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Abstract 
 

Since the resolution made in Paris during the COP21 conference in 2015, governments have 

been hard at work implementing new regulations accordingly. Regional authorities in Sweden 

has been given the task of managing and constructing strategies in the field of energy and 

environmental policies. This thesis aims at analysing the potential for the county of Halland 

to become a sustainable and renewable region in the longer term as well as to achieve the 

objectives of the Swedish government. It does so in cooperation with the representing 

regional authority, The County Administration Board in Halland, and their work form the 

basis of method for this paper. 

 

The purpose of this paper has been to indicate, demonstrate and motivate a sustainable 

change in Halland and to describe what technical possibilities are available of implementation 

as of today. 

 

Six main chapters constitutes the report and are structured in a way to cover contemporary 

theory, future opportunities and the author’s assumptions, opinions and suggestions of 

measures. The technical background and methodology in this paper has mostly consisted of 

studies of literature from sources within energy technology such as relevant authors, 

companies, authorities and research institutions. 

 

The results show that by the year 2045, a massive expansion of renewable energy is both 

theoretically and practically feasible, whilst levels of greenhouse gas emissions can be 

reduced by more at least two thirds compared to the levels of 2016. 

 

 

 



  



 

Sammanfattning 
 

Sedan besluten som fattades under konferensen COP21 i Paris 2015 har regeringar jobbat 

hårt med att formulera och implementera nya lagar och förordningar. Regionala myndigheter 

i Sverige har fått uppgiften att samordna och genomföra arbetet med nya energi- och 

klimatstrategier. Detta examensarbete behandlar potentialen för Hallands län att på längre sikt 

bli en energitekniskt och klimatmässigt hållbar region genom att uppnå regeringens energi- 

och klimatmål. I samarbete med Länsstyrelsen i Halland har vi gått igenom länets energi- och 

klimatstrategi som ligger till grund för den tekniska bakgrunden i detta arbete.  

Syftet har varit att kunna visa på, samt motivera en långsiktig och hållbar förändring inom 

energitillförsel och klimatgasutsläpp i Halland med dagens teknik som utgångspunkt. 

Rapporten är tydligt uppdelad i sex kapitel som på ett strukturerat sätt går igenom samtida 

teori, framtidens möjligheter och författarnas antaganden och förslag till åtgärder. Metodiken 

har huvudsakligen bestått av litteraturstudier av källor inom energiområdet såsom olika 

företag, myndigheter och forskningsinstitutioner. 

Resultatet visar att till år 2045 är en massiv utbyggnad av förnybar energi teoretiskt och 

praktiskt möjlig samtidigt som utsläppen av klimatgaser kan minska med minst två 

tredjedelar jämfört med 2016 års nivå.  



  



 

 



  



 

Förord 
Med detta examensarbete avslutas vår högskoleingenjörsutbildning i energiteknik vid 

Högskolan i Halmstad. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng varav detta arbete utgör 15 

högskolepoäng.  

 

Detta examensarbete bearbetar energibalanser, styrmedel och modern energistatistik och ger 

framtidsprognoser på hur resultatet av en förnybar energiomställning kan se ut. Ursprunget 

till arbetet ligger i Länsstyrelsen i Hallands arbete med att utforma en energi- och 

klimatstrategi för Hallands län fram till år 2030. Vårt huvudsakliga mål har varit att ta reda på 

hur en förnybar omställning i Halland kan se ut ännu längre fram. Arbetet har kunnat 

kombinera vårt intresse för energiteknik och samhällsplanering och gett oss mycket nya 

lärdomar och kunskap för framtiden. 

 

Vi vill tacka Linda Rudén på Södra Cell för vårt mottagande på bruket i Värö där vi fick en 

ovärderlig insikt i hur Hallands största industriprocess ser ut och hur man kan arbeta hållbart 

inom skogs- och massaindustrin.  

 

Vi vill rikta stort tack till Länsstyrelsen i Halland och framförallt till Patrik Ekheimer som har 

varit vår kontakt under arbetets gång och kunnat bistå oss med kunskap, underlag och 

material.  

 

Vi vill också rikta ett speciellt tack till vår handledare tillika programansvarig Heidi 

Norrström som bistått oss med mycket god vägledning och kontakter.  

 

Ytterligare ett tack riktas till samtliga professorer och lektorer knutna till de olika 

programmen vid akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap på Högskolan i Halmstad 

som inspirerat oss. 
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1. Inledning      

1.1 Bakgrund  

Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna som följer är en av de största 

problemen mänskligheten står inför i modern tid. Vi måste förändra vårt levnadssätt utan att 

förändra vår levnadsstandard, på ett sätt som också gynnar ekonomisk tillväxt och teknisk 

fyndighet. Vi måste åstadkomma allt detta och många menar på att tiden är knapp, att detta är 

en förändring som måste ske nu. 

  

Länsstyrelsen i Halland har fått i uppdrag av regeringen att leda och samordna arbetet med en 

energi- och klimatstrategi för Hallands län som sträcker sig fram till år 2030. Beslutet som 

leder fram till detta uppdrag har sitt ursprung i Parisavtalet 2015 samt Agenda 2030 som 

Sverige likt världens övriga stats- och regeringschefer enades om. (Wågdahl, 2018) 

 

 
Figur 1. De fyra mest relevanta globala målen för arbetet. (UNDP, 2019) 

 

Vad som kan utskiljas från figur 1 är begreppet ”hållbar”, som återfinns i tre av de fyra mål 

som speglar arbetet som denna rapport kopplas till. Dessa mål har definierats utifrån 

begreppet ”hållbar utveckling” som innefattar majoriteten av de totalt 17 nationella målen 

som skall vara ekologiskt hållbara, socialt hållbara samt ekonomiskt hållbara. Detta begrepp 

myntades och definieras i rapporten ”Vår gemensamma framtid” som skrevs av på uppdrag 

av Förenta nationerna redan år 1987: ”En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov.” (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988) 

  

Sveriges riksdag beslutade i juni 2017 om ett tydligt ramverk inom klimatpolitiken för hela 

riket som bland annat omfattar följande mål, (Miljö- och energidepartimentet, 2017). 

• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av klimatgaser till atmosfären, 

för att därefter uppnå negativa utsläpp. 

• Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att omfattas av EU:s 

ansvarsfördelningsförordning, bör senast år 2030 vara minst 63 % lägre än utsläppen 

1990, och minst 75 % lägre år 2040.  

• Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 % 

senast år 2030 jämfört med 2010. 
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Dessa mål är gjorda för att kunna möjliggöra en inbromsning av den globala uppvärmningen 

så att den hålls väl under en ökning om två grader Celsius och vi ska jobba med målet att den 

skall vara avstannad vid 1,5 grader. (Länsstyrelsen i Halland, 2019) 

1.2 Frågeställning 

Arbetet behandlar följande frågeställning. 

I vilken uträckning kan Halland anses förnybart år 2045? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att kunna visa på, samt motivera en långsiktig och hållbar 

förändring i Halland samt beskriva vad som idag är tekniskt möjligt att genomföra.  

Rapportens författare har ett stort intresse i samhällsbyggnad, långsiktigt strategiarbete samt 

moderna, förnybara energilösningar, vilket förhoppningsvis återspeglas i detta arbete. 

I ett samarbete med just Länsstyrelsen i Halland skall vi ta del av deras redan genomförda 

arbete med den regionala energi- och klimatstrategin. Inom ramen för vårt 

verksamhetsområde, som är förnybar energiteknik, kommer vi att bygga vidare på denna för 

att så konstruktivt som möjligt kunna visualisera ett förnyelsebart och klimatvänligt Halland 

år 2045.  

 

Målet är att, baserat på arbetets resultat och slutsats, skapa en narrativ vision för hur vi ser att 

vårt samhälle kan se ut i framtiden ur ett energimässigt hållbart perspektiv. Syftet med arbetet 

är att kunna nå ut till allmänheten om vart vi utvecklingsmässigt kan nå och därmed visa på 

den regionalt starka potentialen.  

 

Denna narrativa text återfinns i början av denna rapport och vi namnger den ”Vision 2045”. 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete spekulerar inte i nya och framtida tekniska lösningar som ännu inte har etablerats 

på marknaden i väsentliga proportioner utan baserar antaganden på dagens teknik och siffror. 

Detta medför att resultatet kan ses som en minimal utveckling och med nya teknik kan detta 

förbättras. Dagens och framtidens effektbehov kommer inte att granskas i rapporten då 

arbetets fokus ligger på potentialen att öka energiförsörjning och minska energianvändning. 

Utsläpp i form av metan- och lustgas tar vi inte i beaktande mer än att räkna dessa till 

koldioxidekvivalenter. Det har inte gjorts några ekonomiska kalkyler och 

investeringsprognoser. 
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2. Teknisk bakgrund och teori 

Mycket av informationen är avgörande för prognosbestämmelser och för gjorda antaganden.  

Innehållet i följande kapitel utgör referensramen för arbetet och är till stor del baserat på 

arbetet som Länsstyrelsen i Halland redan har utfört i energi- och klimatstrategin. Det är 

utifrån detta material som väsentliga antagande görs och materialet utgör även målsättningen 

för beräkningar och modellering av resultat.  

2.1 Energitekniska läget i Halland 2016 

I Hallands län år 2016 var den totala slutliga energianvändningen 12 590 GWh. Den totala 

energitillförseln var 13 000 GWh varav de totala distributionsförlusterna 464 GWh.  

Ringhals med sina fyra kärnkraftsreaktorer är geografiskt beläget mellan Varberg och 

Kungsbacka, inom Hallands länsgränser. Dock ingår kärnkraften inte inom systemgränsen på 

grund av dess kategorisering som en nationell resurs och därför är Ringhals exkluderat ur 

figur 2. 

 

 

 
Figur 2. Energibalans för Hallands län år 2016. (Wågdahl, 2018) 
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Utifrån figur 2 kan det tydligt ses att regionens dominerande energianvändare var industrin 

samt transporter följt av hushåll. Av den totalt tillförda energin bestod 26,7 % av fossil energi 

varav den absoluta majoriteten utgjordes av drivmedel för transporter av personbilar samt 

lastbil av både lättare och tyngre klassning. 

2.2 Klimatgasutsläpp i Halland 2016 

I Halland var mängden utsläpp av klimatgaser 1 500 000 ton koldioxidekvivalenter år 2016 

enligt tabell 1. Klimatgaserna som räknas med i denna storhet är de sex gaser som anges i 

Kyotoprotokollet, koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas, eller dikväveoxid (N2O), väte-

fluor-kolföreningar (HFCs), fluorkarboner (PFCs), and svavelhexafluorid (SF6). Dessa 

konverteras till den standardiserade enheten koldioxidekvivalenter och anger den mängd 

koldioxid någon annan av de fem resterande gaserna motsvarar. 

De tre mest signifikanta gaserna i de halländska utsläppen är koldioxid som utgör 68 % av 

utsläppen, metan som utgör 17 % och lustgas som utgör 13 %. De resterande gaserna utgör 

enbart 2 % av de totala utsläppen (Wågdahl, 2018). 

 
 

Tabell 1 redovisar de historiska utsläppen i Halland efter utsläppskategori. Det blir tydligt att 

kategorierna transporter och jordbruk är de största och tillsammans står för cirka 70 % av 

utsläppen. Av utsläppen från jordbruk utgörs cirka 50 % av emissioner av metan som en 

direkt följd av betesdjurs matsmältning. De resterande 50 % kommer från olika källor där 

flera varianter av gödsel utgör en betydande del och dessa emissioner består av mestadels 

lustgas och en mindre del metan. Inom kategorin återfinns emissioner av koldioxid från 

kalkning av åkermark som utgör mindre än 1 % av totalt 379 053 ton 

koldioxidekvivalenterna.  

2.2.1 Klimatgasutsläpp från transporter 

Utsläpp från transporter inom Hallands län utgör 45 % av de totala utsläppen och den 

absoluta majoriteten är koldioxid (Wågdahl, 2018). I denna kategori är tunga lastbilar samt 

personbilar de som står för de största emissionerna och är således de största problemen med 

att åstadkomma ett län utan koldioxidutsläpp. Problemet är dock inte bara begränsat till 

Halland utan är även det största problemet för hela Sverige.  

Tabell 1. Utsläpp koldioxidekvivalent ton/år per sektor. (Nationella Emissionsdatabasen, 2018) 
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Problematiken med dagens överrepresenterade fossila andel i transportsektorn är att Halland 

ligger mellan två stora handels- och transportcentrum, Göteborg och Helsingborg/Malmö, 

som har landets största hamnar.  

 

Detta leder till att många transporter färdas genom länet för att nå till andra stora städer 

utanför regionen och gör att Halland får en lite högre och missvisande statistik vad gäller 

koldioxidekvivalenta utsläpp inom transportsektorn än andra regioner som inte har samma 

problematik. 

 

 
Figur 3. Utsläpp koldioxidekvivalent ton/år per fordonskategori. Notera y-axelns värden. (Nationella Emissionsdatabasen, 

2018) 

År 2016 stod personbilar för 434 000 ton koldioxidekvivalenta utsläpp och är den absolut 

största kategorin vilket visas i figur 3. Figurens y-axel börjar på ett värde av 400 000 ton och 

utsläppen från personbilar ser ut att utgöra en betydligt lägre andel än de faktiska värde. Detta 

är för att kunna visa de mindre kategorierna i detalj. Den nästa största kategorin är den 

kombinerade lastbilstrafiken som står för närmare 30 % av utsläppen. Den största delen av 

transportsträckorna för lastbilar är till och från hamnar och järnvägsterminaler. 50 % av 

sträckorna som körs med tunga lastbilars har en längd som understiger 50 km och 20 % 

understiger 10 km (Region Halland, 2016). Av den tunga trafik som trafikerar väg E6 har 44 

% sin start- och slutdestination utanför Halland, motsvarande cirka 1700 fordon alternativt 

23 000 ton gods/dygn. (WSP Sverige AB, 2013)  

 

Trafikverket beräknar en ökning av totala fordonskilometer under perioden 2014–2040. På 

väg E6 uppskattas ökningen bli 51 % och på de övriga halländska vägarna uppskattas 

ökningen bli 79 %. Samtidigt beräknas lastvolymerna för hamnarna i Varberg och Halmstad 

öka totalt med 96 %, från dagens värde om 2,2 miljoner till 4,3 miljoner ton år 2040 

(Trafikverket, 2018).  
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Antal resor med den kollektivtrafiken har ökat i Halland med 51 % mellan 2009 och 2017 

och under samma tidsperiod ökade resandet med Öresundståg, som utgör majoriteten av den 

kollektiva tågtrafiken, med 132 % (Hallandstrafiken, 2018). 

 

En rapport från 2003 redovisar att 23,6 % av alla som arbetar i Halland gör reseavdrag. Av 

dessa åker 85 % ensamma i bil, 1 % samåker i bil, 5 % nyttjar kollektivtrafiken och 7 % 

anges som ospecificerat (WSP, 2012). 

2.3 Styrmedel 

Länsstyrelsen i Halland, med hjälp av aktörer i den privata och kommunala sektorn, har 

framställt en Energi och klimatstrategi för att uppnå Sveriges nationella klimatmål år 2030.  

 

I sitt arbete med den regionala energi- och klimatstrategin har Länsstyrelsen i Halland haft en 

tydlig dialog med, och tagit hjälp av, aktörer från såväl den privata som offentliga sektorn i 

syfte att uppnå: 

1. Fossilfria och effektiva transporter 

2. Resurseffektiva och fossilfria energisystem 

3. Klimatsmarta livsmedel 

4. Hållbar konsumtion och produktion 

 

Kapitel 3.3.1 till 3.3.4 är korta sammandrag av Länsstyrelsen i Hallands Energi- och 

klimatstrategi (Länsstyrelsen i Halland, 2019). 

2.3.1 Fossilfria och effektiva transporter 

Hallands mål till år 2030 på transportsektorn följer det nationella målet för inrikes 

transporter, exklusive inrikes flyg, som ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Till år 2030 ska 

de koldioxidekvivalenta utsläppen inom transportsektorn ha minskat med 70 % jämfört med 

2010 års siffor. Detta inkluderar även arbetsmaskiner inom alla områden. Denna minskning 

har inte varit särskilt lyckosam i den halländska regionen. Det innebär att mellan åren 2016 

och 2030 måste det ske en reduktion motsvarande 68 % av utsläppen jämfört med 2010 års 

siffror i syfte att nå målen. Länsstyrelsen i Halland har tagit fram fem punkter som 

presenterar förbättringsförslag för att nå detta mål: 

 

• Kommuner och offentliga aktörer går före i omställningsprocessen: 

De offentliga aktörerna behöver vara i framkanten för fossilfria transporter, använda 

kollektivtrafik och prioritera resfria möten för att sända viktiga signaler till resterande aktörer 

och samhället. Samordning av varutransporter, logistikplanering och samlastningscentraler 

behövs och behöver fungera väl, både inom den privata sektorn och den offentliga. Detta 

kommer att vara svårt och nya affärsmodeller kommer behöva tas fram. 
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• Öka samverkan och klimateffektiva åtgärder: 

Innovation ska främjas genom att stärka samarbetet mellan akademi, privat och offentlig 

sektor. Högskolan i Halmstad, med sin bredd på utbildningar och varierande 

utbildningsnivåer har möjlighet att bli en viktig aktör för denna punkt. Genom att informera 

och utbilda företag inom fossilfria och effektiva transporter via offentliga aktörer hoppas 

individer genomföra större ansträngningar och mer klimateffektiva åtgärder. Dessutom 

hoppas företagsledningar ta större ansvar. Pilotprojekt kring klimatsmarta distributionssystem 

för e-handel kommer att behövas med den utvecklande marknaden.  

 

• Utbyggnad av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel: 

Om inte det finns tillräcklig infrastruktur för att äga en fossilfri bil kommer inte många 

varken vilja eller kunna äga en. Länsstyrelsen är medvetna om detta och under 2019 kommer 

en regional plan på hur infrastrukturen ska förändras i syfte att gynna elfordon och förnybara 

drivmedel att tas fram. Enligt EU:s direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa 

bränslen, 2014/94/EU, behövs det en publik laddningspunkt per tio laddningsfordon och 

denna utbyggnad är under arbete. (Europeiska Unionen, 2014). Halland har fler 

laddningspunkter per capita än det svenska genomsnittet. Dock behövs det även byggas ut 

icke-publika laddningspunkter då det i regel saknas laddningsmöjligheter i flerbostadshus 

samt på arbetsplatsen. Biogas, komprimerad sådan, CBG, och i flytande form kommer att få 

en viktigare roll på grund av Hallands stora outnyttjade potential av biogasproduktion.  

 

• Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras: 

Genom att underlätta användandet av gång, cykeltrafik och kollektivtrafik minskar 

användandet av personbilar inom städer och tätorter.  

 

• Järnväg och sjötransport prioriteras: 

Järnvägstransport och sjötransport är mer effektiva transporter än den via väg, till stor del 

beroende på att båtar och skepp samt tåg har en större lastkapacitet. Med Varbergs och 

Halmstads fortsatt utvecklande hamnar finns det stora möjligheter att transportera via 

vattenvägen. Västkustbanan kommer att få en kapacitetsökning vilket underlättar transporten 

via järnväg, dock behöver samlastningen av styckgods att öka. Detta gäller inte lastning av 

massgods. 

2.3.2 Resurseffektiva och fossilfria energisystem 

År 2018 antog riskdagen tre energipolitiska mål från energiöverkommelsen år 2016. 

Energipolitiken ska förena konkurrenskraft, försörjningstrygghet och ekologisk hållbarhet. 

Energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 och till år 2040 ska elproduktionen 

vara helt förnybar (SFSR Regeringskansliet, 2016).  

För att uppnå dessa mål har det i energi- och klimatstrategin framtagits fyra 

ställningstaganden: 
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• Ökad produktion av förnybar el: 

Potentialen för ett självförsörjande Halland på bara förnybar energi är god men den förnybara 

eltillförseln behöver öka med åtminstone 2,7 TWh per år för att uppnå det. Enligt Lingfors 

kan produktion av solel utökas med 775 GWh per år genom att installera solceller på 

södervända tak (Lingfors, 2018). Om även ytor som är riktade mot väster och öster används 

ökar potentialen till 2,5 TWh på en längre sikt. Vindkraften har ännu mer potential än vad 

solkraften har. Den projekterade havsbaserade vindkraftsparken på Stora Middelgrund, väster 

om Halmstad, kan bidra med 3 TWh, årligen om den byggs. Den projekterade parken hade 

haft 108 kraftverk med en total installerad effekt på 864 MW. Produktionen från Stora 

Middelgrund hade motsvarat 90 % av elförbrukningen i kustkommunerna från Ängelholm i 

söder till Varberg i norr. Stora Middelgrund hade legat mitt i centrum för detta geografiska 

område. Förutom utbyggnad som uppfyller miljömässiga krav behövs många anläggningar att 

renoveras eller ersättas för att använda bästa möjliga teknik. Prioritering behöver läggas på 

åtgärder för att underlätta ett generationsskifte och etablering av nya vindkraftverk, både på 

land och i hav.  

 

• Ökad produktion av biobränslen: 

Precis som ovanstående finns det stor potential för produktion av biobränslen i Halland. År 

2012 togs en regional biogasstrategi fram och där bedömdes biogaspotentialen till 720 GWh 

per år, det bedömdes även att 200 GWh biogas kan produceras från gödsel (Sandberg, 2012). 

Även om bioenergi inte är lika effektivt som andra förnyelsebara källor är det fortfarande 

viktigt att utveckla då det kan utvinnas från restprodukter. Detta kan leda till att industriers 

självförsörjandegrad ökar, ökad kunskap och ökad arbetskraft i regionen. 

 

• Ökad energieffektivisering: 

Till senast 2045 ska utsläppen från energisektorn och uppvärmning av fastigheter inte 

existera och för att uppnå detta mål behövs ett fortsatt systematiskt arbete med 

energieffektivisering. Det behövs satsning på när- och fjärrvärme samt på tillvaratagande av 

lågvärdig restvärme. Utöver det behövs en satsning på en pilotanläggning med lågtempererad 

fjärrvärme. För fastigheter kan energieffektivisering göras genom nybyggnation av nära-

nollenergibyggnader och att användningen av byggnadsytorna ska bli effektivare. Offentliga 

aktörer behöver arbeta mer aktivt med klimat och energifrågor i den fysiska planeringen, 

detta ska vara implementerat i plan och bygglagen. Det behövs dock insatser för att höja 

kompetensnivån om detta och erfarenhet behöver bytas mellan kommuner och myndigheter.  

 

• Ökad robusthet och flexibilitet: 

Elnätet behöver rustas upp och bli mer flexibelt när elproduktionen blir mer och mer 

beroende av väderlekar. Det finns ett tydligt behov att installera ett storskaligt energilager 

eller flera småskaliga för att underlätta vid kalla vintertimmar eller vid vindstilla perioder. En 

del av detta kan lösas genom nya flexibilitetsmarknader som genom diversifierad prissättning 

kan bidra till en mer anpassad laddning eller användning av energin.  
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Att ladda sin elbil när priserna på el är billiga och sälja el från batteriet när de är dyra, för att 

minska stora effekttoppar. Att integrera smartare system i fastigheter kan gynna 

energianvändningen väldigt positivt om de kan styra uppvärmning, ventilation samt 

laddningsutrustning.  

2.3.3 Klimatsmarta livsmedel 

Halland har ett jordbruk som har hög produktivitet samt är modernt. Det produceras en stor 

variation av livsmedel i regionen, allt från basvaror som ägg och mjölk till specialiteter som 

chark och glass. Det finns ingen prioritet att minska produktionen av halländska livsmedel för 

ur ett globalt perspektiv är klimatpåverkan väldigt liten. I Sverige är Halland det län som har 

näst störst andel klimatgasutsläpp från jordbrukssektorn med 25 %. Detta beror på att 

Hallands jordbruk är djurintensivt vilket har stora metanutsläpp, metanen kommer från 

idisslande djurs matsmältning och deras avföring. Länsstyrelsen i Halland utgår från fyra 

olika ställningstaganden inom klimatsmarta livsmedel: 

 

• Klimatsmarta och hälsosamma livsmedel: 

Den halländska animalieproduktionen behöver arbeta aktivt med att minska sina utsläpp av 

klimatgaser, detta kan de göra genom satsningar på klimatsmarta livsmedel. Det är mer 

klimatsmart att odla grönsaker och andra vegetabilier jämfört med animaliska produkter men 

animalier producerade i Halland är i sin tur mer klimatsmart än animaliska importer. Fokus 

måste läggas på att producera mer frukt, grönsaker, baljväxter och nötter men det är inte 

nödvändigt att minska den animaliska. Den animaliska produktionen i Halland kan överta 

större delar av de importerade animaliska produkterna. 

 

• Klimatsmarta och klimatanpassade metoder: 

Genom mer klimatsmart markanvändning och alternativa brukningsmetoder minskas utsläpp 

av klimatgaser. Det kan vara förbättrad växtföljd, perenna grödor, ökad diversifiering, 

mellangrödor och eftergrödor. Detta ökar även bördigheten, tålighet mot sjukdomar samt 

tålighet mot skyfall och torka. Skörderester som lämnats kvar på åkrar beräknas motsvara 

ungefär sex procent av lustgastutsläppen i svenska jordbruket. Detta kan man istället samla 

upp och använda som foder eller i biogasproduktion men om det får ligga kvar fungerar det 

som en jordförbättrare och skydd mot torka. Åkermark är en källa som utsöndrar 

klimatfarliga gaser. Dessa utsläpp är oundvikliga men det går att öka kolinlagringen i 

samband med åkermarken. Några exempel på kolinlagring är plöjningsfri odling, bättre 

växtföljd, ökad användning av mellangrödor, vallodling och användning av kvävefixerande 

grödor. Detta skulle minska användningen av konstgödsel samt låta marken vara beväxt 

under vintern vilket minskar lustgasemissionen. Genom att minska användningen av 

konstgödsel reduceras utsläppen av metan och lustgas som är en direkt följd av 

kontgödselsanvändning. Att använda och producera biokol ska uppmuntras då det görs från 

restprodukter och det fungerar som jordförbättrare. Lantbrukarföretagen är generellt sett 

kompetenta nog för att göra positiva förändringar men arbete krävs för att få lantbrukarna att 

bli lika kompetenta, de behöver veta varför det är positivt med dessa förändringar.  
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Till 2030 ska 30 % av Sveriges jordbruk vara ekologiska, detta ligger Halland efter i då de 

endans har 11,7 % som antingen är ekologiskt eller arbetas med omställning till det, (Sveriges 

Officiella Statistik, 2017). 

 

• Ökat resursutnyttjande: 

Att slösa på resurser bör alltid arbetas med och ska minimeras, en prioritering är att öka 

tillvaratagandet av restprodukter exempelvis för att producera biobränsle. Halland har goda 

möjligheter att öka produktionen av biogas och i tillverkningen bildas även biogödsel som 

kan användas som växtnäring. Om inte biogasen behöver transporteras långväga bör det 

prioriteras att uppgraderas för att kunna användas till fordonsgas. Fordonsgas kan ersätta 

fossila drivmedel och det kan göra att enskilda jordbruk blir självförsörjande på drivmedel.  

 

• Ökad samverkan mellan livsmedelssektorn, myndigheter och akademi: 

Det finns flera organisationer som redan arbetar aktivt med att utveckla livsmedelssektorn 

med mycket kompetens kring hållbarhet, energi och klimat. På Högskolan i Halmstad bedrivs 

forskning inom jordbruksrelaterade områden, exempelvis inom biogas och våtmarker. Att 

byta kunskap och samverka på olika flera arenor samt samarbeta i utveckling- och 

forskningsprojekt mellan akademier, näringsliv och offentlig sektor skulle främja en snabbt 

omställd jordbrukssektor i Halland. 

2.3.4 Hållbar konsumtion och produktion 

”Hållbar konsumtion och hållbar produktion” är ett av målen i Agenda 2030, vilket Sverige 

har ställt sig bakom. Sveriges klimatpolitik har sitt fokus inom landets gränser medan Agenda 

2030 sträcker sig utanför. Hållbar konsumtion innebär att se påverkan av hela livscykeln på 

en produkt samt att den ska konsumeras på ett sätt vilket är långsiktigt hållbart. Vi befinner 

oss snarare i en slit-och-släng-ekonomi än i en cirkulär ekonomi. Målet för Halland är att 

minska de konsumtionsbaserade utsläppen så att de maximalt är fyra ton 

koldioxidekvivalenter per person innan 2030 och maximalt 1 ton koldioxidekvivalenter per 

person vid år 2050. Detta är för att uppnå Parisavtalets mål att begränsa den globala 

uppvärmningen till 1,5 grader. De ställningstagande Halland har gjort är följande: 

 

• Omställning från slit-och-släng till cirkulär ekonomi: 

En ökad nyttjandegrad av material, design för re-design redan i produktutvecklingsskedet och 

ökad återanvändning av produkter måste öka för att få en mer resurseffektiv och cirkulär 

ekonomi. Skapande av nya affärsmodeller för att uppnå en koldioxidsnål ekonomi och för att 

stimulera ett klimatmedvetet entreprenörskap måste prioriteras. Kommunerna bedriver idag 

ett aktivt arbete i minimering av matsvinn och avfall men det kan göras mer. Utbildning- och 

informationsinsatser om hållbara livsstilar och hållbar konsumtion borde offentliga aktörer 

arbeta mer med, att nå ut till såväl privatpersoner som företag. 
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• Fortsatt digitalisering: 

Digitalisering har redan gjort stora förbättringar för att minska konsumtionen, inom musik, 

tidningar, film och möten sköts det mesta genom digitala tjänster. Detta kan dock utvecklas 

inom exempelvis vård- och utbildningssektorn. Högskolan i Halmstad är en av de viktiga 

aktörerna i detta arbete, de bedriver två profilområden inom ”hälsoinnovation” samt ”smarta 

städer och samhällen”. Dessa är tydligt kopplade till digitalisering och med tillgång till flera 

laboratorier är möjligheterna goda att utveckla och testa nya produkter.  

 

• Biobaserade och förnybara material prioriteras: 

Potentialen att öka användningen av skogsråvara och biomassa finns i regionen men 

biomassa kommer bli mer och mer en exklusiv resurs som prioriteras i livsmedel eller som 

ersättning för olja. Att utvinna mer trä och använda inom byggnation har stor potential då det 

har flera fördelar jämfört med betong och stål. Med tanke på att Halland har behov av fler 

bostäder kommer trä behöva användas mer inom byggnationen av de nya bostäderna. De 

flesta bostäderna som kommer att finnas år 2030 är redan byggda och renovering av dessa 

behöver prioriteras. Renoveringarna ska ske på ett hållbart sätt inom flera kategorier, 

exempelvis ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Kunskapen angående träbyggnader behöver 

öka hos fastighetsägare, en lösning till detta är ett regionalt demonstrationsprojekt. 

 

• Klimatsmart upphandling och klimatsmarta investeringar: 

Större privata företag och offentliga aktörer bör ha ett miljöledningssystem som 

säkerhetsställer att de arbetar aktivt med policys, rutiner och mål angående hållbarhet och 

miljö. Offentliga upphandlingar borde ta hänsyn till livscykelanalyser och att de ställer 

tydliga klimat- och energikrav. Region Halland och kommuner som förvaltar stora kapital har 

möjligheten att styra sina placeringar i exempelvis gröna fonder eller miljöteknikfonder för 

att få investeringarna fossilfria.  

2.3.5 Elcertifikat 

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som drivs av marknaden och är menat att öka 

produktionen av förnybar el. Sverige och Norge har sedan den 1 januari 2012 en gemensam 

marknad om elcertifikat. Ett gemensamt mål sattes där elproduktionen från förnybara källor 

skulle öka med 28,4 TWh mellan 2012 till 2020. Sverige har ett till mål att öka den förnybara 

elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030. För varje producerad MWh förnybar el 

tilldelas producenten ett elcertifikat av staten. Elcertifikat kan sedan säljas på en öppen 

marknad. Köparna består av elproducenter som producerar el från icke förnybara källor, de 

behöver då köpa en kvot beroende på hur stor del av deras elproduktion som inte är förnybar. 

Energikällorna som tilldelas elcertifikat är viss vattenkraft, solenergi, visst biobränsle, 

vindkraft, geotermisk energi, torv i kraftvärmeverk och vågenergi. Dessa anläggningar kan 

söka för att få elcertifikat och om de blir godkända får de elcertifikat i 15 år, dock längst till 

utgången av år 2045. Energimyndigheten föreslår ett stopp för nya anläggningar att ansöka 

om elcertifikatsystem den 31 december 2030. 2045 kommer då bli sista året som 

elcertifikatsystemet kommer att vara aktivt. (Energimyndigheten, 2019a). 
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3. Metod  

Detta huvudkapitel har genomförts till största del av litteraturstudier och användning av 

statiska data. Litteraturstudier har använts för att kunna insamla teori samt undersökningar 

och artiklar från berörda författare, företag, myndigheter och forskningsinstitutioner. Studien 

är således deskriptiv då nuläget presenteras genom litteraturstudien men även explanativ då 

antagande och beräkningar ligger till grund för resultat och slutsats. Beräkningar som 

genomförts i syfte att modellera och utforma prognoser har utförts i Microsoft Excel där 

primärt årstakten för historisk utveckling inom olika områden har varit en väsentlig faktor. 

Kvalitativa intervjuer med relevanta aktörer så som Länsstyrelsen i Halland och Södra Cell 

Värö har använts för att få en inblick i utvecklingen inom de olika områdena. Intervjuerna 

genomfördes i samband med besök hos respektive part där arbetsprocess och viktiga 

parametrar för verksamheten förklarades. Kontinuerliga frågor från intervjuledarna varvades 

med noggranna genomgångar av särskild teknik, processmetoder samt datainsamling av 

nyckeltal etcetera. Under besöket på Södra Cell Värö genomfördes även en guidad tur av 

produktionslinjer och kontrollenheter. 

3.1 Beräkningar  

Beräkningarna i detta kapitel används för att modellera resultat i kapitel 4.1, 4.2 och 4.5. 

 

Årstakt för utbyggnad baserad på installerad effekt: 

Årstakt = (Pinstallerad, år 1 – Pinstallerad, år 1) / Pinstallerad, år 2   [1] 

 

Energianvändning per bränsleslag: 

𝑄𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑙𝑎𝑔 =
% 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 1

% 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 1 + % 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 2
∗ 𝑄𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  [2] 

 

Nyttjad energi per bränsleslag 

𝑄𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑 =  𝑄𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑙𝑎𝑔 ∗  𝜂𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑙𝑎𝑔    [3] 

 

Elanvändning konvertering till elbilar 

  𝑄𝑒𝑙 =
Σ𝑄𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑

𝜂𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛
     [4] 

Elanvändning per elbil 

𝑄𝑒𝑙/𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙 =
𝑄𝑒𝑙,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑∗0,65

𝑥 𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟
=    [5] 

 

Prognos total elanvändning personbilar 

𝑄𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑥 𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠 ∗ 𝑄𝑒𝑙/𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙   [6] 

 

Prognos elanvändning per elektrifierad lastbil 

𝑄𝑒𝑙/𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 =
𝑄𝑒𝑙,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑∗0,30

𝑥 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟
    [7] 

 

  



13 

Prognos total elanvändning lastbilar 

𝑄𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑥 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠 ∗ 𝑄𝑒𝑙/𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙   [8] 

 

Total elanvändning elfordon på väg 

Σ𝑄𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛 =  𝑄𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 +  𝑄𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   [9] 

3.2 Energiprestanda i byggnader 

3.2.1 Nybyggnationer  

EU-parlamentet har beslutat att till år 2021 ska alla nya byggnader i EU:s medlemsländer 

vara så kallade nära-nollenergihus, (Europeiska rådet, 2010). Detta är för att sänka 

energianvändningen i bostadssektorn och varje land har fått i uppdrag att sätta egna 

definitioner och krav på nära nollenergihus. I Sverige är det Boverket som har fått detta 

uppdrag och de tog 2015 fram ett förslag på hur kraven ska ställas. De har efter detta gjort 

några förändringar under 2017 men det har ännu inte tagits något formellt beslut om att dessa 

krav. Systemgränserna, som ändrades 2017 från levererad energi till primärenergin i 

byggnaderna (Boverket, 2018).  

 

Nära-nollenergibyggnader i Sverige har följande gränsvärden för Stockholm, (Boverket, 

2015):  

• 55 [kWh/m2, år] för flerbostadshus 

• 65 [kWh/m2, år] för flerbostadshus (max 35 m2/lägenhet) 

• 50 [kWh/m2, år] för lokaler 

• 80 [kWh/m2, år] för småhus 

 

För övriga landet justeras gränsvärdena med skillnaden i klimatet. Boverket föreslår även att 

en viktningsfaktor ska användas, exempelvis om el används till varmvatten, komfortkyla och 

uppvärmning föreslås en sådan faktor på 2,5. För övrig elanvändning föreslås en faktor på 1. 

Detta är en direkt åtgärd för att inte gynna användningen av elektrisk energi för uppvärmning 

av byggnader. Eftersom nya byggnader redan idag ligger på energiprestandanivåer en bra bit 

under den i befintlig bebyggelse, och nya byggnader utgör en liten andel av det totala 

byggnadsbeståndet, kommer effekten i form av minskad energianvändning att vara liten i 

förhållande till energianvändningen i stort. Effekten av skärpta energikrav ska ses på längre 

sikt och de handlar framförallt om att driva på en utveckling av hur nya bostäder planeras och 

byggs (Boverket, 2015). 

3.2.2 Befintliga byggnader 

Att sänka energianvändningen för redan befintliga byggnader är en minst lika stor del i 

omställningen som att säkerställa en nyproduktion av energieffektiva byggnader därav bland 

annat ’nära nollenergihus’ samt plusenergihus. Det krävs att byggnader har en lång livslängd, 

i många fall uppemot hundra år. Detta medför att det successivt måste ske stora och 
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kostsamma renoveringsprojekt av äldre byggnationer som inte möter moderna standarder 

jämför med de resultat man kan uppfylla genom att producera helt nytt.  

Det är därför tacksamt att detta är ekonomiskt lönsamt i den absoluta majoriteten av fallen 

och alternativkostnaderna att inte genomföra energirenoveringar är oftast mycket högre än 

investeringskostnaderna. Därför ger de mest effektiva åtgärderna en kort avbetalningstid. 

Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket driver kollektivt en kampanj med det 

tilltänkta namnet ”Renovera energismart”. Projektet riktas mot helheten av byggmarknaden, 

från fastighetsägare och förvaltare av flerbostadshus, tillverkare, byggherrar, 

bostadsrättsföreningar samt leverantörer och installatörer av byggprodukter. Kampanjen ger 

förslag och exempel på åtgärder och levererar konkreta siffor på möjliga 

energieffektiviseringar och kostnadsbesparingar vilket är till stor hjälp och inger trygghet för 

den som står inför en stor renovering. 

 

Många av exemplen som ges baseras på byggnader som klassas under kategorin 

flerbostadshus byggda under miljonprogramtiden under 60-talet och tidigt 70-tal. Beslutet 

kom 1965 från regeringen och de bostäder som producerades var då mycket uppskattade 

bland befolkningen. Dagens värderingar och åsikter varierar dock och dessa bostäder 

förknippas idag med ”ekonomisk och social utsatthet”. Förutom den positiva 

energibesparingen som större renoveringar medföljer skapar dessa och bra förutsättningar för 

att vända en negativ trend och bryta segregationen i sådana bostadsområden.  

Det uppskattas att det finns 650 000 lägenheter från tiden som inte genomgått modernisering. 

Trots oljekrisernas indirekta förändring av byggnormer som ledde till, för den tiden mer 

effektiva byggnader, står alltså över hälften av lägenheterna från tiden med en mestadels 

oförändrad energiprestanda. Under perioden för dessa byggen var energiprestanda inte något 

inom vilket perfektion eftersträvades då tillgången på billig energi var närmre hög. Med 

dagens mycket högre energiavgifter är därför incitamentet för en fastighetsägare att 

genomföra renovering mer lönsamt.  

 

Specifikationer på energiprestanda från miljonprogramstiden är i de flesta fall hälften så bra i 

jämförelse med nutida krav. I vissa fall uppnås bara en tredjedel av moderna prestanda. 

Exempel på detta är isolering av ytterväggar som med dåtidens standard mätte minst 20 cm 

jämfört med dagens standard på minst 40 cm. Standarden för fönster var av typen 2-

glasfönster med ett U-värde på 2,5–3,0 W/(m2·K) och moderna fönster har som standard ett 

U-värde på 1,2 W/(m2·K). U-värdet ger ett värde på hur stora transmissionsförlusterna är 

genom olika material eller lager av material. Den typiska energianvändningen för en 

miljonprogramsbyggnad är 155 kWh per kvadratmeter. Den procentuella fördelningen per 

energibärare är 70 % värme, 20 % varmvatten och 10 % fastighetsel. Hushållselen räknas 

som exklusive och är cirka 35 kWh per kvadratmeter. Dagens krav för nybyggnationer av 

liknande proportioner är 110 kWh per kvadratmeter och år, exklusive hushållselen.  

 

Som tidigare nämnt är de kommande EU-reglerna som sådana att nya byggnader från år 2021 

ska vara nära-noll-energibyggnader.  Renoveringskampanjen tar fram exempel där ett 

verkligt hus, beläget i Lindängen i Malmö, har använts för att jämföra olika nivåer av 

renoveringar och vad besparingarna blir för varje nivå.  
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Den första nivån, betecknad ”mini” syftar till att uppnå moderns standard i boendet och 

renoveringen består mestadels i byte av elektriska apparater och komponenter samt 

vattenbesparande åtgärder. Denna nivå uppnår en minskning av elanvändning med 50 % och 

en total energibesparing om 12 %. 

 

Den andra och tredje nivån, lämpligt kallat ”mellan” och ”stor”, syftar till att genomföra mer 

omfattande renoveringar med installation av FTX-ventilation. Tilläggsisolering av tak är 

gemensamt för de båda och den stora nivån tillämpar också tilläggsisolering av väggar, fasad 

och gavlar. Den sista renoveringsnivån byter samtliga fönster och installerar nya med ett U-

värde på 1,0 W/(m2·K), under dagens standard. Individuell mätning av tappvarmvatten är 

också installerad.  Dessa nivåer av renovering resulterar i en total energibesparing på 37 % 

respektive 55 %. De åtgärder som genomförs vid den mest ambitiösa nivån är inte några nya, 

revolutionerande åtgärder utan är väl etablerade och väl rekommenderade inom sektorn. En 

procentuell energibesparing på 50 % är därför ett fullt möjligt scenario för denna typen av 

bostäder. För den specifika byggnaden minskades den köpta energin från 483 MWh/ år till 

219 MWh/år, en reduktion på 264 MWh/år och byggnadens area var 2 520 m2 

(Energimyndigheten, 2011). 

3.3 Transporter 

Verkningsgraden i fordon ändras beroende på drivmedlet som används, förbränningsmotorer 

har lägre verkningsgrad på grund av deras stora värmeförluster i förbränningen. Detta gör att 

det krävs mer energi att driva en förbränningsmotor än en elmotor, om omställning till 

förnybara drivmedel sker kommer energianvändningen att sjunka.  

En bensindriven motor har en verkningsgrad på runt 26 % till 30 % och en dieselmotor har 

runt 34–40 % (Yunus A. Cengel, 2017). Det är en stor skillnad i jämförelse med en eldriven 

motor som har en total verkningsgrad på närmare 66 %, (Sidén, 2015). 

 

Biodrivmedel använder samma princip för att driva ett fordon, förbränning. Fossila bränslen 

och biodrivmedels verkningsgrad har inte några stora skillnader för att de använder sig av 

samma princip för att få mekanisk energi. Det viktiga är koldioxidutsläppen, biodrivmedel 

släpper ut mindre koldioxid än vad bensin/diesel ger ut beroende på vilken biomassa som är 

grunden till biodrivmedlet, informationen presenteras i tabell 2, (Sidén, 2015). 

Tabell 2. Reduktion av koldioxid-ekvivalenta-utsläpp i jämförelse mellan biobränsle och fossila bränslen. (Sidén, 2015) 
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Regeringens förvaltningsavdelning har genom Fritzes Offentliga Publikationer framställt en 

kartläggning för möjliga alternativ samt identifiera åtgärder för att minska fordonsflottans 

fossila beroende. En av dessa potentiella kartläggningar för att fasa ut fossila drivmedel mot 

biodrivmedel och el finns i figur 4 (SOU 2013:84, 2013).  

 

 
Figur 4. Potentiell förändring av fordonsflottan. (SOU 2013:84, 2013) 

3.4 El- och värmeproduktion 

 
Figur 5. Elproduktion i Halland exklusive kärnkraft 2010–2017. (Statistiska Central Byrån, 2019) 

Elproduktionen i Halland kommer mestadels ifrån vindkraften, som har haft en stadig ökning 

och övertagit vattenkraftens dominans i länet. År 2017 uppgick produktionen till 2,7 TWh 

vilket inte täcker elenergibehovet på cirka 5 TWh. Resterande el kommer ifrån regionala 

nätet där elen produceras mestadels från vattenkraft och kärnkraft.  
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De staplar i grafen som har värdet 0 har inte haft en produktion om 0 GWh utan de värdena är 

sekretessbelagda på grund av att det kan enkelt framkomma vilket företag de värdena tillhör 

(Statistiska Central Byrån, 2019). 

 

I jämförelse med Sveriges nationella mål för 50 % andel förnybar energi till år 2020ligger 

Halland väldigt bra till. Redan år 2016 hade Halland klarat det målet, då 63 % av all energi 

kom från förnybara källor. Fjärrvärmeproduktionen i länet består mestadels av förbränning av 

biomassa samt avfall som uppgick till 87 % år 2016. Olja och naturgas uppgår till endast 4 % 

och det är användning av spetslast i syfte att underhålla vinterns effekttoppar, (Wågdahl, 

2018). 

 

Enligt Energimyndighetens samtliga långsiktiga scenarier kommer både energitillförseln samt 

energianvändningen att minska i Sverige fram till 2050, där den största faktorn är att 

kärnkraften kommer att fasas ut runt år 2035. Scenarierna består av ett referensscenario samt 

ett scenario med högre koldioxidutsläpp och ett scenario med lägre koldioxidutsläpp. 

Tillförseln av oljeprodukter kommer i samtliga scenarion att minska medan tillförsel av 

biobränslen, vindkraft och solkraft kommer att öka. Energianvändningen kommer däremot att 

öka till år 2050 om kärnkraften räknas bort. Kärnkraftens förluster är så stora, cirka 20 % av 

den totala energianvändningen, så om de hade varit inräknade antar energimyndigheten att 

energianvändningen kommer minska till 2050, (Energimyndigheten, 2019b). 

 

Vill man läsa om samt förstå de antropogena klimatförändringarna bör man först bilda sig en 

uppfattning om hur världens energiomvandling ser ut. Nästan 70 % av världens globala 

växthusutsläpp kommer från energiomvandling, varav 90 % av dessa utsläpp är av koldioxid. 

För att sedermera dissekera dessa siffror kommer dryga 40 % av energirelaterade 

koldioxidutsläpp från el-och värmeproduktion och transporter står för 23 %. För svensk del 

ser dessa siffror annorlunda ut och av klimatgasutsläppen kommer enbart 17 % från 

energisystemet. Det genomsnittliga procentvärdet inom EU för samma kategori är 37 % och 

Sverige har näst bäst värden, efter Frankrike som tack vare sin omfattande 

kärnkraftsproduktion har en betydligt lägre andel (International Energy Agency, 2016). 

 

Då Sverige idag redan har en jämförelsevis låg klimatpåverkan som härstammar från 

energisystemet kommer växthusutsläppen från andra områden än från de som klassas inom 

energisektorn. Enligt professor emeritus Laestadius kommer vår förmåga att lösa problem 

och hantera utmaningarna nedan att påverka det svenska energisystemet, (Laestadius, 2018). 

 

• Omställningen till el och biomassa i transportsystemet ökar anspråken på el. Den ökar också 

anspråken på den biomassa som nu används till uppvärmning. 

• Den nya bioekonomin ökar anspråken på biomassa också för andra ändamål än bränsle. 

Detta inverkar också på energisystemets biomassahantering. Som nämnts kommer det 

postfossila samhället att präglas av en hård konkurrens om biomassan. 

• Den nya gas- och stålindustrin sammanhänger med en kraftigt utbyggd förnybar elproduktion 

i kombination med nya lösningar för energilagring, gasproduktion och nätbalansering. Den 

elproducerade gasen skapar en potential för en effektivare biomassahantering och för 

omfattande produktion av klimatneutrala kolbaserade bränslen och material, (s. 276) 
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Den etablerade synen på det svenska energisystemet är starkt försörjningsorienterad och inte 

alls exportorienterad. Detta mönster återupprepar sig hos andra nationer som har en stor 

elproduktion. Som en parallell till detta har nationer och regioner med stora tillgångar av 

fossila energiprodukter såsom olja och kol för vana att handla internationellt med dessa 

resurser. Detta är något som inte förnybart elproducerande länder såsom Sverige gör i någon 

större volym. Fossilfria energiformer är idag en världslig bristvara. Ett glest befolkat Sverige 

med dess stora ytor och mycket goda vindförhållande har en förmåga att bidra till stark 

konkurrens på en global kommande omställningsmarknad. Hinder för en sådan omställning, 

från en försörjningsorienterad elproduktion, framförallt elkraftproduktion, till en 

exportorienterad och konkurrenskraftig produktion är många traditionella tankemönster. En 

stor del i en klimat- och energiomställning är att bryta ned dessa hinder och ändra synen på 

vår produktion, (Laestadius, 2018). 

 

Det finns en stor potential att på ett snabbt och storskaligt sätt bygga ut den svenska 

vindkraften. Under perioden 2012 till 2016 har den globala installerade effekten av vindkraft 

ökat med 15 % om året, från 282 GW till 487 GW. Den tyska vindkraften hade 2016 en 

installerad effekt på 140 MW per 1000 km2 och den danska installerade effekten motsvarade 

122 MW per 1000 km2. Jämför man detta med Sveriges installerade effekt på 14 MW per 

1000 km2 kan man snabbt dra slutsatsen att den tidigare nämnda potentialen för utbyggnad är 

verklig och har bevisats på andra håll i vårt närområde. För att försvara den svenska 

utbyggnaden har ökat från en total installerad effekt på 2745 MW 2012 till 6520 MW 2016 

med en motsvarande årstakt om 15 %. Denna ökning inträffande huvudsakligen under de 

första två åren från en mycket lägre nivå än den motsvarande nivån de båda länderna 

Tyskland och Danmark låg på under samma tid. Sedan 2016 har utbyggnaden av den svenska 

vindkraftseffekten stagnerat något, (Laestadius, 2018). 

 

Laestadius beskriver i sin bok en, på eng. ”chasm”, mest korrekt översatt till klyfta eller 

avgrund, för att beskriva tillståndet i vilket utbyggnaden av svensk vindkraftsteknik befinner 

sig i. Detta förklaras med att ”den nya och långsiktigt klimatriktiga tekniken har stannat upp 

och inte blir lönsam”, sida 278. Att tekniken har stannat upp kan författarna av detta arbete 

inte försvara men det är mer än korrekt att den nordiska elmarknaden samt det svenska 

elnätet inte är väl dimensionerat för en storskalig utbyggnad. 

Att utbyggnaden inte längre blir lönsam har att göra med det etablerade elcertifikatsystemet. 

Tyskland har demonstrerat möjligheten att i en hög takt även skala upp vindkraften när den 

väl börjar komma upp i storlek och utgöra en större del av den totala elproduktionen. Istället 

för att fortsätta den svenska stagnationen skulle en massiv satsning på vindkraft omfattande 

totalt 60 000–70 000 MW, alternativt 3000–5000 MW årligen, enligt Laestadius vara fullt 

industriellt och tekniskt möjlig. Denna utbyggnad skulle innebära en utbyggnadstakt vilket 

resulterar i den effekttäthet som redan finns i Tyskland idag. Den totala årliga elproduktionen 

som en sådan satsning hade genererat är uppskattad till 120 TWh årligen med en differens på 

+/- 20 TWh, (Laestadius, 2018). 
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3.5 Industri 

Utifrån Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA:s analys från 2013 som fokuserar på 

vilka hinder samt möjligheter som finns för att uppnå en effektivare energianvändning till 

2050 (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, 2013). Majoriteten av de europeiska samt 

svenska produktionsanläggningarna byggdes upp under 60- och 70-talet. Vid antagande 

gäller likaså för halländska produktionsanläggningar. Således står dessa anläggningar för 

stora behov av modernisering och effektivisering. Det finns vid dessa åtgärder möjlighet att 

utveckla nya processer och produkter för att motsvara framtidens efterfrågan och samtidigt 

öka energieffektiviteten. Det är mest optimalt att genomföra betydande arbete för att påverka 

den totala energieffektivisering när helt nya anläggningar byggs och optimeras då det helt 

anpassas av ’state-of-the-art’-teknologi. Detta gör att investeringsklimatet samt näringslivet 

har en signifikant betydelse för en ökad energieffektivitet i samhället. 

 

Enligt granskad rapport kan en industriell energieffektivisering betraktas ur följande tre 

perspektiv: 

 

• Egen verksamhet – optimering av nuvarande verksamhet 

• Produkter och utveckling – utveckling av ny energieffektivare energianvändning 

• Samverkan med omvärlden – samverkan i system kan ytterligare öka 

energieffektiviteten genom att restprodukter och restenergier kan tas till vara. 

 

Den industriella sektorn har genom historien visat sig vara duktiga på att öka den generella 

produktiviteten samt effektiviteten inom energianvändningen. Projektet inom IVA har varit 

att undersöka energieffektiviteten inom industrin och ifall det är möjligt att öka denna med 50 

% till år 2050. Detta visar sig vara möjligt utifrån tekniska aspekter då det redan idag finns 

många kända tekniska lösningar på marknaden och en ständig teknisk utveckling.  

Skulle Sverige som storregion öka effektiviteten med 50 % från dagens värde hade detta 

motsvarat en ökning från dagens 148 TWh till ungefär 165 TWh vid år 2050. Detta är 

beräknat med ett antagande om en industriell tillväxt om 2 % per år förutsatt en bibehållen 

industrisektor. Rapporten fastslår även att en total ökning av energianvändningen, trots 

effektivisering inte är något som ska ses på negativt utan möjliggör utveckling förutsatt att 

användningen är effektiv och att det finns det åtgärdsorienterad miljöhantering. 

 

Även enligt Energimyndighetens långsiktiga scenario för fram till år 2050 kommer 

energianvändningen att öka inom den svenska industrin. Ökningen är uppskattad att gå från 

cirka 140 TWh år 2016 till 150 - 160 TWh år 2050. Detta är beroende på hur Sveriges BNP 

kommer utvecklas samt i hur stor utsträckning de fossila bränslena kommer fasas ut och 

ersättas av elektriska processer. De industrier som identifieras av rapporten och som kommer 

ha största energiökningen är kemi-, järn/stål- och massa/pappersindustrin.  

(Energimyndigheten, 2019b) 
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Inom den halländska industrin finns det två aktörer som tillsammans utgör 75 % av 

energibehovet utifrån den slutliga användningen. Dessa är Södra Cell Värö med sitt 

pappersmassabruk beläget cirka en mil norr om Varberg samt Stora Enso Hylte som är ett av 

världens största pappersbruk beläget i Hyltebruk cirka 4 mil nordöst om Halmstad. (Wågdahl, 

2018) 

 

Majoriteten av uppvärmningen på Södra Cell Värö sker genom förbränning med ett bränsle 

som kallas svartlut, vilket är en restprodukt från den process som ger den färdiga 

pappersmassan dess kulör. Lut är den generella benämningen på detta ämne och prefixen 

beskriver dess färg och användningsområde. I processerna på bruket ingår svartlut, vitlut 

samt grönlut. Kalken i vitlutet tas upp av pappersmassan och kvarvarande luten kallas då för 

svartlut. Den delen av svartluten som går att återanvända återimpregneras med kalk vilket i 

sig är en återvunnen restprodukt från en annan industri. Svartlutet som inte kan återanvändas 

bränns, som tidigare nämnt men för att starta förbränningsprocessen krävs andra bränslen än 

svartlut. Förbränningsprocesserna är kontinuerliga men vid de fåtal gånger då produktionen 

avstannar och återupptas används i dagsläget fossila bränslen men ambitionen är att dessa 

bränslen ska ersättas av tallolja. Talloljan kommer ifrån produktionen av talldiesel vilket 

tillverkas av beckolja. Beckolja är en restprodukt från Södra Cell Värö och den skickas till en 

tredje part som står för produktionen av talldiesel. Södra Cell Värö köper i sin tur sedan 

tillbaka talloljan och denna används i dagsläget i samband med svartluten. Det som begränsar 

svartlutens användning är att det är ett för trögflytande bränsle vid normal rumstemperatur 

och behöver viss uppvärmning. Systemet som värmer upp rören i vilka svartluten tillförs är 

kopplat till spillvärme från pannorna och detta resulterar i att när pannorna är avstängda kan 

inte rören värmas upp. 

 

Södra Cell Värö är nästintill 100 % självförsörjande av energi och deras uppvärmning sker 

antingen genom förbränning av de restprodukter som produktionen genererar eller med 

spillvärme. I den industriella processen nyttjas varm ånga men det uppstår ett överskott och 

den del som inte används för den interna uppvärmningen värmeväxlas för att användas i 

Varbergs fjärrvärmenät. Den från Södra Cell Värö levererade fjärrvärmen uppskattas 

motsvara värmebehovet i 20 000 standardiserade villor, (Södra Cell Värö, 2015).  

 

Södra Cell Värö har potential att leverera mer fjärrvärme än vad som idag levereras till 

Varbergs fjärrvärmenät. Dock är energibehovet i Varberg tillgodosett. Det har genomförts en 

undersökning att från Värö leverera fjärrvärme till Kungsbackas fjärrvärmenät men när den 

undersökningen genomfördes fattades det ekonomiska incitament. Avståndet och därmed 

ledningslängden från Värö till fjärrvärmenätet i Kungsbacka ansågs vara för stort. All ånga 

som generas i bruket lämpar sig inte för fjärrvärmeproduktion och används för 

energiomvandling till elektricitet genom ångturbiner. Detta bidrar till att bruket är 

nettoproducenter av el, de producerar mer el under ett normalår än vad som förbrukas. 

Statistiken angående Södra Cell Värös energianvändning från 2016 är felaktig sett till den 

nutida årliga statistiken då en stor uppgradering av fabriken genomfördes. Statistiken från 

detta året medför således en felmarginal då bruket ej hade en nettoproduktion av elkraft. 

(Rudén, 2019) 
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Stora Enso Hylte tillverkar pappersmassa och tidningspapper vilket är en energikrävande 

process, år 2016 använde de cirka 1,4 TWh varav 0,8 TWh var köpt el. I jämförelse med 

resterande industri uppgår detta till 50 % av den totala elanvändningen i länet. Resterande av 

deras energibehov mättas med RT-flis, naturgas, avloppsslam och svärta från returpapper. De 

levererar även 15 GWh till Hyltebruks fjärrvärmenät i form av ånga. Naturgasen och svärtan 

är av fossilt ursprung vilket gör att Stora Enso Hylte släpper ut 1,6 % (14 200 ton) av 

Hallands fossila utsläpp (Wågdahl, 2018). 

 

3.6 Infrastruktur 

Inom 20–30 år kommer Sverige vara i behov att uppdatera elsystemet, oavsett om vi 

investerar i förnyelsebar energi eller ej. Eftersom Sverige satsar på att vara klimatneutrala till 

år 2045 behöver elnätet kunna hantera elen från förnyelsebara källor, till exempel när 

solceller och vindkrafter ger mycket energi. Vindkraften kommer behövas att byggas ut, vi 

har stora möjligheter att göra detta i Sverige men det finns ett flertal faktorer som påverkar 

vår utbyggnad. Intressen, påverkan av vår miljö samt resurser påverkar utbyggnaden av 

elnätet. Det kommer inte att vara effektivt att bygga ut vår infrastruktur om dessa tre faktorer 

ska vara i åtanke till 100 %. Det måste accepteras att utbyggnaden kommer påverka dessa 

faktorer om det ska bygga ut på ett effektivt sätt och inom en rimlig tidsperiod, 

(Energimyndigheten, 2018). 

 

Elnätet behöver tåla denna potential till väldigt stora mängder energi, enligt Professor Söder 

kommer Sveriges elnät tåla en anslutning på 60 TWh från vind och solkraft utan större 

utbyggnad av elnätet (Söder, 2014). 
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4. Resultat 

4.1 Produktion 

I detta kapitel har beräkningar gjorts för att kunna beskriva eltillförsel i en möjlig framtid i 

Hallands län. Resultatet av detta är figurer som visar prognoser av utbyggnaden av vindkraft- 

respektive solkraftproduktion inom länet. 

4.1.1 Vindkraftsproduktion 

Vindkraften i Halland har genom det senaste årtiondet ökat signifikant. Sedan 2013 då 

Hallands årliga vindkraftsproduktion var 640 GWh, har elproduktionen ökat med över 100 % 

då elproduktionen 2017 var 1290 GWh årligen. Ökningen ger goda förutsättningar för 

framtiden och i detta kapitel har det undersökts vilken utbyggnad som kan vara rimlig vid 

året 2045. 

 

 
Figur 6. Prognos på utvecklingen av vindkraft i Halland 

 

Prognosen i figur 6 är baserad på vindkraftsstatistik från åren 2003 till 2017 där antal verk, 

installerad effekt och årlig elproduktion framgår. Den genomsnittliga årstakten mellan år 

2012–2017 har varit den årstakt som kunnat ge det mest rimliga resultatet för 2045 och anses 

tillika vara det tidsspann som mest efterliknar den utveckling vi kan se idag.  

Från år 2030 är en stagnering beräknad och årstakten är korrigerad för att successivt minska 

för att år 2045 vara lika med noll. Detta skapar en realistisk bild av en minskande utveckling 

då elcertifikat antas ta ur drift, om inte tidigare.  
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År 2045 beräknar vi att vindkraften i Halland årligen kan leverera cirka 4,8 TWh. Denna 

beräkning tar inte i beaktande den projekterade havsbaserade vindkraftsparken Stora 

Middelgrund. Skulle denna parken uppföras skulle ytterligare 3 TWh el tillkomma. I detta 

scenario står vindkraften för 7,8 TWh, årlig producerad el. 

 

Elproduktionen i Halland utgjorde 7,33 % av Sveriges totala som var 17,6 TWh år 2017. För 

att kontrollera rimligheten i ett resultat på 7,8 TWh 2045 jämförs procentsatsen mot vilken 

procentuell andel Halland kan utgöra. (Energimyndigheten , 2018) 

Baserat på Laestadius föreslagna ökning om 120 TWh kan Sveriges totala elproduktion vara 

137,6 TWh år 2045. Hallands andel är då 5,66 %. 

4.1.2 Solkraftsproduktion 

 

 
Figur 7. Prognos på utveckling av solkraft i Halland 

Tillgänglig statistik över installerad effekt samt antal installationer av olika storleksmodeller i 

Halland för 2016–2018 ligger till grund för prognosen som visas i figur 7.  

 

Årstakten av utbyggd effekt mellan åren 2017, (år 1) då effekten var 18,50 MW och 2018, (år 

2) 29,44 MW är det mest realistiska värdet och fås genom beräkning [1], 37 %. 

 

Denna årstakt har använts för att beräkna utbyggnaden för varje år. Istället för att visa 

utbyggnaden mot år 2045 som för vindkraften stannar denna prognostiserade utbyggnad av år 

2033. Detta är på grund av, i enlighet med kapitel 2.3.2, att solkraftspotentialen i Halland 

uppgår till 2,5 TWh, och inte högre om man skulle installera solceller på samtliga tillgängliga 

takytor i söder, väster och öster. Solkraftsparker uppskattas också byggas ut men inte med en 

kombinerad årlig producerad elenergi överstigande 1 TWh. I nuläget finns enligt statistiken 

en sådan solkraftspark i Halland, överstigande en kapacitet på 1 MW.  
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4.2 Industri 

Industrisektorn i Halland hade år 2016 en energianvändning motsvarande 5 190 GWh, som 

motsvarade 41 % av den totala energianvändningen. Den för hela landet ökade 

energianvändningen år 2050, inkluderat beräknad energieffektivisering hade resulterat i en 

procentuellt räknad ökning för Hallands del med cirka 600 GWh. Den totala industriella 

energianvändningen beräknas utifrån IVA’s prognoser bli cirka 5 800 GWh inräknat en 

energieffektivisering på 50 %.  

 

 
Figur 8. Energianvändning inom industri i Halland år 2016 fördelad på energibärare. (Statistiska Central Byrån, 2019) 

I figur 8 framgår att 35 % av den tillförda energin till industrin är svartlut och den används 

uteslutande av Södra Cell Värö, beckoljan som består av 5 % av energianvändningen är det 

även Södra Cell Värö som använder. 
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4.3 Slutanvändning 

 
Figur 9. Slutanvändning i Halland år 2016. (Statistiska Central Byrån, 2019) 

Industrin är den största energianvändaren i Halland men med Södra Cell Värös 

nettoanvändning blir figur 9 lite missvisande. Ett flertal data var sekretessbelagda och därför 

saknas den data i figur 9, exempelvis medelvärde på industrins energianvändning. 

4.4 Klimatgasutsläpp 

De totala klimatgasutsläppen i Halland har stadigt minskat sedan 1990. Den signifikanta 

utsläppsminskningen i industrisektorn mellan år 2012–2013 beror på att Pilkingtons fabrik 

lades ner men även av Stora Enso Hylte urdriftsatte två av sina totalt fyra 

tidningspappersmaskiner. Både innan samt efter 2012, utan industrins påverkan kan ses att 

utsläppen likväl minskar, (Wågdahl, 2018).  

 
Figur 10. Emissioner av växthusgaser i koldioxidekvivalenter ton/år. (Nationella Emissionsdatabasen, 2018) 
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Figur 10 baseras på data som återfinns i tabell 1 och ligger till grund för prognosen som görs i 

figur 12. Värdena i tabellen är bearbetade utifrån årlig statistik från Nationella 

emissionsdatabasen.  

 

År 1990 var de totala koldioxidekvivalenta utsläppen 2 249 248 ton, år 2016 har värdet 

sjunkit till 1 500 110 ton år 2016. Detta leder till en sänkning på 749 138 ton. Detta har 

uppkommit utan att de två största kategorierna har ändrats, nämligen jordbruks- och 

transportsektorn, vilket står för 45 % respektive 25 % av alla utsläpp. Se figur 11. 

 

 
Figur 11. Procentuell fördelning av koldioxidekvivalenta utsläpp år 2016 indelat i sektorer. (Nationella 

Emissionsdatabasen, 2018) 

Transporter utgör den största utsläppssektorn följt av jordbrukssektorn. Framtida utsläpp från 

transporter är beräknade i detta avsnitt. Dock är framtida utsläpp från jordbruk ej beräknade 

och antas vara något oföränderliga i framtiden, om något mindre än dagens värde. 
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Figur 12. Prognos av koldioxidekvivalenta utsläpp indelad i sektorer 

Prognosen från figur 12 representerar en möjlig framtid och baseras på antaganden om vad 

som är tekniskt genomförbart. Exempelvis minskar koldioxidutsläppen från transportsektorn 

till ett utsläpp av 0 koldioxidekvivalenter per år. Med uträkningarna i kapitel 3.3 och de 

antaganden som beskrivs kan dessa utsläpp bli noll om det finns en elförsörjning att möta 

energibehovet av en 100 % elektrifierad transportsektor. 

 

Av det årliga utsläppet om 1 500 000 tonkoldioxidekvivalenter 2016 kommer 45 % från 

transportsektorn. Av de 45 % står kombinerad lastbilstransport för 30 %, (9 % från lätt 

lastbilstransport och 21 % från tung lastbilstransport) och personbilsutsläppen motsvarar 65 

%.  

Omsatt i siffror blir detta 438 750 ton från personbilar och 202 500 ton från lastbilar.  

 

Koldioxidutsläppen från transportsektorn har sjunkit sedan 2010, det är inte ett resultat av ett 

mindre antal fordon. Samtliga kategorier har ökat i antal mellan år 2010–2016 bortsett från 

mopeder klass 1 och dragfordon. (Statistiska central byrån , 2019) 

Minskningen av utsläpp beror mestadels på effektivare fordon som nu finns på marknaden i 

jämförelse med 2010. 

 

Med uträkningarna i kapitel 3.3 och de antaganden som beskrivs kan de framtida 

koldioxidutsläppen från transportsektorn helt nollas förutsatt att all transport är elbaserad. 

4.5 Transport 

Vid årsskiftet 2018/2019 fanns det 175 912 registrerade personbilar i Halland, de är 

uppdelade i figur 13 beroende på drivmedelskategori. Det framgår tydligt att bensin/diesel är 

det drivmedel som används mest i fordonen i Halland. (Trafikanalys, 2019).  
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Figur  13. Antal personbilar indelat i drivmedelkategori. (Trafikanalys, 2019) 

 

Kategorierna ”Elhybrider” och ”Laddhybrider” är lite missvisande beroende på deras 

användning, dessa fordon kan drivas av enbart fossila drivmedel eller en blandning.  

I våra kommande beräkningar antas dessa inte räknas som fossila drivmedel, de utgör en 

väldigt liten del av totalen och kommer inte föra en stor påverkan av resultatet. 

 
Figur 14. Prognos på ökning av personbilar i Halland 2018–2045 
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Utifrån den årliga statistiken som finns tillgänglig på (Trafikanalys, 2019) har vi kunnat 

skapa en prognos utifrån den historiska årstakten som ökningen av personbilar har haft under 

olika perioder mellan åren 2000 och 2019. Utvecklingen varier och flera olika scenarion 

presenteras. Årstakter från sex perioder har beräknats och sedan använts för att få en prognos 

på antalet personbilar vid slutdatumet 2045. Maximum- och minimumantalet för 2045 är 

265 583, respektive 228 967. 

 

Ett medelvärde för dess slutvärdena har sedan beräknats och lagts in i diagrammet med 

tillhörande utvecklingskurva med beteckningen ’Prognosmedel’. Värdet för detta medelvärde 

år 2045 är 247 353 personbilar. 

 

Vi känner inte till den procentuella fördelningen i energianvändning inom fordonskategorin, 

det vill säga hur mycket energi som går åt lastbilstransporter och hur mycket energi går åt för 

personbilstransporter.  

 

Vi antar att den procentuella fördelningen för energiåtgång är densamma som den 

procentuella fördelningen av koldioxidutsläpp från lastbilstransporter respektive 

personbilstransporter som angavs i kapitel 3.6.   

 

År 2016 var mängden energi för fossila flytande bränslen 2 654,5 GWh, (Statistiska Central 

Byrån, 2019) 

 

Av de använda drivmedlen i Halland 2016, räknat på energibasis och baserad på statistik av 

oljeleveranser, motsvarade fossil diesel 49 % av leveranserna och fossil bensin motsvarade 

33 %. Konverterat till energimängder enligt beräkning [2] motsvarar diesel 1586,25 GWh och 

bensin 1068,25 GWh. 

Per bränsleslag blir fördelningen av nyttjad energi 634,5 GWh diesel och 320,48 GWh bensin 

enligt beräkning [3]. Den summerade mängden nyttjad energi är 954,98 GWh. 

 

Med en verkningsgrad på 𝜂 = 66 % för typiska elfordon kan vi beräkna, enligt beräkning [4], 

att 1446,95 GWh el krävs för att ställa om hela den fossila fordonsflottan till en förnybar 

eldriven sådan. 

 

Med en antagen ökning av personbilar från 175 912 till 247 353 fram till år 2045, en 

procentuell ökning med cirka 71 % kan vi också anta vilken mängd energi som kommer 

krävas för en total omställning till en eldriven personbilsflotta. Detta görs för att sedan kunna 

utvärdera om detta energibehov går att tillgodose i mängd producerad elenergi.  

I enlighet med tidigare antagande antar vi även här att personbilarna nyttjar 65 % av den 

tillförda energin (Nationella Emissionsdatabasen, 2018). Elanvändning per elbil år 2016 blir 

5,34 MWh enligt beräkning [5] och med ökningen i antalet bilar blir elanvändningen år 2045 

1322,47 GWh elenergi enligt beräkning [6]. 

 

Lastbilstrafiken antas öka den med. Med en progonsräkning likt den för personbilar antar vi 

att mängden lastbilar, av både tung och lätt modell ökar till 2045 från ett antal om 22 834 till 
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37 949. År 2016 skulle detta innebära en elanvändning per lastbil motsvarande 19,01 MWh 

utifrån beräkning [7]. I enlighet med beräkning [8] skulle den totala elanvändningen för 

lastbilar år 2045 vara 721,43 GWh sett till ökningen av antalet elektrifierade lastbilar. 

 

Slutligen summeras dessa mängder enligt beräkning [9] och den totala elanvändningen för 

fordon på väg kommer att vara 2043,9 GWh. Denna mängd elenergi motsvarar framtiden 

drivmedelsbehov och kan ersätta fossila drivmedel. 
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5. Diskussion  

Från resultatet är det tydligt att Halland har potentialen att massivt öka sin förnybara 

elproduktion de kommande decennierna. Potentialen uppgår till 7,8 TWh vindkraft och 2,5 

TWh solkraft varpå den totala förnybara produktionspotentialen blir 10,3 TWh. 

Utbyggnadsprognosen för solkraft är teoretiskt baserad på utnyttjandegrad av installation på 

befintliga byggnader i samband med historisk utbyggnadstakt. Prognosen av vindkraft är 

annorlunda och baseras på större volymer än solkraften då den är väl mycket mer etablerad 

och har varit det under en viss tid. Dess rimlighet granskas härigenom inte enbart mot teori 

utan mot vilken andel av vindkraftsproduktion Halland besitter idag samt i framtiden med det 

resultat vi presenterar. Då den framtida andelen inte överskrider dagens andel antas sålunda 

resultatet vara av rimlig karaktär, och praktisk möjlig då vindförhållande är särskilt 

gynnsamma i den halländska kustregionen. Det bör förtydligas att utbyggnaden av 

vindkraften kan se annorlunda ut beroende av ifall vindkraftsanläggningar till havs kommer 

att byggas och prioriteras. Av de 7,8 TWh utgörs 3 TWh av en enda projekterad 

vindkraftspark till havs. Storleken på de havsbaserade verken kan med fördel vara större än 

landbaserade och vindhastigheterna är i regel högre varpå den totala energimängden ökar till 

havs. Skulle ytterligare anläggningar tillkomma, i storlek med Stora Middelgrund hade detta 

kunnat addera till den totala elproduktionen alternativt minska anläggningar som byggs på 

land.  

 

Vattenkraften i länet har ej tagits i beaktande när vi har undersökt framtidens potential då den 

varit oförändrad under en väldigt lång tid och inga stora satsningar har planerats i nuläget. 

 

En framtida elproduktion hade gynnats stort av införandet av energilagring på större skala. 

Detta kan se ut på olika sätt i olika scenarier med varierande förutsättningar med olika 

tekniska lösningar och vi vill enbart belysa användning av energilagring som ett framtida 

komplement till en förnybar elproduktion. 

 

Den stora förändring som kan och bör genomföras är att elektrifiera fordonsflottan. År 2045 

skulle det innebära en ökning av elenergibehovet med cirka 2 045 GWh. Att kunna försörja 

ökningen är fullt möjlig med den prognosticerade förnybara elproduktionen. Förutom 

möjligheten att tillgodose omställning av transportsektorn utgör elproduktionen också en 

värdefull exportvara i ett allt för fossilt beroende Europa.  

 

Antagandet som görs angående ökningen av både antalet personbilar och lastbilar är baserat 

helt och hållet på de senare årens utveckling som anger en fortsatt ökning. Den står i viss mån 

i konflikt med vad Länsstyrelsen i Halland har formulerat som viktiga punkter för att nå 

målen om fossilfria och effektiva transporter. En ökad utbyggnad och nyttjande av 

kollektivtrafik, samåkning och effektivare godstransport samt logistiksystem kan reducera 

antalet fordon som trafikerar de halländska vägarna år 2045. Således ses ökningen i figur 14 

som ett värsta scenario och den faktiska mängden fordon år 2045 antas kunna vara mindre än 

den som anges. 
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Med det värsta scenariot på antal fordon år 2045 är en helt eldriven fordonsflotta teoretiskt 

möjligt men inte praktiskt. En diversifierad energimix är att fördra där biodrivmedel nyttjas 

som komplement då regionen också har en stor potential att producera biodrivmedel. 

Fördelningen mellan el och biodrivmedel föreslås vara kring proportionerna 70/30 % för 

personbilstrafik samt längre transporter med lätt samt tung lastbil. För distributionslastbil- 

och kollektivtrafik föreslås användning med 100 % el.  

Då målet för avfall inom länet är en sänkning kommer biobränslen i högre grad behöva 

nyttjas för att tillgodose behovet av bränsle för värmeproduktion så som fjärrvärme. Bland de 

större aktörerna inom skogs- och trädmassaindustrin, därtill Södra Cell Värö finns redan idag 

potential för en större leverans av fjärrvärme men behovet i närmsta kommun är tillgodosett. 

Att kunna transportera fjärrvärme över längre sträckor har förut visat sig vara icke 

ekonomiskt men vi anser att detta bör utredas på nytt. Att få en ekonomiskt lönsam transport 

till Kungsbacka kommun som exempel hade varit energimässigt gynnsamt.  

 

Att identifiera och försöka förutspå vilken energimässig utveckling industrisektorn kommer 

att ha i övrigt har visat sig vara svårt och således har ingen förändrad prognos genomförts. 

Ökningen av energianvändning som Energimyndigheten uppskattar går inte helt att applicera 

på Hallands industrisektor som saknar kemisk-, stål- och gruvindustri. Dock återfinns massa- 

och pappersindustri och denna kategori utgjorde 2016 75 % av industrisektorns 

energianvändning. Om man i enlighet med vilken ökning i energianvändning som 

Energimyndigheten antar skulle det för Halland innebära en ökning på Stora Enso Hylte och 

Södra Cell Värö. Om dessa industrier ökar energianvändningen till 2045 innebär det en total 

ökning som understiger ökningen som baseras på IVA’s framtida prognoser. Ökningen inom 

den halländska industrin antas öka på grund av förändring i den svenska 

bruttonationalprodukten och inte på grund av en högre elektrifiering då de halländska 

processerna är mestadels elektrifierade. Den ökning i energianvändning som vi presenterar 

och som IVA ligger till grund för kan således ses som en maximal ökning, och ökningen som 

Energimyndigheten presenterar anses som den mer troliga. För emissioner av 

koldioxidekvivalenter har industrisektorn antagits effektivisera en del av processerna och kan 

på sikt sänka sina utsläpp, något som också visat sig vara trenden för den senaste statistiken.  

 

Samtliga sektorer antas och beräknas sänka sina utsläpp till 2045, förutom sektorerna 

arbetsmaskiner, produktanvändning (inkl. lösningsmedel), industri, avfall och avlopp. Dessa 

utgör idag inte några substantiella mängder och anses således inte vara en prioritet. Vad 

gäller arbetsmaskiner ingår inte dessa i transportfordon och det finns idag inte en etablerad 

marknad eldrivna arbetsmaskiner som det finns för personbilar. Utsläppen från jordbruket 

anses inte heller förändras i någon större utsträckning förutom en viss minskning till följd av 

generella effektiviseringar. Majoriteten av utsläppen idag härstammar från djurhållning och 

produktion av animaliska livsmedel. Jordbruket antas inte heller förändras i stort, sett till 

produktionsmängder och energianvändning. Halland har som mål att minska den animaliska 

konsumtionen men att samtidigt inte påverka produktionsvolymer. Istället följer målen 

inriktningen att den internationella importen av animaliska produkter skall minska och ersätts 

av inhemsk produktion. Således antas inte det halländska jordbruket påverkas av förändringar 

i produktionsvolymer.  
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De förändringar i klimatgasutsläpp som presenteras i figur 12 kan jämföras med de mål som 

Länsstyrelsen i Halland har angett. Dessa mål innebär att år 2030 skall utsläppen ha minskat 

till 800 000 ton koldioxidekvivalenter per år och år 2045 skall de ha minskat till 345 000 ton. 

I vårt resultat har inte koldioxiden reducerats till dessa angivna nivåer och det beror enbart på 

utsläppen inom jordbrukssektorn. Den halländska animaliska produktionen och hantering 

samt minskning av de klimatgaser som betesdjur ger upphov till ligger utanför det 

energitekniska området. Således är det den kvarvarande betydande sektor som ej varit ämne 

för modellering. Genom att ej utföra antagande och modellering på denna kategori syftas det 

inte på att den kommer att vara oförändrad år 2045, utan att det krävs vidare arbete utav en 

annan expertis inom denna sektor för att uppnå Länsstyrelsen i Hallands mål.  

 

Energianvändning i byggnader antas och förutspås vara lägre i framtiden i enlighet med de 

åtgärder och dess beräknade energibesparingar som presenterats. Bostads- och 

byggnadsbeståndet i Halland har ej granskats. Detta hade behövts för att genomföra en 

uppskattning av andelen byggnader som kan effektiviseras och i vilken utsträckning denna 

effektivisering kan genomföras för att konstatera en total energibesparing i sektorn.  

Dock förblir effektivisering av byggnader en viktig punkt i omställningsarbetet och i 

teoretiskt kan en bytande andel sänka sin använda energimängd med 50 %. 
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6. Slutsats 

Sammanfattningsvis har rapporten kunnat formulera en framtidsvision samt identifiera ett 

möjligt framtidsscenario för år 2045. Denna innefattar hur länets energitillförsel och 

energianvändning kan se ut. Den indikerar även vilka storheter dessa kan ha totalt och för de 

energitekniska sektorerna. Potentialen för utbyggnad av vindkraft samt solkraft i länet är god 

och överstiger den modellerade tillförda energin vilket medför en exportmöjlighet. Samtlig 

trafik på väg har potentialen att vara helt eldriven sett till den inhemska energitillförseln. 

Framtidsscenariot beskriver även framtidens klimatgasutsläpp och visar på en drastisk 

minskning av de årliga utsläppen jämfört med utsläppen 2016. 

 

Utifrån denna slutsats har Halland en mycket god potential att anses vara förnybart år 2045. 
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