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Förord 
 

Denna rapport består av sammanställd regional energistatistik och ger en överblick 

av energiläget i Södermanland. Rapporten används bland annat som en del i upp-

följningen av arbetet med den regionala klimat- och energistrategin. Den samlade 

energistatistiken visar på några av Södermanlands särdrag. Rapporten fungerar 

därmed även som ett underlag för att identifiera länets utmaningar och möjligheter. 

Avgränsningen för rapporten utgörs av länets gränser. Rapporten ges ut en gång 

per år. Statistiken redovisas med två års fördröjning varför 2017 års rapport visar 

energiläget i Södermanland år 2015.  

Energiläget i Södermanland har sammanställts och författats av Emelie Österqvist, 

energi- och klimatsamordnare vid Länsstyrelsen i Södermanland.  

 

 

 

 

 

 

 

Anna Forslund 

Funktionschef Vatten, miljö och klimat 

Natur- och miljöenheten 
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Läget i länet 
Sverige har satt upp ambitiösa målsättningar avseende minskade 

växthusgasutsläpp inom samtliga sektorer för att leva upp till Paris-

avtalet och visa att Sverige kan gå före som ett av de första fossilfria 

välfärdsländerna.  Regering och riksdag kan underlätta arbetet ge-

nom lagar och styrmedel, men det är på den lokala och regionala ni-

vån som insatserna måste ske. I denna rapport redovisar vi hur det 

går i arbetet med minskad klimatpåverkan och energiomställningen i 

Södermanlands län.  

 

Nationella mål 

• Noll nettoutsläpp av växthus-

gaser till 2045 

• 70 % minskade växthusgas-

utsläpp från transportsektorn  

till 2030. 

 

Växthusgasutsläpp 

De totala utsläppen av växthusgaser i länet uppgick till 3,4 

miljoner ton år 2015, vilket motsvarar 6 procent av de totala 

växthusgasutsläppen i Sverige. Södermanland är ett litet län 

men står för en förhållandevis stor andel av Sveriges utsläpp 

av växthusgaser till följd av att stålindustrin SSAB är belägen 

i länet. Detta förklarar industrisektorns stora andel av utsläp-

pen i länet.  

I diagrammet nedan visas utvecklingen över tid avseende 

växthusgasutsläpp för olika sektorer i Södermanland. Utsläp-

pen av växthusgaser har minskat med 19 procent sedan år 

1990, men trots detta står vi inför en stor utmaning att nå må-

let om noll nettoutsläpp till 2045. Transportsektorns utsläpp 

har under samma period minskat med 2 procent, vilket gör att 

vi har en lång väg kvar för att nå en minskning med 70 pro-

cent till år 2030.  
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Energianvändning 

Den totala slutanvändningen av energi i länet uppgick till 13,9 

TWh år 2015. I diagrammet till höger visas energianvändning-

ens fördelning mellan olika bränslekategorier. I Södermanland 

består energianvändningen till stor del (63 %) av fossila bränslen 

som olja, kol och gasol. Den stora användningen av kol och koks 

i länet kan härledas till SSABs verksamhet i Oxelösund där stål 

tillverkas med kol som insatsvara.  

Den förnybara energianvändningen i länet uppgick till 29 pro-

cent år 2015, vilket kan jämföras med det nationella målet om 

50 procent förnybar energianvändning 2020. Siffran baseras på 

att den svenska elanvändningen var 66 procent förnybar 2015 

(Energimyndigheten, ER 2017:9). Den regionala fjärrvärmepro-

duktionen var 98 procent förnybar 2015.  

Den förnybara andelen av energin inom transportsektorn i länet 

uppgick till 11 procent 2015.  

 

 

Nationella mål till 2020 

• 50 % förnybar energi 

• 10 % förnybar energi 

i transportsektorn 

• 20 % effektivare energi- 

användning 

 

I stapeldiagrammet nedan visas utvecklingen över tid avseende total energianvänd-

ning i länet, fördelat på olika sektorer. Industrisektorn står för den enskilt största 

användningen till följd av SSABs verksamhet i Oxelösund. Därutöver är det sek-

torerna bostäder och transporter som står för den största användningen.  

Sedan 1990 har energianvändningen minskat inom samtliga sektorer förutom trans-

porter och övriga tjänster där energianvändningen har ökat. Under de senaste tre 

åren har dock industrisektorn ökat sin energianvändning. Mellan åren 1990 och 

2015 har den totala energianvändningen i länet minskat med 7 procent.  

Det nationella målet om 20 procents effektivare energianvändning ska ses i relation 

till utvecklingen av BNP. Detta mått är dock inte möjligt att få fram på regional 

nivå.  
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Förnybar energi 
I länet producerades 364 GWh el under år 2015, varav 18 

procent kommer från förnybara energikällor som vind (16 

GWh), sol (3,5 GWh) och vatten (45 GWh). Övrig el pro-

duceras i länets kraftvärmeverk som i huvudsak använder 

biobränsle som insatsvara.  

 

 

 

 

Vindkraft 

Vindkraftsutvecklingen i länet går lång-

samt. Till stor del beror detta på låga 

vindhastigheter samt motstående intres-

sen till följd av länets höga natur- och 

kulturvärden.  År 2015 fanns 9 stycken 

vindkraftverk i länet som tillsammans 

tillför 16 GWh till det regionala energi-

systemet.  

 

Solkraft 

Till skillnad från vindkraften går solcellsutvecklingen i länet i 

ett rasande tempo. I länet fanns det efter år 2016 installerade 

solelanläggningar med en sammanlagd effekt på 7 638 kW 

vilket i genomsnitt är 27 watt per person (W/p). Detta mots-

varar en ökning på 106 procent jämfört med föregående år. 

Katrineholms kommun har störst andel installerade solceller 

per invånare, motsvarande 64 W/p. Beräknad solelproduktion 

under 2016 är 7,3 GWh.  

 

 

 

Biogas 

I Södermanland produceras biogas vid fyra reningsverk och 

en samrötningsanläggning. Uppsamling av deponigas sker 

vid två deponier i länet. Den totala biogasproduktionen i länet 

uppgick till 44,7 GWh år 2015.  

Ytterligare två samrötningsanläggningar för biogas planeras i 

länet.  

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2012 2013 2014 2015

G
W

h

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2013 2014 2015 2016

M
W

Installerad effekt solel

45 
Total  

biogasproduktion 

GWh 

18% 
av elproduktionen  

i länet kommer från 
vind, sol och vatten 



 

 

 

Energiläget 2017 –  Södermanlands län 7 

Transporter 
Omställningen till en fossilfri transportsektor är en av våra största framtidsutmaningar. 

Under de senaste åren har dock andelen förnybar energi i transportsektorn ökat rela-

tivt kraftigt, främst tack vare tillgången på biodiesel (HVO). Enligt Energimyndighetens 

uppföljning var ca 30 procent av transportsektorns energianvändning förnybar 2016.  

Förnybara bränslen 

i transportsektorn 

Den totala energianvändningen i transportsektorn i Söderman-

land uppgick till 2 620 GWh år 2015. Endast 12 procent av ener-

gianvändningen kom från förnybara drivmedel och el. Som ses 

av diagrammet till höger har den totala energianvändningen för 

sektorn ökat de senaste åren, undantaget en liten minskning 

2014.  

För att klara omställningen till en fossiloberoende transportsektor 

krävs att det totala energibehovet för sektorn minskar.  

 

 

 

 

 

 

Fossiloberoende personbilar 

Användning av fossildrivna fordon ökar i förhållande till for-

don som kan drivas med förnybara drivmedel eller el. År 

2016 var 6 procent av personbilarna i länet fossiloberoende. 

Med fossiloberoende menas här fordon som kan drivas på bi-

ogas, etanol eller el (inklusive laddhybrider).  

Det finns idag biodrivmedel som kan användas direkt i befint-

liga diesel- och bensinfordon. Ett exempel på sådant drivme-

del är HVO som är ett dieselbränsle baserat på förnybara rå-

varor. Tillgången på dessa drivmedel är idag dock långt ifrån 

tillräckligt för att kunna ersätta hela transportsektorns energi-

behov.   
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Resor med kollektivtrafik 

Resorna med kollektivtrafik har ökat i länet under de senaste 

åren, både sett till antalet resor samt antalet resta kilometer 

per invånare. Detta trots att utbudet av resor, mätt i utbuds-

kilometer per invånare, inte har ökat på motsvarande sätt.  

Kollektivtrafiken i länet drivs till 94 procent av förnybara 

drivmedel. De drivmedel som huvudsakligen används är 

HVO och RME, samt en liten del biogas.  

 

 

  

Laddstationer och elfordon 

Antalet publika laddstationer i länet har ökat kraftigt på bara ett par år. Vid slutet av år 

2016 fanns nio snabbladdningsstationer (50 kW DC) och 16 destinationsladdare för elfor-

don. Även antalet rena elbilar har ökat de senaste åren och uppgick till 123 stycken vid 

slutet av år 2016. I kartan nedan visas placeringarna av länets snabbladdningsstationer, 

vilka är väl spridda över länet, samt strategiskt placerade i anslutning till de största trafik-

stråken.  
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Byggnader 
Bostäder och lokaler står för en betydande del av den totala 

energianvändningen i Sverige. Fossila bränslen för uppvärmning 

har till stor del fasats ut inom offentlig verksamhet och bostäder.  

 

 

Energianvändning  

offentliga lokaler 

De offentliga verksamheterna har kraftigt minskat sin energi-

användning sedan 1990 och även fasat ut merparten av de fos-

sila bränslena för uppvärmning. År 2015 stod de fossila 

bränslena för enbart 1,5 procent av den totala energianvänd-

ningen som uppgick till 451 GWh.  

 

Energianvändning  

i bostäder 

Energianvändningen i bostäder har enbart marginellt förändrats 

sedan 1990. Även här har de fossila bränslena för uppvärmning i 

stort sett fasats ut och utgjorde enbart 0,4 procent av den totala 

energianvändningen som uppgick till 2 180 GWh år 2015.  

 

 

 

Energianvändning per  

kvadratmeter 

Med hjälp av nyckeltalet specifik energianvändning* för upp-

värmning (kWh/m2) kan man få en indikation på energieffek-

tiviseringstakten för bostadssektorn. I Södermanland har detta 

nyckeltal minskat med 28, 9 respektive 19 procent under peri-

oden 2001-2016 för kategorierna småhus, flerbostadshus och 

lokaler. I Södermanland låg nyckeltalet över det nationella 

genomsnittet för samtliga kategorier (se tabell). 

 

* Energianvändningen är temperaturkorrigerad 

 

 

Specifik energianvändning år 2016 (kWh/m2) 

 Sverige Södermanland 

Småhus 110 126 

Flerbostadshus 140 145 

Lokaler 127 143 
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Näringslivet 
Södermanlands län brukar betraktas som en industriregion, vilket präglar 

näringslivets energianvändning och växthusgasutsläpp. Länets industri-

verksamhet domineras av tung fordons- och stålindustri.  

 

Till länets näringsliv räknas här sektorerna jord- och skogs-

bruk, industri- och byggverksamhet samt övriga tjänster. Till-

sammans stod dessa för en energianvändning på 8 655 GWh år 

2015, där industrisektorn stod för den största andelen motsva-

rande 7 510 GWh. Den fossila primärbränsleanvändningen 

(olja, kol, gasol) för dessa sektorer uppgick till 75 procent av 

den totala energianvändningen. Den stora användningen av kol 

och koks för tillverkning av stål i Oxelösund är också anled-

ningen till länets höga andel växthusgasutsläpp från industrin 

(kartbilden till höger).  

Nedan visas andelen förnybar energianvändning i respektive 

sektor när förnybartandelen för el och fjärrvärme räknas in (se 

information sidan 5).   

 

 
 

 

35% 
förnybar energi i 

jord- och skogsbruk 

11% 
förnybar energi i 

industri- och 
byggverksamhet 

69% 
förnybar energi i 
övriga tjänster 

 

Näringslivets  

energianvändning 

I diagrammet till vänster visas näringslivets energianvändning 

över tid. Energianvändningen präglas till största delen av kon-

junkturläget vilket förklarar den minskade energianvändningen 

under perioden 2000-2013. De senaste åren har konjunkturläget 

återigen vänt uppåt och så även energianvändningen inom nä-

ringslivet. Energieffektiviseringar inom industrin slår inte ige-

nom i statistiken.  
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Länets kommuner 
I Södermanlands län finns nio kommuner som alla har olika 

förutsättningar och utmaningar i energi- och klimatomställningen. 

I detta avsnitt presenteras energistatistik för länets kommuner, 

för några valda nyckeltal och indikatorer. 

 

Växthusgasutsläpp 

Kartbilden nedan illustrerar de totala växthusgasutsläppen i länets kommuner. 

Som jämförelse anges i tabellen nedanför växthusgasutsläppen fördelat över  

antal invånare i respektive kommun. De totala växthusgasutsläppen påverkas 

framför allt av vilka industrier och verksamheter som är lokaliserade i de olika 

kommunerna. I Eskilstuna och Strängnäs finns merparten av länets tillverkande 

företag och i Oxelösunds kommun verkar SSAB som tillverkar stål, en process 

som kräver stora mängder kol som insatsvara. 

 

 

 
 

 

 

 

Totala växthusgasutsläpp  
(1000 ton CO2-eq) 
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Växthusgasutsläpp/person (ton/capita)  

i länets kommuner 

 

Eskilstuna 2,8 

Flen 5,7 

Gnesta 4,5 

Katrineholm 4,2 

Nyköping 5,8 

Oxelösund 192 

Strängnäs 4,1 

Trosa 4,8 

Vingåker 6,1 

Sverige 5,4 
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Energianvändning 

För att möjliggöra jämförelse mellan kommunernas energianvändning används 

nyckeltalet energianvändning per invånare där näringslivets energianvändning  

har exkluderats. Nyckeltalet beskriver således energianvändningen för sektorerna  

offentlig verksamhet, bostäder och transporter. 

 

 

Den totala energianvändningen (GWh) per kommun över tid kan ses i tabellen nedan.  

I tabellen bredvid ses hur den totala energianvändningen utvecklats mellan  

åren 2000-2015 i relation till befolkningsutvecklingen för samma tidsperiod  

i respektive kommun. 

 

Total energianvändning (GWh) per kommun och år Differens 2000-2015 

        

 2000 2012 2013 2014 2015 Energi Befolkning 

Eskilstuna 2 483 2 504 2 433  2309 2 322 -7% 15% 

Flen 607 488 466 461 487 -20% -1% 

Gnesta 189 195 172 167 179 -5% 9% 

Katrineholm 958 959 936 872 879 -8% 3% 

Nyköping 1 792  1 623 1 590 1 476 1 527 -15% 11% 

Oxelösund 7 775 6 119 5 592 6 155 6 907 -11% 8% 

Strängnäs 878 982 961 939 1 006 15% 15% 

Trosa 298 284 269 301 330 11% 18% 

Vingåker 198 248 240 225 250 26% -3% 
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Energianvändning 

i bostäder 

Diagrammet till höger visar hur energianvändningen i bostäder 

fördelar sig över olika bränslekategorier. Variationerna mellan 

kommunerna kan till exempel bero på att tillgången till fjärr-

värme för uppvärmning av bostäder ser olika ut. Södermanland 

är ett län med stor landsbygd och i flera av länets kommuner bor 

en stor del av befolkningen på landsbygden.  

 

Energianvändning i bostäder  
per bränslekategori 

 

 
 

Diagrammet till vänster visar den totala slutanvändningen av 

energi i bostadssektorn, samt hur stor del av energianvänd-

ningen som går till olika bostadskategorier.  

 

Energianvändning per bostadskategori 
 

 

 

Lågenergihus 

I Lågans databas om lågenergibyggnader finns enbart två objekt registrerade i Sö-

dermanland 2017, Lagersberg i Eskilstuna respektive Fullriggaren i Nyköping.  

Under hösten 2014 genomförde Energikontoret i Mälardalen en kartläggning av lå-

genergihus i länet. Kartläggningen identifierade ca 20  befintliga och pågående lå-

genergihusprojekt i länet.   
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Förnybar energi 
 

 

 

Solel 

Solelsutvecklingen går snabbt i länet. 

Störst ökning i installerad effekt de sen-

aste åren har skett i Eskilstuna, Katrine-

holm och Strängnäs. Mest installerad so-

leffekt per person har Katrineholms 

kommun med 64 W/p. Södermanlands 

genomsnitt är 27 W/p. 

 

 

Vindkraft 

Vindkraftverk finns i fyra kommuner i länet; Katrineholm, 

Gnesta, Vingåker och Trosa. Den totala installerade effekten 

är dock låg, endast 6 430 kW år 2016, vilket kan jämföras 

med total installerad effekt solel på 7 638 kW. 

En ny vindkraftspark planeras dock i Eskilstuna som beräk-

nas få en installerad effekt på 20 – 50 MW, vilket skulle inne-

bära en kraftig ökning av vindelsproduktionen i länet.  
 

 

Biogas 

I Katrineholms kommun produceras biogas i länets enda sam-

rötningsanläggning. Där rötas gödsel och avfall- och restpro-

dukter från jordbruk och livsmedelsindustri. Nya samröt-

ningsanläggningar planeras i Nyköpings respektive Strängnäs 

kommuner. Totalt skulle anläggningarna ha en produktions-

kapacitet på 70 – 85 GWh biogas. 

Även anläggningen vid reningsverket i Katrineholm planerar 

att öka sin produktionskapacitet genom att ta in matavfall 

från restauranger och storkök.  
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Transporter 

Tabellen visar transportsektorns energianvändning per kommun 

år 2015. Andelen biodrivmedel i transportsektorn i länet var ca 7 

procent och fördelar sig likvärdigt mellan kommunerna. 

Energianvändning i transportsektorn 

 

 
Energianvändning 

[MWh] 
Andel biodrivmedel 

Eskilstuna 733 588 6,6 % 

Flen 193 005 5,3 % 

Gnesta 78 356 7,1 % 

Katrineholm 282 508 7,4 % 

Nyköping 708 007 7,5 % 

Oxelösund 54 639 7,0 % 

Strängnäs 329 166 7,3 % 

Trosa 138 416 7,4 % 

Vingåker 72 632 7,4 % 
 

 

Riket: 677 mil/person 

 

Genomsnittlig  

körsträcka 

Den genomsnittliga körsträckan  

per person i Södermanlands län  

var 679 mil år 2015, vilket är strax  

över det nationella genomsnittet.  

Trosa kommun har längst körsträcka  

per person på 803 mil. 

679 mil 
genomsnittlig  

körsträcka/person  
i länet år 2015 
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Gång-, cykelvägar och  

kollektivtrafik 

I tabellen till höger visas nyckeltalet ”nöjd medborgarindex” avseende 

kommuninvånarnas nöjdhet med tillgången på kollektivtrafik respektive 

gång- och cykelvägar. Nyckeltalet kommer från SCBs medborgarunder-

sökning*. I diagrammet nedan visas utvecklingen avseende meter cykelväg 

per person i respektive kommun i länet.  

*Samtliga kommuner ingår ej i undersökningen varje år. Angivet index avser något 

av åren 2014, 2015, 2016. 

 

Nöjd medborgarindex 

 

 Kollektivtrafik 
Gång- och  

cykelvägar 

Eskilstuna 6,3 6,6 

Flen 4,6 4,6 

Gnesta 5,9 4,6 

Katrineholm 5,6 6,6 

Nyköping 5,4 6,3 

Oxelösund 6,0 8,6 

Strängnäs 5,1 6,1 

Trosa 6,0 6,7 

Vingåker 4,7 5,1 

 

 

 

 

Kommunernas egna fordonsflottor 

Information om kommunernas egna fordonsflottor kan hämtas från Miljöfordons Syds 

årliga miljöfordonsdiagnos. Statistiken grundar sig på antalet registrerade fordon i de 

kommunala verksamheterna. Här visas två olika nyckeltal som kan användas för att 

mäta hur långt respektive kommun kommit i arbetet med att fasa ut de fossila bräns-

lena i sina fordonsflottor.  

 

 

 

Utsläpp per fordonskilometer (g CO2/km) 

 

Andel fossilberoende fordon (%) 

  

Eskilstuna 62 % 

Flen 8 % 

Gnesta 31 % 

Katrineholm 62 % 

Nyköping 49 % 

Oxelösund 2,6 % 

Strängnäs 22 % 

Trosa 32 % 

Vingåker 2,6 % 
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