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Inledning 
Energibalansen visar på ett överskådligt sätt de övergripande energiflödena i Alvesta 
kommun som geografiskt och visar ett var möjligheter och behov finns. Energibalansen 
har tagits fram av energikontor sydost som har använt SCB, nationella emissionsdatabasen 
och tjänstepersoner inom kommunen till hjälp. 
 
Energibalansen visar hur energiflödet såg ut i stora drag år 2019, för viss statistik 2018. För 
att ge en bild av utvecklingen så innehåller den även information om vissa år med 
utgångspunkt från 1990, då statistik på regional och kommunal nivå började redovisas av 
SCB. Statistiken har vissa hål och luckor som i så stor utsträckning som möjligt har 
kompletterats med hjälp av rimliga uppskattningar baserade på jämförelser med andra 
områden och/eller erfarenhet. 
 
Osäkerhet i statistiken är stor, särskilt när man jämför statistik som härrör från olika år. De 
individuella siffrorna i rapporten ska inte tolkas bokstavligt, utan ska sättas in i ett 
samband, där syftet är att kunna se olika trender. 
 

Resultat 

 
Figur 1. Sankey-diagram över tillförsel och slutanvändning i Alvesta kommun  

 
Sankey-diagrammet i figur 1 beskriver storleken av olika energiflöden. Tjockleken av 
flödena är proportionella mot storleken av flödena ”ju tjockare linje, desto större flöde”. 
 
Tillförsel: Tillförd el delas upp i det som importeras till regionen och det som produceras i 
kommunen i form av sol - och vattenkraft. 
 
Diagrammet visar inte var de tillförda förnybara bränslena kommer ifrån geografiskt. 
Mycket av det kommer förstås från regionen, men det sker ju också förflyttningar mellan 



regioner.   
 
Slutanvändning: De sex sektorer som redovisas som slutanvändare bygger på SCBs sätt att 
presentera statistiken. Sektorn ”Övriga tjänster” omfattar lager, kontor, handel, hotell, 
restauranger och liknande.  
 

 
Figur 2: Energianvändning fördelat på icke-förnybara bränslen, förnybara bränslen, fjärrvärme och elenergi. 

I Figur 2 redovisas slutanvändningen i kommunen. Elanvändningen har ökat över tid, men 
ligger sedan tio år tillbaka ganska konstant runt 280 GWh, vilket motsvarar 42 % av den 
totala energianvändningen år 2019. Andelen har ökat under 2010-talet, som ett resultat 
av att den totala energianvändningen har minskat. År 2010 var andelen 35 %.  
 
Användningen av fjärrvärme ökade länge, men en tydlig minskning sker mellan 2013 och 
2016, vilket förklaras av att Vida i Alvesta tog en ny panna i drift och producerar sedan 
dess den energi de själva använder för sina torkar i Alvesta. Innan dess levererade Alvesta 
Energi den värmen. År 2019 användes 82 GWh fjärrvärme totalt av alla 
användarkategorier tillsammans. Det motsvarar 12 % av den totala energianvändningen 
under det året.   
 
Användningen av icke-förnybar (fossil) energi har minskat tydligt sedan 2010, medan 
förnybar energi ökar. 
 



 
Figur 3: Energianvändningen fördelat på olika samhällssektorer. 

I figur 3 kan man se energianvändningen fördelat på samhällssektorer och under senare år 
använder industrisektorn mest. Hushållssektorn är också en stor användare, men med en 
minskad användning registrerad den senaste tiden. ”Transporter” är den sektor som i 
många kommuner använder mest energi, men så är inte fallet i Alvesta, där den är på 
tredje plats under senare år. Användningen föll kraftigt från 2010 och framåt. Datan för 
transporter ska nog användas med stor försiktighet. 
 
Utsläppen från transportsektorn står alltså för en stor del av de samlade koldioxid-
utsläppen. Det är alltså inom denna sektor som det finns störst potential att förändra den 
samlade mängden koldioxidutsläpp. 
 
 



 
Figur 4: Emissioner av koldioxid från olika sektorer i Alvesta kommun. 

I figur 4 ses emissioner av koldioxid från olika sektorer i Alvesta kommun. 
Oljeprodukterna, och framför allt då bensin och diesel till transportsektorn, är den i 
särklass största källan till koldioxidutsläppen. En viss del av den använda elen i kommunen 
har också fossilt ursprung, men här bortser vi från det. I hela Sveriges elmix har endast 
någon procent fossilt ursprung. En stor del har sitt ursprung i kärnkraft, men är då inte 
fossilt. All el som Alvesta kommunala organisation köper in har icke-fossilt ursprung. 
 
I figur 4 kan man se att utsläppen från transporter är den enskilda sektor som bidrar mest 
till utsläppen och att andelen från denna sektor blir allt större, även om den i absoluta 
mått minskar sedan 2005. Utmaningen återstår med att minska det fossila behovet i 
transportsektorn. Mycket tydligt framgår hur utsläppen för alla andra, större, sektorer 
också minskar över tiden. För uppvärmningssektorn syns mycket tydligt hur behovet av 
eldningsolja har minskat. För fjärrvärme är förändringen inte så stor, vilket beror bland 
annat på att bränslemixen för fjärrvärmeproduktion innehöll mycket biobränslen redan 
1990. 
 
Upparbetningsarbetet efter stormen Gudrun år 2005 syns också tydligt i figur 4, genom 
stora utsläpp från arbetsmaskiner. 
 



 
Figur 1: Emissioner av koldioxid från olika transportgrenar i Alvesta kommun. 

I figur 5 ses emissioner av koldioxid kopplat till olika transportgrenar i Alvesta kommun. 
Utsläppen från personbilstrafik alltjämt är den dominerande utsläppskällan, följt av tunga 
lastbilar. Förhållandena mellan de olika kategorierna är ungefär desamma under hela 
tidsserien. De totala utsläppen från transportsektorn tycks ha passerat sin peak 2005, 
vilket också är fallet när vi betraktar hela landet. Några kategorier som står för en mycket 
liten del av utsläppen är utelämnade, som till exempel mopeder och militärfordon. 
 

Slutsatser 
Utvecklingen i Alvesta kommun är positiv på flera sätt. Andelen förnybart i energimixen 
har ökat mycket sedan 1990. Den positiva utvecklingen förklaras av att förnybara bränslen 
ökar mycket fram till år 2010 och att fossila bränslen minskar från år 2010 och framåt. 
Fjärrvärmeproduktionen är i stort sett fri från fossila bränslen. Den stora utmaningen finns 
i transportsektorn som är den avgjort största användaren av fossila bränslen. Positiva 
förändringar sker också i denna sektor, men långsamt. 
 
Fortsatta satsningar bör lämpligen fokusera på transportsektorn. Sannolikt finns en stor 
outnyttjad potential i satsningar på energieffektivisering för att trycka ner 
energianvändningen generellt, inte minst i industrin. Outnyttjad potential för mer lokalt 
producerad el finns, exempelvis vind och solel. Den planerade vindkraftparken i Lyngsåsa 
planeras att producera el i samma storleksordning som hela kommunens användning. 


