 11.  Beräknad årlig emission från Sverige av fossil CO2 uppdelad på: Uppvärmning_Verklig (U-

Verklig), Uppvärmning_Normalår med olja som marginalbränsle (U-Normalår), Total minus sänkor 
(Tot-Sänk) och Total. 

 
I figur 12 redovisas en geografisk fördelning (20x20 km rutor) av den fossila CO2-emissionen 
orsakad av fastighetsuppvärmning för normalår 1999. Den geografiska fördelningen bygger 
helt på de ovan redovisade länsvisa emissionsberäkningarna och emissionen inom respektive 
län har fördelats proportionellt mot befolkningsfördelningen. 
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Figur 12.  Fossil CO2-emission (ton CO2/km2) i Sverige från uppvärmning av byggnader. Kartan avser 1999 

års förhållanden omräknat till normalår ur vädersynpunkt 
 
 
I figurerna 13 och 14 redovisas emissionerna avseende fossil CO2 från uppvärmning av 
fastigheter, i form av per capita värden. Figur 13 avser normalår 1999 och i figur 14 har 
omräkningar gjorts så att emissionerna per capita är ”klimatneutrala”. Det innebär att vi 
räknat fram emissioner för det hypotetiska fall att samtliga län i Sverige har samma klimat, ett 
ytviktat svenskt genomsnittsklimat, vad avser uppvärmning av byggnader. Det är relativt stor 
skillnad i fossil CO2-emission per capita mellan olika län, men givetvis måste man tolka dessa 
värden med stor försiktighet. Utöver skillnader mellan länen i utnyttjad energi för 
uppvärmning återspeglas skillnader i andel el och biobränsle för uppvärmning, olika slag och 
mängd av industri- och kontorsbebyggelse inom de olika länen, stora universitetsorter har ev. 
fler invånare än vad som ingår i befolkningssiffrorna, etc.  
 
Länen redovisas från norr till söder (ungefär) i figurerna 13 och 14. Det framgår av figur 13, 
som avser normalår ur vädersynpunkt, att det inte finns någon tydlig tendens till lägre per 
capita värden för de sydligare belägna län. 
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Fossil CO2-emission per capita - Normalår 1999
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Figur 13.  Beräknad emission per capita av fossil CO2 från fastighetsuppvärmning uppdelad på Sveriges olika 
län (anges med länsbokstav). Diagrammet avser normalår 1999. 

 
 

Fossil CO2-emission per capita - "Klimatneutralt"
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Figur 14.  Beräknad emission per capita av fossil CO2 från fastighetsuppvärmning uppdelad på Sveriges olika 
län (anges med länsbokstav). Diagrammet avser en hypotetisk situation där alla län har samma 
klimat, motsvarande ett ytviktat medelvärde av Sveriges klimat avseende uppvärmningsbehov. 

5  Jämförelse med äldre beräkningsmetod för normalårkorrigering 

Sverige har i samband med de två tidigare Nationalrapporterna och även mellan dessa 
rapporter gjort beräkningar av vad emissionerna skulle ha varit under normala meteorologiska 
förhållanden. Den metod som då utnyttjats finns beskriven i Grafström (1996). I allt väsentligt 
görs normalårskorrigeringar för samma bränsleslag och samma totala energisummor i båda 
metoderna, men i betydligt större detalj vad gäller meteorologiska parametrar och geografisk 
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upplösning i den nya metod som redovisas här. Därmed erhålles betydligt mera noggranna 
beräkningar med den nya metoden. Några viktiga skillnader mellan metoderna är:  
 
Denna studie    Gamla metoden 
Regionala energibalanser (län)  Nationella energidata 
Ekv. graddagar (temperatur, vind, sol m.m.) Graddagar (enbart temperatur) 
Regionala Energi-Index (län)  Nationellt värde 
Befolkningsviktat uppvärmningsbehov  - 
Korrigering gjord för varmvatten  - 
 
Av figur 15 framgår jämförelser mellan resultaten från denna studie och resultat från den 
äldre metoden. De båda metoderna överensstämmer i grova drag i så måtto att det inte finns 
några stora systematiska skillnader. För enskilda år kan dock betydande relativa skillnader i 
beräknad normalårskorrigering förekomma. I figurerna 15a och 15b jämförs de beräknade 
normalårskorrigeringarna framtagna med de båda metoderna. Avvikelser från den äldre 
metodens resultat på +/- 50% markeras i figur 15a och avvikelser på +/- 0,4 milj. ton CO2 
(motsvarar ca 3 % av total CO2-emission från uppvärmning) markeras i figur 15b. 
Avvikelserna överstiger 50% för 5 av de totalt 9 åren som jämförande data finns tillgängligt. 
På samma sätt överstiger avvikelserna 0,4 milj. ton CO2 under 5 av de 9 åren. För år 1990, 
som är ett referensår, är normalårskorrigeringen enligt denna studie i det närmaste 50 % (ca 1 
milj. ton CO2) större än vad som erhölls med den äldre metoden. 

Jämförelse - 50% avvikelse markerad
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Jämförelse - 0,4 milj. ton avvikelse markerad
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Figur 15.  Jämförelse av beräknad normalårskorrigering mellan denna studie och en äldre beräkningsmetod: a) 
+/- 50% avvikelse markerad, b) +/- 0,4 milj. ton CO2 avvikelse markerad. 

6  Slutsatser 

Den metodik för att beräkna variationer i de svenska CO2-utsläppen från uppvärmning, som 
har tagits fram i denna studie, ger möjlighet till att inkludera betydelsen av såväl en rad olika 
meteorologiska parametrar som detaljerade geografiska variationer i energianvändning och 
väderförhållanden.  
 
Resultaten visar att för samtliga år under perioden 1990-2002, utom 1996, har den summerade 
normalårskorrigerade CO2-emissionen från uppvärmning varit större än den verkliga. För år 
1990, som är ett referensår, var skillnaden mellan verklig och normalårskorrigerad emission 
störst i absoluta tal. Då var den normalårskorrigerade emissionen 15% större än den verkliga. 
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För dessa beräkningar har olja antagits vara marginalbränsle. Skillnaderna mellan att använda 
olja som marginalbränsle och att utgå från den allmänna bränslemixen för 
normalårskorrigeringen är liten för åren i början av 1990-talet, men större för senare år, vilket 
främst sammanhänger med att en större andel biobränsle utnyttjas. Marginalbränslet, som 
avser en hypotetisk situation, är svårt att bestämma och har inte undersökts vidare i denna 
studie.  
 
Jämförelserna mellan resultaten från denna studie och resultat från en äldre metod visar att de 
båda metoderna överensstämmer i grova drag i så måtto att det inte finns några stora 
systematiska skillnader. För enskilda år kan dock betydande relativa skillnader i beräknad 
normalårskorrigering förekomma mellan de båda metoderna. För år 1990, som är ett 
referensår, är normalårskorrigeringen enligt denna studie i det närmaste 50 % (ca 1 milj. ton 
CO2) större än vad som erhölls med den äldre metoden. I den nya metod som redovisas här 
görs beräkningar i större detalj vad gäller såväl meteorologiska parametrar som geografisk 
upplösning och därmed erhålles betydligt mera noggranna beräkningar. 
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Bilaga 1 

Edmund Kurt, SCB 
 
Energibalanser för län, 1990-1999 

Innehåll och omfattning 
Följande tabell redovisar flöden av energi per län. För en detaljerad beskrivning av 
energibalansernas metoder etc se rapporten ”Energibalanser, principer och metoder” SCB, 
Augusti 1995. 

Bruttotillförsel 
Bruttotillförseln redovisar den mängd energi som tillförs länet. Ingen hänsyn tas till den 
mängd energi som importeras till länet för att senare exporteras till andra län. Tillförseln av 
energi kan vara antingen i form av primära eller sekundära energibärare som tillförs länet från 
andra län eller länder, eller i form av primära energibärare tillförda genom tillvaratagande 
inom länet. För de grupper av energibärare som redovisas i tabellen antas att kol 
nettoimporteras till länet, trädbränslen etc tillvaratas som primära energibärare inom länet 
samt oljeprodukter nettoimporteras. Raffinering inom länet tas alltså inte hänsyn till. För 
fjärrvärme redovisas den mängd värme som tillförs värmepumpar som bruttotillförsel, dvs ett 
tillvaratagande av primärenergi inom länet. Bruttotillförseln av elenergi omfattar  nettoimport 
från andra län  
 
Den mängd energi som netto importeras till länet är alltså: 
 
X Kol+oljeprod.+el+kärnbränsle-vattenkraft 
 
och den mängd som tillvaratas som primära energibärare inom länet: 
 
X trädbränsle+fjärrvärme+vattenkraft 
 
Om antagandet att trädbränslen etc tillvaratas inom länet inte är riktigt, utan importeras till 
länet, får ovanstående beräkning justeras. 

Omvandling 
Insatt för omvandling, Bruttoproduktion av omvandlade energibärare samt Användning inom 
energisektorn redovisar flödet av energi in och ut ur omvandlingssektorn (energisektorn) dvs 
fjärrvärmeverk, elproduktionsanläggningar etc som är placerade i x län. 
 
Insatt elenergi för omvandling i vattenkraftstationer är den energi som tillvaratas  i det 
fallande vattnet och motsvarar bruttoproduktionen av elenergi i vattenkraftstationer. 
 
Bruttoproduktion av fjärrvärme omfattar även mottagen värme från andra sektorer än 
energisektorn för vidare distribution i fjärrvärmenätet (spillvärme). 

Användning 
Den slutliga användningen för energiändamål är den energimängd som tillförs de slutliga 
användarna för energiändamål. Förluster i förbrukningsledet redovisas inte i dessa balanser. 
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Förbrukningen inom industrin är inte fördelad på branscher. Eftersom industristatistikens 
population består av företag med fler än 9 anställda, har förbrukningen i småföretag inte 
kunnat fördelats. Denna förbrukning redovisas under  industri(9.2). 
 
Förbrukningen av trädbränslen etc i hushållssektorn är en skattad förbrukning utifrån 
uppgiven vedförbrukning i småhus i småhusstatistiken. Uppgiften om vedförbrukning i denna 
statistik är inte, genom urval och mätteknik, anpassad för denna typ av redovisning vilket 
resulterar i en osäkerhet i skattningen. 
 
Förbrukning av fjärrvärme i jordbrukssektorn ingår i hushållssektorn. Förbrukning av 
oljeprodukter och fjärrvärme i byggsektorn ingår i sektorn Övriga tjänster. 
 
Elförbrukningen i sektorn Transporter innehåller inte banverkets elförbrukning i länet, vilken 
inte kan särredovisas. 
 
Överföringsförluster av elenergi i länet är beräknat utifrån den slutliga förbrukningen enligt 
en modell, och omfattar förluster andra än de uppkomna på stamnätet, vilka inte kan beräknas 
länsvis. 

Källor 
Till dessa energibalanser har använts data insamlat för den officiella energistatistiken, för 
industristatistiken  samt för redovisning av regionala oljeleveranser. Till omvandlingssektorn 
har använts statistik för den årliga el-, gas- och fjärrvärmestatistiken. För användningssektorn 
har används 
 
för förbrukning inom industrin: industrikstatistiken, regional oljeleveranser samt el- och 
fjärrvärmestatistiken, för övrig användning: regionala oljeleveranser, el-, gas- och fjärrvärme-
statistiken samt energiförbrukning i småhus, lokaler och flerbostadshus. 
 
Dessa källor har specialgranskats och bearbetats för att framställa dessa regionala 
energibalanser.  

Uppvärmningsunderlag 
En länsvis uppdelning av bränsleinsatsen för värmeproduktion genomfördes med hjälp av 
energibalanserna. Definition på värmeproduktion är summan av bränslena som vi har använt 
ses i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1 
Balansnumm
er 

Värmeproducenter Bränslen 

3.6.1 Kraftvärmeproduktion, 
fjärrvärme 

Alla 

3.7. Fristående värmeverk Alla 

9.1 Jordbruk-skogsbruk-fiske Eldningsoljor 
9.4. Offentlig verksamhet Eldningsoljor 
9.6 Övriga tjänster Eldningsoljor 
9.7. Hushåll Eldningsoljor och 

trädbränslen 
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Genom en enkel modell skapades även värden för el som används till uppvärmning inom 
hushållssektorn. Modellen bygger på att 53% av hushållselen går till uppvärmning.  
Eluppvärmningen till hushåll delades dock inte upp på bränslebasis. 
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