
Svensk fjärrvärmeförsörjning är 
klimatneutral sedan 2013
– Bidrar till att minska utsläppen både i Nordeuropas elsystem och i Europas 
   avfallssystem

Fjärrvärmen är central på vår 
svenska uppvärmningsmarknad. 
Svensk fjärrvärmeförsörjning är 
idag också en del av såväl det 
nordeuropeiska elsystemet som 
det europeiska avfallssystemet. 
När vi utvärderar den svenska 
fjärrvärmeförsörjningens klimat-
påverkan bör vi därför ugtå 
ifrån ett europeiskt energi- och 
avfallsperspektiv. Då kan vi 
konstatera att vår fjärrvärme-
försörjning kan betraktas som 
klimatneutral sedan 2013 och att 
den därefter har bidragit med 
stor klimatnytta för hela Europa.

När den svenska  ärrvärmeförsörjning-
en skall utvärderas u  från e   klimat-
perspek  v är det, på samma sä   som 
för elförsörjningen, rimligt a   se den 
som en del av Europa och EU:s strävan 
e  er ”a   bli den första klimatneutrala 
regionen i världen”, och därmed också 
bedöma dess klimatpåverkan u  från 
vilken roll den spelar i denna europeiska 
utveckling. 

Nettoutsläppen från den 
svenska fjärrvärmeförsörj-
ningen är negativa sedan 
2013
Svensk  ärrvärmeproduk  on har sedan 
början av 1980-talet successivt mins-
kat sin användning av fossila bränslen 
och sedan 1990-talet ha   en märkbart 

lägre fossilbränsleandel i sin produk  on 
än övriga europeiska länder. Från en 
fossilbränsleandel på över 90% år 1980, 
nästan halverade man den på  o år 
 ll 50% år 1990, för a   sedan åstad-

komma y  erligare en halvering under 
den kommande 10-årsperioden  ll en 
fossilbränsleandel på 25% år 2000. 

Sam  digt övergick  ärrvärmeproduk-
 onen från a   under 1980-talet vara en 

ne  okonsument av el (dvs. a   elanvänd-
ningen i elpannor och värmepumpar 
översteg elproduk  onen i kra  värme-
verken)  ll a   sedan mi  en av 1990-
talet bli en ne  oproducent av el. De  a 
har särskilt stor betydelse när vi beräk-
nar växthusgasutsläppen från  ärrvär-
meförsörjningen u  från vår europeiska 
systemgräns. Genom a    ärrvärmen nu 

är en ne  oproducent av el bidrar man 
 ll a   den europeiska elsektorn kan 

minska sin elproduk  on, bland annat 
i fossilbränsleeldade kra  verk. Denna 
utsläppsminskning skall då  llgodoräk-
nas svensk  ärrvärmeförsörjning i den 
ne  obedömning vi gör här. (Så länge 
som  ärrvärmeförsörjningen var ne  o- 
konsument av el, fram  ll cirka 1995, 
belastas den istället med de utsläpp den 
orsakade i det europeiska elsystemet.)

Svensk  ärrvärmeförsörjning är idag 
också tä   länkad  ll avfallssektorn, 
och energiåtervinningen från avfall 
(avfallsförbränningen) är idag en vik  g 
behandlingsform för avfall i Sverige. 
Genom energiåtervinning av avfall kan 
vi minska den mängd avfall, som annars 
skulle ha deponerats i Europa, med bl.a. 
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FIGUR 1: Ne  o koldioxidutsläpp från svensk fjärrvärmeförsörjning, då både utsläppen 
från dess egen värme- och elproduktion, utsläppseff ekterna vid nettoelkonsumtion 
respektive nettoelproduktion samt de samlade utsläppseff ekterna av växthusgaser 
vid energiåtervinning av avfall inkluderats i bedömningen.
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betydande metangasutsläpp  ll atmosfären som följd. Dock 
ger även avfallsförbränningen upphov  ll växthusgasutsläpp i 
form av koldioxid från avfallets fossila frak  oner, men det är 
först när vi tar med både de direkta utsläppen från förbrän-
ningsanläggningarna och de undvikna metangasutsläppen 
som vi får en rä  vis bedömning av växthusgasutsläppen vid 
energiåtervinning av avfall i våra  ärrvärmesystem.

I Figur 1 på föregående sida, redovisar vi de samlade ne  o-
utsläppen av växthusgaser (angivet som koldioxidekvivalen-
ter) som den svenska  ärrvärmeförsörjningen givit upphov 
 ll sedan 2004. Figuren visar resultat av en systemstudie.

Figuren visar en successiv nedgång i ne  outsläppen under 
perioden, som resulterat i a   utsläppen minskat  ll under 
noll år 2013, då svensk  ärrvärmeförsörjning alltså nå   vad 
som kan betraktas som klimatneutralitet.

Bidrar till att minska utsläppen i Europas 
el- och avfallssystem
A    ärrvärmen från och med år 2013 har nega  va växthus-
gasutsläpp i vår ne  obedömning, innebär a   svensk  ärr-
värmeförsörjning idag också bidrar  ll a   minska utsläppen 
i Europas el- och avfallssektor. Det är mycket posi  vt. Den 
rådande utvecklingen för  ärrvärmeförsörjningen i Sverige 
tyder sam  digt på a   storleken på dessa nega  va utsläpp 
kan komma a   öka framöver, vilket befäster  ärrvärmens roll 
som ”kolsänka” för Europas el- och avfallssektor.

Kriterier för metodval vid miljöbedömning
I NEPP har vi gjort en omfa  ande genomlysning av metoder 
för miljöbedömningar, och tagit fram e   antal rekommenda-
 oner. De  a arbete är publicerat i NEPP-rapporten ”Miljöbe-

dömning av energibärare” (våren 2019). 

I rapporten betonas även a   grundläggande kriterier för 
metodval i miljöbedömningar är a   metoden ska spegla de 
fak  ska konsekvenserna av e   agerande och a   miljöbe-
dömningen ska bidra  ll a   människans nega  va miljö- och 
klimatpåverkan minskar totalt eller åtminstone per funk  o-
nell enhet, det vill säga per enhet ny  a som det studerade 
systemet genererar. För a   miljöbedömningar ska vara  ll 
ny  a för miljön måste en rad villkor vara uppfyllda: 
• En bra metod måste gå a    llämpa och ska helst vara 

lä  använd. 
• Resultaten behöver vara så rä  visande som möjligt och 

begripliga.
• Resultaten behöver inspirera  ll beslut som är posi  va ur 

e   miljöperspek  v. 
• Metoden vara robust mot missbruk.
Den miljöbedömningsmetod som utny  jats i de  a arbete 
om  ärrvärmeförsörjningens klimatpåverkan uppfyller dessa 
kriterier, och är även ämnad a   bidra  ll a   människans 
nega  va klimatpåverkan minskar totalt.

Kort om modellberäkningarna och några centrala 
resultat för fjärrvärme
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NEPP hanterar hela den svenska och nordiska värmeförsörj-
ningen och hela det Nordeuropeiska elsystemet och utny  jar 
e   fl ertal energisystemmodeller för analyserna av det befi ntliga 
och fram  da el- och värmesystemet. För beräkningen av ut-
släppskonsekvenserna i Nordeuropas elsystem av den svenska 
 ärrvärmesektorns översko   respek  ve undersko   på el, har vi 

utny  jat två modeller, nämligen Profus TIMES NORDIC modell 
och Chalmers EPOD-modell. 

Modellresultaten visar a   en konsumerad TWh el i svensk 
 ärrvärmeproduk  on i genomsni   under perioden 1995-2016 

producerats  ll 70-80% av fossilbränslebaserade kra  verk och 
 ll 20-30% i kra  verk utan koldioxidutsläpp, bl.a. beroende på 

årsprofi l m.m. På motsvarande sä   ersä  er vår svenska kra  -
värmeproduk  on en elproduk  on i det europeiska elsystemet 
med ungefär motsvarande produk  onsmix.

Vår beräkning av ne  outsläppen från  ärrvärmesektorn 
inkluderar alltså både de utsläpp som vår egen produk  on 
ger upphov  ll och utsläppskonsekvenserna i det europeiska 
elsystemet (och i det europeiska avfallssystemet – se  digare 
beskrivning). I fi guren har de växthusgasutsläpp (beräknade 
som LCA-värden) som vår egen  ärrvärmeproduk  on ger 
upphov  ll ritats in som en streckad linje, dvs. utan kredite-
ring av metanutsläpp eller av koldioxidutsläpp från europeisk 
elproduk  on. Vi kan konstatera a   även utsläppen från de egna 
produk  onsanläggningarna har minskat sedan 1995 och är idag 
på en fortsa   låg nivå se   i en interna  onell jämförelse. De 
ligger på cirka 80-90 kg CO2ekv/MWhvärme


