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Abstract 
 

A raising amount of greenhouse gases in the air that affects the nature and cause more 
frequent flooding and storms are a problem that we are struggling with today. The Swedish 
government are working on saving the nature by decreasing the greenhouse gasses in the air. 
“Klimatkommunerna” is a society that tries to solve this problem by working on helping 
municipalities to make climate-strategies, which is a way to find the places in the municipality 
where decreases of greenhouse gases are necessary. The climate-strategy is a text-document 
containing inventory, goals and how to solve the emission problems in the municipality. The 
method that is investigated in this thesis is like a recipe how to make the inventory part in the 
climate-strategy. 
 
The main purpose of this thesis is to find methods how to calculate the amount greenhouse 
gases over a municipality in different categories. The different categories that are looked 
closely at is carbon dioxide emissions from fossil fuels, consumption of electricity, heating’s 
in household, consumption of different energy sources, emissions of methane from ruminants 
and emissions of nitrogen dioxide from agriculture.     
 
The method is presented on the web, so it could be easily accessed by users. The method that 
is produced will be an important tool, to people that are up to making a climate-strategy.   
 
 
 
Keywords: Greenhouse gasses, Carbon dioxide (CO2), Methane (CH4), Nitrogen dioxide (N2O), 
Fossil fuel, Electricity, Klimatkommunerna, Lund and Method. 
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Emma Cederlund 

 

Lathund för inventering 

 

Ökade utsläpp av växthusgaser är idag ett stort problem då det bidrar till klimatförändringar 
som t.ex. mer frekventa översvämningar och stormar. 

 

I uppsatsen granskas en lathund om inventering av växthusgaser i en kommun som 
Klimatkommunerna har arbetat fram. Klimatkommunerna är en förening som jobbar med att 
minska växthusgasutsläppen i Sverige genom att bl.a. ta fram klimatstrategier. En 
klimatstrategi hjälper en kommun med sitt klimatarbete genom att göra en inventering, sätta 
upp mål och åtgärder samt göra en uppföljning. Det är här arbetet med en lathund är viktigt, 
för att hjälpa kommunerna att ta fram en inventering till en klimatstrategi. 

 

Fördelen med en lathund är att tillvägagångssättet för att ta fram en inventering till en 
klimatstrategi är densamma för alla, vilket ger jämförbara resultat mellan de olika 
kommunerna. Det sparar även tid som är viktigt för mindre kommuner som har begränsade 
resurser till sitt klimatarbete. De delar i lathunden som utvärderas och prövas på Lunds 
kommun i uppsatsen är framförallt delarna om drivmedel, uppvärmning, elanvändning och 
övriga växthusgaser (metan och lustgas).  

 

Lathunden kommer att publiceras på klimatkommunernas hemsida för att vara lättillgänglig 
för användarna. En publicering på internet innebär även en möjlighet att uppdatera lathunden 
efterhand som nya förbättrade uträkningar och schabloner tas fram.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Andreas Lamppa och Jonas Åkerman   
Examensarbete 15 poäng i Naturgeografi. Hösten 2008. Seminarieuppsatser nr xxx  
Institutionen för Naturgeografi och ekosystemanalys, Lunds universitet  
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1. Inledning 

 

Den globala klimatförändringen som idag sker påverkas av växthusgaser som kommer från 
både naturliga och mänskliga utsläpp. Koncentrationen av växthusgaserna; koldioxid, metan 
och lustgas (dikväveoxid) har ökat i atmosfären. Ökningen av koldioxid beror framförallt på 
förbrukningen av fossila bränslen, medan ökningen av metan och lustgas beror på jordbruket 
(Naturvårdsverket, IPCC). Det är därför viktigt att jobba på att minska dessa utsläpp. Sveriges 
regering har idag satt upp miljömål och även åtgärder för att minska växthusgasutsläppen. 
Klimatkommunerna som är ett nätverk av 22 kommuner och ett landsting jobbar aktivt med 
klimatfrågan, vilket i huvudsak handlar om att kommunerna försöker minska sina utsläpp av 
växthusgaser. En viktig del av Klimatkommunernas arbete består av att ta fram en 
klimatstrategi, om hur man kan minska växthusgasutsläppen i en kommun. En klimatstrategi 
består av delarna inventering, mål, åtgärder samt uppföljning. Det är delen om inventering 
som det kommer att fokuseras på i den här rapporten. 

 

I uppsatsen kommer en lathund att granskas om hur en inventering av växthusgasutsläpp i en 
kommun kan göras på effektivast sätt. Lathunden som används har arbetats fram av 
Klimatkommunerna. Utöver Klimatkommunerna har Energikontoret Skåne, Växjö kommun, 
Uppsala kommun och Lunds kommun varit delaktiga i att ta fram lathunden, genom en 
sammanställning av ett arbetssätt. Genom att arbeta fram en gemensam lathund för 
inventering av växthusgasutsläpp ges en mer jämförbar inventering mellan de olika 
kommunerna och kontoren. De sparar även värdefull arbetstid för tjänstemän i kommunerna, 
att kunna jobba efter en färdig lathund, istället för att på egen hand utveckla en sådan från 
grunden. Ibland lämnar tjänstemän som tidigare har jobbat med inventering i kommunen sin 
arbetsplats och när arbetet behöver utföras åter igen har kunskapen gått förlorad. Genom att 
skapa en lathund kan man på så sätt garantera en bra kvalité på inventeringen när det är dags 
göra den på nytt och då kanske av en ny person. 

 

Syftet med granskningen av lathunden är att se hur lathunden skulle fungera ute i en kommun 
med mindre erfarenhet inom inventering av växthusgaser. Detta har utförts genom att pröva 
lathundens tillvägagångssätt på Lunds kommun. Lathunden var från början ett textdokument 
uppdelat i tre olika huvudkategorier; energianvändning, produktion av energi och övriga 
växthusgaser. I arbetet med metodgranskningen har mallar arbetats fram över oljeleverans, el 
statistik och en schablon över energiförbrukningen i uppvärmningssystem i hushåll. 
Beräkningar och schabloner som fanns med i lathunden har granskats och kontrollerats av 
tjänstemän och forskare. Ett helt nytt stycke har lagts till under huvudkategorin 
energianvändning om energianvändningen i industrier även stycket om fjärrkyla har lagts till. 
I lathunden finns det hänvisningarna till olika hemsidor vars länkar har kontrollerats och 
förnyats där det har behövts.  

 

För att göra informationen i lathunden lättillgänglig för de tjänstemän som kommer att arbeta 
med den, har den lagts upp på Klimatkommunernas hemsida, där lathundens layout har 
arbetas fram så att den ska vara pedagogisk och lättanvänd.  
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Målsättningar som undersökningen av lathunden kommer att utgå ifrån: 

Att på kommunal nivå;  

        Inventera & kvantifiera olika källor av växthusgasutsläpp 
        Inventera & kvantifiera olika energianvändning 
        Inventera & kvantifiera olika energiproduktion  
       Ge förslag till förbättring och optimering av lathunden  
        Identifiera en enkel och pedagogisk presentationsmetod för detta 
 
 

2. Metod 

Lathunden som granskas i den här rapporten är indelad i olika huvudkategorier; 
energianvändningen, produktionen av förnybar energi samt övriga växthusgaser i kommunen. 
Under varje huvudkategori finns ett antal underkategorier och en överskådlig bild av detta kan 
ses i Tabell 1.  

 

Tabell 1; Lathunden uppdelad i kategorier 

Energianvändning Drivmedel Bensin 

  Diesel 

  Flygbränsle 

  Etanol 

  FAME 

  Biogas 

 Uppvärmning Olja 

  Torv 

  Trädbränsle 

  Värmepumpar 

  Fjärrkyla 

 Elanvändning Energiförb. i fastigheter 

  Miljövärdering av el 

 Energianv. i industri Biobränsle vid 
produktion   Gasol 

  Naturgas 

Produktion av energi Biogas  

 Vindkraft  

 Solenergi  

 Elproduktion  

Övriga växthusgaser Metan  

 Lustgas  

 Vätefluorkarboner  

 Fluork. och Svavelhexafluorid  

 Omräkning till 
koldioxidekvivalenter  
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Fokuseringen i uppsatsen är på delarna om drivmedel, uppvärmning, elanvändning, energi i 
industri och övriga växthusgaser (metan och lustgas) framförallt för att de är orsaken till stora 
delar av växthusgasutsläppen. Kategorin drivmedel är en viktig del av undersökningen, där 
uträkningar av utsläpp från fossila bränslen görs genom att titta på oljeleveransstatistik. 
Oljeleveransstatistiken ligger sedan som grund för ett vidare arbetet på att få en helhetsbild 
över energianvändning i kommunen. Energianvändningen i industri, är en helt ny kategori i 
lathunden som har lagts till under arbetets gång, eftersom även detta område är en bidragande 
faktor till växthusgasutsläppen.  

 

Alla delar av lathunden finns inte med i uppsatsen på grund av tidsbrist, då vissa prioriteringar 
har gjorts t.ex. var delen om ”produktion av energi” redan så pass genomarbetad att inga 
större förändringar var nödvändiga. Delen om övriga växthusgaser läggs det inte så stor fokus 
på i uppsatsen eftersom den står för en relativt liten del av växthusgasutsläppen i en kommun.  

 

2.1 Koldioxidutsläpp från drivmedel 

2.1.1 Bensin och diesel 

Drivmedel är den första underkategorin under energianvändning i lathunden. För att kunna 
räkna på koldioxidutsläppen från fossila bränslen beställdes oljeleveransstatistik över Lunds 
kommun för år 2007 från SCB, Statistiska centralbyrån. Oljeleveransstatistiken innehåller 
information om hur mycket olja som levereras under ett års tid till bl.a. åkeri i kommunen 
(Tabell 2).  

 

Tabell 2; Oljeleveranser i Lunds kommun uppdelade i sektorer 

 

 

Sektorerna i statistiken kategoriserades om för att presenteras på ett sätt som är vanligt för 
fossila bränslen. Det som tidigare kallades el- och värmeverk ändrades till energi, offentlig 
förvaltning till offentlig sektor, övrigt till transport, bostadshus till hushåll och övriga 
fastigheter till service. Det arbetades även fram en mall över kategoriseringen som lades in i 
lathunden på Klimatkommunernas hemsida (Bilaga 4). 

 

I bensin fanns det 5 % etanol inblandat i 93 % av bensinen, övriga 7 % är ren bensin år 2007 
(SPI, Statistik). En omräkning av mängden bensin utfördes för alla sektorerna, då etanol 
räknades bort för att det skulle vara möjligt att räkna på koldioxidutsläpp från ren bensin utan 
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etanol. Ett exempel på detta kan ses nedan där etanol räknas bort från bensin i sektorn 
transport. I Lund förbrukades 54 383m3 bensin vid transport år 2007. Detta ger en 
förbrukning av 51 854m3 ren bensin där etanol är borträknat.  

 

Exempel 1 

54 383 x 0,93 = 50 576,2 (93 % av den totala mängden bensin under sektorn transport) 

54 383 x 0,07 = 3 806,8 (resterande 7 % av den totala mängden bensin, transport) 

50 576,2 x 0,95 + 3 806,8 = 51 854 (ren bensin) 

 

I diesel finns det 5% FAME (fettsyremetylestrar) inblandat i 67% av dieseln (SPI, Statistik). 
Mängden diesel i de olika sektorerna räknades om och andelen FAME togs bort. Ett exempel 
på detta kan ses nedan där FAME räknas bort från diesel i sektorn transport. I Lund 
förbrukades 18 213m3 diesel vid transport år 2007, vilket ger en siffra på 17 603m3 ren 
diesel. 

 

Exempel 2 

18 213 x 0,67 = 12 203 (67 % av den totala mängden diesel under sektorn transport) 

18 213 x 0,33 = 6 010 (resterande 33 % av den totala mängden diesel, transport) 

12 203 x 0,95 + 6010 = 17 603 (ren diesel)  

 

2.1.2 Koldioxidutsläpp från bensin, diesel och olja 

Nästa steg var att använda emissionsfaktorer för koldioxid, för att räkna ut koldioxidutsläppen 
från fossila bränslen. Emissionsfaktorn för bensin är 2,36 ton CO2/m

3, för diesel 2,54 ton 
CO2/m

3 och olja 2,66 ton CO2/m
3 (SPI, Omräkningsfaktor). Uträkningen nedanför visar ett 

exempel på beräkning av koldioxidutsläpp från bensin, diesel och eldningsolja i sektorn 
transport.  

 

Exempel 3 

51 854 m3 x 2,36 ton CO2/m3 = 122 376 ton CO2 (bensin, transport) 

17 603 m3 x 2,54 ton CO2/m3 = 44 711 ton CO2 (diesel, transport) 

1 675 m3 x 2,66 ton CO2/m3 = 4 456 ton CO2 (eldningsolja, transport) 
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Utsläppet av koldioxid från de olika sektorerna jordbruk/skogsbruk/fiske; service; industri; 
hushåll; transport och energi lades ihop för bensin, diesel och olja (Tabell 3).  

 

Tabell 3; Totalt utsläpp av koldioxid från bensin, diesel och olja uppdelat i sektorer  

 Totalt (ton) 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 077 

Service 1 690 

Industri 1 234 

Hushåll 2 658 

Transport 171 543 

Energi 795 
 

2.1.3 Koldioxidutsläpp från flygbränsle 

Flygtransporterna är en bidragande faktor till koldioxidutsläppen i Lund. I lathunden 
användes en schablon på 600kg koldioxid per invånare. Det är total mängd utsläpp från 
flygtransporterna i Sverige delat på antal invånare i landet (300kg) som multiplicerades med 
en faktor 2 för övrig klimatpåverkan (Lamppa A. Klimatkommunerna; Luftfartsverket). 
Schablonen multipliceras med antal invånare i Lunds kommun för år 2007 (SCB, Befolkning) 
(Tabell 4).  

 

Tabell 4; Koldioxidutsläpp från flygtrafiken i Lund 

År Invånare Schablon (ton) Koldioxidutsläpp (ton) 

2007 105 286  0,6 63 172 

  

2.2 Energianvändning i Lunds kommun 

Utöver koldioxidutsläpp från drivmedel är det också intressant att titta på energianvändningen 
i kommunen, här presenterad i GWh istället för utsläppsmängd. Anledningen till att man vill 
titta på energianvändningen i GWh är för att se hur energimängden fördelar sig i kommunen. 
Det är på så sätt lättare att titta på förbrukningen av GWh och se hur det förändras, hur 
mycket som tillkommer och minskar per år och även hur mycket som försvinner i 
överföringsförluster.   
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2.2.1 Fossila bränslen 

Här undersöks hur stor energianvändningen är av fossila bränslen som olja, bensin och diesel i 
Lunds kommun. För att räkna på förbrukning av olja i kommunen användes totaltantal 
använda kubikmeter olja från oljeleveransstatistik från SCB (Tabell 2 och Tabell 5). 
Statistiken över olja som är angiven i m3 multiplicerades med en faktor från SPI på 9950 
kWh/m3 för att få fram energiinnehållet (SPI, Omräkningsfaktor) (Tabell 5). Samma sak 
gjordes även för bensin där en faktor på 9100 kWh/m3 och för diesel med en faktor på 9800 
kWh/m3 användes (Tabell 5). För bensin räknades andelen inblandad etanol bort (Uträkning 
1) innan det multiplicerades med energiinnehållsfaktorn. För diesel räknades andelen 
inblandad FAME bort (Uträkning 2) innan det multiplicerades med energiinnehållsfaktorn. 

 

Tabell 5: Energianvändningen av fossila bränslen i Lund 

 m3 GWh 
Olja 4334 43 

Bensin 54401 472 

Diesel 19489 185 

 

2.2.2 El 

För att räkna på hur stor energianvändningen är av el användes den totala siffran för 
förbrukning av el på 927 GWh för Lunds kommun år 2007 (Bilaga 1). 

 

2.2.3 Fjärrvärme 

Det tittades även närmre på hur stor energianvändningen är i fjärrvärmesystemen i Lunds 
kommun. Statistik begärdes in från energibolaget Lunds Energi som står för tillverkningen av 
fjärrvärme i Lund.  Vid produktion av fjärrvärme i Lunds kommun använder de bl.a. bioolja, 
gasol och biobränsle (flis) som produktionsmaterial. Under år 2007 förbrukades 224 GWh 
bioolja, 233 GWh gasol och 74 GWh biobränslen för tillverkning av fjärrvärme. 

 

2.3 Uppvärmning av hushåll  

Här begärde man in material från sotaren i kommunen om hur uppvärmningssystemen ser ut i 
Lunds hushåll, det vill säga vilka sorts uppvärmningssystem de har och hur stor kvantiteten är 
(Tabell 6). För att kunna räkna på förbrukningen i de olika värmesystemen användes 
schabloner som tagits fram av en sotare. En mall arbetades fram över schablonerna för att visa 
hur en uträkning över förbrukningen i de olika värmesystemen ser ut, men i lathunden 
rekommenderas det att kommunerna tar reda på vilka schabloner som gäller för just den 
kommunen (Bilaga 3). Mallen publicerades även på Klimatkommunernas hemsida för att vara 
lättillgänglig för tjänstemän som kommer att arbeta med lathunden (Bilaga 2).   
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Tabell 6: Antal uppvärmningssystem i Lunds kommun 

Värmepannor över 

60KW 

Värmepannor upp 

till 60KW 

   

Oljeeldade Oljeeldade Vedeldade Pelletseldade Gaseldade 

103 830 42 297 1401 

 

2.4 El 

För att kunna räkna på elförbrukningen i en kommun begärdes statistik in från ett energibolag, 
i det här fallet Lunds energi för Lunds kommun. Denna statistik rapporteras in till SCB varje 
år, men för att få de senaste siffrorna begärdes statistiken in direkt från energibolaget. 
Statistiken visar hur mycket el som levereras på Lunds Energis nät år 2007 uppdelat i 16 olika 
poster. Dessa poster ändrades till olika sektorer; industri, jordbruk, energi, service, offentlig 
verksamhet, hushåll och transporter (Bilaga 1).  

 

2.5 Övriga växthusgaser 
I lathunden rekommenderas det att man använder redan färdigställd utsläppsstatistik för 
övriga växthusgaser från SMED (Svensk miljöemissionsdata). För de som inte vill använda 
dessa siffror presenteras nedan en alternativ metod, som ger en mycket förenklad bild av 
verkligheten. 

 

2.5.1 Metan (CH4) 

I lathunden räknades det på antal mjölkkor i Lunds kommun, för att få fram hur stor 
kvantiteten utsläpp av metan är genom att använda en schablon på 125,4 kg CH4/mjölkko och 
år (Naturvårdsverket, rapport) för att räkna ut metanutsläppet. Lunds kommun hade 288st 
mjölkkor år 2007 (SJV, Statistik). Detta gav ett resultat på 36 ton metan från mjölkkor i 
Lunds kommun år 2007.  

 

2.5.2 Lustgas (N20) 

I lathunden räknades det på hur stor åkerarealen är i Lunds kommun och använde därefter en 
schablon för att ta fram mängden lustgas. Schablonen var på 6,12 kg/ha och är framtagen av 
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, rapport). Statistiken på 276 ha åkerareal i Lunds 
kommun 2006 togs fram från Jordbruksverket (SJV, Statistik). Resultatet visade på ett 
lustgasutsläpp på 1,7 ton i Lunds kommun år 2006.  
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3. Resultat 

3.1 Koldioxidutsläpp från drivmedel 

Högst koldioxidutsläpp kom från sektorn transport som släppte ut 172 000 ton år 2007. De 
lägsta utsläppen kom från hushåll (3 000 ton), jordbruk/skogsbruk/fiske (2 000 ton), service 
(2 000 ton), industri (1 000 ton) samt energi (800 ton). Flyg visade ett utsläpp på 63 000 ton. 
Detta ger en totalsiffra på 242 000 ton koldioxidutsläpp i Lund år 2007 (se bild 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1; koldioxid angivet i ton från fossila bränslen i Lund år 2007 uppdelat i olika sektorer. 

 

3.2 Energianvändning i Lunds kommun 

I Lunds kommun är el den energikälla som används mest (927 GWh). Näst högst är 
förbrukningen av bensin på 472 GWh. Lägst förbrukade energikällor var olja (43 GWh) och 
biobränsle (74 GWh).  Där emellan hittar man förbrukningen av energikällorna gasol (233 
GWh), bioolja (224 GWh) och diesel (185 GWh) (se bild 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2; Stapeldiagrammet visar energianvändningen i Lunds kommun uppdelat i olika energikällor och 

mätta i GWh under år 2007.   
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3.3 Uppvärmning i hushåll 

I Lunds kommun förbrukades 44, 5 GWh olja vid uppvärmning av hushållen år 2007. 
Förbrukningen av biobränslen var betydligt längre 9, 2 GWh (se bild 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3; Förbrukning av olja och biobränsle i hushållen i Lunds kommun mätt i GWh.  

 

3.4 El 

Här redovisas elförbrukningen i Lunds kommun uppdelat i olika sektorer. Högst 
elförbrukning är i offentlig verksamhet på 263GWh. Därefter kommer hushåll på 250GWh. 
Lägst elförbrukning är i sektorerna transport på 6 GWh och jordbruk 10 GWh. Däremellan 
hittar man sektorerna industri 182 GWh, service 180 GWh och energi 35 GWh (se bild 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4; Elnätsstatistik över Lunds kommun uppdelat i olika sektorer. 
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Diagrammen som kan ses ovan är resultaten av inventeringen från Lunds kommun genom 
användningen av tillvägagångssättet i lathunden. Det är dessa diagram som används i 
inventeringen i en klimatstrategi och är grunden till de mål och åtgärder som man sedan sätter 
upp för kommunen.   

 

3.5 Hemsidan Klimatkommunerna 
På Klimatkommunernas hemsida presenteras lathunden på ett pedagogiskt sätt, för att vara 
lättillgängligt för användarna (bilaga 2). Lathunden är uppdelad i flikar, vilken tidigare endast 
var ett långt textdokument. En del av kategorierna är uppdelade i grundläggande och 
avancerat så att användaren kan välja hur djupt han/hon vill gå in på varje område, beroende 
på hur mycket tid och resurser det finns, men även hur viktigt det är för just den kommunen. 

 

4. Diskussion 
 

De delar av lathunden som det fokuseras mest på i uppsatsen är de som står för de största 
växthusgasutsläppen. I Sverige år 2007 kom de största utsläppen från fossila bränslen (32%) 
och därefter kom industrins förbränning (16%), el- och värmeproduktion (13%), jordbruk 
(13%), industriprocesser (10%), bostad och lokaler (7%), övrigt (lösingsmedel, diffusa) (6 %) 
och avfall (3%) (Naturvårdsverket, Klimat). 

 

4.1 Drivmedel                 

4.1.1 Bensin, diesel och olja 

Vid beräkningar av koldioxidutsläpp från drivmedel som bensin, diesel och olja finns det 
olika metoder att använda. En vanligt förekommande metod som har använts i denna 
undersökning innefattar att göra beräkningar utifrån statistik avseende oljeleveranserna till 
kommunen. En annan förekommande metod är att undersöka trafikinformationen i 
kommunen, det vill säga körsträckor som har samlats in av Vägverket. Fördelen med 
oljeleveransmetoden är att det finns nyare data, redan från föregående år, som dessutom är 
lätta att få tag på genom Statistiska centralbyrån. Problemet med oljeleveransstatistiken är att 
allt som levereras till kommunen inte alltid används inom kommunens gränser, t.ex. 
trafikanter som endast tankar i kommunen för att sedan köra vidare. Körsträcksdata ger 
sannolikt en mer rättvis bild av den faktiska klimatpåverkan, men är svårare att på eget sätt 
beräkna i kommunen då den är mer tidskrävande och tillgängligheten på data varierar både 
mellan kommuner och år.  

 

Mängden etanol inblandat i bensin och FAME inblandat i diesel skiljer sig åt på olika platser i 
Sverige och under året. Detta beror på temperaturskillnader, vilket gör att bensinen och 
dieseln fryser till is om inte rätt blandning utförs. Därför har ett medelvärde använts vid 
borträkningen av etanol och FAME i bensin och diesel (Tamm E., SPI). I lathunden 
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rekommenderas dock kommunerna att ta kontakt med SPI (Svenskt Petroleum Institutet) för 
att få reda på hur inblandningen ser ut i den aktuella regionen. 

 

4.1.2 Flygtrafik 

Att räkna med en schablon för flygtrafiken kan tyckas ge ett väldigt osäkert värde på grund av 
att det är många faktorer som påverkar utsläppen. Det som påverkar mängden avgaser och 
därmed koldioxidutsläpp från ett flygplan är startvikt, temperatur, lufttryck och hur länge 
flygplanet kör på marken innan och efter landning, vilket inte räknas med i schablonen 
(Luftfartsverket, Avgaser). I schablonen räknas det med att människor i olika åldrar reser lika 
mycket, vilket inte stämmer överens med verkligheten. Schablonen har sina brister men det är 
samtidigt väldigt viktigt att visa att det finns ett stort utsläpp av växthusgaser från flygtrafiken 
i en kommun. Speciellt för mindre kommuner kan det vara värdefullt med en schablon 
eftersom det inte alltid finns tid eller resurser att göra en noggrannare undersökning. I vissa 
kommuner saknas flygplatser, vilket gör det svårt att räkna på utsläppen från flyg på något 
annat sätt än att använda en schablon. 

 

Lunds kommun har ett koldioxidutsläpp på 63 172 ton för flygplan, vilket kan vara en aning 
lågt med tanke på att Lunds befolkning har hög utbildning i jämförelse med resten av landet. I 
Lund har 63 % av invånarna mellan 25 och 45år en högskole- eller universitetsutbildning, 
jämfört med 32 % i övriga landet (Lunds kommun, Företag). Hög utbildning ger chansen till 
ett bra jobb med bra lön, vilket leder till att man flyger mera. I Lund finns även en del stora 
företag som t.ex. Sony Ericsson och AstraZeneca som kan tänkas göra många affärsresor med 
flyg (Lunds kommun, Företag).    

 

Högst koldioxidutsläpp från drivmedel i Lund är från sektorn transport, vilket är ett rätt 
självklart resultat med tanke på att transporter står för det högsta växthusgasutsläppet i 
Sverige år 2007 (Naturvårdsverket, Klimat).  

 

4.2 Uppvärmning  

4.2.1 Fossila bränslen, el och fjärrvärme 

Svårigheterna med att räkna på fjärrvärme är att ta reda på vilka olika material som används 
vid förbränningen och därutöver räkna på utsläppen från vart och ett av dessa ämnen. 
Siffrorna som används är från ett energibolag i kommunen, Lunds Energi, vilket ger ett 
tillförlitligt värde om hur stor kvantitet produktionsmaterial som används vid tillverkning av 
fjärrvärme. 

 

I Lunds kommun är den högsta energiförbrukningen av el och därefter bensin. Detta är en rätt 
vanlig fördelning på energianvändningen i en kommun. I Malmö och Kristianstad är också 
förbrukningen av el högst och därefter bensin, precis som i Lunds kommun. Malmö har dock 
högre förbrukning än Lund och Kristianstad har en längre förbrukning av energi på grund av 
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antal invånare (SCB, databaser). Lund har ett invånarantal på 105 000, Malmö har fler antal 
invånare (280 000) och Kristianstad har mindre antal invånare (77 000) (SCB, Befolkning).  

 

4.2.2 Uppvärmning av hushåll  

Energiförbrukningen vid uppvärmning av fastigheter i en kommun ger bra värden. Det går att 
veta exakt antal uppvärmningssystem och ungefär hur mycket varje uppvärmningssystem 
förbrukar på ett år. Svårigheterna här är att få tag på statistiken från ansvarig sotningsfirma i 
kommunen. Detta kan upplevas som besvärligt eftersom det innebär extra arbete för firman.  

 

Ser man till uppvärmning av hushåll så hade Lunds kommun högst förbrukning av olja. 
Därmed finns det en möjlighet att minska koldioxidutsläppen från hushåll genom att byta ut 
uppvärmningssystemen. Problemet är att det är hög kostnad på att byta ut ett värmesystem, 
men i längden är det ett bra beslut. 

 

4.3 El 

Det uppkom svårigheter med att få in elstatistik från elbolagen. De ville inte lämna ut sina 
uppgifter eftersom de ändå rapporterar till SCB och att det därför innebar extra jobb för dem. 
Men statistiken som går att få fram från SCB är inte komplett. Till slut lyckades det att få 
fram statistiken genom att ställa frågan på rätt sätt och till rätt person. 

 

Det finns en stor diskussion om vilken metod som bör användas när man räknar med 
koldioxidutsläpp från el. I denna uppsats tas det upp två olika sätt att räkna på; medelel och 
marginalel. Medelel kan beräkningar utföras med både svensk elmix och nordisk elmix. 
Sveriges elmarknad är rörlig över de nordiska gränserna, vilket betyder att elen både 
exporteras och importeras över gränserna. Detta utgör den nordiska elmixen, som blir väldigt 
svår att spåra varifrån den kommer och hur den producerades och därmed blir det svårt att 
räkna på koldioxidutsläppets kvantitet. Svensk elmix räknas det endast på produktionen av el 
inom de svenska gränserna, vilket huvudsakligen har sitt ursprung från vatten- och 
vindkraftverk som ger ett lägre koldioxidutsläpp än nordisk elmix. Marginalel är den elen som 
vi importerar från utlandet när Sveriges elproduktion inte räcker till. En stor del av den 
importerade elen kommer från kolkraftverk, vilket ger ett högt utsläpp av koldioxid. 
Marginalel är betydligt svårare att räkna med är medelel eftersom den är svårare att ta reda på 
var den kommer ifrån (Sköldberg H. et. al., 2006).  

 

Frågan är vilket av medelel och marginalel som ger den mest rättvisa bilden av utsläpp av 
koldioxid från el i Sverige. Medelel visar ett lägre utsläpp än marginalel. Därför väljer de som 
är för användning av t.ex. värmepumpar som uppvärmningssystem i hushållen att räkna med 
medelel, för att visa på ett lågt utsläpp av koldioxid vid elanvändning. De som däremot 
förespråkar användningen av oljeeldning i hushåll räknar med marginalel, vilket visar ett 
högre utsläpp av koldioxid vid förbrukning av el. Detta tyder på att vilken metod som väljs 
ofta beror på i vilket sammanhang resultatet ska presenteras. Om syftet är att visa på ett stort 
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utsläpp av koldioxid används marginalel och om syftet är att visa ett lägre utsläpp används 
medelel som uträkningsmetod (Sköldberg H. et. al., 2006). 

 

IVL (Svenska Miljöinstitutet) har tagit fram en rapport om vägledning av metodval. De anser 
att man bör räkna med svensk elmix när de svenska miljömålen är inblandade, för att ge en 
mer rättvis bild av koldioxidutsläppen i Sverige. De anser även att det bör undvikas att räkna 
med marginalel eftersom det är alldeles för svårt att räkna på de mycket varierande utsläppet. 
Olika kraftverk ger olika stor mängd koldioxidutsläpp och när det dessutom är svårt att veta 
var elen kommer ifrån blir det nästintill omöjligt att räkna på utsläppen (Engstöm R. et. al., 
2008). 

 

I lathunden har vi valt att hänvisa till energimyndigheten och IVL för de som vill beräkna 
koldioxidutsläpp från el. Orsaken är att det är en för komplex verklighet som är svår att 
rymma i en metod som skall kunna ge tillförlitliga värden. Vi har däremot räknat på hur stor 
förbrukningen av el är i Lunds kommun.  

 

I Lunds kommun var den högsta förbrukningen av el i sektorn offentlig verksamhet, t.ex. 
skolor och bibliotek. Näst högst förbrukning var i hushållen. Förklaringen till den höga 
förbrukningen av el i offentlig verksamhet kan bero på att Lund är en universitetsstad med 
relativt många skolor (Lunds kommun, universitet). Vad gäller hushållen kan var och en 
hjälpa till att minska sin egen förbrukning av el, vilket gör det viktigt att presentera detta 
resultat i en klimatstrategi så att åtgärder sätts in för att minska förbrukningen och därmed 
koldioxidutsläppen.   

 

4.4 Övriga växthusgaser  

I klimatstrategier läggs ofta mindre fokus på delen om inventering av övriga växthusgaser 
orsaken till detta är att det är svårt för kommunerna att påverka dessa utsläpp då t.ex. en 
minskning av metanutsläppen från mjölkkor inte är möjlig om man inte reducerar antalet kor i 
kommunen. De övriga växthusgaserna står även för en mindre del av växthusgasutsläppen (21 
%) i Sverige jämfört med koldioxidutsläppen (79%) (Naturvårdsverket, Klimat).  

 

4.4.1 Metan 

Att ta fram en schablon över hur mycket metan mjölkkor släpper ut är väldigt svårt i och med 
att det är många faktorer som påverkar kvantiteten. De bästa siffrorna idag har 
Naturvårdsverket. Det forskas inom området men det finns för närvarande inte någon bättre 
schablon att använda (Bertilsson J., SLU). Syftet med schablonen är att tjänstemännen som 
jobbar med lathunden ska få en uppfattning om hur en uträkning med metan kan se ut. 
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I lathunden rekommenderas det däremot att använda färdiga utsläppsdata framtagna av SMED 
(Svenska Miljöemissionsdata) som är ett konsortium bestående av IVL, SCB, SLU (Sveriges 
Lantbruksuniversitet) och SMHI (Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Institut). Där ett 
utsläpp från idisslare är på 9808 ton år 2006 för Lunds kommun, (RUS, Växthusgaser). 
Kristianstad har ett utsläpp på 51 474 ton, vilket är betydligt högre än Lund, men Kristianstad 
har också fler idisslare än Lunds kommun (SJV, Statistik).  

 

Metanutsläppet från schablonen och SMED är inte jämförbara med tanke på att SMED har 
många fler faktorer medräknade. I SMEDs utsläppsstatistik för idisslare är utöver emission 
från mjölkkor även emission från får, getter och grisar medräknat, vilket förklarar det 
betydligt högre utsläppet av metan (Länsstyrelsen, Rapport).  

 

4.4.2 Lustgas 

Här används en schablon över lustgasutsläpp från åkermark. Statistiken från SJV (Svenska 
Jordbruksverket) är allt som finns att tillgå, vilken känns delvis osäker på grund av att det är 
många faktorer som inte räknas in i schablonen. Syftet med schablonen är att tjänstemännen 
som jobbar med lathunden ska få en uppfattning om hur en uträkning med metan kan se ut. 

 

Precis som för metan rekommenderas det i lathunden även för lustgas att använda färdiga 
utsläpps data från SMED. Lunds kommun hade ett utsläpp på 30 507 ton/år år 2006 jämfört 
med Malmös utsläpp på 6637 ton/år Malmö och Kristianstads utsläpp på 70 982 ton/år (RUS, 
Växthusgaser). Skillnaden beror på hur mycket jordbruk som finns i kommunen, Kristianstad 
har störst andel åkermark och Malmö lägst (SJV, Statistik). 

 

SMEDs statistik behandlar många faktorer som t.ex. emissioner från stallgödsel, 
handelsgödsel, kvävefixerade grödor, odlingar av mulljord, skörderester, avloppsslam och 
gödningsmedel och ger därmed inte jämförbara resultat med den betydligt förenklade 
schablonen (Länsstyrelsen, Rapport). 

 

4.5 Lathunden 

Lathunden som har tagits fram är tänkt att vara till stor hjälp för de tjänstemän som ska 
inventera växthusgaser i sin kommun. Den stora fördelen med lathunden är att den är ett 
”levande” dokument, viket innebär att den kommer att uppdateras på Klimatkommunernas 
hemsida efterhand som metodutveckling sker. En brist med lathunden är schablonerna som 
t.ex. koldioxidutsläpp från flyg eller metanutsläpp från mjölkkor, som inte ger ett 
hundraprocentigt korrekt resultat med tanke på att inte alla faktorer räknas med. Fördelen med 
att använda en schablon, än att inte ta med kategorin överhuvudtaget, är att det då framgår att 
det finns ett problem med växthusgasutsläpp under just den kategorin. Detta visar en mer 
rättvis bild över hur växthusgasutsläppen är fördelade över kommunen och gör det då lättare 
att sätta in åtgärder för att minska utsläppen på rätt ställe i kommunen. Ett annat argument 
varför lathunden är så användbar är att inventeringsdelen i en klimatstrategi blir mer 



 20 

jämförbar mellan olika kommuner när samma lathund har använts för att inventera 
växthusgaser.  

 

Lathunden har efterhand som arbetet har fortskridit uppdaterats, bl.a. har länkar förnyats, 
mallar arbetats fram, det har stämts av med företag och forskare som har tittat närmre på 
schablonerna samt att stycken har lagts till. Stycket om energianvändning i industrier med 
underkategorierna biobränsle, gasol och naturgas har t.ex. lagts till. Även stycket om fjärrkyla 
har lagts till under kategorin uppvärmning.  

 

Slutligen har en enkel och pedagogisk presentationsmetod arbetats fram. Lathunden som från 
början var ett långt textdokument har arbetats om. De olika kategorierna har lagts under 
”flikar” för att vara lättare att navigera emellan på Klimatkommunernas hemsida (bilaga 2). 
Lathunden är även uppdelat i grundläggande och avancerat under en del kategorier för att 
underlätta för tjänstemän som arbetar med lathunden, så att de kan välja på vilken 
ambitionsnivå deras inventering ska ligga på.  

 

5. Slutsats  
Lathundens tillvägagångssätt som har prövats på Lunds kommun har visat sig fungera väl 
genom att tillförlitliga resultat har tagits fram. Slutresultatet av metodgranskningen av 
klimatkommunernas lathund för inventering av växthusgaser, gav en lathund som kommer att 
användas av tjänstemän till att ta fram klimatstrategier för kommuner. Tillgängligheten av 
lathunden på klimatkommunernas hemsida underlättat betydligt för tjänstemännens arbete.  
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Bilaga 1: Elmall 

Elnätsstatistik; Kategoriserat om till sektorsnivå; industri, jordbruk, energi, service, offentlig 

verksamhet, hushåll och transporter 
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Bilaga 2: Lathund för inventering, från klimatkommunernas hemsida 

http://www.klimatkommunerna.infomacms.com/?page=page4912ada79a1c2 
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Bilaga 3: Sotarschablon 

Schablon över uträkning av energiförbrukning i uppvärmningssystemen i hushåll 

Schablon   

Ved (MWh/m3) Pellets (MWh/m3) Olja Eo1 (MWh/m3) 

0,8 2,7 10 

 

Oljepannor Miljögodkända oljepannor Större oljepannor

Antal 668 16 138

Dras bort från antal pga att de går på El -349 -27

Totalt antal 319 16 111

Drar årligen (m3) 3,5 2,5 15

Drar årligen (ton)

Uträkning 319st * 3,5 m3  * 10 MWh 16st * 2,5 m3  * 10 MWh 111st * 15 m3  *10 MWh

Resultat (MWh) 11 165 400 16 650  

 
Vedpannor Miljögodkända vedpannor Peletskaminer Pelletspannor Större pelletspannor

960 59 13 86 2

-266

694 59 13 86 2

35 25

2,5 7 -

694st * 35 m3  * 0,8 MWh 59st * 25 m3  * 0,8 MWh 13st * 2,5 ton  * 1,43 * 2,7 MWh 86st * 7 ton  * 1,43 * 2,7 MWh -

19 432 1 180 125 2 324 -  

 

Tänk på att… 

Större oljepannor och större pelletspannor är svåra att uppskatta 

 

 

 

 

2,1 ton pellets motsvarar ca 3 m3, omvandlingsfaktor 1,43 

 

  Olja Bio (Ved + Pellets) 

  28 215   

  -16 650   

Totalt (MWh) 11 565 23 061 
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Bilaga 4: Oljeleveransstatistik 

 

Den översta tabellen visar hur statistiken ser ut när man får den direkt från SCB och den 

understa tabellen visar hur den ser ut efter att den kategoriserats om. Denna mall används i 

lathunden på klimatkommunernas hemsida. 
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