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50 % effektivare 
energianvändning 
2030 jämfört 
med 2005

Utsläppen för 
transporter exkl. 
inrikesflyg ska 
minska med 
70 % senast 2030 
jämfört med 2010

100 % förnybar 
elproduktion 2040

Senast år 2045 ska 
Sverige inte ha 
några nettoutsläpp 
av växthusgaser.
Därefter uppnås 
negativa utsläpp

Hållbart 
energisystem

2030 2040 2050

Mål för ett hållbart energisystem



Fem fakta om sektorsstrategier för 
energieffektivisering:

• Fem sektorer, men även gränsytorna 
däremellan ingår.

• Strategiframtagningen pågår i 5 projekt, 
som löper till december 2020

• Uppdraget pågår till 2030. 
Energimyndigheten ansvarar för 
uppföljning

• Riktar sig mot flera energi- och 
klimatpolitiska mål 

• Kan innehålla både egna åtaganden och 
nya styrmedel Resurseffektiv bebyggelse



Energieffektivisering är inte längre bara att räkna antal kWh per år

Även flexibilitet och effekthushållning är 
viktiga beståndsdelar i resurseffektiv 
energianvändning

Tar hänsyn till mervärden

En effektiv användning av 
energisystemet/elnätet är viktigt, även om vi 
befinner oss i expansionsfas



Vad är egentligen en sektorsstrategi?

• En process för att se till att det händer 
mer inom respektive sektor

• Mål och milstolpar fram till 2030
• Innehåller åtaganden och åtgärder, samt 

plan för uppföljning
• Utpekade ansvar
• Ett levande dokument
• Beskriver dessutom sektorns ”tillstånd” 

år 2030



Strategiska områden Avgörande frågor Åtgärder/ åtaganden



Flexibelt och robust energisystem



Strategiska områden Avgörande frågor Åtgärder/ åtaganden

https://www.flickr.com/photos/hesim/33394297545



Vill du vara med? 
• Kontakta oss för mer information om

• du är intresserade av att göra ett åtagande,
• har inspel till oss, 
• eller bara vill veta mer om sektorsstrategierna. 

Mer om sektorsstrategier för energieffektivisering

Tobias Walla, projektledare
tobias.walla@energimyndigheten.se
+46 (0)16 544 20 54

Viktor Döhlen, biträdande projektledare
viktor.dohlen@energimyndigheten.se
+46 (0)16 544 24 03

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/Sektorsstrategier-for-energieffektivisering2/kontakta-oss/
mailto:tobias.walla@energimyndigheten.se
mailto:tobias.walla@energimyndigheten.se
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