
Visste du att produktionen av el och värme står för mer  
än hälften av utsläppen av växthusgaser inom EU?  
Med modern teknik skulle utsläppen kunna minskas och 
stora mängder av energin vi använder återanvändas.

I framtidens samhällsplanering finns en enorm potential  
att bygga mer energieffektivt och utveckla smarta, energi
effektiva lösningar som återanvänder energi och minskar 
den skadliga miljöpåverkan. Idag går stora mängder energi 
förlorade i våra städer. Vi behöver hitta nya, kreativa sätt 
att återvända den energin på.

I Tyskland finns goda möjligheter att minska energikonsum
tionen, då bostädernas förbrukning av fossila bränslen hör 
till de största i Europa. Fram till år 2050 är en minskning på 
80 procent av den slutgiltiga, primära energiförbrukningen i 
Tysklands bostadssektor möjlig (jämfört med 2008 års nivåer). 
Detta under förutsättning att tyskarna, på ett konsekvent sätt, 
minskar och återanvänder energi, samtidigt som de ändrar 
sitt sätt att se på den. Med en väl genomförd minskning av 
energiförbrukningen kan tyskarna spara 13,34 miljarder euro.

I Storbritannien kostar förluster av energi i elsystemen  
(produktion och distribution) – alltså innan den når bostäder 
och företag – miljarder pund. Enligt den senaste beräkningen 
handlar det om 9,5 miljarder pund årligen. Organisationen 
Association for Decentralised Energy uppger att detta är mer 
än halva elkostnaden för de brittiska hushållen, vilket är ett 
viktigt perspektiv när man diskuterar minskad förbrukning 
och återanvändning av energi.

Utökad digitalisering och smart styrning av decentraliserad 
produktion och återanvändning av energi skulle göra att  
de traditionella energisystemen blir smartare och mer inte
grerade.

Genom att minska energiförlusterna och återanvända  
mer kan vi minska de globala utsläppen av växthusgaser 
väsentligt och därmed bidra till att uppnå målen i Paris
avtalet. Effektivare energianvändning hjälper oss att nå 
fem av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

”OM MER MATRESTER HAMNADE I BRÄNSLETANKEN SOM 
BIOGAS, SKULLE KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MINSKA MED 
TUSENTALS TON.”

För att kunna minska förbrukningen av fossila bränslen 
väsentligt måste vi titta på hur vi kan sänka bostadssektorns 
energianvändning. Det här är ingen lätt uppgift. En realistisk 
bedömning av möjligheterna måste utgå från det faktum att 
hela bostadsbeståndet inte kommer att kunna uppgraderas. 
Även juridiska förhållanden och aktuella marknadsvillkor 
kan spela en avgörande roll – inte minst måste priset på 
fossila bränslen ställas mot kostnaden för att minska och 
återanvända energi.
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STADSUTVECKLING I FRAMTIDEN
Med rätt metoder kan återanvändning av energi ge mycket 
goda resultat. För att detta ska bli verklighet behöver vi 
utveckla mer uthålliga energisystem.

”VI BEHÖVER UTVECKLA EN NY INSTÄLLNING TILL ENERGI 
OCH MOTVERKA ENERGIFÖRLUSTER. I STÄDERNAS FRAM-
TIDA ENERGISYSTEM MÅSTE VI BLI BÄTTRE PÅ ATT TA VARA 
PÅ OCH ÅTERANVÄNDA ENERGI.”

I vår strävan att minska negativ miljöpåverkan handlar det 
om att ta till alla tillgängliga medel, för det är bråttom nu.  

I detta arbete blir vikten av återanvändning av energi uppen
bar. Genom att återanvända energi minskar vi onödiga kost
nader och stödjer en uthållig stadsutveckling som erbjuder 
de boende ett mervärde.

Läs om framgångsrika metoder i Urban Insightrapporten 
Reduce, Reuse and Reimagine – Sustainable Energy  
Development in the City, där Swecos energispecialister  
diskuterar alternativ för effektiv bränsleförbrukning, åter
användning av energi i avfallshantering samt smarta energi
system. En lång rad lösningar presenteras, från effektivare 
ventilationsstyrning till användning av biogas från avfall. 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara  
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan  
vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. 
Sweco är Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur med en omsättning på cirka 16,5  
miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

FÖRHINDRA 
Använd energieffektiviserande åtgärder för att 
utveckla en ny inställning till och minska använd
ningen av energi. Den kilowattimme som aldrig 
används är både renast och billigast!

BEVARA 
Använd rätt sorts energi (exergi) och maximera 
energin som fås genom bränsle användning 
(primärenergi).

ÅTERANVÄNDA 
Återanvänd överskottsvärme/överskottskyla genom att 
använda lågtemperaturstillämpningar (ex golvvärme) 
eller för föruppvärmning (ex bad/duschvatten).

ÅTERVINNA 
Energi som inte kan återanvändas kan återvinnas  
med värmepumpar.

ENERGIHIERARKIN

Genom att ta hänsyn till energihierarkin  
i samhällsbyggnadsprocessen kan vi nå  
en högre hållbarhet genom att integrera 
hållbar energi i stadsplaneringen.

Genom att minska energiförluster och använda tidigare outnyttjade energikällor 
kan återanvändning av energi minska utsläppen av växthusgaser väsentligt.

Överskottsvärme från tunnelbanan  
kan värma upp hela London.

https://www.swecourbaninsight.com/urban-energy/reduce_reuse_reimagine_sustainable_energy_development_in_the_city/?utm_medium=pdf&utm_source=extern&utm_campaign=summary-of-report-3-2019

