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Kortsiktsprognos- Mars 2018 
Denna kortsiktsprognos avser samma basår (2016) och prognosår (2017–2019) 
som den kortsiktsprognos1 som publicerades i juli 2017. För vissa delar använder 
man faktisk statistik över energianvändningen 2017.   

Denna sammanfattning fokuserar till stor del på vad som förändrats inom 
respektive sektor jämfört med den förra prognosen och ger bara en kort överblick 
av prognosresultaten för varje sektor. Sammanfattningen kan därför ses som ett 
komplement till den mer utförliga publikationen som gavs ut i juli. 

1.1 Prognos för total energianvändning och energitillförsel 
Den totala energianvändningen väntas öka under prognosperioden från 597 TWh 
till 604 TWh. I den förra prognosen ökar den från 596 TWh till 601 TWh. 
Anledningen till att energianvändningen ökar mer i denna prognos beror främst 
på ökade förluster för elproduktion i och med att en reaktor skjutit fram 
stängningen 6 månader. 

Fördelat över användarsektorerna sker den största ökningen inom bostads- och 
industrisektorn, medan transportsektorns energianvändning ökar marginellt. För 
bostads- och servicesektorn leder en ökning av befolkningsmängden till ett ökat 
energibehov, framför allt för uppvärmning. I industrin har den ökade 
produktionen störst inverkan på energianvändningen inom sektorn. Biobränsle är 
den energibärare som ökar mest inom sektorn. Fler persontransporter med bil 
leder till att den totala energianvändningen i transportsektorn ökar marginellt till 
2019. Jämfört med förra prognosen är det inga större skillnader inom 
användarsektorerna. 

Tillförd energi i form av bränslen ökar från 348 till 351 TWh under perioden. Det 
bränsle som ökar mest är biobränsle, följt av avfall. Tillförseln av kol, koks, mas- 
och kokugnsgaser är relativt stabil över prognosperioden medan mängden oljor 
minskar under perioden. Mängden tillförda bränslen är i samma nivå som i förra 
prognosen. 

Övrig tillförd energi i form av stora värmepumpar och vattenkraft har endast 
mindre justeringar medan kärnkraften justerats för 2019 till följd av att en 
reaktors stängning skjutits fram med 6 månader. 

                                                      
1 Kortsiktsprognos-Energianvändning och energitillförsel år 2017-2019, juli 2017, ER 2017:16 
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1.2 El och fjärrvärme 

1.2.1 En ökad elproduktion och elanvändning till 2019 
Under prognosperioden ökar elproduktionen från 152 TWh år 2016 till 162 TWh 
2019. I denna prognos är elproduktionen 159 TWh år 2017, vilket är högre än 
155 TWh i den förra prognosen. För övriga år är elproduktionen något högre än i 
förra prognosen. 

Huvudorsaken till den högre totala elproduktionen 2017 är att vattenkraften 
bedömdes producera 57 TWh i förra prognosen medan utfallet för vattenkraften 
uppgick till 64 TWh. För resterade prognosår är vattenkraften 66 TWh per år då 
det motsvarar genomsnittsproduktionen för de senaste 15 åren (2002–2016). 

El från vindkraft är marginellt högre 2017 jämfört med förra prognosen. För åren 
därefter råder stora osäkerheter i hur många projekt som kommer att realiseras 
men är högre än föregående prognos.  

Elproduktionen från kärnkraft är lägre för 2017 jämfört med förra prognosen 
framförallt på grund av att tillgängligheten och därmed produktionen har varit 
lägre under året än tidigare gjorda bedömningar. För 2019 är elproduktionen höjd 
då avställningen av R2 har skjutits fram 6 månader. 

Solkraften producerade ca 134 GWh under 2016. Siffran baseras på 
Energimyndighetens statistik över installerade solcellanläggningar som tagits 
fram för första gången under 2016 och en antagen genomsnittlig 
normalårsproduktion på 950 kWh/kW. Mellan 2017 och 2019 antas en ökning i 
installerad kapacitet som drivs av investeringsstödet för solceller. I prognosen är 
produktionen 460 GWh 2019, vilket är högre än i föregående prognos och beror 
på att medel för stödet har höjts.  

Elanvändningen ökar från 140 TWh år 2016 till 144 TWh år 2019 i denna 
prognos, vilket är en mindre nedjustering av förra prognosen. Ökningen i denna 
prognos beror framförallt på ett ökat elbehov i bostadssektorn. Tillsammans med 
den uppjusterade elproduktionen ger detta en högre nettoexport. Nettoexporten 
för 2017 uppgår till 19 TWh och minskar till nästan 18 TWh år 2019.  

1.2.2 Fjärrvärmebehovet bedöms öka till 2019 
Under prognosperioden bedöms fjärrvärmeanvändningen öka från 60 till 62 TWh 
2019, vilket främst beror på ett ökat behov i bostadssektorn. Fjärrvärmebehovet 
är nedskrivet 2 TWh för 2017 jämfört med förra prognosen, då 2017 blev 
varmare än normalt och uppvärmningsbehovet därmed lägre. 

Produktionen av fjärrvärme sker framförallt med biobränslen, men även avfall 
och användningen av dessa båda bränslekategorier ökar något i prognosen. 
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1.3 Bostäder och service m.m. 

1.3.1 Relativt konstant temperaturkorrigerad energianvändning  
Under prognosperioden kommer den temperaturkorrigerade energianvändningen 
att vara relativt konstant runt 146 TWh inom sektorn och ökar endast marginellt 
fram till 2019. Det höga byggandet av nya bostäder bidrar till en liten ökning, 
men i stora drag så hålls energianvändningen på konstant nivå. 

Boverket bedömer att 72 000 nya bostäder byggdes 2017 och att det därefter 
kommer byggas 55 500 respektive 14 000 nya lägenheter och småhus årligen 
fram till 2019. Dock är prognosen för byggandet av nya flerbostadshus osäker. 
Jämfört med Boverkets förra prognos är antagandet om nybyggnation av småhus 
1000 hus per år lägre under 2018-2019.2 Nybyggnation leder till ökad 
användning av främst el och fjärrvärme. 

Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet för flerbostadshus och det är 
troligast att de nya flerbostadshusen kopplas på fjärrvärmesystemet. Vad gäller 
de nybyggda småhusen antas att de flesta kommer att installera värmepump då 
detta under flera år varit det uppvärmningssätt som ökat mest i Sverige och är 
ofta ett billigare alternativ för småhusägarna. 

I den förra prognosen är den temperaturkorrigerade energianvändningen också 
relativt konstant kring 146 TWh under motsvarande period. Däremot ökar 
energianvändningen mer i den förra prognosen. Skillnaden beror dels på 
Boverkets senaste prognos som pekar på att färre småhus kommer byggas fram 
till 2019. Dessutom beror det på uppdaterade krav i Byggreglerna (BBR 25) där 
övergången till primärenergital innebär att uppvärmningskraven ändras lite. För 
fjärrvärme blir kraven något lägre än tidigare, medan de för eluppvärmda hus blir 
något högre. Dessutom är antagandet om hushållselanvändning i småhus något 
lägre än i förra prognosen.  

1.3.2 Uppvärmningsbehovet är lägre än normalt 
Det har varit varmare än normalt under både 2016 och 2017 vilket medför att 
uppvärmningsbehovet varit lägre än normalt under dessa år. För 2018 och 2019 
bedöms uppvärmningsbehovet utifrån normaltemperatur. 

                                                      
2 Boverkets indikatorer november 2017. 
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1.4 Industrisektorn 

1.4.1 Ökad energianvändning till 2019 
Industrisektorns energianvändning bedöms öka från 139 TWh 2016 till 141 TWh 
2019. Detta till följd av en förväntad stark ekonomisk utveckling inom de flesta 
industribranscher.  

Den ökande energianvändningen beror till stor del på en fortsatt ökad användning 
av el och biobränsle, de två största energibärarna inom svensk industri. Massa- 
och pappersindustrin står för den största användningen av både biobränsle och el. 
Medan ökningen av biobränsle framförallt beror på en ökad användning inom 
massa- och pappersindustrin, beror den ökande elanvändningen även på en 
förväntad stark tillväxt i flera andra branscher. Ökad elanvändning väntas även i 
gruvindustrin, verkstadsindustrin och i järn- och stålindustrin. En annan 
bidragande faktor är att biobränsle och el ersätter fossila bränslen i allt högre 
utsträckning till följd av krav på ökad energieffektivisering och minskade 
utsläpp. 

Användningen av fossila bränslen sjunker något mellan 2016 och 2019, 
framförallt oljeanvändningen. Sett till den historiska utvecklingen var 
oljeanvändningen ovanligt hög under 2016. Det beror bland annat på låga priser 
på eldningsoljor i kombination med hög tillväxt i vissa branscher. Under de 
kommande åren väntas oljepriset öka med följden att användningen sjunker. 
Oljeanvändningen sjunker till förmån för el, biobränsle och naturgas.  

Användningen av kol och koks väntas öka svagt till följd av en ökad produktion 
inom järn- och stålindustrin. Ökningen av naturgas är tydligast inom järn- och 
stålindustrin samt inom kemiindustrin. 

1.4.2 Nedskriven ekonomisk utveckling påverkar 
energianvändningen 
Prognosen över industrins energianvändning baseras delvis på 
Konjunkturinstitutets prognos över förväntad ekonomisk utveckling. 
Konjunkturinstitutet spår en fortsatt stark tillväxt inom de flesta branscher, men 
då utvecklingen var svagare än förväntat 2016 har prognosen skrivits ned något 
för alla år fram till 2019. Den svagare tillväxten speglas även i 
energianvändningen, som var lägre än förväntat under de tre första kvartalen 
2017. Detta ledde till att prognosen över industrins energianvändning också 
skrevs ned något.     

Elanvändningen för den totala industrin har skrivits upp något, medan 
användningen av biobränsle har skrivits ned. Att elanvändningen bedöms öka 
mer än i föregående prognos beror, förutom på en förväntad stark tillväxt, även 
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på att elpriset väntas sjunka mer än tidigare. Biobränsleanvändningen tros öka i 
en långsammare takt än tidigare till följd av att den ekonomiska utvecklingen för 
massa- och pappersindustrin har skrivits ned. Naturgasanvändningen bedöms öka 
mer än tidigare, men detta har en relativt liten effekt på industrins totala 
energianvändning. 

1.5 Transportsektorn 
Under prognosperioden 2016–2019 sker en svag ökning i transportsektorns 
energianvändning. Ökningen beror i huvudsak på fortsatt ökning av 
persontransporter med bil under 2017, som blir det fjärde året i rad med ökad 
energianvändning. Därefter förväntas råoljepriset att stiga, vilket resulterar i att 
inrikes energianvändning i sektorn sjunker något mellan 2017 och 2019. 

En skillnad från den förra prognosen är att energianvändningen i transportsektorn 
för 2017 har reviderats upp med 2 TWh. Detta beror främst på att preliminär 
drivmedelsstatistik för 2017 pekar på en kraftigare ökning av 
drivmedelsanvändningen än väntat. Fossil diesel, ren HVO och ren FAME har 
reviderats upp samtidigt som låginblandad FAME har reviderats ner. Därtill har 
statistik över trafikarbetet för tunga lastbilar reviderats upp, och delar av 
prognosmetodiken har ändrats. 

Nya styrmedel i form av reduktionsplikten, bonus-malus och flygskatt har 
beaktats i prognosen. Under de närmsta åren har de begränsad påverkan på både 
total energianvändning och på byten från ett drivmedel till ett annat. 

Den totala energianvändningen för både inrikes och utrikes transporter uppgick 
till 129 TWh 2016 och förväntas öka till 130 TWh 2019. Den relativt svaga 
utvecklingen går i linje med förra prognosen, men har reviderats upp något till 
följd av att preliminär statistik för 2017 pekar på högre energianvändning än 
väntat.  

1.5.1 Effekt av nya styrmedel 
Bonus-malus-systemet som träder i kraft 1 juli 2018 förväntas inte ge omedelbar 
effekt på drivmedelsanvändningen under 2018 och 2019. Andelen bensin- eller 
dieseldrivna personbilar i nybilsförsäljningen förväntas sjunka från omkring 92 
procent 2016 till knappt 80 procent 2019. Under prognosåren fortsätter 
majoriteten av personbilarna som lämnar bilparken att utgöras av bensinbilar. 
Detta är den störst bidragande faktorn till att bensinanvändningen förväntas 
fortsätta minska. Dieselanvändningen förväntas samtidigt öka under prognosåren, 
främst genom dieseldrivna personbilar. Givet de styrmedel som beslutats bedöms 
dieselbilen fortsätta utgöra en stor andel av nybilsförsäljningen, vilket resulterar i 
att det totala antalet dieselbilar ökar. Andelen dieselbilar i nybilsförsäljningen 
antas dock minska över prognosåren. 
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Flygskatten som träder i kraft 1 april 2018 förväntas leda till ett bortfall i 
passagerarantal för både inrikes- och utrikesflyg.3 Överlag har flygskatten 
marginell påverkan på användning av flygbränsle. För inrikesflyget, som har haft 
en ganska jämn energianvändning de senaste åren, förväntas flygskatten bidra till 
att energianvändningen sjunker till en något lägre nivå.4 För utrikesflyget 
förväntas energianvändningen fortsätta öka under prognosperioden till följd av 
att utrikesresor ökar. Flygskatten begränsar ökningen något. Överlag ger 
flygskatten upphov till något större energibesparingar i utrikesflyget än i 
inrikesflyget. 

Reduktionsplikten förväntas stabilisera andelen förnybart i bensin och diesel. För 
att nå kraven på utsläppsreduktion för diesel fram till 2019 krävs en ökad andel 
inblandad biodiesel. Med grund i detta förväntas andelen låginblandad HVO i 
diesel öka. Volymerna låginblandad HVO och FAME förväntas även öka till 
2019 till följd av ökad dieselanvändning. Detta har sin grund i växande 
efterfrågan på person- och godstransporter.5 

1.5.2 Osäkerhet kring utvecklingen för HVO 
HVO utgör den största delen av förnybar energi i transportsektorn, och har trots 
osäkerhet gällande råvarutillgång vuxit kraftigt under de senaste åren. Preliminär 
statistik visar att de totala volymerna HVO som används i Sverige fortsätter växa 
under 2017. Tillväxten är dock inte lika kraftig som under 2015 och 2016. 
Reduktionsplikten förväntas driva upp volymerna låginblandad HVO som 
används över prognosperioden.6 

Tillväxten för ren HVO är dock mer osäker. I prognosen görs antagandet att 
reduktionskvoterna uppfylls, vilket resulterar i att ren HVO inte längre kan växa 
på bekostnad av HVO som går till låginblandning. Utöver osäker tillgång kan 
framtida politiska beslut kopplade till den växande andelen HVO från palmolja 
och PFAD komma att påverka utvecklingen. Detta har dock inte beaktats i 
prognosarbetet. I prognosen antas tillväxten för ren HVO mattas av efter 2017 då 
inga tydliga förutsättningar för fortsatt tillväxt har identifierats. 

                                                      
3 Antaganden om flygskattens påverkan på antalet passagerare har hämtats från SOU 2016:83 och 
SIKA 2006:2. Antaganden om överflyttning till andra transportslag har också baserats på nämnda 
rapporter.  
4 Inrikes flygbränsleanvändning ökade under 2016. Flygskatten förväntas resultera i att 
energianvändningen återgår till 2015 års nivå för hela prognosperioden. 
 
5 Reduktionsplikten gynnar användning av förnybar diesel med god klimatprestanda. Prognosen tar 
inte hänsyn till marknadsförutsättningar för olika drivmedelsaktörer. Prognosen tar inte hänsyn till 
olika råvarors ursprung, och beräkning av klimatprestanda för dessa. 
6 Andelen låginblandning av HVO i diesel minskade enligt preliminär statistik för helåret 2017, men 
förväntas öka igen från 2018 med anledning av reduktionspliktens indirekta krav på högre 
inblandningsnivåer. 
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1.5.3 Andelen förnybart i transportsektorn 
Andelen förnybar energi i inrikes transporter uppgick under 2016 till drygt 20 
procent, eller 19 TWh7. Enligt prognosen uppgår andelen 2019 till närmare 24 
procent, vilket motsvarar 23 TWh. Siffrorna avser faktisk förnybar 
energianvändning i samtliga inrikes delsektorer. Därtill finns andra sätt att 
beräkna andel förnybar energi på, bland annat förnybartdirektivets 
beräkningssätt8. 

Ökningen beror i huvudsak på en kraftig ökning av ren HVO mellan 2016 och 
2017. Reduktionsplikten förväntas driva upp användningen av låginblandad 
FAME och HVO. Bensinvolymerna fortsätter att sjunka kraftigt i takt med att 
äldre personbilar ersätts av nya personbilar med mer effektiv och diversifierad 
bränsleanvändning. Biogas till transporter förväntas fortsätta öka samtidigt som 
naturgasen minskar. 

1.5.4 Utrikes transporter 
Energianvändningen i utrikes transporter förväntas likt i den förra prognosen att 
öka med 0,4 TWh från 2016 till 2019. Ökningen sker till följd av att antalet 
passagerare i den internationella luftfarten förväntas växa. I utrikes sjöfart 
förväntas andelen lågsvavelhaltigt bränsle öka på bekostnad av högsvavelhaltigt 
bränsle. 

1.6 Osäkerheter i statistiken 
Statistiken som används till Energimyndighetens kortsiktsprognos är kvartalsvisa 
energibalanser och bränslestatistik, månatlig bränslestatistik samt månatlig 
elstatistik. All denna statistik är av preliminär karaktär. När denna prognos görs 
finns preliminär statistik för tre kvartal respektive 11 månader för 2017. 

I de kvartalsvisa energibalanserna innehåller statistiken för transportsektorn 
bland annat delar av de bensin- och dieselleveranser som går till arbetsmaskiner.9 
Det gäller även biodrivmedel som låginblandas i bensin och diesel. Eftersom 
prognosresultaten bland annat bygger på denna statistik bör prognosresultaten 
betraktas med viss försiktighet. 

Den årliga statistiken, som publiceras i Energimyndighetens årliga 
energibalanser, tas fram med viss fördröjning vilket gör att den inte används i 
arbetet med kortsiktsprognoser. 

                                                      
7 Siffran över andel förnybar energi för de senaste statistikåren kan skilja sig något mellan 
Energimyndighetens publikationer till följd av revideringar av den officiella statistiken. 
8 I förnybartdirektivet används ett särskilt beräkningssätt som bland annat innefattar viktade 
parametrar, andra värmevärden för bränslen och exkluderande av luft- och sjöfart. 
9 Bensin- och dieseldrivna maskiner vars energianvändning faller under andra sektorer. Exempel på 
arbetsmaskiner är traktorer, skördetröskor, hjullastare, skogsmaskiner och grävmaskiner. 
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