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1 SAMMANFATTNING  

Den kontinuerligt utbyggda vindkraften på Öland och framför allt i Borgholms kommun har nu gjort att 

Öland på årsbasis producerar mer elkraft än vad ön använder under ett år. Vindkraften står för 40% av 

den totala energiproduktionen. Industrin domineras av cementindustrins energiförbrukning som i 

huvudsak är fossil. Elförbrukning används i huvudsak av hushållen och är i princip fossilfri. Transporterna 

står för 21% av energiförbrukningen och är i huvudsak oljebaserad. Endast 12% utgörs av förnybara 

bränslen. 

Öland har mellan 12 000 och 13 000 bilar bland de åretruntboende, och studier visar att potentialen för 

biogasproduktion på Öland skulle räcka för att hela Öland skulle kunna bli självförsörjande på bränsle, om 

alla bilar byttes ut till bilar med biogasdrift. 

Solenergiproduktionen på Öland är 1,4 GWh vilket är intill försumbart sett till totalen. Potentialen är dock 

hög och soliga Öland bör öka insatserna för att öka solcellsproduktionen på sikt.  

Vad gäller turister som besöker ön står det klart att den största klimatpåverkan turisterna bidrar med 

utgörs av resor till, från och på Öland. 20 % av all personbilstrafik kan härledas till turisters resor på 

Öland. Påverkan från sommarturism för uppvärmning av bostäder (ofta elanvändning) är ringa eftersom 

ingen uppvärmning krävs under sommarsäsongen. I framtiden kan dock energiåtgången från komfortkyla 

komma att öka. 

Energimässigt står jordbruket endast för 8% av energiförbrukningen men vid en studie av de olika 

sektorernas totala växthusgasutsläpp utgör jordbruket 70% av utsläppen. Detta beror på att bördiga 

Öland producerar en hög andel av Sveriges livsmedelsproduktion trots sin ringa befolkning. Hälften av 

utsläppen från jordbruket kommer från djurens matsmältning. Sammantaget leder detta till att Öland ligger 

högt i nationella och internationella jämförelser av växthusgaser per capita både med och utan utsläppen 

från cementindustrin. I utsläpp per person utan Cementa ligger medel Ölänningen på 12 ton 

koldioxidekvivalenter kontra Sveriges medelvärde på 7 ton koldioxidekvivalenter. Den fossila 

energianvändningen finns i huvudsak inom industrin och transportsektorn. 

2 INLEDNING 

Mörbylånga kommun och Borgholm kommun arbetar för en energiomställning i samhället, vilket innebär 

minskad och effektivare energianvändning samt minskade växthusgasutsläpp. Båda kommunerna deltar i 

arbetet enligt Kalmar läns handlingsprogram NoOil/Fossilbränslefri Region 2030 som regionförbundets 

styrelse beslutade om redan 2006. För att följa upp de regionala målen behöver utvecklingen på området 

följas kontinuerligt. Detta görs genom så kallade energibalanser. Energibalansen är en kartläggning över 

energiflödena i länet.  

WSP har fått i uppdrag att genomföra en Energibalans för Mörbylånga och Borgholms kommun samt en 

gemensam för Öland. Energibalansen bygger på underlag från SCB, KRE:s databas, RUS m.fl. källor.  

Framtaget datamaterial har kompletterats med lokala uppgifter och intervjuer vilket är en förutsättning för 

en lyckad rapport och kvalitetssäkring av data i KRE samt ifyllnad av saknade uppgifter.  

Energianvändningen har illustrerats dels i Sankey-diagram och dels genom grafer och tabeller för att 

åskådliggöra hur Öland producerar och använder energi inom olika kategorier (underliggande data finns 

som bilagor till rapporten). Data har i huvudsak inhämtats från Energimyndighetens och SCB’s databas 

KRE och kvalitetsgranskats genom ett antal kontroller.  
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Kort beskrivning av Öland. 

Geografi: Öland ligger utanför Kalmar läns kust och är förbundet med fastlandet genom Ölandsbron 

sedan år 1972. 

Total area: 6700 km² 

Natur: Berggrunden på Öland är till största delen uppbyggd av kalksten vilket ofta används i 

byggnadssten i hela landet. På de västra delarna av ön finns så kallad alunskiffer. Det är den kalkrika 

berggrunden som har gett upphov till den rika flora av bland annat orkidéer som finns på ön. Öland är 

känt för sina alvarmarker som i huvudsak finns på öns södra halva. Alvarmarkerna är en i världen ovanlig 

naturtyp. Stora alvaret är som del av Södra Ölands odlingslandskap med på Unescos lista över världsarv 

sedan år 2000, och är ovanligt stort. Mittlandsskogen är det största sammanhängande 

ädellövskogsområdet i norra Europa. Längst i norr domineras landskapet av barrskog och öns 

strandängar, främst längs öns östra sida, är välkända för sitt rika fågelliv. 

Befolkning: Öland har 25 921 invånare (december 2018, SCB). Starkast inflyttning har Mörbylånga 

kommun tack vare inflyttning till Färjestaden närmast Ölandsbron till fastlandet. Borgholms kommun har 

negativ befolkningstillväxt och har näst högst medelålder av Sveriges kommuner.  

Näringsliv: Tack vare den bördiga marken är lant- och djurbruket starkt på Öland. Här odlas jordgubbar, 

potatis, pumpor och gurkor. Största delen svenskodlad gul lök produceras på södra Öland och samtliga 

kommersiellt odlade bruna bönor. Jordbruket på Öland producerar också stora mängder mjölk och ön är 

Sveriges i särklass mjölkkotätaste område. 

Infrastruktur: Ölandsbron sammanbinder ön med fastlandet, men även färjeavgång sker periodvis. Det 

finns ingen järnväg på ön men ett vägnät som sammanbinder öns kuster.  

Energi: Ölands totala energianvändning uppgick till 1083 GWh år 2016 och det totala CO2-

ekvivalentutsläppet till 552 kiloton ur produktionsperspektivet. Ölands energisystem sammanfattas i 

Sankeydiagrammet med data för 2016 i figur 1. 

 

Metodbeskrivning 

Energibalansen i denna utredning baseras på SCB:s KRE-statistik (Kommunal och Regional 

energistatistik). Inledningsvis har en genomgång av KRE-statistiken för Kronobergs åtta kommuner gjorts 

för att identifiera luckor och tveksamheter i statistiken. Kompletteringar av statistiken har gjorts genom att 

i första hand använda annan officiell statistik och i andra hand andra källor, till exempel genom direkta 

kontakter med industrier och energibolag på kommuner. I vissa fall har uppskattningar gjorts baserade på 

t.ex. statistik från tidigare år. Denna utredning följer på en energibalans som togs fram för 2015, vars 

resultat har stämts av med resultaten för 2018 för att verifiera trenden. 

Data som presenteras i rapporten finns samlade i en tillhörande Excell-fil. De korrigeringar som har gjorts 

av SCB:s statistik finns markerade i Excel-filen genom att dessa uppgifter gulmarkerats samt 

kommenterats direkt i Excel. En sammanställning av uppgiftskällor och de korrigeringar och 

kompletteringar av statistiken som har gjorts finns redovisad kommunvis i den här rapporten. 

Efter korrigering av statistiken på kommunnivå har energibalansen för Öland beräknats som summan av 

kommunernas energibalanser. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvadratkilometer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalksten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Byggnadssten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alunskiffer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flora_(botanik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Orkid%C3%A9er
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alvar_(landform)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_alvaret
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_%C3%96lands_odlingslandskap
https://sv.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mittlandsskogen
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84dell%C3%B6vskog
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Figur 1. Ölands energibalans 2016 i form av Sankeydiagram där blåa flöden är el, röda fjärrvärme, gröna förnybara bränslen och grå fossila bränslen 
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3 ENERGI – ANVÄNDNING OCH 
OMVANDLING 

3.1 SLUTANVÄNDNING AV ENERGI - NULÄGE OCH 
TREND 

Den totala energianvändningen för Öland är ca 1,08 TWh vilket utgör ca 8% 

av Kalmar läns totala energianvändning (figur 2). Energianvändningen 

varierar stort med Cementas produktion, särskilt när det gäller icke förnybara 

bränslen. För 2016 års värden är därför Cementa exkluderat i en stapel från 

den totala energianvändningen.  

Elanvändningen och fjärrvärmen är i princip konstant över åren medan den 

förnybara energin minskar något. Det är främst industrins användning av 

förnybara bränslen som har minskat. 

 

Figur 2. Källa: SCB, tidigare Energibalans som redovisade energiflöden för år 2012 
samt egna beräkningar och inhämtade värden från industri och kommuner och dylikt. 

I figur 3 fördelas de olika energianvändarna sektorsvis och grafen illustrerar 

tydligt att det är industrin som styr energiförbrukningen genom Cementas 

energianvändning. En inzoomning på övriga sektorer visar dock att 

hushållens energianvändning är svagt sjunkande liksom jordbruk och övrig 

sektor. Den absolut svåraste sektorn att komma till rätta med användning av 

fossil energi är transportsektorn. Energianvändningen inom transportsektorn 

är dessutom stigande för Öland.  
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Figur 3. Källa: SCB, tidigare Energibalans som redovisade energiflöden för år 2012 
samt egna beräkningar och inhämtade värden från industri och kommuner och dylikt. 

 

En fördelning av den total energins slutanvändning i fossil och icke fossil 

användning visar att när Cementa är inkluderad är den förnybara andelen 46 

% (figur 4) vilket är en förbättring från 2010 och 2012 när värdet låg konstant 

på 41 %. Exkluderat Cementa är den fossilfria andelen 66 % (figur 5). 

Återigen är det transporterna som står för hälften av de icke fossila 

bränslena när Cementa är borträknad.   

 

Figur 4. Källa: SCB och eget inhämtade data. Figur 5. Källa: SCB och eget 
inhämtade data. 

 

3.1.1 Industri - nuläge och trend 

I och med den förmodade nedläggningen av Cementa i Degerhamn kommer 

industrins andel av energianvändningen sjunka dramatiskt (figur 6). 80 % av 

industrins energianvändning på Öland beror av Cementas verksamhet. De 

större variationerna som syns i figur 6 mellan år 1990 och 2012 är starkt 

kopplade till vilka olika typer av bränslen som Cementa använt i sin 

produktion. Därför exkluderas Cementas värden för energianvändning för 

2016. Kvar återstår i princip bara elanvändning vilken till största del utgörs av 

Guldfågelns verksamhet. 
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Figur 6. Källa: SCB, Guldfågeln och Cementa. 

3.1.2 Hushåll - nuläge och trend 

Bostädernas energianvändning har minskat något sedan 90-talet och framför 

allt ändrat karaktär (figur 7). Idag finns inte oljepannor i samma utsträckning 

och fjärrvärmen är mer utbyggd. Nationellt sett ökar bostädernas 

elförbrukning, därför är det positivt att den inte ökar på Öland. Fler tekniska 

maskiner och ökad ventilation och komfortkyla räknas som bidragande 

faktorer till hushållens elkonsumtion som ”äter upp” den vinning nya moderna 

vitvaror och andra hushållsprodukter innebär. Även hemmaladdning av 

elbilar kommer framgent att redovisas under denna kategori. I dag är den 

ännu inte så stor andel men den förväntas öka i takt med utbyte av 

fordonsparken. Värt att notera är att år 2010 var ett år med lägre 

medeltemperatur än vanligt vilket skapar större uppvärmningsbehov för 

hushållen.  

 

Figur 7. Källa: SCB 
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3.1.3 Fritidshus 

Figur 8 visar hur stor andel av energianvändningen som fritidshusen står för. 

Från 2010 till 2016 har antalet fritidshus stigit på Öland med 6% totalt sett (i 

Mörbylånga har dock antalet sjunkit) enligt SCB. En viss statistisk osäkerhet i 

antal fritidshus finns då det kan vara svårt att avgöra och mäta vilka boenden 

som används som fastboende alternativt fritidsboenden. Trots en ökning av 

antal fritidshus så ligger energianvändningen i stort sett konstant över åren 

bortsett en något lägre energiåtgång 2012. Givet att antalet hus ökar något 

innebär detta något lägre energiåtgång per hus. 

 

 

Figur 8. Källa SCB 

Andelen fritidshus är ca 22% (för Borgholms kommun är andelen omkring 

50%) men eftersom uppvärmning är en stor andel av ett bostadshus 

energianvändning kommer sommargäster inte göra ett lika stort avtryck i 

statistiken som om de spenderade lika mycket tid på Öland på vintern som 

på sommaren. 
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Grafen i figur 9 redovisar trafikflödet av personbilar på Ölandsbron över året, 

vilket indikerar när turisterna anländer till Öland. Under denna period 

används den mesta av hushållens energi i form av el till hushållsprodukter 

och varmvatten.  

 

Figur 9. Personbilstrafik över Ölandsbron under årets alla veckor. Källa Trafikverket. 

Grafen i figur 10 visar fritidshusens energianvändning i relation till den totala 

energianvändningen från hushållen. I Borgholms kommun utgör fritidshusen 

50% av totala hushållen men som nämnts innan står de bara för en dryg 

fjärdedel av energianvändningen då sommarhus sällan kräver stora 

energimängder. För Borgholms del ökar antalet fritidshus snabbare än 

energianvändningen medan relationen är mer konstant i Mörbylånga. I takt 

med klimatförändringar och varmare somrar finns risk för att 

energianvändningen stiger sommartid då husägare använder energi till att 

kyla sina bostäder. Även innehavandet av uppvärmda pooler ökar 

energiförbrukningen sommartid och dessa två energianvändningsområden 

kan vara relevant att bevaka särskilt i framtida energibalanser.  
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Figur 10. Källa: SCB 

3.2 TURISM 

Figur 11 beskriver beräknade växthusgasutsläpp för fyra olika scenarier där 

de redovisas proportionellt gentemot varandra. En dubbelt så tjock pil 

betyder dubbelt så mycket utsläpp av koldioxid.  Pilarna redovisar hur stora 

utsläppen är per person. Antagande för exemplen beskrivs närmare nedan. 

 

 

Figur 11. Källa: Klimatsmart Turism Öland 35638-1 samt egna beräkningar och buss-
data från svenskkollektivtrafik.se. 

Figuren visar resor till och från Öland med fyra olika trafikslag, bil med två 

personer med ett avstånd lika långt som från Växjö, bil och husvagn med ett 

avstånd lika långt som från Nyköping, bil från ett avstånd lika långt som från 

Stockholm samt buss från Stockholm. Pilarna indikerar tydligt att förutom de 
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som reser kollektivt är det resorna till och från Öland och resorna på Öland 

som står för de stora klimatutsläppen från Ölands turister snarare än hur de 

bor (rosa pilar).  

Login på Öland står för en mycket liten andel i alla tre fallen i förhållande till 

att resa till, från och på Öland med bil. Även om andelen energiåtgång från 

turisterna är låg från deras boenden finns det trots allt många åtgärder kvar 

för att ytterligare minska denna andel som exempelvis upprätta gröna avtal 

och fossilfri uppvärmning av 

varmvatten. Dock har campingägare 

och stugbyägare och liknande 

aktörer ofta ett starkt önskemål om 

korta återbetalningstider vilket 

försvårar för långsiktigt miljötänk för 

Öland i stort. En annan anledning till 

att login står för en liten del av 

klimatavtrycket är att en mycket stor 

andel av besöken sker sommartid 

när inget uppvärmningsbehov av 

boendena finns som tidigare nämnts. 

Sammanfattningsvis står resorna 

med personbil till och från Öland för 

en övervägande del av besökarnas 

klimatavtryck. 

Utöver klimatsmarta bussresor och 

tåg är en av de ”lägre hängande 

frukterna” enligt figurens schematiska 

redovisning att enkelt möjliggöra 

cykelresor som ett av de primära transportmedlen när gästerna väl är på 

plats. Projektet Fyr-till-fyr är ett gott exempel där en cykelväg, skild från 

biltrafik, binder samman transportlederna från norr till söder.  

3.2.1 Enkät till företag som driver camping på Öland 

I en enkät som genomfördes under vintern 2019 där elva aktörer inom 

Ölands turistnäring besvarade ett antal frågor kan följande summering göras: 

• Omkring 80-85 % av alla turistbesök sker under maj till september 

och de allra flesta besökare tar sig till Öland med bil.  

• Gäster betalar sällan sin egna uppmätta elförbrukning och 

campingar har sällan egen el-produktion (solceller exempelvis). 

• Cirka 40% av de svarade har ett grönt elavtal som enbart levererar 

el från förnybara resurser.  

• 30% värmer upp varmvatten med fossila bränslen. En stor andel av 

de som äger en pool värmer dock upp den på ett mer hållbart sätt.  

• Det är väldigt vanligt med snålspolande blandare.  

• 80% av de tillfrågade erbjuder cykeluthyrning på plats, varav en 

erbjuder gratis utlåning.  

3.3 AREELLA NÄRINGAR 

Tack vare den bördiga marken är jord- och djurbruket starkt på Öland. Här 

odlas jordgubbar, potatis, pumpor och gurkor. Största delen svenskodlad gul 

lök produceras på södra Öland och alla kommersiellt odlade bruna bönor. 

Antaganden för scenarierna i figur 
11 

Siffran med enheten g CO2/km anger 

hur stora utsläppen är för respektive 

fordon, oavsett hur många passagerare 

den har. Bussen släpper ut mest CO2 

per km trots att den drivs av biogas. Men 

eftersom beräkningen bygger på 50 

passagerare i bussen blir utsläppet per 

person väldigt mycket lägre än för 

bilresorna mätt i CO2 per person.  

Utflykterna beräknas bestå av summerat 

10 mils bilkörning på Öland under 

vistelsen och utsläppen grundar sig på 

siffran 190 g/km för personbilar som 

motsvarar en lite äldre fossildriven bil. 
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Jordbruket på Öland producerar också stora mängder mjölk och är Sveriges i 

särklass mjölktätaste område. 45% av alla mjölkkor i Kalmar län finns på 

Öland. Borgholms kommun är Sveriges ko-tätaste kommun. Trenden i 

Sverige är att antalet mjölkkor och nötkreatur stadigt minskar men 

utvecklingen på Öland går på tvärs mot den nationella trenden. Här ökar 

både kor och övriga nötkreatur i antal.  

Kalmar län har 2,4% av Sveriges befolkning men svarar för 25% av Sveriges 

produktion av kyckling, 12% av mjölken, 11% av äggen, 10% av nötköttet, 

5% av grisköttet och 5% av potatisen samt 95% av bönorna i Sverige. Öland 

står för en stor andel av denna matproduktion men utgör bara 0,2% av 

Sveriges befolkning. Det är därför naturligt att utsläppen från denna 

produktion är hög för Öland. Siffrorna i denna rapport utgår från 

produktionsbaserade utsläpp d.v.s. utsläppen redovisas utifrån där de 

uppstår under produktionsfasen inom exempelvis livsmedelsproduktionen. I 

Sverige har naturvårdsverket för första gången i år redovisat 

konsumtionsbaserade utsläpp som istället beskriver de utsläpp som uppstår 

kopplat till vår konsumtion. Dessa siffror finns än så länge bara på nationell 

nivå men flera initiativ görs för att bryta ned siffrorna på kommunal nivå. 

Denna rapport rekommenderar att Öland fortsättningsvis ser över 

möjligheten att i framtiden inkludera konsumtionsbaserade värden vid 

sammanställningarna över kommunernas energibalans. 

Konsumtionsbaserade underlag skulle då ge en mer rättvis bild av vad 

kommuninvånare på Öland ger upphov till för utsläpp snarare än vad som 

produceras på Öland och som sedan nyttjas av andra kommuner och länder.  

 

Av figur 18 framgår att hälften av Ölands koldioxidutsläpp utgörs av utsläpp 

kopplade till lantbruksproduktionen om utsläppen från cementindustrin 

inkluderas. Av dessa utsläpp står metangasutsläpp från själva djuren för 

54%. Detta innebär att denna sektors utsläpp skulle stå för den största 

andelen koldioxidutsläpp även om alla jordbruksmaskiner och transporter 

ställde om till fossilfria drivmedel. Ett sätt att minska dessa utsläpp är att dra 

ned på Sveriges köttkonsumtion totalt sett och samtidigt öka den svenska 

andelen av det konsumerade köttet. På så vis kan Sverige behålla sin 

djurproduktion men importen av kött som produceras utomlands, med sämre 

etisk djurhållning och högre klimatavtryck, kan hållas nere. Bara hälften av 

köttet som konsumeras i Sverige idag är svenskt. Ett prioriterat arbete för att 

minska Ölands koldioxidutsläpp från jordbruket är att ställa om jordbrukets 

maskinpark till fossilfria bränslen.  

3.4 TRAFIK 

3.4.1 Transport - nuläge och trend 

Dataunderlaget för transportsektorn baseras på inhämtade data från olika 

tankningsställen på Öland. Figur 12 illustrerar en relativt konstant 

energianvändning från transportsektorn, där utvecklingen går åt rätt håll på 

så sätt att andelen förnyelsebart bränsle ökar. Det förnybara bränslet utgör 

2016 12 % av totalen. För att nå målen om en fossilfri energianvändning 

2030 är dock denna takt för långsam. Värt att ha i åtanke är att ägare av el-

bil som laddar sin bil hemma istället bidrar till statistiken under ”Hushållsel”. I 

dagsläget är denna andel försvinnande liten men förväntas öka i takt med 

utbytestakten av fordonsparken. 



 
 

15 
 

 

Cirkeldiagrammet i figur 13 illustrerar hur fordonsparken är uppdelad på 

Öland. Fortfarande är över 93% av fordonen helt fossila (94,6 % år 2013) 

och delar av de övriga dryga 6 % fordon kan köras fossilfritt men kan även 

tankas på fossila bränslen då de är hybrider. För att nå mål om en fossilfri 

energianvändning är det här de stora insatserna bör göras. 

 

Figur 13. Källa Trafikanalys/SCB 

3.4.2 Biogas 

I dag produceras ingen fordonsgas på Öland men ett stort förberedande 

arbete finns för att kunna skapa den logistik och samverkan som krävs för att 

skapa lyckade förutsättningar för lönsam biogasproduktion. 2015 gick flera 

aktörer samman i Möbylånga Biogas AB med målet att kunna producera 

biogas från gödsel i Mörbylånga. Bolaget har även studerat möjligheterna att 

Bensin
65,4%

Diesel
28,0%

El, elhybrider 
och 

laddhybrider
1,1%

Etanol och 
etanolflexifuel

5,2%

Gas och gas 
flexifuel

0,4%

REGISTRERADE PERSONBILAR
EFTER DRIVMEDEL 

PÅ ÖLAND 2016

0

50

100

150

200

250

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2016

Transportsektorns energianvänding (GWh)

Icke förnybart Förnybart El (delvis förnybart)

Figur 12. Källa: SCB 



 

16 
 

producera flytande biogas som visserligen är mer energikrävande men 

möjliggör transport av större volymer för exempelvis lastbilar.  

Även om fordonsgas inte produceras i dag finns två ekologiska gårdar i 

Borgholms kommun, Wannborga gård och Dalby gård, som rötar gödsel 

främst från egna nötdjur, men som även tar in annan gödsel. Biogasen 

används till viss del för elproduktion på gården, men det mesta säljs dock ut 

på nätet.  

I Borgholms reningsverk produceras biogas av rötslammet från 

avloppsreningen och gasen används för värmeproduktion. 

Som redan nämnts har Öland en stor djurproduktion och gödseln kan samlas 

in och rötas för biogasproduktion.  

2012 gjordes en studie över vilken potential som fanns att röta biogas från 

gödsel i länet vilket summerade till 120 GWh (Biogas i Sydost 2012 – En 

potentialstudie). Idag har gödselproduktionen på Öland ytterligare vuxit 

kraftigt. Även i regionförbundets rapport ”Biogas från stallgödsel - 

systemstudie och samhällsekonomiska effekter 2018”, bygger på olika 

scenarier där Öland i framtiden innehar en större biogasanläggning som 

producerar dryga 100 GWh.  

Öland har mellan 12 000 och 13 000 bilar hos de åretruntboende, och 

tabellen nedan (figur 14) visar att Öland skulle kunna bli helt självförsörjande 

på bränsle, om alla bilar byttes ut till bilar med biogasdrift. 

 
 

Flytgödsel Fast+djupst
rö 

Summa Fordon 
à 

Kommuner  ton ts ton ts ton ts GWh 1000 
Nm3 

Borgholm  28 995  12 080 41 076 65 6 684 

Mörbylånga  22 736  11 979 34 714 55 5 664 

Summa 
Öland 

 51 731  24 059 75 790 121 12 348 

Figur 14. Befintlig mängd gödsel som är möjlig för produktion av biogas 

Mörbylånga kommun har 18 biogasfordon och i kommunen fanns totalt 65 

biogasfordon varav 3 lätta lastbilar. Utöver kommunens finns 2 biogasfordon 

på företagssidan och återstående 45 hos privata ägare. Borgholms kommun 

har inga biogasfordon ännu. I kommunen finns 16 personbilar som drivs med 

gas där alla utom en ägs av privatpersoner. 

I Mörbylånga körs alla de skoltrafik- och kollektivtrafikbussar som angör 

Mörbylånga tätort på biogas. I och med detta säkras en stabil 

grundkonsumtion av biogas, vilket är avgörande för att få till stånd en 

macketablering vilket är centralt för en framtida lokal produktion av biogas. 

Ölands första tankställe för biogas öppnade för allmänheten i februari 2018. 

Tankstället finns i industriområdet i södra Mörbylånga tätort.  

3.4.3 El-bilar 

Endast ett drygt hundratal elbilar rullar på Öland men för att kunna öka 

antalet eldrivna fordon är det viktigt att infrastrukturen är väl utbyggd för att 

öka användarvänligheten för elbilar. Tabellen nedan (figur 15) visar hur 

många laddpunkter och vilken typ som finns på Öland.  
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 Laddpunkter (antal bilar samtidigt)  
Långsamladdare 
(hemma exempelvis) 

Semiladdare 
(lite snabbare) 

Snabbladdare 
45 kW DC 

Mörbylånga 
  

 

Hantverkargatan 3 12  

Södra Möckleby 2 2  

Rönningegården, Mörbylånga 3 2  

Kommunhuset Mörbylånga 3 
 

 

Torget Mörbylånga 
 

2  

Södra Möckleby centrum 
 

2  

Gårdby 
 

2  

Kommunhuset Mörbylånga 
(klart 2019) 

 
4  

Borgholm 
  

 

Köpingsvik 
 

2  

Åkerbohemmet Löttorp 
 

2  

Stadshuset  2 
 

 

Borgholms Slottsruin 
 

2  

Kyrkans Parkering 
 

2  

Centrumhuset Löttorp 
 

2  

Ekbacka  
 

12  

Borgholm Hamn 
 

2 2 

Stortorget Borgholm 
 

4  

Byxelkroks Hamn 
 

2  

Sandviks Hamn 
 

2  

Totalt 13 58 2 
Figur 15 Antal laddpunkter för elbilar och vilken typ som finns på Öland 

Mörbylånga och Borgholm har väl utbyggd infrastruktur för laddstolpar även 

om antalet snabbladdare skulle behöva bli fler för att öka 

användarvänligheten. Mörbylånga har fler laddare men fler är interna som 

inte kan nås av allmänheten. Borgholms kommun har fler publika laddare. 

Infrastrukturen för elbilar är avgörande för människors val att välja elbilar.  

3.4.4 Cykel 

I dag finns ingen mätning av andelen cykelresor på Öland. För att kunna 

mäta om andelen bilresor minskar till fördel cykel eller inte bör denna statistik 

följas upp med resevaneundersökningar och digital eller manuell 

cykelräkning. Kommunerna har satsat på att bygga ut cykelvägarna. I 

Färjestaden finns nu cykel hela vägen ned till Mörbylånga som fungerar bra 

för cykelpendlare. En cykelstrategi är under framtagande för att ytterligare 

intensifiera arbetet.  

 

3.5 ELPRODUKTION OCH ENERGITILLFÖRSEL 

Den kontinuerligt utbyggda vindkraften på Öland och framför allt i Borgholm 

har nu gjort att Öland på årsbasis producerar mer elkraft än vad området 

Öland använder under ett år (figur 16). Under årets alla dagar sker dock 

både import och export om vartannat beroende på vädrets variation. Att 
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”klippa kabeln” till Öland är alltså inte möjligt – ännu. Produktionen av el från 

solceller är mycket liten jämfört med vinproduktionen och redovisas därför 

separat i stycket nedanför för att utvecklingen ska kunna tydliggöras. 

 

Figur 16. Källa: SCB, länsstyrelsen Kalmar. 

3.5.1 Elproduktion - nuläge och trend 

Andelen solel ökar ständigt med en ökad trend från 2016 och framåt när de 

statliga stöden höjdes. Dock är produktionen i dag näst intill försumbar sett 

på totalen. Potentialen är dock hög och soliga Öland bör öka sin 

solcellsproduktion och öka denna andel fossilfria bränslekälla på sikt. 

Solenergin står för 1,4 GWh under 2018 vilket utgör några promille av 

energiproduktionen. Figur 17 visar en sammanställning av SCB:s statistik 

över installerade solceller per invånare över hela landet. Här framgår att 

Öland och Gotland anlägger solceller över rikets medelvärde. Denna rapport 

baserar den totala energiproduktionen från solceller på uppgifter från 

länsstyrelsen baserat på stödutdelning för solceller. Alla anläggningar blir 

dock inte beviljade stöd och det finns många ansökningar i kö som redan är 

igång och producerar solcellsel.  
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Figur 17. Källa: Kalmar länsstyrelse 

De nationella stöden för 

solcellsproduktionen har varit 

viktiga för utbyggnadstakten av 

solceller trots att stöden släpar 

och köerna är långa. I Kalmar 

län likt många andra län är 

stödfinansieringen nu 

upparbetad. Dessutom har 

föreslag förekommit att sänka 

investeringsstödets andel. 

Tidigare har ett investeringsstöd 

på 30% av investeringen för 

solcellsanläggningen kunnat 

sökas av alla privatpersoner. 

Från nationella politiker finns en 

inriktning att det ska bli enklare 

och lönsammare att producera 

sin egen fossilfria energi från 

exempelvis solceller. Ännu är 

dock oklart hur stor 

totalbudgeten blir, hur stor 

andel den kommer att täcka 

samt vad som händer med de 

som ännu väntar på utdelning 

från sina ansökningar. Figur 18 

visar länsvis sollcellsproduktion. 
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Figur 18. Illustration över länsvis 
solcellsproduktion.  Bild från Bengt 
Stridhs blogg 20180330 
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3.5.2 Summering andel elproduktion, export och användning 

Figur 19 kartlägger elens totala produktion, export och användning. Eftersom 

Öland på totalen producerar mer energi än vad som förbrukas exporteras 

omkring 11 % av elen. En stor andel av elen används inom bostadssektorn 

men i förhållande till antalet turister står inte fritidsboendena för en särskilt 

hög andel som nämnts tidigare. 

 

 

Figur 19. El producerat på Öland och dess användning sett över hela året. 

Figur 20 visar Ölands väg mot ett självförsörjning och att bli ett 

plusenergiområde då 11% av den producerade vindkraftselen exporteras. Ett 

stort kliv i vindkraftparkens utbyggnad har nu skapat en kraftigt uppåtgående 

kurva för försörjningsgraden av egen producerad el på Öland. Kvoten mellan 

producerad el och använd el är nu uppe i 123 %. 

 

Figur 20. Källa: SCB 
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3.6 FJÄRRVÄRME 

Fjärrvärme produceras både i Mörbylånga och Borgholm. Borgholm energi 

producerar energi från värmeverk med rökgaskondensering vars produktion 

ligger relativt konstant över åren på 30 GWh. 99 % av bränslet är förnybart 

och har så varit sedan start (figur 21). Mörbylångas värmeverk i Mörbylånga 

och Färjestaden eldas på pellets och flis, inte heller här finns någon planerad 

utbyggnad. 

 

Figur 21. Källa: SCB och Mörbylånga kommun. 

 

4 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER 

Figur 22 illustrerar de totala utsläppen av växthusgaser fördelat på olika 

branscher. Växthusgaser behöver inte innebära fossila utsläpp utan baseras 

på Ölands produktionsutsläpp oavsett härkomst. Exempelvis är jordbrukets 

utsläpp visserligen icke fossila men inkluderar ändå starka växthusgaser 

som kvävgas och metangas. I en redovisning av de totala växthusgaserna 

blir därför dessa utsläpp inkluderade. I denna kartläggning blir det inte 

relevant att exkludera cementas utsläpp då andelen utsläpp från jordbruket 

faktiskt matchar utsläppen från Cementa. Från jordbrukets andel utgörs 

sedan hälften av utsläppen från djurens matsmältning. 
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Figur 22. Källa RUS 

 

Med hjälp av data från Trafikverket har vinterns medeldygnstrafik (oktober-

mars) beräknats till cirka 80 % av det totala årets medeltrafik över dygnet. 

Med andra ord motsvarar den ökade sommartrafiken över Ölandsbron till 

cirka 20 % av årets totala trafik till och från Öland. Även fast trafiken då är 

väldigt intensiv pågår den under en kort period vilket då inte påverkar Öland 

som helhet så mycket när vi betraktar växthusgasutsläpp på Öland över hela 

året. 

När man betraktar utsläpp per capita måste man tänka på att Ölands 

befolkning inte är så stor (strax över 25.000 personer). Därför slår enskilda 

industrier och den stora jordbrukssektorn hårt vid en sådan jämförelse (figur 

23). 
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Figur 23. Källa SCB och Ekonomifakta.se 

4.1.1 Utsläppen av växthusgaser över tid 

Cementa är, likt figur 24 beskriver, tillsammans med jordbruket de två 

sektorer som helt dominerar i statistiken över växthusgasutsläpp.  

 

 

 

En svag tendens mot minskade växthusgaser på Öland finns när Cementa 

räknas bort (figur 25). Främst beror det på minskade utsläpp från transporter. 

Trenden blir extra tydlig när utsläppen beräknas per capita men då bör det 

påpekas att Ölands befolkning vuxit i antal fram till år 2016 (figur 26). Därtill 

är jordbruket och Cementa exporterande verksamheter som inte är beroende 

av hur stor lokalbefolkningen är. Med andra ord är utsläpp av växthusgaser 

mätt i per capita delvis vilseledande.  
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Figur 25. Källa RUS. 

 

Figur 26. Källa SCB och RUS. 
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5 METOD 

KRE:s handbok har använts som vägledning för att genomföra denna studie 

med så korrekt data som rimligt är möjligt. En av de större möjliga felkällorna 

i studier som denna är sekretessbelagda uppgifter i SCB:s statistik: 

”Reglerna säger att en redovisningscell måste innehålla minst tre 

objekt (det vill säga tre svarande företag) för att kunna publiceras. 

Det ska inte heller gå att uppskatta ett enskilt företags redovisade 

värde med närmare än en viss vald procent från det sanna värdet. 

Uppfylls inte dessa regler måste cellen sekretessmarkeras.” 

En sekretessbelagd uppgift då övriga uppgifter är kända i en summering gör 

även summan sekretessbelagd för den kategorin. Detaljerade beräkningar 

och hänvisningar till hur dessa sekretessbelagda uppgifter har kompletterats 

finns i den till rapporten bifogade Excel-filen. En kortfattad beskrivning av 

dessa uppgifter finns i rubrikerna som följer. 

För några sekretessbelagda uppgifter har de senaste årens kända värden 

använts för att anta ett värde för år 2016. I dessa fall har en bedömning 

gjorts så att värdet är rimligt och inom en förväntad avvikelse från de senaste 

årens data och, eller, om det är i linje med andra rapporter som beskriver 

samma typ av data. 

Statistiken i KRE är heller inte fullständig och saknar exempelvis data för 

solkraft och biogas för transporter. 

 

5.1 BIOGAS 

Inhämtade data från Mörbylånga kommun. 

5.2 SOLKRAFT 

Solkraft har inhämtats från Kalmar länsstyrelse men den redovisade 

produktionen ”solcells-el” är en beräknad produktion, inte uppmätt.  

5.3 FJÄRRVÄRME 

I normalfallet ska en cell som redovisar noll som värde i KRE (SCB) stämma. 

När det gäller fjärrvärme i Mörbylånga kommun hade dock KRE redovisat 

värdet noll fast fjärrvärme fanns. Rapportens siffror bygger därför på 

information från Mörbylånga kommun för producerad fjärrvärme. 

Bränsleförbrukningen, typer och verkningsgrad, har valts att spegla kända 

siffror från Borgholms kommun. 

5.4 ÖVRIGA PUNKTER 

Mörbylånga 

• Slutanvändning industri, byggverksamhet flytande (icke förnybara) 

från Cementa 

• Slutanvändning industri, byggverksamhet fast (icke förnybara) från 

Cementa 
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• Slutanvändning industri, byggverksamhet gas (icke förnybara) från 

Guldfågeln 

• Slutanvändning. industri, byggverksamhet flytande (förnybara) från 

Cementa 

• Slutanvändning industri, byggverksamhet fast (förnybara) från 

Cementa 

• Slutanvändning offentlig verksamhet el har ett medelvärde för år 

2013-2015 

• Slutanvändning transporter gas (förnybara) från Mekka traffic 

Borgholm 

• Slutanvändning industri, byggverks. flytande (icke förnybara) samt 

slutanvändning industri, byggverksamhet el: siffror från beräkningar 

av kända delsummor och historiska proportionstal. 

• Slutanvändning övriga tjänster flytande (icke förnybara) samt 

slutanvändning övriga tjänster el har ett medelvärde från 2013-2015 

och en korrigering för att matcha känd delsumma. 

• Rökgaskondens flytande (förnybara): Rökgaskondensering kan ge 

större produktion av fjärrvärme än redovisad bränsletillförsel mätt i 

Wh – vilket är teoretiskt omöjligt. Det redovisade flytande förnybara 

bränslet är således vatten. 
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Tillförsel/råvaru-kategorierna beskrivs enligt utdrag ur SCB:s 

beskrivning av KRE-statistiken (SCBDOK 3.2) nedan: 
Icke förnybart:  

- Flytande:  Dieselbränsle, bensin, eldningsolja, avfallsolja, fotogen, 

flygfotogen (Jet A-1), lösningsmedel, farligt avfall (50 % 

därav), svavel. 

- Fasta:  Stenkol, koks, petroleumkoks, torv och torvbriketter, sopor 

(50 % därav), däck, gummi, plast (PTP), returbränsle (50 % 

därav), farligt avfall (50 % därav).  

- Gas:  Gasol (propan och butan), naturgas, koksgas, LDgas, 

masugnsgas, raffinaderigas, stadsgas, biprocessgas, 

blandgas. 

Förnybart:  - Flytande: E85, etanol, ED95, FAME, HVO, tall- och 

beckolja, avlutar, bioolja, rapsolja, terpentin, metanol, 

paraffinolja, veg.olja.  

- Fasta:  Trädbränsle, flis, bark, spån, briketter, pelletar och träpulver, 

träavfall, skogsflis, snickerispill, sågspån, spånskivor, 

bränslekross, bark, grot (grenar och toppar), biomal, pellets 

(PE-flis), returflis (RT-flis), returpapper, bioharts, brinin, 

lignin, sulfitlut, fiberslam, avloppsslam, bioslam, sopor (50 % 

därav), returbränsle (50 % därav), slaktavfall, animaliska 

biprodukter, spannmål, havre och havreskal, bönskal, 

palmnötskärnskal, solrospellets, kaffeskalpellets, 

palmnötskärnskal, olivkross och olivkärnor, halm.  

- Gas:  Biogas, deponigas, rötgas. 

Under respektive sektor för slutlig användning ingår följande:  

- Jordbruk, skogsbruk, fiske:  [SNI 01-03]  

- Industri (inkl. byggsektorn):  Tillverkningsindustrin och utvinning av 

mineral [SNI 05-33], samt då det gäller el 

även byggverksamhet [SNI 41-43].  

- Offentlig verksamhet:  Offentlig förvaltning och försvar [SNI 84], 

Utbildning, forskning och utveckling [SNI 

72,85], Hälso- och sjukvård, sociala tjänster 

[SNI 75, 86-88], Kultur, nöje och fritid [SNI 

90-93], Gatu- och vägbelysning, Vattenverk 

[SNI 36.001-36.002], Avfallshantering, 

avloppsrening, återvinning, sanering och 

renhållning [SNI 37, 38, 39].  

- Transporter:  Oljeleveranser till tankställen, 

Järnvägstransport och 

kollektivtrafikverksamhet [SNI 49.1-49.2, 

49.31].  

- Övriga tjänster:  Elförsörjning av kontor, lager o. dyl. [SNI 

35.1], Gasförsörjning (distribution av 

gasformiga bränslen via rörnät) [SNI 35.2], 

Försörjning av värme och kyla [SNI 35.3], 

Parti- och detaljhandel [SNI 45-47], Hotell- 

och restaurangverksamhet [SNI 55, 56], 
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Magasinering och stödtjänster till transporter 

[SNI 49.32-52], Post och kurirverksamhet 

[SNI 53], Finans- och försäkringsverksamhet 

[SNI 64-66], Fastighetsförvaltning [SNI 68.2, 

68.32], Uthyrning, leasing, databehandling 

o.a. företagstjänster [SNI 69-71, 73-74, 77-

82, 97-98], Annan serviceverksamhet [SNI 

94-96, 99], Informations- och 

kommunikationsverksamhet [SNI 58-63]. 

- Hushåll:  Småhus, flerbostadshus och fritidsbostäder. 
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VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
   

121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


