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FÖRORD 
 

Framtidens energiförsörjning kräver nya innovationer och investeringar i lösningar som möjliggör en helt 

förnybar produktion, en trygg försörjning och en effektiv användning. Detta är möjligt endast om alla 

samhällssektorer är med. De kommunägda energibolagen bidrar till ett hållbart samhälle genom regional 

samverkan, genom att leverera resurseffektivt producerad el och värme, genom att skapa jobb samt 

genom långsiktigt hållbara investeringar i framtidens energisystem. 

I denna rapport kan du läsa om de regionala energibolagens betydelse på den svenska energimarknaden, 

på vilket sätt de regionala energibolagen är med och skapar nya lösningar och innovationer samt hur våra 

investeringar bidrar i omställningen till ett resurseffektivt och hållbart samhälle. Vi har sammanställt 

statistik för de 19 företagen i Regional Energi och lyfter fram flera konkreta exempel där företagen gör 

skillnad, inte bara lokalt där de verkar utan också i ett större perspektiv. 

Vi vill med denna rapport visa på vikten av att inkludera Regional Energi som en part i diskussionerna om 

framtidens energisystem. 

 

Trevlig läsning! 

Regional Energi  

 

I Regional Energi ingår: Borlänge Energi, Eskilstuna Energi & Miljö, Falu Energi, Gävle Energi, Göteborg 

Energi, Halmstad Energi & Miljö, Jämtkraft, Jönköping Energi, Kraftringen, Luleå Energi, Mälarenergi, 

Skellefteå Kraft, Sundsvall Energi, Tekniska verken, Telge Nät, Trollhättan Energi, Umeå Energi, Växjö 

Energi AB och Öresundskraft. 
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SAMMANFATTNING 
De regionala energibolagen spelar en viktig roll, såväl i sina lokalsamhällen som på riksplanet, när det 

gäller allt från att tillhandahålla el och värme till att erbjuda bredbandsuppkoppling eller utveckla 

infrastruktur för en fossilfri fordonsflotta.  

De 19 företagen i nätverket Regional Energi har tillsammans 40 procent av den svenska 

fjärrvärmemarknaden. Fjärrvärmen nämns ofta som en viktig delförklaring till att Sverige lyckats minska 

utsläppen av växthusgaser, då man kunnat skapa värme storskaligt med en mycket hög andel förnybar 

eller återvunnen energi (för närvarande 95 procent inom bolagen i Regional Energi), ofta i kombination 

med kraftproduktion. Fjärrvärmen är en fortsatt viktig del av klimatomställningen och kraftvärmen – som 

levererar såväl el som värme – är en stabiliserande faktor på elnätet, inte minst när andelen intermittenta 

energislag som sol och vind ökar.  

I den klimatomställning som samhället och i synnerhet energimarknaden står inför, möjliggör det 

offentliga ägarskapet att de regionala energibolagen går före, sätter upp ambitiösa mål och gör hållbara 

investeringar.  För de 19 bolagen i Regional Energi kan omställningen kokas ned till tre avgörande 

områden: 

• Ställa om till fossilfri fordonsflotta och förnybar energi. 

• Energieffektivisera, såväl inom egen verksamhet som hos kunder. 

• Bidra till omställningen av transportsektorn, i den egna fordonsflottan, hos underleverantörer 

och genom att producera biogas och bygga ut infrastruktur för andras elfordon. 

Bolagen har kommit långt på samtliga punkter och har därutöver ambitiösa målsättningar inför framtiden. 

Fler av företagen har som mål att fasa ut fossila bränslen och endast använda förnybara eller återvunna 

bränslen – många av dem redan till 2020. Ytterligare några av bolagen har åtagit sig att vara 

klimatneutrala. Redan idag är huvuddelen av elproduktionen baserad på vind- och vattenkraft samt 

biobränslen och hos många av bolagen pågår kraftfulla satsningar på produktion av solel. Kring 

energieffektivisering sker ett ständigt pågående arbete och flera av bolagen är involverade i 

forskningsprojekt kring nya effektiva lösningar. Många av bolagen är också engagerade i att hjälpa sina 

kunder att minska energianvändningen, vilket ger såväl kund- som klimatnytta. Vad gäller 

transportsektorn har de regionala energibolagen varit viktiga aktörer i uppbyggnaden av marknaden för 

biogas som fordonsbränsle i Sverige. De 19 bolagen i Regional Energi står dessutom för omkring 10 

procent av samtliga laddstationer för elbilar idag och har höga ambitioner för ytterligare utbyggnad av 

denna infrastruktur under kommande år.  

Utöver detta ger rapporten ett antal exempel på hur bolagen i Regional Energi deltar i innovativa projekt 

och investerar i framtidens lösningar. Mot den bakgrunden är de regionala energibolagen viktiga verktyg i 

utvecklingen av ett klimatsmart energisystem och ett hållbart samhälle. Klimatomställningen är ett 

pågående projekt och bygger på stegvisa insatser runt om i svenska kommuner och regioner. Slutsatsen är 

att de regionala energibolagen har mycket att bidra med när omställningen av energisystemet och 

samhället diskuteras.  Därför bör regeringen och andra nationella beslutsfattare ha fördjupad dialog med 

bolagen inom Regional Energi för att utforma lösningar för framtidens energi och samhälle. 
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1. BAKGRUND 
Runt om i hela världen pågår en omställning av samhället för att minska utsläppen av växthusgaser och 

klara den utmaning som klimatförändringen innebär. I Sverige har en stabil majoritet av riksdagspartierna, 

genom Miljömålsberedningen, enats om att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 

2045 och under sommaren 2016 enades regeringen med Moderaterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna om den så kallade Energiöverenskommelsen, som innebär att Sverige ska ha 100 

procent förnybar elproduktion senast år 2040. Sverige har redan en internationellt sett hög andel 

förnybart i elproduktionen, men målet är icke desto mindre ambitiöst och förutsätter hårt arbete under 

kommande år.  

Regional Energi är ett nätverk med 19 kommunägda energibolag som finns representerade över hela 

landet. Bolagen är alla offentligt ägda och har politiskt tillsatta styrelser. De verkar lokalt och genom 

samverkan med andra aktörer utvecklar de produkter och tjänster som skapar nytta för sina kunder och 

samhället. De regionala bolagen spelar en viktig roll genom att stimulera innovationer och driva på 

utvecklingen inom fler områden än bara inom produktion av el och värme, exempelvis produktionen av 

biogas, utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon och utbyggnaden av bredband. Syftet med den här 

rapporten är att spegla hur de 19 företagen i Regional Energi i vidare mening bidrar till 

samhällsutvecklingen, klimatomställningen och målen i Energiöverenskommelsen. 

Rapporten är skriven av konsultbolaget 2050 på uppdrag av Regional Energi och framtagen under våren 

2017. Den bygger på fakta och underlag som samlats in från samtliga företag inom nätverket. 

 

 

 

 

  

Bakom Regional Energi står följande kommunägda energiföretag: 

• Borlänge Energi 

• Eskilstuna Energi & Miljö 

• Falu Energi & Vatten 

• Gävle Energi 

• Göteborg Energi 

• Halmstad Energi & Miljö 

• Jämtkraft 

• Jönköping Energi 

• Kraftringen 

• Luleå Energi 
 

• Mälarenergi 

• Skellefteå Kraft 

• Sundsvall Energi 

• Tekniska verken i Linköping 

• Telge Nät 

• Trollhättan Energi 

• Umeå Energi 

• Växjö Energi 

• Öresundskraft 
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2. DE REGIONALA ENERGIBOLAGENS BETYDELSE 
De kommunala energibolagen är viktiga lokala samhällsaktörer. Deras grundläggande funktion är att 

leverera energi och tillhandahålla nät för detta, men de har ofta flera andra verksamheter och levererar 

en stor bredd av nyttor till samhället. De 19 bolagen i Regional Energi har i genomsnitt mer än 400 

anställda och totalt arbetar omkring 8 500 personer i dessa bolag1. Energibolagen står också för stora 

investeringar – om man summerar de 19 bolagens planerade investeringar under de närmaste åren rör 

det sig om mer än fem miljarder kronor per år i bl.a. 

utbyggd kapacitet, förstärkningar av nät och ny 

teknik. Enligt Statistiska Centralbyråns 

investeringsenkät 2016 väntades hela den svenska 

energisektorn investera för strax under 40 miljarder 

kronor under 2016.2 Investeringarna är inte bara 

viktiga för att utveckla den egna verksamheten och 

bygga framtidens energisektor utan bidrar också till 

regional utveckling och sysselsätter många även 

utanför bolagen. Dessa investeringar kan också leda 

till att nya bolag startas, vilket kan få 

spridningseffekter i den lokala ekonomin.  

De 19 företagen i Regional Energi har en bred palett 

av verksamheter. Utöver att de levererar fjärrvärme till ungefär 40 procent av Sveriges fjärrvärmekunder 

och står för en ansenlig del av Sveriges elproduktion så levererar de dessutom nära 13 procent av 

fiberanslutningarna för bredband till hushåll runt om i riket. Utöver detta arbetar bolagen med bland 

annat utbyggnad av infrastruktur för laddning av elfordon och biogas som fordonsbränsle. 

Även om företagen skiljer sig åt på vissa punkter, är fjärrvärme och elproduktion gemensamma nämnare. 

Nedan följer en genomgång av de regionala energibolagens verksamhet, tjänster och kunder. 

Fjärrvärmeproduktion 
Under 2015 levererade energibolagen värme till nära 135 000 olika kunder (fördelningen mellan olika 

kundtyper framgår i tabell 1). Mest dominerande är de i segmentet fjärrvärme till småhus, där de 19 

bolagen har 44 procent av alla kunder i Sverige. Till flerbostadshusen sker däremot större 

värmeleveranser. Omkring hälften av den svenska fjärrvärmen gick till flerbostadshus under 2015, medan 

knappt 40 procent gick till lokaler och 13 procent till småhus.3 Fördelningen mellan olika kundtyper skiljer 

sig åt lokalt, med högst andel småhus i Luleå och Linköping och högst andel flerbostadshus i Jönköping, 

Göteborg och Eskilstuna4. 

 

                                                             
1 Källa: allabolag.se 
2 SCB, februari 2016  
3 Energimyndighetens statistik för bostäder och lokaler  
4 Energimarknadsinspektionens statistik, Fjärrvärmeföretag - årsrapporter  
  

 

Regional Energi i siffror: 

Antal företag 19 
Antal anställda Ca 8500 
Totala investeringar Ca 5 mdr/år 
Total värmeproduktion 15,1 TWh 

Total elproduktion Ca 10,7 TWh 
Elnätens totala längd 85 000 km 
Antal laddstationer 350 
Antal elkunder Ca 1,5 miljoner 
Antal nätanslutna Ca 1,3 miljoner 
Antal fjärrvärmekunder Ca 135 000 

 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/Naringslivets-investeringar/Investeringsenkaten/11593/11600/Behallare-for-Press/399673/
https://www.energimyndigheten.se/statistik/bostader-och-lokaler/?currentTab=1#mainheading
http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/Publikationer/Arsrapporter/fjarrvarmeforetag-arsrapporter1/
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Tabell 1. Antal kunder fördelat på kundtyp (Källa: Energimarknadsinspektionen). 

Kundtyp Antal kunder Andel i riket 

Småhus 108 619 44 procent 
Flerbostadshus 13 575 30 procent 
Lokaler 6 867 26 procent 
Samfälligheter 288 43 procent 
Övrigt 5 328 33 procent 
Totalt 134 677 40 procent 

 

Totalt levererade de 19 bolagen i Regional Energi omkring 15,1 TWh värme under 2015, vilket utgjorde 

strax under en tredjedel av den totala mängden i Sverige. Av denna energi var omkring 47 procent 

förnybar och 48 procent återvunnen, dvs. restvärme från industrin eller producerad från avfall. 

Resterande 5 procent utgjordes i första hand av fossil energi och torv samt viss hjälpel som baseras på 

den nordiska elmixen. I kapitel 3 presenteras vilka bränsleslag som används för produktionen av 

fjärrvärme. I kraftvärmeverk produceras både el och värme, vilket innebär att man kan nå en mycket hög 

verkningsgrad.  

Elproduktion och elhandel 
Energibolagen i Regional Energi arbetar med såväl produktion som handel av el, och det är inte 

nödvändigtvis samma el som de producerar och säljer. I produktionen av el dominerar vattenkraft samt 

kraftvärme. Totalt producerade elva av bolagen vattenkraft under 2016 och från deras verk levererades 

mer än 7 TWh el, varav mer än hälften kom från endast två bolag. Kraftvärmen är mer jämnt fördelad 

över bolagen och totalt producerades 2,7 TWh el i bolagens kraftvärmeverk under 2015, vilket utgjorde 

1,7 procent av den totala elproduktionen i Sverige det året5. 

Vindkraftsproduktionen skiljer sig också relativt mycket åt mellan bolagen, där vissa producerar stora 

mängder och andra inget alls. Totalt inom Regional Energi står vindkraften för omkring 10 procent6 av 

elproduktionen, i Sverige är andelen vindkraft 15 procent i den totala svenska elförsörjningen. Flera av 

bolagen producerar solel, men den totala mängden är än så länge liten. 

Den el som säljs behöver, som nämnts, inte överensstämma med den el som produceras. Omkring två 

tredjedelar av företagen i Regional Energi anger att de säljer 100 procent förnybar el, antingen till hela 

kundstocken eller åtminstone till samtliga privatkunder. Vissa av bolagen säljer dessutom el märkt med 

Bra Miljöval, vilket innebär att energin inte bara är förnybar utan även producerad med hänsyn till andra 

miljömässiga kriterier. Totalt står de 19 bolagen för omkring en fjärdedel av den svenska elhandeln. Under 

2016 hade bolagen i Regional Energi omkring 1,5 miljoner svenska elkunder.7 

Elens betydelse i samhället kan sägas öka i takt med digitalisering och elektrifiering. Tack vare 

energieffektiviseringar är elanvändningen något lägre idag än i början av 2000-talet och istället har 

exporten av el ökat8. Detta betyder dock inte att beroendet av el minskat. Tvärtom är samhället relativt 

                                                             
5 Uppgifter om vattenkraftsproduktionen kommer från bolagen själva och avser år 2016. Uppgifter om 
kraftvärmeproduktionen kommer från Energiföretagen och avser år 2015. 
6 Siffran baseras på enkätsvar från de regionala energibolagen; nationell statistik saknas. 
7 Källa: Energimarknaden 2016-07-04, sammanställt av Energimyndigheten. 
8 SCB statistik, Tillförsel och användning av el 2001-2015  

http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/Publikationer/Arsrapporter/fjarrvarmeforetag-arsrapporter1/
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/tillford-energi/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/arlig-energistatistik-el-gas-och-fjarrvarme/pong/tabell-och-diagram/tillforsel-och-anvandning-av-el-20012015-gwh/
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sårbart för störningar i elleveranserna och leveranssäkerhet i elsystemet är alltjämt en viktig fråga. I och 

med omställningen mot mer förnybar energi uppstår nya utmaningar, t.ex. elsystemets förmåga att 

leverera effekt under de timmar då effektbehovet är som störst. För att Sverige inte ska blir beroende av 

importerad el – som ofta har högre koldioxidutsläpp och lägre andel förnybart – när effektbehovet är som 

störst behövs en viss andel planerbar och styrbar produktion i systemet. Här kan både vattenkraft och 

kraftvärmeproduktion komma att spela en viktig roll, eftersom det är reglerbara kraftkällor som kan 

balansera energisystemet. Detta är en viktig faktor för att möjliggöra omställningen till ett förnybart 

elsystem. Sverige är således väl rustat, även vid en utfasning av kärnkraften, mycket tack vare bolagen 

inom Regional Energi. Det finns också fortsatt potential för förstärkningar. Beräkningar från Skellefteå 

Kraft visar exempelvis att det skulle kunna tillföras drygt 250 MW bara i Skellefteälven genom att stärka 

befintliga anläggningar.  

Elnät 
Flera av bolagen äger lokala elnät, vilket är en verksamhet som omgärdas av mycket regleringar. Det beror 

på att dessa nät är så kallade naturliga monopol, dvs när infrastrukturen är på plats finns det ingen rimlig 

anledning – och i regel ingen ekonomisk möjlighet – att bygga ett nytt nät för att kunna konkurrera. 

Naturliga monopol gäller ett antal olika typer av infrastruktur, såsom vägar och järnvägar och förutsätter 

ofta kraftiga regleringar eller att de ägs av en samhällsnyttig snarare än en vinstdrivande aktör, eftersom 

monopolsituationen innebär en maktsituation som kan missbrukas. Totalt äger företagen i Regional 

Energi ca 85 000 km ledning, vilket motsvarar 16 procent av totala lokalnätsledningar i Sverige. Överförd 

el genom dessa ledningar var år 2015 23 TWh, vilket utgör 24% av överförd el till lokalnät. Bolagen hade 

under 2013 strax under 1,3 miljoner nätkunder9. 

Mer än hälften av bolagen har också pekat ut elnätet som föremål för investeringsplaner under 

kommande år. Exempelvis planerar Umeå Energi att investera i ett nytt nät med högre spänning kring 

universitetsstaden för att klara utbyggnadsplaner och befolkningsökning och det skånska bolaget 

Kraftringen ska vädersäkra alla utsatta nät till 2020. 

Övriga nyttor och tjänster 
Bland de övriga tjänsterna som bolagen tillhandahåller märks bland annat infrastruktur för gas och el till 

transportsektorn samt vatten och avfallshantering. Inte minst är de regionala energibolagen viktiga 

leverantörer av bredbandsnät och tillhandahåller uppkoppling till nära 13 procent av alla anslutna kunder 

i landet. Bolagen har också en viktig roll att spela i utbyggnaden av bredbandsnätet, bland annat eftersom 

de har ett samhällsnyttigt syfte och kan investera i områden där privatägda bolags investeringskalkyler 

inte går ihop. På samma sätt som postväsendet behöver ha ett allmännyttigt syfte för att vara beredda att 

dela ut post i en avlägsen by i Norrlands inland till priset av ett frimärke, krävs ett annat syfte än rent 

vinstintresse för att bygga heltäckande bredbandsnät i ett glesbefolkat land som Sverige. 

Bolagen i Regional Energi bidrar även till samhällsnytta lokalt genom exempelvis sponsring, lokala och 

regionala samarbeten, utbildningssatsningar och integrationssatsningar. En stark lokal förankring och de 

offentligt ägda bolagens samhällsnyttiga uppdrag innebär att bolagen arbetar för att kombinera 

affärsnytta med att gynna lokalsamhället. 

                                                             
9 Källa: Energimarknadsinspektionen. Siffrorna avser 2015. 
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3. DE REGIONALA ENERGIBOLAGENS BIDRAG TILL 
OMSTÄLLNINGEN 

Sveriges totala slutliga energianvändning i alla sektorer uppgår till ca 370 TWh per år och har legat på en 

relativt stabil nivå sedan 1970-talet10 trots att tillväxten ökat kraftigt och BNP per capita närmare 

fördubblats11. Andelen förnybar energi av den slutliga energianvändningen har ökat kraftigt i Sverige. De 

senaste tio åren har andelen ökat från 38,7 procent till 52,6 procent och Sverige har den högsta andelen 

förnybar energi i hela EU12.  

Fjärrvärme har funnits i Sverige sedan slutet av 1940-talet och år 1970 var den tillförda energin till nästan 

100 procent fossilbaserad. Sedan 1970-talet har det skett en omställning mot förnybara bränslen. 

Användningen av biobränslen och avfall för produktion av fjärrvärme har ökat markant, framför allt sedan 

1990-talet och har för baslaständamål i stort sett ersatt olja och kol13. Parallellt med att fjärrvärmens 

produktion blivit renare har den dessutom expanderat och ersatt oljeeldade pannor som tidigare ofta 

fanns i varje hus, med minskande växthusgasutsläpp som följd14.  

De regionala energibolagen har haft avgörande betydelse för att åstadkomma den omställning som skett 

inom produktion av fjärrvärme. Bolagen drivs inte med vinstsyfte i första hand, vilket möjliggör ett mer 

långsiktigt fokus på kund- och samhällsnytta. Kraften i omställningen till förnybar energi är tydlig och 

ägarstyrningen innebär att politiskt uppsatta mål kan förverkligas där lönsamhet och miljönytta går hand i 

hand. Bolagen inom Regional Energi är därför ett naturligt verktyg för att uppfylla Energikommissionens 

mål om att senast 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion och 2030 ha 50 procent effektivare 

energianvändning jämfört med 2005 15.  

En av anledningarna till att de regionala energibolagen har en viktig roll att spela kan beskrivas teoretiskt 

med det som inom nationalekonomin kallas externa kostnader. Detta innebär att den negativa 

miljöeffekten av exempelvis energiproduktion inte i första hand drabbar den som ger upphov till 

utsläppet, utan sprids ut på alla människor. Ett privat bolag på en oreglerad marknad har inget 

ekonomiskt incitament att ta hänsyn till den externa kostnaden. För ett offentligt ägt energibolag gäller 

andra förutsättningar: samtidigt som de säljer energi är de en representant för och ägs av samhället. De 

har därför starkare incitament att ta hänsyn till negativ miljöpåverkan av sin verksamhet och försöka 

minska den. 

Eftersom flera av de regionala energibolagen är inflytelserika aktörer med god lokalkännedom har de 

dessutom ofta möjlighet att agera med ett systemperspektiv. Tekniska Verken i Linköping är ett bra 

exempel på detta. De har ett inflöde av avfall som behöver hanteras och har både möjlighet och 

incitament att maximera samhällsnyttan med detta avfall. Därför har företaget blivit en viktig aktör inom 

produktionen av biogas och biogödsel i Östergötland. De har investerat i optisk utsortering av organiskt 

                                                             
10 Energimyndigheten (2017) Energiläget i siffror.  
11 Kraftsamling för framtidens energi, Energikommissionens slutbetänkande. SOU 2017:2 
12 Kraftsamling för framtidens energi, Energikommissionens slutbetänkande. SOU 2017:2 
13 Energimyndigheten, Energiindikatorer 2015. ER 2015:15 
14 Värmemarknad Sverige (2013), 17 perspektiv på värmemarknaden  
15 Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP). 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/energilaget/energilaget-i-siffror-2017.xlsx
http://www.varmemarknad.se/pdf/17_perspektiv131010.pdf
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avfall för att effektivisera avfallsflödet och efter biogasproduktionen levereras återstående näringsämnen 

ut till åkrarna för att möjliggöra ekologisk odling. De enskilda delarna av denna kedja kan ofta framstå 

som dyra, men samhällsekonomiska kalkyler av sådana här åtgärder visar ofta på mycket värdefulla 

nyttor. 

Flera av bolagen i Regional Energi har mål om att vara fossilfria senast 2020. För vissa gäller detta endast 

energiproduktionen medan andra även räknar in transporter. Några av bolagen har åtagit sig att bli 

klimatneutrala, vilket innebär att utsläpp någonstans i verksamheten måste motsvaras av lika stora 

negativa utsläpp. Gävle Energi ska exempelvis vara helt fossilfria 2018, inklusive fordonsflottan. De har 

även ett varumärke som heter CO2Negativ, som innebär att vissa kunder åtar sig att använda så lite energi 

som möjligt och samtidigt producera mer förnybar energi än vad de själva använder. Tillsammans gör 

Gävle Energi och kunden en långsiktig handlingsplan för att nå målet. 

Omställningen till ett fossilfritt och i övrigt hållbart samhälle innehåller många olika delar och är möjlig 

endast om alla samhällssektorer deltar. För de 19 bolagen inom Regional Energi är det i första hand 

följande åtgärder som de fokuserar på för att kunna göra sin del i omställningen: 

• Ställa om till fossilfri fordonsflotta och förnybar energi. 

• Energieffektivisera inom den egna verksamheten så väl som hos kunder.  

• Ställa om transporterna, i sina egna fordonsflottor, genom att ställa krav på underleverantörer av 

transporttjänster samt genom att producera biogas och att bygga ut infrastruktur för elfordon. 

Vart och ett av dessa områden presenteras närmare i avsnitten nedan.  

Förnybar energi 
Flera av bolagen inom Regional Energi har redan 

idag en produktion som till största del baseras på 

återvunnen och förnybar energi. Utmaningarna 

för framtiden avseende fjärrvärmens 

klimatpåverkan är att helt fasa ut den fossila 

andelen, vilket är svårt framför allt när det gäller 

det avfall som eldas. 

Omkring 95 procent av fjärrvärmeproduktionen 

baseras på förnybar och återvunnen energi16. I 

kategorin förnybar energi ingår olika typer av 

trädbränslen exempelvis bark, spån, flis och GROT 

(grenar och toppar) medan kategorin återvunnen 

energi innefattar bland annat avfallsbränslen, spillvärme, rökgaskondensering och värmepumpar. 

Resterande 5 procent av bränslet för fjärrvärmeproduktionen baseras på fossila bränslen, vilket utgörs av 

olja, torv, kol och viss del hjälpel baserad på residualmix. Kategorin återvunnen energi består till viss del 

av fossilt ursprung, t ex plast, vilken på sikt till övervägande del bör materialåtervinnas istället för att gå 

till energiåtervinning, i linje med avfallshierarkin, se faktaruta på sidan 10. 

                                                             
16 Energimarknadsinspektionens statistik, Fjärrvärmeföretags - årsrapporter 

47%

48%

5%

Bränsleslag i 
fjärrvärmeproduktionen

Förnybar energi Återvunnen energi Övrig energi

Källa: VMK statistik från Energiföretagen 

http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/Publikationer/Arsrapporter/fjarrvarmeforetag-arsrapporter1/


 
 

10 
 

Bland företagen i Regional Energi är det 12 av 19 som 

använder avfall som bränsle. En återkommande fråga 

när energiutvinning ur avfall diskuteras är om avfallet är 

importerat.  Idag finns det större installerad kapacitet i 

de svenska avfallsförbränningsanläggningarna än vad 

det finns tillgång på bränsle, vilket innebär att 

importerat avfall blir en viktig del av att hålla 

anläggningarna igång och producera den energi som 

efterfrågas. Importen av avfallsbränslen sker främst 

från Norge, Storbritannien och Irland.  

Även om importerat avfall är relativt vanligt 

förekommande bland bolagen i Regional Energi, är det 

importerade avfallet i regel en mindre andel av den 

totala mängden avfall som bränns. Omfattningen 

varierar mellan bolagen men utslaget på den totala 

kraftvärmeproduktionen från bolagen inom Regional 

Energi utgör det importerade avfallet ca 10 procent av 

producerad energi. Bland de bolag som använder 

importerat avfall som bränsle varierar andelen mellan 7 

och 45 procent. Bland vissa av dem som importerar 

avfall är det endast returträ som används. 

Vattenkraft och kraftvärme dominerar stort inom elproduktionen för bolagen inom Regional Energi och 

utgjorde omkring 66 respektive 25 procent av elproduktionen 2016. Vindkraften har ökat kraftigt i Sverige 

de senaste 10 åren och utgjorde 9 procent av elproduktionen hos bolagen i Regional energi 2016, att 

jämföra med 15 procent av Sveriges elproduktion som baseras på vindkraft.  

Förutom en kraftig ökning av vindkraft pågår en stark 

utveckling inom solel, dock från väldigt låga nivåer. 

Utvecklingen för solel har gått mycket snabbt de 

senaste åren och flera av företagen i Regional Energi 

har olika innovativa lösningar för att öka mängden 

solel, bland annat Jämtkraft som har en ”molntjänst” 

för lagring av el från sol, som kallas ”Dela vattnet”. 

Producenterna av solel levererar el till Jämtkraft när 

solen lyser och kan sedan plocka ut den från 

vattenkraft (1 kWh in, 1 kWh ut) när de behöver el. Ett 

annat exempel är Mälarenergi som samarbetar med en 

av Sveriges största solcellsparker (Solparken mellan 

Enköping och Västerås). Som kund kan man reservera en 

solpanel i parken. 

När avfallshantering diskuteras talar man 

ofta om en hierarki eller trappa med olika 

steg. En förflyttning uppåt i avfallstrappan 

genom att minska uppkomsten av avfall, att 

öka materialåtervinningen eller att öka 

biogasproduktionen är alternativ som är att 

föredra framför energiåtervinning om man 

enbart studerar klimateffekterna. Men för 

den stora mängd avfall som återstår efter 

dessa åtgärder, och som idag deponeras i 

Europa, kan import till svensk 

miljökontrollerad energiåtervinning vara en 

effektiv åtgärd för att minska utsläppen av 

växthusgaser. 

 

 

66%
9%

25%

0,01%

Hur fördelar sig den producerade 
elen?

Vattenkraft Vindkraft Kraftvärme Solkraft

Källa: Enkät till företagen inom Regional Energi, 2017 
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Energieffektivisering 
Energieffektivisering är en viktig och naturlig del i de 

regionala energibolagens arbete och innebär också 

minskad klimatpåverkan från företagens verksamheter 

– den sparade kilowattimmen är den bästa 

kilowattimmen. 

Många av företagen har ett långtgående arbete med att 

minska energiförbrukningen, inte bara inom den egna 

verksamheten, utan även genom att hjälpa sina kunder 

och samhället i stort att minska sin energiförbrukning. 

Exempel på energieffektiviseringsåtgärder inom den 

egna verksamheten är installation av 

rökgaskondensering och effektivisering av 

distributionen. Hela 17 av 19 bolag inom Regional 

energi har redan genomfört eller har pågående 

åtgärder för att effektivisera distributionen och 16 

bolag har installerat rökgaskondensering. 15 av 19 

bolag tillvaratar spillvärme från industrin. Exempelvis 

tillvaratar Öresundskraft spillvärme från kemiföretaget 

Kemira i Helsingborg som täcker en tredjedel av 

stadens behov av fjärrvärme. Hälften av företagen har 

också vidtagit åtgärder för att tillvarata spillvärme från 

samhället. Gävle Energi tillvaratar exempelvis lågvärdig 

spillvärme för uppvärmning av växthus. Den lågvärdiga 

spillvärmen kan exempelvis vara värme från datahallar 

eller värmeåtervinning från avloppsvatten. 

Alla utom två bolag arbetar för att hjälpa sina kunder att minska energiförbrukningen. Flera företag 

samarbetar med universitet och forskare för att utveckla nya effektiva lösningar för energieffektivisering. 

Tekniska Verken i Linköping har introducerat en affärsmodell kallad "delad värme" för tillvaratagande av 

restvärme från mindre aktörer i fjärrvärmenätet. Tillsammans med Ericsson bedriver de 

72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%

Vad gör energibolagen (genomfört och 
pågående) inom energieffektivisering? 

Case: Halmstad Energi 
och miljö 

Halmstad Energi och miljö (HEM) byggde 

2014 en solcellsanläggning på en tidigare 

deponi i Skedala utanför Halmstad. 

Anläggningen har en solcellsyta på 3 240 

kvadratmeter och är en av de största i 

Sverige. Anläggningen kan generera cirka 

500 MWh, vilket motsvarar årsbehovet hos 

25 villor. Men det är inte bara storleken 

som gör solcellsparken smått unik utan dess 

placering. Ytan har tidigare stått outnyttjad 

och varit svåranvänd men har nu fått ett 

modernt och miljösmart 

användningsområde. 
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utvecklingsprojektet "Hot remote" för att effektivisera 

fjärrvärmeanvändningen genom smart lagring och analys 

av mätvärden i "molnet". De är sedan flera år delägare i 

ett energieffektiviseringsföretag, Navic, som erbjuder 

alla typer av energieffektiviseringstjänster, exempelvis 

energikartläggningar. 

Öresundskraft har energirådgivning som en del av 

energistrategin, vilket har rönt internationellt intresse. 

Skellefteå Kraft erbjuder företagskunder olika analyser 

och energikartläggningar, med förslag på åtgärder för 

energieffektivisering och kostnadsbesparing. Bolaget har 

utbildat tre certifierade energikartläggare för att möta 

behovet av energikartläggningar. 

 

 

Omställningen av transportsektorn 
De Regionala energibolagen bidrar till att ställa om transportsektorn genom utbyggnad av 

laddinfrastruktur och biogasproduktion. Detta lyfts ofta som en av de viktigaste åtgärderna för att Sverige 

ska klara sina klimatåtaganden – eftersom transportutsläppen visat sig svårare att minska än andra 

sektorer i samhället. Transportutsläppen står idag för omkring en tredjedel av de svenska utsläppen. 

Samtliga företag inom Regional Energi har byggt laddstationer på senare år. Det totala antalet 

laddstationer som bolagen har uppfört hittills är omkring 350, vilket utgör ungefär 10 procent17 av det 

totala antalet i Sverige. Samtliga bolag planerar att bygga fler laddstationer och i visa fall är det fråga om 

en rejäl ökning. Sammantaget uppskattas att ca 1 500 laddstolpar (både snabb- och långsamladdning) 

kommer att installeras de närmaste åren, en laddstolpe innebär ofta två laddplatser. Exempelvis planerar 

Göteborg Energi – som i dagsläget har 13 laddstationer – att installera 260 ytterligare laddstationer till år 

                                                             
17 Antalet laddstolpar växer kraftigt och var drygt 3 000 i Sverige i början av april 2017, se Elbilsstatistik över 
publik laddinfrastruktur 

Case: Gävle Energi 

Bomhus Energi AB bildades 2010. 

Företaget är resultatet av ett samgående 

mellan kommunalägda Gävle Energi och 

BillerudKorsnäs. Anläggningen, ägs till 

hälften av vardera parten, och driftsattes 

2013. Istället för att bygga varsin ny 

anläggning byggdes en gemensam 

anläggning som levererar ånga till 

industrin, hetvatten till fjärrvärmenätet 

och el. Investeringen för hela 

anläggningen var 1,9 miljarder och 

bränslet utgörs främst av biobränsle från 

BillerudKorsnäs. Både samarbetet och 

anläggningen är unik. Gemensamt har 

man skapat resurseffektiva system där 

det mesta tas till vara. Restvärme från 

industrin och värme från rökgas-

kondensering är värme som industrin inte 

kan utnyttja. Genom Bomhus Energi tas 

både resurser och värme tillvara. 

http://elbilsstatistik.se/startsida/se-statistik/
http://elbilsstatistik.se/startsida/se-statistik/
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2018. Mälarenergi planerar att gå från 26 till 130 

laddstationer och Tekniska Verken i Linköping ska öka 

antalet från 24 till 250. 

63 procent av företagen producerar, distribuerar eller 

säljer biogas. Flera av de regionala energiföretagen var 

tidigt ute i uppbyggnaden av biogasproduktion i Sverige. 

Det har varit avgörande för att bygga en marknad för 

biogas i Sverige och har bidragit till att Sverige idag är 

världsledande inom biogasområdet. 

 

  

Case: Trollhättan 
Energi 

Biogas Brålanda har utvecklats genom ett 

samarbete mellan lantbrukare, lokala 

företag, entreprenörer, energibolag och 

kommuner. Idag produceras biogas för 

användning som bränsle och värme. 

Konceptet bygger på produktion av biogas 

från gödsel och livsmedelsrester. Den 

biogas som produceras på 

gårdsanläggningarna transporteras i ett 

ledningsnät till en gemensam 

uppgraderingsanläggning där rågasen blir 

fordonsbränsle. Rötresten som bildas i 

rötningsanläggningarna används som 

biogödsel inom lantbruket där det ersätter 

konstgödsel. 
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4. LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR 
FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 

Energibranschen har länge befunnit sig mitt i omställningen mot 

ett hållbart samhälle och i den situationen krävs det åtgärder på 

såväl kort som lång sikt. Bolagen måste producera den el och 

värme som deras kunder behöver idag samtidigt som de inte kan 

bortse från att investera i och bygga upp de strukturer som 

behövs på 5, 10 och 20 års sikt. Många av bolagen planerar därför 

relativt stora investeringar under kommande år. Flera av bolagen 

förutspår investeringar i miljardklassen under den kommande 10-

årsperioden och en summering av bolagens nuvarande planer ger 

vid handen att deras totala investeringar kommer uppgå till mer 

än fem miljarder kronor per år i den närmaste framtiden. Den 

totala årliga investeringstakten i svensk energisektor var strax 

under 40 miljarder kronor, enligt SCB:s investeringsenkät 201618. 

Detta visar att bolagen i Regional Energi står för en relativt stor 

del av den totala energisektorns investeringar, även om de fem 

miljarderna inte nödvändigtvis enbart går till energiprojekt.  

Bland de planerade investeringarna finns bland annat utökad 

fjärrvärme och -kyla, spänningshöjning i näten (vilket möjliggör 

ökad effekt), förnybar energiproduktion samt infrastruktur för 

biogastankning och laddinfrastruktur. Flera av bolagen planerar 

samtidigt stora investeringar i Vatten och Avlopp, för att 

säkerställa en trygg tillgång till rent vatten.  

En anledning till att de regionala energibolagen kan investera 

relativt kraftigt är att kommunen som äger bolaget på olika sätt 

kan fungera som formell eller informell garant för lån19. Detta kan 

ses som konkurrenshämmande i vissa fall, men om de 

investeringar som vidtas är samhällsekonomiskt lönsamma torde 

det vara motiverat ur samhällets och kommuninvånarnas 

perspektiv att investeringarna kan göras. 

Som nämnts har de regionala energibolagen varit viktiga aktörer 

för att få till stånd såväl produktion som en marknad för biogas i 

Sverige. I denna typ av projekt kan det vara motiverat för 

kommunägda företag att investera eftersom projekten kan visa 

sig vara samhällsekonomiskt lönsamma även om 

företagsekonomiska investeringskalkyler kan se svaga ut.  

                                                             
18 SCB, statistik Investeringsenkät februari 2016  
19 SNS (2013), Energimarknaden, ägandet och klimatet  

Case: Kraftringen 

Kraftringen bygger ett av världens 

största lågtemperaturnät, där man i 

samarbete med företag tar vara på 

spillvärme; ett effektivt sätt att 

nyttja förbrukad energi mer än en 

gång. Ett av regionens största och 

mest energiintensiva 

forskningscentra, Max IV, kommer 

att mata in restvärme i det 

lågtempererade fjärrvärmenätet; 

värme som kommer att nyttjas både 

i stadsdelen Brunnshög samt andra 

områden i Lund. Med hjälp av den 

nya tekniken kommer de boende i 

Brunnshög att få lägre 

uppvärmningskostnader än med 

traditionell fjärrvärme. 

Senast 2020 kommer Kraftringen ha 

en helt fossilbränslefri 

värmeproduktion tack vare stora 

investeringar i bl.a. förnybar energi. 

Kraftringen investerar också 400 

miljoner fram till 2020 i att 

vädersäkra de utsatta elnäten; något 

som kommer att resultera i högre 

leveranssäkerhet och trygghet för 

kund.  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/Naringslivets-investeringar/Investeringsenkaten/11593/11600/Behallare-for-Press/399673/
https://www.sns.se/wp-content/uploads/2016/08/energimarknaden_agandet_och_klimatet.pdf
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5. PLATTFORMAR FÖR INNOVATIVA LÖSNINGAR 
De regionala energiföretagen har under lång tid legat i framkant för att driva utvecklingen inom 

energiområdet. Samarbeten med universitet och högskolor möjliggör att innovativa idéer skapas och 

projekt initieras. Företagens starka lokala förankring ger dessutom möjligheter att utveckla nya lösningar i 

nära samarbete med andra lokala aktörer. Detta gör sammantaget att de regionala energibolagen utgör 

lämpliga plattformar för att testa nya innovativa lösningar. 

Flera av de innovativa lösningar som utvecklats fram till idag är av karaktären kunddrivna produkter och 

tjänster samt miljö- och hållbarhetssatsningar inom avfalls- och energiområdet. Umeå Energi erbjuder 

exempelvis privatpersoner att hyra solceller som ett enklare insteg för hushåll att få tillgång till solenergi. 

Erbjudandet består i nyckelfärdiga solelsanläggningar med leverans, montering, service och underhåll 

under hela livstiden.  

Framtida projekt är inte sällan kopplade till utveckling av resurseffektiva lösningar i samarbete med olika 

samhällsaktörer som främjar uppbyggnad och utveckling av hållbara städer. Exempelvis har Umeå 

ambitionen att vara ett nordligt nav för hållbar utveckling, samt att vara ledande i Hållbart byggande i 

kallt klimat. Målsättningen är att tillsammans med olika aktörer åstadkomma största möjliga reduktion av 

klimatpåverkan genom sammanhållna effektiviseringar i de olika värdekedjorna där Umeå Energi ingår. 

Det är genom samarbeten med andra delar i samhället som de stora effekterna kan uppnås i 

omställningen av energisektorn.  

Digitaliseringen är en annan tydlig trend som innebär nya innovativa möjligheter för energibolagen att 

reglera, styra och övervaka energibehovet. Energiteknik och beteendevetenskap i förening kan bidra till 

att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara lösningar. Exempelvis driver Mälarenergi projektet 

Stadens kontrollrum som bidrar till ökad resiliens i regionen med hjälp av digitalisering. Projektet är ett 

samarbete mellan Västerås stad, Länsstyrelsen i Västmanland och Mälarenergi. Idag finns ett kontrollrum 

för varje system som styr viktiga funktioner för staden. Genom att koppla ihop dessa till ett gemensamt 

kontrollrum kan viktiga samhällstjänster samarbeta och dela information på ett nytt sätt.  

Case: Umeå Energi 

Bolaget BioEndev, i vilket Umeå Energi är majoritetsägare, är ett teknikbolag med rötter i ett 

forskningsprojekt på Umeå Universitet. Bolaget har utvecklat en ny teknik som på ett 

kostnadseffektivt sätt omvandlar restprodukter från skogsindustrin till svartpellets, så kallat 

”grönt kol”, som kan ersätta fossil kol som bränsle. Metoden, som kallas torrefiering, kan även 

framställa ett torrt pulver som i nästa steg förädlas till en biosyntesgas, vilken möjliggör utfasning 

av gasol och andra fossila gaser. Det är en viktig insats för klimatet och ett bra exempel på vad 

som kan åstadkommas när näringsliv och akademi samverkar.  
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Utöver dessa investeringar satsar flera av bolagen på 

innovativa miljörelaterade projekt. Bland dessa kan 

nämnas: 

• Göteborg Energis projekt Celsius som syftar 

till att visa på storskalig cirkulär ekonomi 

genom effektiv användning av fjärrvärme och 

fjärrkyla och hjälpa andra städer i Europa att 

utveckla och optimera liknande system. 

• Vid en av Umeå Energis 

kraftvärmeanläggningar bedriver SLU 

forskning kring alger som ska kunna användas 

till att producera biodiesel. Algerna lever på 

solljus, avloppsvattnets näringsinnehåll och 

koldioxid från kraftvärmeverkets rökgaser. 

• Jönköping Energi satsar på ny 

vattenreningsteknik för att minimera 

kemikalieanvändningen.  

• Borlänge Energi har investerat i s.k. mobila 

återvinningscentraler, vilket för återvinningen 

närmare kunderna.  

• Skellefteå Kraft deltar i Innovationsprojektet 

Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet, som syftar till att skapa en teknisk plattform 

där digitala tjänster och fysiska produkter ska kunna samverka. Plattformen ska kunna användas 

inom bland annat fastigheter och omsorgsverksamheter. 

• Gävle Energi har investerat i ett styrsystem för fastigheternas fjärrvärmecentraler, vilket innebär 

att 15 000 lägenheters aktuella temperatur matchas mot fjärrvärmens kapacitetsbehov. Detta har 

lett till minskade licens- och databaskostnader, smartare nät och ett minskat resursbehov. 

• Flera av bolagen arbetar också med så kallade faunapassager och fiskvägar som möjliggör för djur 

att röra sig mer fritt förbi olika anläggningar i landskapet eller vattendragen.  

 

 

Case: Eskilstuna Energi 
och Miljö 

I Eskilstuna byggs nu en storskalig test-

anläggning för larvodling som omvandlar 

matavfall till djurfoder. Genom att låta 

fluglarver äta matavfall erhålls ett proteinrikt 

djurfoder med högt kommersiellt värde 

samtidigt som det är en hållbar 

avfallshantering av matavfall. Detta är ett 

samarbete mellan Eskilstuna Energi och Miljö, 

Statens lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) 

och Mälardalens högskola. Processen ska nu 

skalas upp från laboratoriemiljö till en mer 

storskalig produktion. Hösten 2017 ska en 

försöksanläggning stå klar där fluglarver ska äta 

upp ett ton matavfall per dag. 
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6. KOMMUNÄGDA ENERGIBOLAGS BIDRAG I 
SAMHÄLLSUTVECKLINGEN OCH TILL MÅLEN I 
ENERGIÖVERENSKOMMELSEN 

 

De regionala energibolagen spelar en viktig roll, såväl i sina lokalsamhällen som på riksplanet, när det 

gäller allt från att tillhandahålla el och värme till att erbjuda bredbandsuppkoppling, utveckla infrastruktur 

för en fossilfri fordonsflotta samt ta ett socialt ansvar i kommunerna där de verkar.  

Flera av bolagen bedriver utbildningsprojekt med satsning på barn, ungdomar samt nyanlända och bidrar 

ofta i det lokala föreningslivet. Umeå Energi gjorde 2014 om sin sponsringsplattform och döpte om den till 

Hållbar sponsring. Eftersom miljö, jämställdhet och mångfald är prioriterade områden vill Umeå Energi 

också stimulera andra att arbeta med dessa frågor. De föreningar som får sponsring ska därför visa hur de 

arbetar med hållbarhet i sin dagliga verksamhet.  

De kommunala energibolagens bidrag i samhällsutvecklingen och till målen i energiöverenskommelsen är 

främst följande: 

• Genom att ställa om till fossilfri fordonsflotta och förnybar energi i produktionen av el och värme. 

• Genom att energieffektivisera såväl den egna verksamheten som kunders verksamhet och i 

samhället.  

• Genom att ställa om transporterna i sina egna fordonsflottor, men också genom att producera 

biogas och att bygga ut infrastruktur för elfordon. 

• Genom att bygga ut samhällsviktig infrastruktur som bredbandsnät samt fjärrvärme- och 

eldistributionsnät.  

• Som plattformar för innovativa lösningar vilka bidrar till minskad miljöbelastning. 

• Som en stor investerare i hållbara lösningar som gynnar både miljö och samhälle.   

• Som en samhällsaktör med ansvar för att utbilda och stimulera medborgare att vara aktiva i 

hållbarhetsarbetet. 

Omställningen till ett mer hållbart samhällssystem görs i mångt och mycket på lokal och regional nivå. 

Mot den bakgrunden är de regionala energibolagen viktiga verktyg i utvecklingen av ett klimatsmart 

energisystem och ett hållbart samhälle. Med stark lokal förankring och en annan ägarstruktur kan de 

regionala energibolagen spela en annorlunda roll än de större landsomfattande bolagen. Tillsammans 

representerar de regionala energibolagen dessutom en stor andel av energiförsörjningen i Sverige och kan 

därmed bidra med viktiga perspektiv i dialog om framtidens energisystem. 
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