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Tema Internationellt klimatarbete

Svenska klimatinvesteringar
– från Brasilien till Estland
Slaktavfall blir bränsle i Botswana
Framtidens klimatpolitik
avgörs 2009

Ekodesignlagen sätter
press på tillverkarna
Ny chef på Energimyndigheten

Tomas Kåberger tar plats
i direktörsstolen
Energideklarationer
påverkar alla husägare

SPIRANDE HOPP
miljövänlig teknologi sprider sig i utvecklingsländerna

Marknad Ny marknad för klimatkompensation sid 23 • Forskaren Med styrmedel i fokus sid 28

E

tt av målen i den svenska energipolitiken
är att företagen ska ha en trygg och
stabil energiförsörjning. Tanken går då
av sig själv till allt bättre och billigare
tillförsel. Men världen är inte längre vad

E

nergimyndigheten hjälper de stora,
energiintensiva företagen i programmet
pfe. Företagen i pfe kommer tillsam
mans att genomföra närmare 900 åtgär
der för att minska sin elanvändning.
Dessa ska genomföras fram till 2009 och kommer
att kosta företagen närmare en miljard kronor i
investeringar. Tillsammans beräknas företagen
spara minst 1 twh el per år. Med ett genomsnitt
ligt elpris på cirka 50 öre/kwh innebär detta årliga
kostnadsbesparingar på runt 500 miljoner kronor
för företagen. Och detta är bara början. Flera av
de deltagande företagen har redan aviserat att
betydligt fler åtgärder är på gång.
Frågorna om energieffektivisering har flyttat in i
direktionsrummen, där de hör hemma.
Vad kan myndigheten göra?
• Ta fram kunskap om effektivisering, sprida den.
• Hitta goda system för att företagen fortlöpande
ska ha järnkoll på sina effektiviserings
möjligheter.
• Sätta ljuset på effektiviseringen
som en ekonomisk möjlighet.
Effektivisering för ökad
konkurrenskraft, den behövs
i dagens läge!

Tord Eng,
Chefekonom

Klimatinvesteringar för en hållbar ekonomi
Frågan om vad som ska ersätta Kyotoprotokollet ställs på sin spets 2009 med klimat
mötet i Köpenhamn. Under tiden fortsätter Sverige genom Energimyndigheten att stärka
utvecklingsländernas teknologi och energiproduktion inom ramen för FN:s så kallade
flexibla mekanismer, CDM och JI. Det handlar inte bara om växthusgaser, utan även om
ekonomisk utveckling.
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Stora intervjun:
Tomas Kåberger
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den varit.
Ta elmarknaden. Den marknaden är nordisk
och på god väg att bli europeisk. Priserna utjäm
nas över landsgränserna. Det är det nya. Visst är
det bra med allt bättre kraftverk på svensk mark,
men priserna är det svårt att göra något åt.
Men kostnaderna kan vi styra. Möjligheterna
att spara in på onödigt höga energiräkningar är
nämligen utomordentligt goda.
Vi såg det först i programmet Uthållig Kommun.
42 medelstora tillverkningsföretag i de fem kom
munerna nagelfors av våra nitiska forskare. De
fann att det är i stödprocesserna som de enklaste
segrarna finns att vinna. De deltagande företagen
tillsammans kan lätt minska elanvändningen med
42 procent per år! Det betyder lägre kostnader.
Effektiviseringsåtgärderna kostar ofta ingen
ting. Man behöver inte ha lyset tänt och fläktarna
på under helgerna, eller då produktionen går på
tomgång. Andra investeringar betalar sig på några
få år. Det betyder bättre konkurrenskraft, mer
pengar till investeringar och högre sysselsättning.
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Effektivisera för ökad
konkurrenskraft

En respekterad forskare som vill se att
forskningskunskapen kommer ut på
marknaden. Möt Energimyndighetens
nya generaldirektör Tomas Kåberger.

Startskott för
energideklarationer
Energideklarationerna har kommit
igång efter en lång startsträcka. Vi
följde med till Brf Axet i Norrköping.

Energidesignlag
ställer tuffa krav

16
22
19

Från och med den 1 maj gäller en ny
ekodesignlag som kommer påverka
de flesta industriella tillverkare.

Växande marknad för
klimatkompensation
Marknaden för klimatkompensation
växer stadigt – men alla aktörer är
inte seriösa.

23

”Alla vet vad en storm
innebär, så det har
inte varit svårt att få
folk att ställa upp.”
Lantbrukaren Krister Johansson
i Eksjö, som hjälper till med ström
försörjningen till telestationer om
det blir storm.
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Hur ska vi öka
intresset för yrken
inom energisektorn?
Elisabeth Österlund
marknadskommunikatör, ABB

Svenska regeringen blir en av de första i världen som klimatkompenserar sina flygresor.

Statliga flygresor
ska klimatkompenseras
Regeringskansliets samtliga flygresor ska klimatkompenseras.
Det blir Energimyndigheten som tar hand om detta uppdrag,
och myndigheten erbjuder nu klimatkompensation till alla
svenska myndigheter.
Energimyndigheten ger råd och riktlinjer
angående klimatkompensation. Men vid
sidan av detta har Energimyndigheten också
fått i uppdrag att hjälpa regeringskansliet att
klimatkompensera dess internationella
flygresor.
Tidigare har enskilda resor för regeringen
klimatkompenserats, till exempel till klimat
konferenser. Nu blir den svenska regeringen
en av de första regeringarna i världen att
brett klimatkompensera flygresorna för
politiker och tjänstemän.
De utsläpp som flygresorna orsakar
kompenseras med stöd till projekt i utveck
lingsländer som ger motsvarande utsläpps
minskningar. Två miljoner kronor har avsatts
i budgeten för 2008.
– Vi kompenserar utsläppen från våra resor
genom att bygga upp miljöteknik i utveck
lingsländer som ger utsläppsminskningar som
annars inte skulle ha gjorts, säger miljöminis
ter Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.
Klimatkompensationen sker genom att
Energimyndigheten köper in certifikat för

cdm-projekt (Clean Development Mecha
nism), som ska vara kvalitetskontrollerade
av fn:s cdm Executive Board.
– Det här är ett sätt att visa att den som
vill göra något för de utsläpp som resan
orsakar kan göra det på ett säkert sätt, säger
Andreas Carlgren.

– Genom information
och förebilder inom
branschen som visar
vad de arbetar med, vad
det ger dem i utbyte och
hur de har tagit sig dit
de är idag. Informatio
nen måste vara baserad
på den värld målgrup
pen, alltså unga, nu befinner sig i. Vilka
möjligheter kan energisektorn erbjuda
som känns relevanta? Detta arbete
måste börja tidigt i åldrarna och man ska
tänka långsiktigt.

Mari-Louise Johansson
personalchef, Umeå Energi

Läs mer om marknaden för klimatkompensation
på sid 23–25.

Lena Lärneklint
personaldirektör, Göteborg
Energi

skulle kunna spara cirka 2 TWh per år genom bättre be
lysningsteknik och ventilationssystem. Det visar resultat från Energimyndighetens undersökning
STIL2.
Besparingen motsvarar ungefär 30 procent av elanvändningen i kontor, skolor och vårdlokaler.
Energimyndigheten undersöker, på uppdrag av regeringen, energianvändningen i olika typer av lokaler
med speciellt fokus på elanvändningen. Totalt energibesiktigas cirka 1 000 lokaler under sex år.
Under 2007 genomförde myndigheten energibesiktningar i 159 slumpvis utvalda vårdlokaler i
Sverige. 2008 är det dags för idrottsanläggningar.
Rapporten ”Energianvändning i vårdlokaler” kan laddas ner på www.energimyndigheten.se eller
beställas från Publikationsservice.
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Tobias Eriksson
projektledare ungdomskommunikation, Teknikföretagen

fått förfråg
ningar från andra myndigheter och därför
har myndigheten beslutat att erbjuda klimat
kompensation till alla, icke affärsdrivande,
myndigheter.
– Vi har samlat på oss en hel del kunskap
och det är mera rationellt om vi hjälper
andra myndigheter än om var och en ska
bygga upp sin kompetens, konstaterar
Michael Rantil på Energimyndigheten.
Energimyndigheten har ska också klimat
kompensera sina egna flygresor. Grovt räknat
kostar det omkring 100 000 kronor per år.

Energimyndigheten har även

Bättre belysning och ventilation kan spara 2 TWh
Kontor, skolor och vårdlokaler

– Vi märker att när vi
visar hur våra lösningar,
produkter och tjänster
i praktiken förbättrar
prestanda och minime
rar miljöpåverkan, då
ökar intresset för ABB
som arbetsgivare. Vi
visar upp oss på arbets
marknadsdagar och rekryteringsmässor,
bjuder in till studiebesök, annonserar och
jobbar aktivt med exjobb och praktik.

– Vi måste sätta energi
branschen på kartan,
ungdomarna vet inte
att vi finns. Det är ett
långsiktigt arbete och
vi måste om och om
igen berätta att detta är
en bred bransch med
många spännande
arbetsuppgifter. Umeå Energi har i nio
års tid hållit lektioner i regionens skolor
minst en gång i veckan.

– Det är viktigt att entusiasmera och
tydliggöra mångfalden
i arbetsmöjligheterna
inom branschen. Utma
ningen för ungdomarna
är att vara med och lösa
morgondagens globala
energibehov ur såväl
klimat- som ekonomiskt
perspektiv. Vi erbjuder
en utmanande, långsiktig och lönsam
bransch att jobba i – kanske den vikti
gaste framtidsbranschen.
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Maud Olofsson i debatt med: fr v Peter Nygårds, Swedbank, Stina Blombäck, Billerud, Jan Erik Sundgren, Volvo, och Claes de Neergaard,
Industrifonden.

klimatfrågan i fokus på Energitinget

”Nu är det dags för handling”
Närmare 2 000 besökare, utställare och sammanlagt 60 sessioner. Energitingets tioårs
jubileum blev som det brukar – fullmatat. Men trots en enorm bredd återkom ständigt
samma problematik: klimatförändringen.
– Nu är det

dags för handling. Vi har fått
kunskap om att det finns ett samband
mellan vad vi gör, hur vi reser, vad vi äter
och när på året blåsippan ute i backarna
står, sa näringsminister Maud Olofsson i sitt
inledningsanförande.
Förnybar energi är den lösning många
lutar sig mot. eu har beslutat att ha en andel
på 20 procent förnybar energi 2020. Viktat
på medlemsländerna innebär det för Sveriges
del en ökning från 40 till 49 procent.
– Vi kommer att behöva göra något åt
våra befintliga styrmedel och göra priorite
ringar kring satsningar på forskningssidan
för att klara det, sade Maud Olofsson.

Ökad el från förnybara

källor handlar
framför allt om satsningar på kraftvärme
och vindkraft. Då behövs också insatser för
att underlätta för ny produktion:
– Klimatförändringar behöver inget
tillstånd, därför ska inte tillståndsprocessen
i Sverige behöva ta så lång tid som den gör
idag. Vi vill komma bort från de låsningar
som finns och den tröghet som gäller.
I den efterföljande debatten konstaterade
Stina Blombäck, vice vd Billerud, att det
finns gott om biomassa i skogarna:
– Men vi får inte glömma bort att vi också
måste ha en fungerande skogsindustri, även
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om biomassan behövs för kraftvärme och
transportsektor.
Claes de Neergaard, vd Industrifonden,
konstaterade att klimatberedningen vill att
Sverige ska klara sin energiförsörjning med
endast cirka 10 procent fossila bränslen 2050.
– Och då vill man inte tala om kärnkraft.
Man får inte sopa den här frågan under
mattan.

ytterligare global uppvärmning med 0,2–0,4
grader, sade han.
Men som Maud Olofsson sade under Tinget:
– Hot innebär också möjligheter. Det här
är ett sällsynt tillfälle för vårt land om vi alla
hjälps åt för att hitta smarta sätt att använda
naturresurser och energi. Vi har redan kommit
så långt att vi är världsledande. Det är ett
miljöansvar i högklackat, som jag vill ha det.
Maria Åslund

I en annan debatt

under Tinget sade miljöminister Andreas Carlgren att han ville se en
svensk satsning på andra generationens
biodrivmedel. Han talade också om tyngden
i hotet från klimatförändringen:
– Vi måste bryta kurvan globalt om sju år.
Det är en dramatisk uppgift, som innebär att
vi måste få alla länder med oss och att vi
klarar av att komma överens vid klimat
mötet i Köpenhamn 2009.
För det är bråttom. Det kunde också
Markku Rummukainen, smhi, bekräfta vid
en session om energi och klimat:
– Klimatförändringar och effekter av
dessa är oundvikliga även om vi klarar eu:s
mål att jordens medeltemperatur inte ska
öka med mer än 2 grader jämfört med 1900.
Det är också viktigt att man internationellt
kommer överens om bra avtal snabbt. Varje
årtionde med fortsatta utsläpp innebär en

Lägre ränta ger
energieffektiva byggnader
Om bankerna erbjuder lägre ränta ökar
intresset för att bygga energieffektivt. I Schweiz
har närmare 9 000 byggnader fått ränterabatt i
utbyte mot högre energieffektivitet.
Bakom den här satsningen står kvalitets
märkningen Minergie, som certifierar byggna
der sedan 1998.
Daniel Olsson, CIT Energy Management,
berättade om Minergie vid Energitinget och att
han själv gärna skulle se något motsvarande
system i Sverige.
– I Schweiz är det fem banker som erbjuder
sina kunder 0,25 –1 procent räntesubvention
under de första fem åren om de certifierar sig
enligt Minergies standard. Anledningen att
bankerna ställer upp på det här är att de syns
i ett positivt sammanhang, sade han.
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Nytt om kampanjen
Bli Energismart!

Rivstart för Sveriges
första Passivhuscentrum
Intresset för passivhus är otroligt stort. Så kan man summera
läget några månader efter att landets första Passivhus
centrum i Alingsås invigts.

Kraven på passivhus är mycket höga efter
som det inte finns något värmesystem som
förlåter slarv eller misstag vid bygget. För en
normalstor villa motsvarar den tillförda
energin vid minus tjugo grader värmen från
en hårtork, eller 15 kWh per kvadratmeter
och år. Därför är kraven höga både på
material och byggare.
– Dagens besöksgrupp var från Västervik,
berättar Hans Eek. Där har kommunen
beslutat att tilldela kommunal mark enbart
till byggen av passivhus.
– Samtidigt inser byggarna att de kan sälja
ett passivhus för ett högre pris än en vanlig
villa. De kommer att tjäna på det liksom de
som köper huset. I ett globalt perspektiv är
det också en stor vinst.
I Alingsås har kommunen tagit beslut att

Patrik Bergenstav

– Jag sitter i telefon mest hela tiden när jag
inte har besök av branschfolk och media.
Även det internationella intresset är stort,
säger Hans Eek, arkitekt och förgrundsfigur
inom svensk passivhusteknik.
Syftet med Passivhuscentrum är att vara
en resurs för politiker, stadsplanerare,
byggare, entreprenörer och konsumenter
som är intresserade av energianpassat
boende. Förutom en permanent utställning
av material och teknik vill man delta i
seminarier och debatter, arrangera mässor,
konferenser och erbjuda diplomutbildningar.
På sikt vill Hans Eek även certifiera
passivhus. Dels genom datorsimulering av
föreslagna konstruktioner, dels genom
tryckprovning och energimätningar på plats
några månader efter att fastigheten tagits i
bruk. En certifiering kommer att öka fastig
hetens värde med den lägre energikostnaden.

– Vi har verkligen fått en flygande start, säger
Hans Eek på Passivhuscentrum i Alingsås,
som är mycket nöjd över det stora intresset
för passivhus.

bara bygga passivhus. I den blivande stadsde
len Stadsskogen står en nästan färdig förskola
byggd enligt passivhustekniken och väntar på
de närmare 100 barn som ska värma den.
– Passivhus är fortfarande i sin linda men
kommer sannolikt att bli den nya byggnormen
inom eu senast 2016. I Österrike har delstaten
Vorarlberg redan infört det och i Stor
britannien gör man det 2013, säger Hans Eek.
Claes Hindenfeldt

Nu finns det en ny webbplats kopplad
till kampanjen ”Bli energismart!”. Där
finns energismarta råd och tips riktade till
privatpersoner. Kampanjsidan är fram
tagen av Energimyndigheten, Boverket
och Naturvårdsverket och fungerar också
som en ingång till de tre myndigheternas
webbplatser.
Klicka på knappen ”Bli energismart
– så spar du pengar och miljö” på
Energimyndighetens externa webbplats så
öppnas webbsidan. Om det inte fungerar,
kontrollera att din webbläsare tillåter javascript.
Kampanjen Bli energismart, som drivs
av Energimyndigheten, Boverket och
Naturvårdsverket, hade årets premiär i
Malmö den 6 mars. Nytt för i år är att kam
panjen fokuserar mer på information om
energideklarationer för småhusägare. Där
medverkar Boverket med sin expertis.
Turnéplan 2008
Sundsvall 25–27 april
NOLIA-mässan
Piteå 2–12 augusti
Stora Nolia
Karlskrona 19–21 september
”Gör ditt boende bättre”-mässa
Stockholm 9–12 oktober
Hem & Villamässan
Västerås 24–26 oktober
”Gör ditt boende bättre”-mässa
Göteborg 30 oktober – 2 november
Hem & Villamässan

Biodrivmedel slår rekord

Ökat förtroende för Energimyndigheten

fort
%
4
sätter öka. Under 2007 uppgick
andelen biodrivmedel till 4
2
procent, vilket är en ökning
med 0,8 procentenheter jämfört
med året innan. Samtidigt har
0
2005
2006
2007
dieselanvändningen fortsatt
Andel biodrivmedel
uppåt, en ökning med 38 pro
2006–2007.
cent sedan 2000. Inom inrikes
transporter står vägtrafiken för 93 procent av den totala
energianvändningen.
Allt detta och mycket mer går att utläsa i rapporten
”Transportsektorns energianvändning 2007”, som går
att ladda hem på Energimyndighetens hemsida.

ökade under 2007. Det visar opinionsunder
sökningen ”Åsikter om energi och kärnkraft” från SOM-institutet, där 6 000 personer
tillfrågats.
Andelen tillfrågade som känner stort förtroende för Energimyndigheten när det gäller
information om energi har ökat från 69 procent 2006 till 73 procent 2007. Andelen
tillfrågade som känner stort förtroende för kommunens energirådgivare har ökat från
60 procent 2006 till 64 procent 2007.
Undersökningen innehöll även frågor om inställningen till olika energikällor, med
störst fokus på kärnkraft. Opinionen mot kärnkraft har svängt de senaste åren. 1997
var endast 28 procent av de tillfrågade positiva till kärnkraft på lång sikt. I 2007 års
mätning har den gruppen vuxit till 49 procent och därmed blivit större än gruppen som
är för avveckling (31 %).
Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan 1986 genom
förs vid Göteborgs universitet. Undersökningen finansieras av Energimyndigheten.

Andelen biodrivmedel
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Förtroendet för Energimyndigheten
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Klimatfrågan har blivit politik på högsta nivå. Och nu drar det ihop sig
till slutdiskussioner om vad som ska hända när Kyotoprotokollet tar
slut 2012. Nästa år kommer samtalen till stor del ske i Norden när
Sverige är ordförandeland i EU och Danmark står som värd för nästa
internationella klimatmöte. Under tiden fortsätter arbetet med att
sprida kunskap och miljövänlig teknologi till utvecklingsländer. Energi
myndigheten koordinerar de svenska klimatprogrammen, som också
handlar om att stärka den ekonomiska utvecklingen i respektive land.
text: Per Westergård Foto: Warwick Sweeney/getty images

Klimatfrågan efter kyoto är

Brännhet
A

tt klimatfrågan numera följer politikens dramaturgi
blev tydligt vid klimatkonferensen på Bali. När
förhandlingarna närmade sig slutet tröttnade
fn-chefen Ban Ki-Moon och Indonesiens president
Susilo Bambang Yudhoyon på att inget avgörande
genombrott kom. För att mötet inte skulle sluta i ett fiasko klev
de gemensamt upp på podiet, inte för att läxa upp delegaterna
utan för att tacka för ett väl utfört arbete. Precis när de försam
lade började glädja sig åt vänligheten kom en fortsättning:
– Men ni är inte klara. Förhandlingarna måste fortsätta till
dess att ett avtal är klart.
Ögonblicksbilden kommer från Anders Turesson. Som Sveriges
chefsförhandlare var han på plats och kunde följa dramatiken
när ett förhandlingsdygn blev till två. Och när usa till sist, om än
efter en lång tvekan, fick svälja förtreten och ge med sig.
– Svårast att komma överens om i slutändan var principerna
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för vilket ansvar i- respektive u-länder ska ha i framtiden för att
minska sina utsläpp.
– Avtalet är en stor seger för eu. Nu kan vi koncentrera oss på
nästa förhandlingsrunda som ska avslutas i Köpenamn i decem
ber 2009. Där ska det förhoppningsvis bestämmas vad som ska
ersätta Kyotoprotokollet 2013.
– Men om eu ska orka driva klimatprocessen framåt måste
samtliga länder inom unionen vara eniga. Det kommer att bli
besvärligt, siar Anders Turesson.

eu har lagt ett förslag om att utsläppen av koldioxid inom unionen

ska minskas med 30 procent till 2020, förutsatt att andra länder gör
motsvarande ansträngningar. I annat fall prutas ambitionen till 20
procent. Andelen förnybar energi ska öka från dagens 8,5 procent
till 20, i transportsektorn ska varje land ha 10 procent förnybara
drivmedel och energieffektiviteten ska öka med 20 procent.
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– Det var inte lätt för länderna att komma överens, men värre
kommer det att bli när det ska bestämmas hur neddragningarna
ska fördelas inom unionen. Inledningsvis måste dock alla ha rätt,
även Sverige, att hävda sina egna intressen. Hur det kommer att gå
är omöjligt att förutse, mer än att det kommer att bli en rysare.
Tecken finns att en rad europeiska länder börjat tveka om målet.
Höga kostnader för att sänka utsläppen och risken att industrin få
en sämre konkurrenskraft är några av skäl som anges för att hasta
lite långsammare.
Hösten 2009 kommer det att avgöras hur det framtida klimat
arbetet ska formeras. Av en slump kommer de nordiska länderna
att få ett betydande inflytande. Danmark genom att vara värd för
de mest betydelsefulla klimatförhandlingarna sedan Kyoto, samti
digt som Sverige är ordförandeland i eu.
– De nordiska miljöministrarna har insett att vi har en historisk
möjlighet att påverka utgången och därför har vi börjat diskutera
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Jordbruksarbete och stadsmiljöer – klimatfrågan griper in i alla sektorer.
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Källa: OECD
8

en gemensam strategi, säger miljöminister Andreas
Carlgren.
Hans vision är att Köpenhamnsmötet ska resultera
i ett avtal som innebär att utsläppen av växthusgaser
minskar med mellan 50 och 85 procent fram till 2050,
vilket är i linje med de vetenskapliga råden.
– Det är viktigt att industriländerna tar ledningen
men samtidigt måste även u-länderna börja göra
aktiva insatser för att minska sina utsläpp. De u-län
der som har en stark ekonomisk tillväxt måste ta ett
större ansvar.
– Vår generations stora utmaning är att skydda vår
planet från klimatförstörelse. Men det är inte bara en
uppoffring, en övergång till en lågutsläppsekonomi
skulle innebära en enorm ekonomisk möjlighet för
Europa. Kan vi ta ledningen i omställningen finns det
stora möjligheter, enbart den förnybara energisektorn
skulle kunna ge en miljon jobb inom unionen till år 2020.
– Men, säger Andreas Carlgren, vi ska akta oss för
att underskatta svårigheterna. Innan ett nytt klimat
avtal är undertecknat måste världens länder ta sig
igenom de mest komplicerande internationella för
handlingarna någonsin.
En sak verkar nästan alla vara överens om. Det
kommer att bli lättare att komma överens den dag
president Bush lämnar sitt nuvarande jobb. Vem som
kommer istället verkar de anse vara mer egalt, samt
liga kandidater som är kvar i striden om Amerikas
högsta ämbete har profilerat sig i klimatfrågan.
– President Bushs agerande har försvårat ett tidigt
och brett internationellt engagemang. Framför allt
har hans linje fått Indien och Kina att hävda att de
inte behöver göra några åtaganden innan alla indu
striländer börjat göra sitt, säger Bengt Boström, chef
för Energimyndighetens klimatenhet.
Att Sverige under nästa år kommer att ha en viktig
roll på den internationella klimatarenan får betydelse
även för Energimyndigheten. Myndigheten har under
de senaste åren haft till uppgift att bidra med expert
kunskap till regeringen och berörda departement. En
roll som nu förstärks i och med att ett intensivt förbe

redelsearbete har dragit igång i många korridorer i
regeringskvarteren i Stockholm.
En av Energimyndighetens uppgifter är att ansvara
för den svenska statens del i de internationella pro
grammen cdm (Mekanismen för ren utveckling), och
ji (Gemensamt genomförande). Båda programmen,
som även kallas projektbaserade mekanismer, är delar
av Kyotoprotokollet.
– Syftet med de projektbaserade mekanismerna är
att de ska bli ett effektivt och kostnadseffektivt instru
ment för att minska utsläppen och bidra till en hållbar
utveckling, säger Bengt Boström.
– Det innebär att vi satsar på förnybar energi och
energieffektivisering i kombination med fattigdoms
bekämpning och hållbar utveckling men avstår från
projekt som bara ger en reduktion av växthusgaser.
Andra aktörer får ta hand om mer enkla projekt.
Enligt Bengt Boström är fördelen med den här typen
av samarbete att många länder gör större åtaganden
än vad de annars skulle ha gjort.
Diskussionen om huruvida vi ska göra allt på
hemmaplan eller om det är mer effektivt att minska
utsläppen där det är billigast kommer och går. Just nu
är trenden att vi ska öka engagemanget utomlands.
Både alliansregeringen och Klimatberedningen
föreslår att vi ska satsa mer på internationella åtgärder.
Förespråkarna för ökat internationellt samarbete
hävdar att det är ett effektivt sätt att bidra till teknik
överföring, bidra till en hållbar utveckling och att
gamla ineffektiva energisystem kan ersättas. Kritikerna
anser däremot att vi måste göra vår del av jobbet på
hemmaplan innan vi gör insatser utomlands och ställer
krav på andra. Och att exemplets makt är viktigt för att
påskynda en positiv utveckling runt om världen.
– Det enda som händer när vi betalar för billiga
åtgärder i fattiga länder är att vi lämnar de dyra
åtgärderna, som trots allt måste göras, till länderna
själva, hävdar Gunnel Axelsson Nycander, handläg
gare på Svenska kyrkan med fattigdomsbekämpning
och bistånd som specialitet.
– Att satsa på åtgärder i tredje världen innebär inte
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En liten by i Tanzania får el för första gången.

”Vi ska inte ställa internationella insatser mot åtgärder
på hemmaplan. Vi måste göra både och om vi ska kunna
åstadkomma en verklig förändring.” Bengt Boström, Energimyndigheten
att vi slipper undan allt det som behöver göras i
Sverige och eu. De industrialiserade länderna måste
gå före och ta sitt historiska ansvar, säger hon.
– Vi ska inte ställa internationella insatser mot
åtgärder på hemmaplan. Vi måste göra både och om
vi ska kunna åstadkomma en verklig förändring,
säger Bengt Boström och fortsätter:
– Däremot finns det få belägg att exemplets makt
räcker för att få internationellt genomslag. Bindande
avtal länder emellan är det enda som har visat sig ha
verklig betydelse. Miljöarbete är lätt när det handlar
om reningsteknik på skorstenar, men klimatfrågan är
mycket mer komplex eftersom det handlar om att
ställa om hela system.
– Ett annat sätt att belysa klimatfrågans politiska
dimension är att se vilka regeringsrepresentanter som
numera kommer till klimatmötena. För ett par år
sedan var de enbart en fråga för den miljöansvariga,
nu är finans- och näringsministrar lika aktiva och allt
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oftare kommer även regeringschefer. Det faktum att
klimatfrågan är den näst viktigaste frågan när eu för
diskussioner med Kina är ett annat exempel på
klimatfrågans ökade politiska vikt. Enbart handels
frågor tar mer tid i anspråk.
Ett svenskt bidrag till att lyfta klimatproblematiken
från att vara ett inhemsk till en global fråga är att
tillsätta en internationell klimatkommission med
sekretariat i Stockholm. Dess uppgift blir att belysa de
negativa konsekvenser som klimatförändringarna och
större naturkatastrofer för med sig för framför allt
utvecklingen i fattiga länder. Kommissionens ordfö
rande är biståndsminister Gunilla Carlsson och har
tretton medlemmar från i stort sett hela världen.
Uppgiften är att under våren 2009 presentera ett
förslag på hur riskerna för en negativ klimatpåverkan
kan minskas och hur fattiga länders utvecklingsplaner
kan anpassas till klimatförändringarna. 1

Bengt Boström,
chef för Energi
myndighetens
klimatenhet.

9

Sverige klimatinvesterar
över hela världen
En kostnadseffektiv minskning av växthusgaser i kombination med ekonomisk utveckling.
Det är modellen för Energimyndighetens projekt i Asien, Brasilien och Östeuropa.
text: David Dahmén Foto: david dahmén och energimyndigheten

G

enom den geografiska sprid
ningen vill Energimyndigheten
skaffa sig erfarenhet från projekt
med skilda förutsättningar och
samtidigt sprida verksamheten.
Totalt handlar det om insatser för 23 miljoner
euro, drygt 200 miljoner kronor – allt inom
ramen för Kyotoprotokollet.
Insatserna görs med hjälp av de flexibla,

projektorienterade mekanismerna Clean
Development Mechanism (cdm) och Joint
Implementation(ji) (se nedan). Där går
Energimyndigheten in som medfinansiär i
projekt som arbetar med miljövänlig teknik
och som leder till minskade utsläpp av växt
husgaser. Medfinansieringen sker genom att
Energimyndigheten köper de utsläppsreduk
tioner som investeringsprojekten genererar.

Energimyndigheten prioriterar små och
medelstora projekt inom områdena förnybar
energi och energieffektivitet. Satsningarna
ingår i Sveriges internationella program för
klimatinvesteringar (siclip). De cdm- och
ji-projekt som stöds av Energimyndigheten,
minskar vart och ett utsläppen med
200 000–600 000 ton koldioxid den närmaste
tioårsperioden. 1

Brasilien
I Brasilien har Energimyndigheten investerat i tre kraftvärmeprojekt som
lett till energieffektivisering och bättre användning av biprodukterna i kom
binerade socker- och etanolbruk. De rester som blir kvar av de sönderpres
sade sockerrören, den så kallade bagassen, används som bränsle för att
driva högeffektiva ångturbiner. Den gröna elen säljs lokalt eller till det statliga
bolag som ansvarar för den regionala elförsörjningen. På så sätt säkrar man
också tillgången till el under torkperioder när de brasilianska vattenkraftver
ken inte kan producera el med full effekt.
– De projekt som Energimyndigheten investerat i är mycket intressanta för
oss i Brasilien. Vi har många etanolbruk där man inte vet vad man ska göra
med restprodukterna. Här kan det också kombineras med insatser som är
gynnsamma för miljön, säger Danielle de Araujo Magalhaes vid det brasilian
ska ministeriet för teknikutveckling.

Så här fungerar CDM och JI-finansiering
Genom att vara med och finansiera ut
släppsminskningar i länder som inte omfattas
av Kyotoprotokollet kan svenska företag och
organisationer skaffa sig utsläppsrätter till ett
lägre pris än om de köpte utsläppsrätter av
andra företag inom EU:s utsläppshandel.
Den här möjligheten får enligt EU:s regelverk
bara vara ett komplement till de egna ut
10

släppsminskningarna på hemmaplan. CDMfinansieringen innebär att investeringar görs i
miljövänlig teknik i länder där sådan teknik är
ovanlig eller obefintlig. Det hela ska resultera
i påtagligt minskade utsläpp av växthusgaser
och vara en del av värdländernas utvecklings
planer.
De svenska företag som vill genomföra CDM-

projekt måste först godkännas av en särskild
myndighet, Designated National Authority
(DNA). I Sverige är det Energimyndigheten som
sköter om detta.
De projekt som kan komma ifråga är de
som godkänts av CDM-styrelsen i FN-organet
UNFCCC (United Nations Framework Con
vention on Climate Change) med säte i Bonn.
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Östeuropa
Genom Joint Implementation (ji) samarbetar Energimyndigheten kring energi
effektivisering av ett fjärrvärmeverk i Rumänien som använder kol och naturgas. Här
installeras turbiner för att konvertera anläggningen till kraftvärmedrift. På så sätt tar
den hand om högvärdig energi som annars skulle gått förlorad.
I Estland byggs också en vindkraftspark med åtta turbiner. Anläggningen, som
bygger på ji-samarbete, får en sammanlagd effekt på 24 MW. Den blir därmed den
största anläggningen i sitt slag i hela Östersjöregionen och ersätter tidigare elproduk
tion från förbränning av oljeskiffer. Inom ji-programmet förbereds också insatser för
att rehabilitera ett fjärrvärmenät i Ryssland och bygga vindkraftverk på Krimhalvön
i Ukraina. Det senare för att minska beroendet av den el som genereras i mindre
effektiva kolkraftverk.

Kina och Indien
används rest
produkter från bland annat träkolstillverkning
som biobränsle vid elproduktion. Det sker
med en teknik som anpassats efter de lokala
förhållandena. Därför används luft i stället för
vatten som ett av flera kylmedel i kraftverket.
Vatten är nämligen en bristvara i denna del av
Indien.
I Kina handlar det också om energieffektivisering.
Där tar man hand om överskottsvärmen vid en kinesisk
cementfabrik i Ganzuprovinsen i nordvästra delen av lan
det. Fyra ångpannor har installerats som förser en 6 megawatts
ångturbin med ånga. Den el som framställs på det här sättet ersätter ett äldre kraftvärmeverk som använder
sig av fossila bränslen.
cdm-pengar används även för att finansiera uppförandet av 58 vindkraftverk på vardera 859 kW i Ganzupro
vinsen. Elen från dessa ska ersätta den el som produceras regionalt i koleldade värmekraftverk. Förutom mins
kade utsläpp av växthusgaser kommer miljön att förbättras genom minskade luftföroreningar. cdm-projektet
ligger också i linje med Kinas egna prioriteringar att minska beroendet av kol och skapa nya arbetstillfällen.
I Tamil Nadu i södra Indien

Hittills har cirka 950 projekt registrerats. Men
många fler är på gång i den ganska kompli
cerade godkännandeprocessen. Tillsammans
väntas projekten leda till utsläppsminskningar
på motsvarande 1,2 miljoner ton koldioxid fram
till 2012.
Efterfrågan på utsläppskrediter från CDM
kommer i första hand från företag som ingår i
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EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Många
företag handlar sina krediter från mäklare, det
vill säga företag som specialiserat sig på att
genomföra CDM-projekt för att sedan sälja till
intresserade köpare. Det finns också fonder
som investerar i CDM-projekt och delar ut
krediter till dem som investerat.
Joint Implementation (JI) är ett snarlikt

instrument. Men här handlar det om inves
teringar i länder som själva har åtaganden
enligt Kyotoprotokollet. De flesta av dessa
samarbetsprojekt finns i Ryssland, Ukraina och
övriga Östeuropa där kostnaden för utsläpps
minskningar är relativt låg. Den här typen av
samarbete blev möjlig först i år och handläggs
på ungefär samma sätt som CDM-projekten.
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Ökade klimatsatsningar
Afrika är missgynnat när det gäller klimatprojekt. Knappt 2 procent av de drygt 3 000 CDMprojekt som är på gång i olika delar av världen sker i Afrika. Men nu satsar Energimyndig
heten på att bygga upp utbildningar och demonstrationsprojekt för att stärka länderna.
text: David Dahmén illustration: caroline andersson

E

Neil de Lange vid
konsultbyrån Hybrid
Energy Africa med
säte i Johannes
burg, Sydafrika.
12

nergikrisen som råder i stora delar av Afrika
fungerar som en broms för den ekonomiska
tillväxten. Även den sociala utvecklingen och
fattigdomsbekämpningen kommer i kläm.
Behovet av energieffektivisering och andra
insatser för att förbättra miljön är därför stort. Och det
kommer att växa i takt med den snabbt ökande ekono
miska aktiviteten i en rad afrikanska länder.
Nu finns dock förutsättningar att vrida utvecklingen
åt rätt håll. De så kallade projektbaserade mekanismerna
i Kyotoavtalet är till för att stimulera satsningar på klimat
vänliga lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
– Problemet är att flertalet länder i Afrika saknar det
ekonomiska och strukturella ramverk som behövs för att
hantera cdm-projekt. Bara några få länder har de
myndigheter som krävs för att godkänna cdm-projekt,
säger Neil de Lange vid konsultbyrån Hybrid Energy
Africa med säte i Johannesburg, Sydafrika.
Sedan 2007 satsar dock Energimyndigheten på att
bygga upp den kapacitet som behövs för att komma
igång med cdm-projekt i Uganda, Tanzania och Kenya
– tre länder som Sverige har ett långvarigt bistånds
samarbete med.
Med svenska biståndspengar hjälper Energimyndig
heten berörda myndigheter, banker och energibolag och
industrier att planera och koordinera sina insatser på
cdm-området. Det handlar om att skapa kapacitet
genom ”learning by doing”.

”Svenskt klimatbistånd
kan betyda väldigt
mycket för Afrika.”
Göran Haag, Sida
Så här långt har Energimyndigheten kartlagt behovet
av kapacitetsutveckling och vilka erfarenheter man
hittills haft av cdm i de berörda länderna. Nu handlar
det om att bygga vidare på dessa erfarenheter för att nå
det uppsatta målet.
– Svenskt klimatbistånd kan betyda väldigt mycket för
Afrika. Energiområdet är särskilt prioriterat och kan
driva på fattigdomsbekämpningen, säger Göran Haag
på Sida, som samarbetar med Energimyndigheten i det
nu aktuella projektet.
Tidigare i år anordnade Energimyndigheten en work
shop i Ugandas huvudstad Kampala. Avsikten var att se
på förutsättningarna för cdm-projekt i de berörda
länderna. På plats fanns en stor del av den tillgängliga
expertisen samt investerare och ansvariga ministrar på
området. Energimyndigheten representerades av en
delegation under ledning av Bengt Boström.
– Det blev en bra konferens där man kunde spåra ett
påtagligt intresse för gemensamma satsningar. Nu gäller
det att hjälpa dessa länder att identifiera lämpliga pro
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Slakteriavfall
blir biobränsle
Gasen från slakterifabriker i Botswana
kan ersätta diesel och kol. På köpet
minskar man både koldioxidutsläpp och
stank. Projektet kan bli det första svenskstödda CDM-projektet i centrala Afrika.
text: David Dahmén illustration: caroline andersson

i Afrika
jekt och se till att de får den kunskap som behövs för att
själva hantera cdm-projekt, säger Tommy Månsson på
Energimyndighetens klimatenhet, som deltog i överlägg
ningarna.
Enligt Månsson är ett av problemen att hitta grund
finansieringen.
– De stora bankerna är fortfarande avvaktande. Det
kan bero på att man ännu inte insett potentialen i det
hela. Men kan vi få med oss en ledande bank som East
African Development Bank kanske andra banker följer
med, fortsätter Månsson.
Fokus blir på energisektorn och insatserna anpassas
efter förutsättningarna i de olika länderna.
– Skogssektorn är väldigt intressant för Uganda. Men
kanske inte i lika hög grad för Tanzania. Där kan energi
projekt med bioenergi och vindkraft vara mer intressant.
Det gäller även för Kenya, konstaterar Månsson.
Energieffektivisering inom cementindustrin och
utvinning av metangas från storstädernas soptippar är
andra områden som kan komma ifråga.
kapacitetsutbyggnaden går nu vidare efter
två parallella spår. Det ena handlar om en bred utbild
ning av alla som kan tänkas komma i beröring med
cdm-projekt. Ansvariga och tjänstemän på departement,
energibolag och lokala förvaltningar ska få utbildning i
juridiska, tekniska och ekonomiska aspekter på cdmprocessen.
Det andra spåret är att dra igång konkreta cdm-pro
jekt som kan fungera som demonstrationsobjekt med
hjälp av handplockade lokala experter, som får stöd och
support från Energimyndigheten. Målet är att på det här
sättet få fram både cdm-projekt och lokalt utbildad
expertis i varje deltagande land. 1

Arbetet med

ENERGIVÄRLDEN 2 • 2008

Den slakterifabrik i Lobatse i Botswana som omnämns i
succéromanen ”Giraffens tårar” kan få svensk hjälp med att rena
metangasutsläppen om de pågående förhandlingarna går i lås.
Det skulle i så fall bli det första svensk
stödda cdm-projektet i denna del av
Afrika.
– Intresset är stort från Botswanas sida.
Men ännu återstår en hel del turer innan
vi vet om projektet blir verklighet, säger
Kenneth Möllersten på Energimyndigheten.
Vad det handlar om är att ta hand om det
metan som är en produkt av slakteriavfallet vid
två stora slakterier i Lobatse, 65 kilometer söder om huvudsta
den Gaborone, och Francistown vid gränsen till Zimbabwe i
nordöst. Genom en speciell teknik hindras metangaserna – en
aggressiv växthusgas – från att släppas ut i atmosfären. Den
tillvaratagna gasen får sedan ersätta diesel och kol, som idag
används för att driva slakteriernas krematorier.
Projektet har klara klimat- och miljövinster. Förutom mins
kade utsläpp av växthusgaser om motsva
rande 20 000 ton koldioxid årligen kan man
också komma till rätta med den tunga
belastningen på reningsverk i de kommunala
vattensystem som omger slakterierna. Den
dåliga luften kommer också att försvinna.
Metangasprojektet i Botswana är ett
pilotprojekt som följs med stort intresse. Av
det 40-tal cdm-projekt som pågår eller är på
gång i Afrika är alla lokaliserade till
Nordafrika eller Sydafrika.
Vid sidan av diamantindustrin är kött en stor exportvara i
Botswana. Totalt finns 2,4 miljoner kreatur i landet. Landets
stora slakterier har därför fullt upp att göra. Dagligen slaktas
cirka 650 djur i Lobatse och 360 i Francistown. Merparten av
köttet (80 procent) exporteras till Europa och Sydafrika (11
procent) medan den inhemska marknaden och grannländerna tar
hand om resten av produktionen.
– Stanken från slakterierna är kvävande. Det är därför inte svårt
att förstå hur Mama Ramotswe kan bli upprörd över den i
”Giraffens tårar”. Den påminner om den lukt som fettavskiljare
på restauranger avger, säger Erica Niemi på Energimyndigheten. 1
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Tomas Kåberger generaldirektör för Energimyndigheten

Laddad forskare tar
plats i direktörsstolen
En respekterad diversehandlare i energi med erfarenhet både från forskning och
näringslivet. Nu tar Tomas Kåberger plats som generaldirektör för Energimyndigheten.
Den viktigaste uppgiften blir att få ut forskningsresultaten på marknaden.
– Situationen i omvärlden gör det lättare än någonsin, säger han.
Text: Anne Laquist foto: anette andersson

D

et är på ryggsäcken man känner
igen honom. Om han så är
iklädd den elegantaste kostym
följer ryggsäcken alltid med.
I den ligger laptoppen som han
snabbt rycker upp för att plocka fram ett
diagram som bevis för något påstående.
Genom att se till att ha torrt på fötterna
och bygga under sin argumentation med
gedigen kunskap har Tomas Kåberger vunnit
stor respekt i energikretsar – och samtidigt
retat gallfeber på sina meningsmotståndare.
I februari utsåg regeringen Tomas Kåberger
till ny generaldirektör för
Energimyndigheten, trots att han
gett smäll på fingrarna för delar
av den förda energipolitiken.
Byråkrat har han aldrig varit
tidigare, även om han genom
åren haft en hel del med det politiska syste
met att göra. Det är som diversehandlare i
energi han ser sin styrka i sin nya roll.
– Min karriär kännetecknas av att jag
sysslat med energifrågor ur många perspek
tiv. Jag tror att den kombinationen är viktig
med tanke på att Energimyndigheten arbetar
med såväl politiska processer som forskning
och näringsliv. Med mina erfarenheter
hoppas jag bidra till att myndigheten når
resultat och att medarbetarnas imponerande
kompetens används väl. Min uppgift är att
se till att den kunskapen kommer ut i sam
hället och tas i bruk. Först då gör vi sam
hällsnytta, sammanfattar han sitt uppdrag.

politiska utredningsuppdrag samt styrelse
uppdrag i forskningsprogram och intresse
organisationer med anknytning till miljö och
förnybar energi.
Med Tomas Kåberger började energi
debatten handla om kostnadseffektivitet,
marknadskrafter och konsumentmakt. Han
har profilerat sig på att betona ekonomin i
energisystemet. Hans kritik av kärnkraften
har till exempel inte riktat in sig på själva
tekniken utan på att kärnkraftverk är
alldeles för dyra att bygga och försäkra.

Spanien klarade motsvarande utbyggnad på
tio år från samma läge som Sverige har i dag.
Här hemma har kapitaltillgången

varit ett
stort problem i utvecklingen av förnybar
energi. I vindkraftens fall handlar det om
investeringar mellan tiotals och hundratals
miljarder kronor. Stora förvaltare, till
exempel av pensionskapital, måste in för att
öka stabiliteten i investeringarna, och Tomas
Kåberger är optimistisk. Frågan är inte om
utan när de gör det.
– Vindkraften har låga driftskostnader. När
kapitalförvaltarna förstår att det
är relativt säkra investeringar kan
de också acceptera låg avkastning,
bedömer han.
eu:s energipolitik samordnas
alltmer. För Sverige är den största
utmaningen i det läget att ta tillvara de goda
erfarenheter vi har av koldioxidskatten,
framhåller Tomas Kåberger.
eu-direktivet om förnybar energi, som
processas just nu, innehåller många kompo
nenter som inte alls stämmer överens med
svenska lösningar inom till exempel bio
energi. Det får negativa konsekvenser för
svensk industri, menar Kåberger och pekar
bland annat på att kolkraftverken nere på
kontinenten tilldelas utsläppsrätter gratis,
vilket förrycker konkurrensförhållandena.
– Det är viktigt för Sveriges industriella
utveckling att vi lägger oss i eu-frågorna,
anser han.
Tomas Kåberger är även kritisk till elcerti
fikat. De tar inte ta hänsyn till att olika
tekniker hunnit olika långt i utvecklingen
och därmed har olika stödbehov.
– Om syftet är att kommersialisera ny
teknik är det inte rimligt att ha samma
system för att stödja bioenergi och solel,
framhåller han. 1

”Min uppgift är att se till att
kunskapen kommer ut i
samhället och tas i bruk.”

Vid sidan av forskningen inom fysisk resurs
teori och senast en tjänst som adjungerad
professor vid Internationella miljöinstitutet
i Lund har Tomas Kåberger varit engagerad
i flera företag som utvecklat lösningar för
förnybar energi. Annan mjukvara i den
kåbergerska erfarenhetsryggsäcken är en del
14

Angelägnaste arbetsuppgiften de

när
maste åren är att hantera industrialiseringen
av forskningsresultat för förnybar energi,
har Kåberger deklarerat. Flera saker måste
fungera samtidigt – teknik och en mark
nadssituation som ger lönsamhet, företagens
struktur och institutionella förutsättningar.
Energimyndigheten har en viktig roll för
teknik- och affärsutveckling och även
politiskt genom att verka för att institutio
nella hinder kan undanröjas.
För att klara en utbyggnad av vindkraften
till 30 twh 2020 måste tillståndsprocesserna
bli mer hanterliga. Utmaningen är att hitta
ett system med tillståndsgivning som är
smidigt och snabbt och samtidigt värnar om
andra värden, menar Tomas Kåberger.
Den som händelsevis betraktat vindkraf
ten som en ”nationell villfarelse” eller tvivlat
på de kraftigt uppskalade utbyggnadspla
nerna får snabbt svar på tal med hjälp av en
ny djupdykning i ryggsäcken. På nolltid har
han fått upp ett diagram som visar att
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NAMN: Tomas Kåberger. ÅLDER: 47.
FAMILJ: Hustrun Karin och tonåringarna Björn
och Axel. BOR: Villa i Mölndal med solfångare
på taket. FRITID: På helgerna. ”Då gör jag det
jag har lust med.” GILLAR: Att bli överbevisad
om att ha fel för att det är så lärorikt. ENERGI
TIPS: ”Samhället är fullt av gratisluncher på
energieffektivisering.”
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Andreas Grenestam letar efter svaga punkter i byggnadens klimatskal. En oisolerad vind ska ha ”lagom” mycket ventilation.

Startskott för energideklarationer

Nu ska alla svenska
Under 2008 ska cirka 350 000 byggnader energideklareras, om Sverige ska uppfylla EU:s
direktiv. Det kommer inte att lyckas. Men i Norrköping har energibesiktningarna så smått
kommit igång. Vi följde med på en besiktning i Axets bostadsrättsförening.
Text: Lars Krögerström foto: anette andersson

Å

ke Björck, ordförande i Axets bostads
rättsförening, öppnar dörren till värme
centralen. Här kommer fjärrvärmen in
från gatan och växlar över till fastighetens
tappvarmvatten och radiatorkrets.
– Styrsystemen är jätteviktiga, säger besiktningsmannen
Andreas Grenestam. Fel temperatur på varmvattnet eller
dålig injustering av uppvärmningen ger onödiga förluster.
Bostadsrättsföreningen Axet vid Östra Station i
Norrköping är tidigt ute och en av de första fastigheterna i
Norrköping som får en energibesiktning. På nyårsafton
ska samtliga flerbostadshus och lokaler vara besiktigade.
– Det är en omöjlig uppgift på så kort tid, säger
16

Andreas Grenestam, medan han mäter och noterar
energistatusen hos Axet. Hittills är det bara de föreningar
och fastighetsägare som är mest alerta som hört av sig.
Axet är en förening med 16 lägenheter som lagt ut en
del av sin skötsel på ett externt förvaltningbolag.
– Det var därifrån vi fick signalerna om att vara tidigt
ute med energibesiktningen, säger Åke Björck. Och det
finns inget skäl att vänta tills det blir lång kö.
cirka 350 000 byggnader energideklare
ras, om Sverige ska uppfylla eu:s direktiv. Det kommer
inte att lyckas. Sannolikt kommer färre än 100 000
byggnader att vara deklarerade vid årsskiftet.

Under 2008 ska
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Lotta och Åke Björck går igenom anläggningsritningar för Brf Axet med besiktningsmannen Andreas Grenestam. Åke är ordförande i föreningen.

hus besiktigas
Först ut är flerbostadshus och lokaler. Villor behöver
tills vidare bara deklareras när de ska byta ägare. Men
till slut ska samtliga byggnader vara energideklarerade.
Deklarationen ska innehålla allt från en beskrivning av
klimatskal, uppvärmning och ventilation till ett åtgärds
program med förslag och råd om förbättringar.
– I april var 4 000 deklarationer genomförda. Takten
var då uppe i ungefär 400 deklarationer per vecka och en
realistisk takt för resten av året är ungefär 1 000 deklara
tioner per vecka. Vi kommer alltså inte att vara i närhe
ten av målet vid årsskiftet, säger Thomas Johansson på
Boverket som är ansvarig myndighet för hur energidekla
rationerna genomförs och också administrerar registret
över deklarerade fastigheter.
För närvarande finns drygt hundra ackrediterade
företag och nära 400 energiexperter. Som räkneexempel
skulle varje energiexpert alltså behöva göra tre till fyra
energideklarationer om dagen, såväl vardag som helgdag,
under hela 2008 för att klara betinget.
ENERGIVÄRLDEN 2 • 2008

Lång väg från eu-direktiv
till svensk lag
EU:s direktiv om energideklarationer kungjordes 2002.
Redan då angavs att deklarationerna ska vara genom
förda vid utgången av 2008. Men Sverige stiftade sin lag
om energideklarationer först i slutet av 2006. Regeringens
förordning kom i början av 2007, och Boverkets föreskrifter ytterligare några månader senare. De första
deklarationerna genomfördes i september, men det är
först nu under våren 2008 som verksamheten kommit
igång i någon större omfattning.
Boverket är ansvarig myndighet för hur energidekla
rationerna genomförs och administrerar också registret
över deklarerade byggnader. Ackrediteringsinstitutet
Swedac ackrediterar de företag som har rätt att utfärda
deklarationerna. De ackrediterade företagen kan sedan
i sin tur ha en eller flera energiexperter som ansvarar för
den tekniska kvaliteten på energideklarationerna.
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Temperaturen på tappvarmvattnet ska varken vara för hög eller för låg. Förutom att man kan bränna sig går det åt onödigt mycket energi att
hålla en hög temperatur på vattnet. Alla data noteras i besiktningsprotokollet.

”I genomsnitt kan en fastighetsägare spara mellan tio
och tjugo procent på värme, ventilation och annan
centralstyrd energiförbrukning.” Andreas Grenestam, energiexpert
I juridisk mening är det fastighetsägarna själva som är
skyldiga att ha energideklarationen klar till årsskiftet.
Och kommunerna är tillsynsmyndighet. De fastighets
ägare som saknar giltig deklaration kan drabbas av
vitesföreläggande.
– Vi inser det orimliga i situationen, säger Reigun
Thune Hedström på Sveriges kommuner och landsting,
skl, så det troliga är att alla fastighetsägare utan energi
deklaration kommer att få ett vänligt brev från sin
kommun i början av 2009. Nästa steg är att man kontak
tar en besiktningsman och avtalar tid om en energibe
siktning. Om man inte har agerat efter påminnelsen kan
det bli aktuellt med ett vitesföreläggande.

absolut inte ska omfatta ”fastighetens verksamhet”,
alltså de boendes beteende och förbrukningsvanor.
Besiktningen är strikt avgränsad till byggnadens skick
och tekniska system. Det gäller såväl lokaler som fler
bostadshus och villor. Följaktligen får han heller inte
föreslå åtgärder som kan upplevas som försämringar av
standard och boendekvalitet.
– I genomsnitt kan en fastighetsägare ändå spara
mellan tio och tjugo procent på värme, ventilation och
annan centralstyrd energiförbrukning, utan några större
investeringar. Det är min erfarenhet, säger Andreas.
Systemen kan trimmas och bli effektivare, men potentia
len skiljer förstås mycket mellan olika fastigheter.

Syftet med energideklarationerna är att effektivisera
energianvändningen i byggnader, att minska uppvärm
ningens miljö- och klimatpåverkan och att spara pengar
åt fastighetsägarna. Och det finns troligen en ganska stor
potential.
–Varje fastighetsägare får förslag på effektiviseringar
där man också kan beräkna lönsamheten i förhållande till
ett visst energipris, och meningen är att den kunskapen ska
omsättas i konkreta åtgärder, säger Thomas Johansson.
I Brf Axet i Norrköping delar man på el- och värme
kostnader, solidariskt och utan att själv kunna påverka
den egna kostnaden. Och skillnaderna kan vara stora
mellan olika lägenheter, beroende på vanor och beteende.
Andreas Grenestam påpekar att energibesiktningen

Här i Axet är värmecentralen modern och i gott skick
och det handlar om att justera temperaturer någon grad
åt ena eller andra hållet.
– Men det finns fastigheter där vi kommer att föreslå
att man byter hela fjärrvärmecentralen. En investering
på 150 000 kronor kan då betala sig på några år och bli
riktigt lönsam på sikt.
Sannolikt är det de mest medvetna fastighetsägarna
som nu ligger i framkant och får sina besiktningar
genomförda tidigt på året. Det är troligen också de
fastigheter som redan har bra värme och ventilation och
som i genomsnitt har den lägsta sparpotentialen.
– Skräckexemplen kommer nog mot slutet, säger
Andreas Grenestam. 1

eNyckeln hjälper fastighetsägare
Sveriges fastighetsägare kan lägga in sina
uppgifter i eNyckeln, en webbaserad databas
för fastighetsägare. Energianvändningen i
flerbostadshus och lokaler förs på så sätt in
i Energimyndighetens officiella energistatistik.
– Sedan november 2007 kan man även
göra det mesta av byggnadens energidekla
ration med hjälp av eNyckeln, säger Zinaida
Kadic på Energimyndigheten.
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Genom att fastighetsägarna själva tar fram
underlagsmaterialet till deklarationen kan
besiktningsmännen fokusera på förslagen
till åtgärder, och bör också hinna med fler
besiktningar.
– Med hjälp av eNyckeln kan fastighets
ägarna på en och samma gång spara egna
resurser och lämna värdefulla uppgifter till
flera myndigheter.

Även efter energideklarationen ska fastig
hetsägare kunna använda eNyckeln för fort
satta energieffektiviseringar. Med jämförelsetal
för byggnadernas klimatskal, uppvärmnings
system, ventilation och löpande energiför
brukning kan man se vad olika sparåtgärder
får för effekt.
Hittills är drygt 3 000 byggnader anslutna till
eNyckeln. Läs mer på www.enyckeln.se.
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Tuffa EU-krav på glödlampor
EU-direktivet om ekodesign ställer nya krav på tillverkarna.
EU-kommissionen vill göra en snabb utfasning av glödlampan och
ställer även tuffare krav på pannor. Både pannor och belysning
utgör en stor del av hushållens energianvändning så här finns en
stor potential för energieffektivisering.
TEXT: Anne Laquist

K

ommissionen har tidigare
presenterat krav för gatube
lysning och kontorsbelysning.
Det tredje och senaste försla
get gäller hushållsbelysning.
Kommissionen föreslår där en utfasning av
traditionella glödlampor i eu under en
femårsperiod. Det är inte tänkt att ske
genom förbud utan genom minimikrav på
energieffektivitet. Tre ambitionsnivåer som
leder till olika grad av energieffektivisering
presenteras. Med det mest ambitiösa försla
get till effektivisering blir bara vissa typer
av lågenergilampor kvar på marknaden,
medan det förslag som går försiktigast fram
medger alla sorters lågenergilampor liksom
effektiva och medelmåttiga halogenlampor.
Energimyndigheten är dock för det mel
lersta alternativet som medger lågenergi
lampor och effektiva halogenlampor. De
mätningar som Energimyndigheten genom
fört i 400 hushåll under de senaste åren visar
att belysning utgör den enskilt största posten
i användningen av hushållsel. Myndigheten
ser därför en stor potential att spara el
genom minimikrav för belysning.
I vissa fall, som i kyla utomhus, extrem
värme som i ugnar eller fuktiga badrumsmil
jöer, fungerar lågenergilampor dock dåligt
eller inte alls.
– Lågenergilampor lämpar sig inte för en
stor del av de ljuskällor som används i
hemmen, säger Kalle Hashmi på Energi
myndigheten och en av dem som samman
ställt det svenska remissvaret.
Energimyndigheten anser att det förutom
att ställa krav på energieffektivitet även är
viktigt att ta hänsyn till en rad andra fakto

rer som hur en lampa används, temperatur
känslighet och färgåtergivning.
belysningsbranschen har
reagerat på den korta omställningstiden.
Branschen vill ha nio år på sig för att hinna
med att lägga om produktionen.
–Vi är helt överens med Kommissionen
om att energieffektivisera, men är mycket
bekymrade över den takt som föreslås, säger
Magnus Franzell, vd för Belysnings
branschen i Sverige.
En alltför snabb övergång leder till ett
kraftigt ökat importbehov av lampor utan
för eu. Det som Belysningsbranschen befa

Den europeiska

rar ska hända är att behovet täcks med
huvudsakligen kinesiska lågenergilampor av
varierande kvalitet. Det saknas kapacitet i
världen i dag att producera tillräckligt med
lågenergilampor som håller acceptabel
kvalitet för att ersätta alla traditionella
glödlampor i eu. Om kraven dessutom
enbart ställs på energieffektivitet leder det
lätt till att ljuskvaliteten blir lidande och att
kunderna i stället väljer lampor med högre
effekt.
Förslaget till produktkrav för pannor och
varmvattenberedare har kritiserats av
branschen i hela Europa. För Sveriges del
bedöms förslaget få stora konsekvenser dels
på grund av att Kommissionen utgått från
europeiska medelvärden i sina
bedömningar, dels har

”Det finns en stor potenial
att spara el genom
minimikrav för belysning.”
ENERGIVÄRLDEN 2 • 2008
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1. Förberedande studier
EU-kommissionen anlitar ett antal konsultgrupper
för att genomföra förberedande studier om de
utvalda produktgrupperna. Konsulterna analyserar
varje produkt utifrån ett livscykelperspektiv. Till
exempel energianvändning men också andra
miljöaspekter.

utelämnat biobränslepannor. Dessa ska
behandlas i ett senare steg. Både Energi
myndigheten och branschorganet sbba
anser att förslaget haltar med tanke på
detta.
– En positiv aspekt är att förslaget
skulle möjliggöra att olika bränslen kan
jämföras med varandra, men då måste
också alla bränslen vara med. Det är
märkligt att man utelämnar biobränslen
när ambitionen är att minska använd
ningen av fossila bränslen, kommenterar
Erik Hedar på Energimyndigheten.
En stor del av Europas alla elpannor
finns i Sverige. Elen till dem produceras
inte med fossila bränslen som till elpan
norna på kontinenten. Magnus
Davidsson, projektledare på sbba,
berömmer visserligen intentionen i
produktkravsförslaget, men menar att
det för Sveriges del är ett steg bakåt i
klimatsammanhang:
–Förslaget väger inte in koldioxid
aspekten på rätt sätt. Det får den kons
tiga konsekvensen att förslaget premie
rar i och för sig effektiva gas- och
oljepannor, som släpper ut koldioxid,
framför elpannor som går på el som är
producerad mycket koldioxidsnålt, säger
han.
Förslaget vill också fasa ut elektriska
varmvattenberedare. Av praktiska
installationsskäl och på grund av vårt
kalla klimat är det inte realistiskt i
Sverige, anser Magnus Davidsson.
– I stället för att förbjuda försäljning
av dessa produkter borde andra styr
medel användas, framhåller han.
Kommissionen håller nu på att
omarbeta förslaget för pannor och
varmvattenberedare och det nya försla
get väntas komma före sommaren, då
Energimyndigheten hoppas att ha fått
gehör för sina synpunkter. Om minimi
krav ställs på rätt sätt finns det stor
potential att spara energi även inom
uppvärmningsområdet.

Läs mer om EU:s
ekodesigndirektiv
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EU-regler om
påverkar alla
En ny lag om ekodesign av produkter som använder
energi börjar gälla i maj. Lagen innebär att hela
produktens livscykel ska beaktas.
Text: Anne Laquist illustration: Kjell Eriksson

D

en svenska ekodesignlagen
bygger på ett eu-direktiv som
antogs 2005. Genom energi
effektivisering ska produkt
kvalitet, miljöskydd och tryg
gare energiförsörjning förbättras inom
unionen. Gemensamma regler ska under
lätta handeln medlemsländerna emellan.
Alla energianvändande produkter utom
transportmedel omfattas liksom alla energi
källor. Det spelar ingen roll ifall produkter
nas primära funktion är att generera värme
eller el, om de överför eller mäter energi eller
behöver energi enbart för att fungera.
Ekodesignlagen innebär att tillverkare
tvingas tänka till redan när en produkt
utformas. Utöver produktens energianvänd
ning måste de ta hänsyn till miljöfaktorer
som täcker in hela kedjan från råvaruan
vändning till skrotning.
Allteftersom ska ramlagen fyllas med
specifika krav för ett antal produktgrupper.
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3. Omröstning
Därefter utformar kommissionen ett förslag
med produktkrav genom så kallade genomförandeåtgärder. En särskilt tillsatt kommitté
röstar för eller emot förslaget.

2. Förslag till produktkrav tas fram
Studien utgör underlag till det som Kommissionen tar
fram. Förslaget tas upp för diskussion i ett så kallat
konsultativt forum (Consultation Forum). EU:s medlemsländer har representanter i detta forum, liksom branschföreningar, intresseorganisationer och näringsliv.

m ekodesign
produkter
Inom eu har ett 20-tal produktgrupper
hittills valts ut och processen med att utar
beta produktkrav pågår inom unionen. För
fem produktgrupper väntas reglerna bli
klara i år: gatubelysning, kontorsbelysning,
standby, digitalboxar och externa nätaggre
gat (tillbehör som sladdar och liknande).
Riktigt hur kraven kommer att påverka
svensk industri är svårt att säga i nuvarande
läge, menar Camilla Ottosson på Energi
myndigheten och samordnare av det svenska
arbetet. Konsekvensanalyser ska göras för
att få svar på frågorna hur och i vilken mån
olika krav slår.
– För vissa produktgrupper får kraven
inverkan på svenska tillverkare, underleve
rantörer och importörer, men riktigt hur vet
vi ännu inte. Än så länge befinner vi oss så
att säga på första varvet i det här arbetet. Vi
måste också ta den administrativa bördan
för företagen i beaktande när vi ska imple
mentera kraven, säger hon.
Att uppfylla till exempel standbykrav på
1 w och i vissa fall 0,5 w som föreslagits kan
i vissa fall bli tufft, bedömer Camilla
Ottosson. Digitalboxar till exempel är en
produktgrupp där många produkter ligger
långt över den nivån.
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– Det är minimikrav som ska ställas, men
minimikraven är höga. Vissa produkter
kommer att försvinna från marknaden, tror
hon.
Arbetet med att utarbeta

och fatta beslut
om produktkrav för de produktgrupper som
hittills identifierats väntas pågå till och med
2009. Men inom eu håller en arbetsplan på
att tas fram som innebär en utvidgning till
57 produktgrupper. Det är dock långtifrån
säkert att det beslutas om designkrav på alla
produkter, framhåller Camilla Ottosson.
Under arbetets gång kan det visa sig att
vissa omfattas av redan gällande direktiv.

4. Lagstiftning
Genomförandeåtgärder är en form av
lagstiftning som kan utformas i form
av direktiv eller förordningar. När lagen
för de olika produktgrupperna börjat
gälla ska en särskild myndighet
kontrollera att företagen följer den
och att produkterna uppfyller kraven.

”Minimikraven är höga. Vissa
produkter kommer försvinna
från marknaden.” Camilla Ottosson, Energimyndigheten
Urvalet av produkter görs utifrån tre
kriterier: den aktuella produkten ska ha en
försäljnings- och handelsvolym inom eu på
minst 200 000 enheter under ett år, den ska
ha betydande miljöpåverkan inom unionen
och det ska finnas möjligheter att förbättra
dess miljöpåverkan till rimliga kostnader. 1
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Lantbrukare med stormjour
Att få el till telestationer och master har högsta prioritet vid stormar för att snabba på
röjningsarbetet. Därför har E.on, TeliaSonera och LRF inlett ett samarbete för att utbilda
folk på landsbygden som ska ansvara för strömförsörjningen till telenäten.
Text: Torbjörn Svensson foto: siv öberg

N

är ett oväder är på väg får
lantbrukaren Krister Johansson
i Eksjö ett meddelande från
E.on. Han kontaktar direkt
ytterligare sex personer i en så
kallad stödgrupp och alla åker sedan ut till
telestationerna i omgivningen och kopplar in
elaggregat. Varje person ansvarar för två till
tre telestationer inom en radie på cirka en mil.
Krister Johansson är en av dem som ingår
i ett pilotprojekt i Eksjö, Vetlanda, Hultsfred
och Vimmerby kommuner. Ett 20-tal personer
ska ansvara för elförsörjning till närbelägna
telestationer vid storm och har fått hämta ut
bensindrivna elaggregat från TeliaSonera
och kartor över telestationer och master.
Bakgrunden är givetvis stormarna Gudrun
och Per, då hundratusentals abonnenter blev
utan ström. För vissa varade strömavbrottet i
45 dygn. Både mobiltelefoner och fast telefoni
slutade fungera. TeliaSonera hade reservel
verk som stod i förråd, men de kom aldrig till
användning. Irritationen och kritiken bland
folk på landsbygden var hård mot el- och
telebolagen. Det har nu utmynnat i samarbe
tet mellan E.on, TeliaSonera och lrf.
Björn Galant, infrastrukturansvarig på
lrf, är en av initiativtagarna:
– Telemasterna klarar ett strömavbrott på
max 10 timmar. Men under Per blev elavbrot
ten längre och telemasterna slogs ut. Den
stormrapport som gjordes efteråt visar att
mobiltelefonin fungerade väldigt dåligt under
ovädret. När röjningsarbetarna inte kunde
använda mobilen blev de tvungna att åka till
varandra och arbetet tog längre tid, förklarar
Björn Galant. Därför har el till telestationer
och master nu fått högsta prioritet.

har utbildat
1 100 personer på landsbygden i 33 kommu
ner i södra Sverige utöver de 20 personerna i
pilotprojektet. De ska vara beredda att
hjälpa till vid stormröjningsarbete så att
elavbrotten förkortas. Nu är avsikten att den
här modellen ska spridas till övriga delar av
landet i samarbete med andra elbolag.
Energimyndigheten stödjer initiativet,
förklarar Mikael Toll, projektledare på
Energimyndigheten.
– Den här typen av lösningar är väldigt
bra. Det stärker den lokala krishanteringen.
Lantbrukaren Krister Johansson engage
rade sig i stormröjningsarbete på uppdrag av

Lantbrukaren Krister Johansson rycker ut när stormlarmet går.

LRF, TeliaSonera och E.on
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E.on redan hösten 2004, innan Gudrun slog
till. Han har 30 mjölkkor och 150 hektar
skog. Stora mängder av hans skog blåste ner
och han var utan ström och teleförbindelse i
flera dygn under både Gudrun och Per. När
han skulle arbeta med uppröjningen efteråt
hade han stora problem att komma i kontakt
med de andra som arbetade i skogen efter
som telestationerna saknade ström.
– Alla på landsbygden vet vad det innebär
när det kommer en storm. Därför har det
inte varit svårt att få tag i folk som vill ställa
upp, säger Krister Johansson. 1

Stormfakta
Per	Gudrun
(jan -07) (jan -05)
Maximal vindstyrka

29

33

Mängd stormfälld
skog (milj m3)

16

70

Antal kunder med
elavbrott

440 000

730 000

650

2 400

Återställningskostnad (milj kr)

KÄLLA: ”Stormen Per”, Energimyndigheten
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Marknad

Klimatmarknaden
kräver tydliga regler
Allt fler vill neutralisera sina utsläpp av koldioxid. Det
gäller både privatpersoner och företag. Marknaden växte
kraftigt under 2007, men tjänsternas kvalitet varierar.

E

n ung, expansiv marknad brukar
ofta hysa en blandning av seriöst
satsande företag, idealister och –
skojare. Klimatkompensation är
inget undantag. Och inte blir det
lättare av att det är ett snårigt område.
Rådvilla köpare kan få hjälp via Energi
myndigheten. På bland annat hemsidan
(www.energimyndigheten.se) finns riktlinjer
om hur man kan gå tillväga. Dessutom finns
en lista över aktörer som myndigheten
rekommenderar.
Det övergripande rådet är köpa från den
så kallade reglerade marknaden där det
finns ett etablerat kontroll- och register
system. Det innebär att det går att kontrol
lera att klimatkompensationen leder till en
verklig utsläppsminskning.
På den reglerade marknaden saluförs
utsläppsrätter från eu:s utsläppshandel och
reduktionsenheter från fn-kontrollerade
projekt, cdm (Clean Development
Mechanism) och ji (Joint Implementation).
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fn-projekten leder exempelvis till investe
ringar i förnyelsebar energi och energi
effektiviseringar i utvecklingsländer.
Därmed överförs också teknik till tredje
världen.
Den trygghet som finns på den reglerade
marknaden återfinns inte på den oreglerade
marknaden. Där saknas etablerade rutiner
för granskning och kontroll av både projekt
och eventuella utsläppsreduktioner. Inte
heller registreras reduktionsenheterna,
vilket öppnar för risken att samma enhet
säljs flera gånger.
Kontrollmekanismer saknas
På den oreglerade marknaden finns diverse
projekt – allt från trädplanteringsprojekt
och vindkraftssatsningar till vattenpumpar,
som drivs med mänsklig kraft, för att ersätta
dieselpumpar i tredje världen.
– Det kan finnas bra projekt också där.
Skälet till att vi inte för närvarande kan
rekommendera att man handlar på den

oreglerade marknaden är att det kan saknas
kontroll på hur pengarna används och hur
stor utsläppsminskningen verkligen är, säger
Bengt Boström, chef för Energimyndig
hetens klimatenhet.
Granskning på gång
– För att kunna identifiera de goda projek
ten på den oreglerade marknaden bör ett
kontroll- och registersystem för dessa pro
jekt etableras. En granskning av aktörer som
erbjuder tjänster inom klimatkompensation
kan bli aktuell i framtiden. Det skulle
innebära att de omfattande skillnader som
idag finns mellan den reglerade och oregle
rade marknaden kan minska.
Internationellt sett är inte Energimyndig
heten ensam om att ge råd kring klimat
kompensation. Det brittiska miljödeparte
mentet, Defra, publicerade i februari en så
kallad ”Code of best practice”. Där rekom
menderas köparna att använda sig av reduk
tionsenheter från den reglerade marknaden.
Defra stödjer också en utveckling av ett
kontroll- och registersystem för den oregle
rade marknaden.
Maria Åslund
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Marknad

Lockande värme – med det är svårt att veta hur mycket utsläpp resan kräver.

Svårt beräkna charterresans utsläpp
Orsakar en Thailandresa nästan 6 ton koldioxid eller bara drygt 1 ton?
Som flygpassagerare är det svårt att hitta ett entydigt besked.

E

n sak är i alla fall säker: En
längre flygresa bidrar mycket till
en persons koldioxidutsläpp. Det
är dock svårt att uppskatta hur
mycket koldioxid som resan
verkligen gav upphov till.
Utsläppen vid flygresor påverkas av
flygplanstyp, hur fullbelagt planet är, antal
mellanlandningar, med mera. Som om inte
det räcker finns också delade meningar kring
hur övriga gaser och partiklar som flyget ger
upphov till ska beräknas.
På exempelvis sas hemsida uppges att en
resenärs tur- och returresa Stockholm –
Bangkok orsakar ett koldioxidutsläpp på
1 154 kilo. Gör man samma sökning på tyska
Atmosfairs kalkylator så ger resan upphov
till 5 760 kilo.
Både kostnaden för klimatkompensationen
och miljösamvetet känns lättare att bära om
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man väljer sas alternativ, men gör sas en
rimlig uppskattning?
– Ja, om man strikt räknar koldioxid
utsläpp från förbränningen, svarar Lars
Andersen, miljöansvarig för sas Sverige.
Fler utsläpp än koldioxid
Atmosfair, som kommer fram till de högsta
utsläppen, räknar koldioxidekvivalenter.
I det ingår inte bara koldioxid, utan också
andra gaser och partiklar som släpps ut på
hög höjd. Flera av dessa kan ha stor påver
kan på klimatet och multipliceras därför
med en faktor för att få flygets totala påver
kan. Vanligtvis brukar en faktor på 2–3
användas. Atmosfair räknar med faktor 2,7.
Det brittiska miljödepartementet skriver i
sin nyligen publicerade ”Code of best
practice” att det tills vidare bör vara frivilligt
att inkludera en faktor för övriga gaser och

partiklar. Men om en sådan faktor är inklu
derad i beräkningarna bör det tydligt framgå
och då bör faktorn vara 1,9.
Det är säkerställt att flyget påverkar klima
tet mer än bara genom de direkta utsläppen
av koldioxid, men flera forskare anser att det
är fel att multiplicera de direkta utsläppen
med en faktor. Så diskussionerna lär fortsätta.
För övrigt påverkas molnbildningen av
flygtrafik, vilket också kan påverka klimatet.
Det är dock mycket osäkert hur stor moln
bildningseffekten är.
– Det finns ett skriande behov av att få
klarhet i vad vi ska räkna på och av, kom
menterar Lars Andersen, sas.
Svagt intresse bland resenärer
Inom flygbranschen finns det flera aktörer
som idag förmedlar klimatkompensation till
sina kunder. sas är alltså en, Fritidsresor en
ENERGIVÄRLDEN 2 • 2008

Varierande priser

Installerad effekt i EU

Även om den reglerade marknaden är tryggare för köparen finns det anledning att vara en vaken
konsument. Priserna kan nämligen variera väldigt mycket.
Den som ska köpa stora mängder utsläppsrätter eller reduktionsenheter från CDM och JI,
exempelvis stora energiföretag, gör det billigast på den nordiska elbörsen, NordPool. Priset för en
utsläppsrätt ligger för närvarande (april -08) kring 220 kronor. En utsläppsrätt motsvarar
1 ton koldioxid.
Men utsläppsrätterna säljs i poster och årsavgifterna är höga, så det är inget alternativ för vare
sig mindre och medelstora företag eller konsumenter. Privatpersoner och företag får därför vända
sig till någon av de aktörer som förmedlar enstaka eller flera enheter. Då blir förstås priserna högre
än på börsen. För närvarande kostar utsläppsrätterna från den reglerade marknaden cirka 300–450
kronor att köpa av en sådan förmedlare.

Källa: Eurelectric

2006
Kraftverk med
fossila bränslen
Vattenkraft
Kärnkraft
Övrig förnybar
energi

Den totala installerade effekten i
EU:s kraftverk 2006 var 774 GW.
Kol, olja och naturgas dominerar
stort i elmixen.

Aktörer på den reglerade marknaden

Elanvändning i Sverige
Källa: SCB

finns listan över de aktörer som säljer reduktionsenheter från
den reglerade marknaden. Listan uppdateras fortlöpande och så här såg den ut i början av april.

På Energimyndighetens hemsida

(TWh)
60
Industri
Service

CDM/JI
• Tricorona AB (www.tricorona.se)
• Atmosfair (www.atmosfair.de)
• Gröna Bilister (www.gronabilister.se)
• Ticket (www.ticket.se)
• Fritidsresor (www.fritidsresor.se)
• U & W AB (www.uwab.se) – säljer endast till företag
• Respect Europe (www.klimatneutral.se) – säljer endast till företag

Hushåll

30

Jordbruk

0

2002

2003

2004

2005

2006

Den svenska elkonsumtionen har
bara minskat marginellt under
senare år trots satsningarna på
energieffektivisering. Industri
sektorn slukar mest el.

elföretag i Europa
Källa: Eurelectric
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”Det finns ett skriande behov av
att få klarhet i vad vi ska räkna på
och av.” Lars Andersen, miljöansvarig, sas Sverige
lite än inget alls. Eftersom vi har 1,3 miljoner
resenärer blir det ändå mycket pengar. Hittills
har fler än hälften nappat på erbjudandet.
Omräknat till ett år skulle det ge 5 miljoner
kronor till forskning och konkreta projekt via
atmosfair.de, säger Lottie Knutsson, informa
tionsdirektör, Fritidsresor.
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– Framtiden är lovande. Vi ser att markna
den växer och många tunga affärsresebyråer
erbjuder klimatkompensation. En byrå visar
till och med på alternativet att åka tåg
istället när man bokar flyg online, berättar
Per Egstam, chef Tricorona Climate Partner.
Maria Åslund

Tyska E.ON och franska
bolaget EDF toppar listan
över Europas största energiföretag, med en total omsättning på över 1000 miljarder
euro. Vattenfall ligger på
sjunde plats.

National Grid Transco

Vattenfall

Endesa

Centrica

Enel

Om inte privatpersoner är så pigga på att
klimatkompensera flygresor, så verkar
företagen vara mer på alerten. Där är det
inte bara miljöavdelningen som driver på,
utan ofta också marknadsavdelningen.
Klimatkompensation blir, precis som
exempelvis avståndstagande från barnarbete,
ett sätt att understryka att företaget tar
ansvar för miljö och människor.

RWE

annan. Men trots en marknadsundersökning
uteblev kundernas intresse när Fritidsresor
drog igång sin satsning.
Fritidsresor valde att ändra sitt erbju
dande. På frivillig basis kan resenärerna idag
betala 5 kronor per resa. Fritidsresor förbin
der sig att bidra med lika mycket.
– Man kan raljera över den lilla summan,
men jag tycker att det är bättre att man gör

EDF

0

E.ON

100

Fjärravlästa elmätare
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Av landets drygt 5 miljoner elmätare
hade cirka 20 procent fjärravläsning
i slutet av 2006. Senast den 1 juli
2009 ska samtliga elmätare kunna
fjärravläsas.
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Källa: energimarknadsinspektionen

Utsläppsrätter
• Statoil AB (www.klimat.statoil.se)
• Miljöbörsen AB (www.miljoborsen.se)
• Svenska Naturskyddsföreningen (www.snf.se)
• Intego Energy Consulting (www.intego.se) – säljer endast till företag
• Utsläppsrätt.se (www.utslappsratt.se) – säljer inte för tillfället. Inväntar spothandel med utsläpps
rätter från handelsperioden 2008–2012.

2001

testlab
per westergård

mindre energi till
Tvätt och tork
Tvättmaskiner och torktumlare är energisnåla samtidigt som de tvättar och
torkar mycket bra. Men tvättmaskinerna sköljer dåligt, visar ett nytt test från
Energimyndighetens Testlab.
och sex tork
tumlarna i testet tillhör de mest energi
effektiva på marknaden. Testet visar att
tvättmaskinerna är energisnålare än
energiklass A. Torktumlarna förbrukar
mer energi än klass B, men alla klarar
gränsvärdet för hur mycket det maximalt
får skilja mellan uppmätt och deklarerad
energiförbrukning.
En nackdel är dock att tvättmaskinerna
sköljer tvätten dåligt.
– Det går att tillverka energisnåla
tvättmaskiner som också sköljer bra,
anser Ileana Hagelin, projektledare vid

De fyra tvättmaskinerna

Energimyndighetens Testlab.
För tvättmaskiner som är ännu effek
tivare än A har tillverkarna på den euro
peiska marknaden på eget initiativ infört
klasserna A+ och A++, där A++ är
effektivast. De testade tvättmaskinerna
marknadsförs som A+ eller A++. För
torktumlare är energiklass B och C
vanligast, det finns dock någon enstaka
modell i klass A. Det är dock bara ett
program som är energimärkt.
– I flera fall var det svårt att lista ut
vilket program som är energideklarerat,
även om man studerade bruksanvisningen

noga. På de flesta tumlarna var det också
svårt att tolka symboler på paneler och
vred, menar Helena Nilsson vid
Energimyndighetens Testlab.
De senaste åren har tvättmaskinernas
och torktumlarnas kapacitet ökat efter
som energieffektiviteten mäts i relation
till kapaciteten. Att de klarar sju eller åtta
kilo tvätt är inte ovanligt, men de flesta
användare stoppar bara i cirka 2,5 kilo
tvätt åt gången. Kapaciteten utnyttjas
då inte på bästa sätt, eftersom det alltid
är energismartast att tvätta i fylld
maskin.

Energisnåla induktionshällar
Induktionshällar använder 40 procent
mindre energi än gjutjärnshällar vid
uppkok och de är snabbare än både
gjutjärns- och glaskeramikhällar. Dock
minskar skillnaderna vid längre kok
ningar. Det visar ett nytt test av åtta
induktionshällar.
Induktionshällen drar 40 procent
mindre energi än gjutjärnshällen och 20
procent mindre energi än glaskeramikhäl
len när du kokar upp en liter vatten.
Alltså jämförbar med en vattenkokare.
– Skillnaden är inte lika stor vid längre
kokningar. Om du till exempel kokar fyra
portioner spagetti är skillnaden i energi
förbrukning 17 procent jämfört med
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gjutjärnshällen och bara 5 procent jäm
fört med glaskeramikhällen, säger Berit
Carlsson, projektledare för provningen av
hällar.
Energimyndigheten har provat åtta
induktionshällar, varav fem är 60 cm
breda, en är 70 cm bred och två 80 cm
breda. Alla är energieffektiva, steker
jämnt och har snabbuppkokningsfunk

tion, så kallad Booster eller Power.
De största skillnaderna märks istället på
antal extrafunktioner och i användar–
vänligheten. Alla induktionshällarna får
minus för svårtolkade symboler på
panelen.
– Flera av de testade induktions–
hällarna ansluts till enbart 1-fas ström.
Kontrollera att du har säkringar som
klarar detta, annars kommer det till extra
kostnader för att få hjälp av elektriker,
säger Berit Carlsson.
Läs mer om samtliga tester:
www.energimyndigheten.se/
sv/Hushall/Tester/
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Myndigheter i samarbete
om energiforskningen

Nya skrifter
Pelletsvärme i villan

Energimyndigheten samarbetar med Vetenskapsrådet för att
vaska fram de mest intressanta projekten inom energiriktad
grundforskning.
Den 15 april var deadline för ansökningar
till Vetenskapsrådet om bidrag till grund
forskning inom teknik- och naturvetenskap.
Liksom tidigare år fanns möjligheten att
även få en bedömning av ansökan ur ett
energiperspektiv. Vetenskapsrådet gör en
första bedömning av kvaliteten och de
projekt som är mest intressanta bedöms
parallellt även av Energimyndighetens
grundforskningskommitté.
Peter Rohlin, expert på Energimyndig
hetens energiteknikavdelning, koordinerar
samarbetet med Vetenskapsrådet.
– Det här är ett sätt att optimera ansök
ningsprocessen och att knyta forskare som
normalt söker medel från Vetenskapsrådet
även till Energimyndigheten, säger han.
Energimyndigheten står för hela finansie
ringen av de beviljade projektanslagen, och

varje år delas cirka 45
miljoner kronor ut till nya
projekt, normalt fördelade
på treårsanslag. Förra året
fick 20 energiriktade
grundforskningsprojekt
bidrag på detta sätt.
Målet är att finansiera
Peter Rohlin.
kvalificerad energiriktad
grundforskning som också kan ge en skjuts
åt den tillämpade forskningen, och på sikt
stödja omställningen av energisystemet.
Ansökningarna har hittills handlat mycket
om materialforskning.
– Men det vi skulle vilja se mer av är
grundläggande forskning på användarsidan,
till exempel inom industri- och byggsektorn,
säger Peter Rohlin.
Susanne Rosén

Energirådgivarna möts i Uppsala
Energirådgivarnas 29:e årliga kongress äger rum på Uppsala Konsert & Kongress den 12–14
maj. Energieffektivisering står i fokus och är också ämnet för näringsminister Maud Olofssons
inledningsanförande. Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger medverkar dag tre.
På kvällen den 12 maj arrangeras ett besök på Vattenfalls avfallsförbränningsanläggning. Den 13
maj ägnas åt mer övergripande ämnen som energitjänster, och studiebesök erbjuds på Vattenfalls
värmeverk i Knivsta och på Ångströmlaboratoriet.
Läs mer på www.energiradgivarna.com

Nytt forskningsprogram om belysning
om belysning startade den 1 januari 2008 och pågår till den
31 december 2011. Sista ansökningsdatum är onsdag den 30 april 2008.
Energimyndigheten har i samarbete med bland andra Bertil och Britt Svenssons stiftelse beslutat
att avsätta totalt 40 miljoner kronor till förbättrad energieffektivisering inom belysningsområdet.
Forskningen i programmet ska främst fokusera på följande två huvudområden:
• Projekt som kan påskynda omställningen av nuvarande belysningssystem till sådana som utnytt
jar modern och existerande teknik.
• Projekt som utvecklar nuvarande belysningsteknik till en mer energieffektiv belysning.

Ett nytt forskningsprogram

Europeisk vinddag i sommar
firas European Wind Day i länder
runt om Europa. I Sverige står branschorganisationen Svensk
Vindkraft och Svensk Vindkraftförening bakom arrangemanget
Vinddagen den 13–15 juni 2008.
Hundratals aktiviteter anordnas samtidigt i minst 18 länder
i Europa. I Sverige kommer vindkraftverk att hållas öppna för
allmänheten på olika platser och en nationell fototävling ska
arrangeras. För mer information: www.windday.eu
För andra året i rad
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Pellets är en upp
värmningsform som
är billig i drift och ger
en jämn inomhustem
peratur och ett gott
inomhusklimat i både
äldre som nyare hus.
Pellets baseras på en
inhemsk och förnybar
råvara, vilket medför
minimal miljöpåverkan
vid eldning.
Art.nr.2013. Ingen kostnad.

Stormen Per. Lärdomar för en
tryggare energiförsörjning efter
2000-talets andra stora storm
Södra Sverige
drabbades med två
års mellanrum av
stormarna Gudrun
och Per. De satte
energiförsörjningen
på svåra prov och
skapade många
avbrott i elnäten.
Denna skrift visar
hur lärdomarna från
stormen Gudrun kom till nytta vid hante
ringen av stormen Per.
Art.nr.2007. 120 kr ex moms.

Energiutblick
Bioenergi är temat för första numret av
Energimyndighetens skriftserie Energi
utblick. Här ger Energimyndigheten, utifrån
sin samlade kunskap, sin syn på detta
aktuella ämne.
Art.nr. 1972. Utan kostnad.

Trygg energiförsörjning
Rapporten sammanställer kunskapsläget
och analyserar översiktligt de väsentligaste
hoten, riskerna och sårbarheterna i den
svenska energiförsörjningen avseende
2007. Dels utifrån generella hotbilder,
dels utifrån energisystemets huvud
processer.
Art.nr 2015. 150 kr ex moms.

Storm Gudrun
Här beskrivs konsekvenserna av stormen
Gudrun på engelska.
Art.nr 2011. 120 kr ex moms.

Energiläget
Energy in Sweden 2007
Energiläget ger en överblick över använd
ning och tillförsel av energi, energipriser
och energimarknader med mera och gör
även en internationell utblick. Finns också
på engelska.
Art.nr. 1858 och 1991. 40 kr ex moms.
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Posttidning B
Returadress:
Energimyndigheten,
Box 310,
631 04 Eskilstuna

FORSKAREN Lena Neij

utreder styrmedel
i energipolitiken

F

örändringar av byggnader och byggnation äger rum
i ett system av teknik, infrastruktur, aktörer, normer,
regelverk, ekonomiska incitament, företagsstrategier
– ja, listan kan bli ännu längre. Det är först när vi
har en bild av hur systemet ser ut som vi kan förklara
ett förändringsförlopp och påverka det, säger Lena Neij,
professor på Internationella institutet för industriell miljö
ekonomi vid Lunds universitet.
Hennes forskning är fokuserad på styrmedel för mer hållbara
och energieffektiva byggnader, och för att studera styrmedel
krävs ett systemperspektiv.
– Var man sätter sina systemgränser är olika från studie till
studie, fortsätter hon. Att studera styrmedel på nationell nivå
är vanligt, men det blir fler studier som kräver ett internationellt
perspektiv.
Det första året som professor har Lena Neij bland annat
påbörjat arbetet med att bygga upp en forskargrupp vid
institutet, och att stärka samarbetet med andra delar av
lärosätet.
– Lunds universitet är stort och det finns många duktiga
forskare som jobbar med energieffektivisering av byggnader.
Institutet har också skapat ett forum för hållbart byggande
tillsammans med några kommuner i Skåne. Inom dess ram
hålls seminarier i samarbete med näringslivet ett par gånger
per termin och intresset har varit stort.

andré de loisted

Ett av de styrmedel som Lena Neij har undersökt närmare är
de så kallade vita certifikat som används i bland annat Stor
britannien, Frankrike och Italien. Systemet innebär att energi
leverantörer eller energidistributörer får ett sparbeting av
staten som de på något sätt ska få sina kunder att leva upp till.
– I Storbritannien har certifikaten använts sedan 2002 och
lett till besparingar på nästan 1 procent per år, framför allt
genom isoleringsåtgärder. Men där startar britterna från en
relativt låg nivå – det är inte säkert att det är lika enkelt att
spara energi i Sverige med just vita certifikat.
Man skulle kunna tro att energibolagen ogillar ett system
som kräver att de utan särskild ersättning ska lägga resurser
på att minska sina kunders förbrukning. Men Lena Neij säger
att tongångarna i Storbritannien varit positiva. Det gemen
samma energisparmålet har stärkt banden mellan energibolag
och kunder, och lett till att färre kunder byter leverantör.
Men att vita certifikat skulle vara en bra lösning för Sverige
är inte alls säkert, menar hon.
– Ett problem med vita certifikat är att det är politiskt svårt
att sätta ambitiösa mål. I Frankrike innebär nuvarande mål
för certifikaten en besparing på 0,14 procent per år. Det finns
flera andra utmanande styrmedel för en effektivare energi
användning som skulle kunna tillämpas i Sverige, till exempel
tuffare byggregler, energimärkning på fler produkter eller
långsiktiga ekonomiska incitament för nybyggnation.

Namn: Lena Neij. Ålder: 41 år.
Bor: Lund. Äter helst: Hemlagad
mat med familj och vänner. Ser helst
på tv: ”Det har jag inte tid med…”
Reser gärna till: Kivik. Bästa
energispartips: Låt bilen stå – gå,
cykla eller ta allmänna transporter.
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