
 

 

 
 

 

FAKTABLAD, Tema 3 – Energi 
 

Dagens energianvändning 
 

I Sverige och Karlstad använder vi idag relativt mycket förnybar energi i form av till exempel 
fjärrvärme och vattenkraft. Vi kan dock bli mycket mer energieffektiva. Av Sveriges totala energi-
användning används så mycket som 30 procent i bostäder och andra fastigheter trots att möjligheten 
att spara energi i svenska byggnader är stor. Det går exempelvis att tilläggsisolera, täta fönster och 
köpa energisnåla vitvaror, men bara en liten del sådana lönsamma besparingsåtgärder görs varje år. 
 

I länder som Kina och Indien ökar energianvändningen kraftigt. Den största ökningen kommer från 
fossila bränslen, vilket bidrar till den globala uppvärmningen.  
 

Globalt och främst europeiskt sett är elproduktion en stor klimatpåverkande faktor. Cirka 80 procent 
av elproduktionen i Europa är baserad på olja, gas och kol som ger stora utsläpp. Med en gemensam 
elmarknad inom EU så ger även svensk elanvändning koldioxidutsläpp. I Sverige är medelförbruk-
ningen per svensk och år cirka 16 000 kWh medan Karlstadbons förbrukning är 9 200 kWh. 
Förbrukningen av el var som högst i slutet av 1990-talet. Därefter har den minskat något varje år trots 
växande folkmängd. 
 

Energimål för Karlstad 

Miljö- och klimatstrategin är det samlade styrdokumentet inom energi- och miljöområdet och antogs 
av kommunfullmäktige i september 2011t. Målet är att utsläppen av växthusgaser från energi- och 
transportsektorn i Karlstad ska minska med 25 procent senast år 2020 (jämfört med år 2008). För att 
lyckas med målet behöver alla karlstadbor, företag och alla andra verksamheter bidra. 
 

Fjärrvärme, pelletspannor och solceller 

År 2011 använder Karlstads kommun nästan inte någon olja alls. Den huvudsakliga uppvärmningen i 
kommunens fastigheter sker idag med fjärrvärme och pelletspannor. I kommunens satsning ingår även 
installationen av solceller som producerar elenergi, bland annat i Stadshuset. Totalt kommer 
kommunen att ha 3000 kvadratmeter solenergi om ett par år.  
 

Fjärrvärme ger låga koldioxidutsläpp tack vare att den framställs genom fliseldning. Sopor bidrar 
endast med en liten del och till värmenätet tillförs också spillvärme från Skoghallsverken. 
 

Mät och reflektera för att sparar el 

Elanvändningen påverkar koldioxidutsläppen i hög grad. Även om elen i Sverige till 90 procent 
tillverkas av vatten- och kärnkraft, påverkas utsläppen av att vi är sammankopplade med övriga 
Europa, där elproduktionen till största delen är baserad på fossila bränslen. Vi kan bli mer 
energismarta både i hemmet och på arbetsplatsen genom att reflektera över hur vi använder energi. 
Mätningar är ett bra sätt är att ta reda på energianvändningen. Om energianvändningen minskar 
kommer vi att, förutom att nå minskad klimatpåverkan, även bli mer kostnadseffektiva. 


