
Den hållbara staden –
från det globala till det lokala

Reflektioner vid E2B2 konferens
2018-05-17

Staffan Laestadius
Prof.em. KTH

Senior advisor Global Utmaning



Bakgrunden för  mina reflektioner

Socioekonomiska trender CO2-utsläpp
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Behovet av snabb omställning

• Den nödvändiga 
omställningshastigheten
• 7% årl. CO2 reduktion to 2030 => 0.48

• 7% årl reduktion to 2040 => 0.24 (from 
2030)

• Detta är minimum:

• Än bättre: 
• 7% av nuv. utsläpp årligen => 

nollutsläpp år 2034
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Energieffektivisering och hållbarhet
– ett generellt perspektiv 

• Hållbarhet kräver mycket mer än 
energieffektivisering (E2). Jfr:
• Biodiversitet
• Vattentillgång

• E2  ≠ fossilavveckling. 

• Vad vi avser med E2 beror av hur vi 
drar systemgränserna.

• Hur vi mäter E2 beror av vilket 
systemperspektiv vi har. Var/när/ 
hur uppträder marginaleffekten? 

• E2 är med säkerhet helt nödvändigt 
för att hantera den pågående 
klimatkatastrofen.

• E2 är med säkerhet helt otillräckligt 
för att hantera den processen.

• På varje systemnivå finns det 
reboundeffekter som motarbetar E2-
åtgärder. 

• På flera systemnivåer finns också 
tillväxtprocesser som motverkar E2-
åtgärder.

• Hänger delvis ihop.  
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Den globala urbanitetens tillväxt –
spegel, orsak, möjlighet

• 54% av världens befolkning lever i 
städer (2015).

• Världens städer har haft en befolk-
ningsmässig fördubblingstakt på ca 
25 år.

• 80% av GGP produceras i städer -
störst andel i rika länder.

• Lika stor andel av världens energi

• Byggnader konsumerar 1/3 av 
världens energi – hälften a v det går 
till värme och kyla.

• Stadsutvecklingen avspeglar den 
ohållbara jakten på modernitet.

• ≠ orsakar

• Stadsutvecklingen visar också på 
möjligheter:
• Compact living

• Compact travel & commuting

• Mindre hushållsstorlek

• Efficient energy/materials mgmt

• Urban divide

2018-05-17 E2B2intro/Laestadius 5



Energieffektivisering –
tillväxten och beståndet: vintage effekten

Lättast Viktigast 
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Energieffektivisering –
ett svenskt urbant/B2- perspektiv 

• Energianvändningen i bebyggelsen 
konstant: 160 TWh/år.

• 5-10% av GHG-utsläppen

• E2 under 70-90-talen. Sedan dess 
reboundeffekt => stabil energianv. 
per kvm.

• Endast 5% av nybyggnationen är 
lågenergihus => marginell betydelse 
för beståndet och för gällande 
färdplaner.

• Beståndet är problemet.

• Kraftig renovering av beståndet => 
orimliga kostnader för de boende.

• Varken kommersiellt eller politiskt 
gångbart med kraftiga men 
nödvändiga E2.  
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Preliminära slutsatser - conjectures

• Framgångsrik E2 kräver höjda 
energipriser samt regelsystem

• Kräver också flersystemperspektiv: 
ibland är systembyte bättre än 
tekniskt finlir .

• Höjda energipriser måste 
skatteväxlas för att bli realistiska.

• Incitamenten för E2 måste ligga rätt 
(repr.-ekonomi-fenomenet).  

• Balansen mellan fasta och rörliga 
kostnader (fjärrvärmekrisen).

• Energieffektiviseringens begräns-
ningar i en förnybar värld.

• Från relativ till absolut decoupling –
en gigantisk utmaning i en värld 
som antas växa med 3% årligen.
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Det var det hele..

• Staffan Laestadius

• slae@kth.se

• 0705173266
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