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Många olika scenarier
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Scenarier över Sveriges energisystem

WWF/IVL 2011 Energy Scenario for Sweden 2050
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Dags att välja framtidens energisystem
Elanvändning 2030:
Dagens elbehov:

125* TWh

Ersätta elvärme:

-10 TWh

Hushålls- & Driftsel: -10 TWh
Industrin:

-5-10 TWh

Transportsektorn:

+ 0-15 TWh

Summa:

95 -115 TWh

*Normalårskorrigerad, ex förluster
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Stor effektiviseringspotential

Eleffektiviseringspotential:
minst 45 TWh*
* Europeiska priser, inga nya styrmedel, 5-10 års avbetalning
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”Överoptimistiska prognoser”!?
1969
http://historia.vattenfall.se/sv/hela-sverige-blir-elektriskt/planerarens-dilemma;
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Historisk elanvändning
och prognoser

Statliga Energikommittén
(1967)
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Energiprognosutredningen
(1974)

250,0

Kontrollstation
(2004) 154,2 TWh
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Källor:
Energiläget i siffror 2013;
Kågesson, farväl till kärnkraften,
http://historia.vattenfall.se/sv/hela-sverige-blir-elektriskt/planerarens-dilemma;
Konstrollstation 2004

2015
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Möjlig kapacitet 2050?
Solcellskapacitet

Vindkraftskapacitet
Fact
Fact

Greenpeace: Solar
Generation Report 2001

IEA: World Energy
Outlook 2000 and
2002 editions

Greenpeace: Wind
Force Report 1999

IEA: World Energy
Outlook 2000 and
2002 editions

Källa: Greenpeace

Vad är utgångspunkten?
Användning?

Behov?
Möjlig
kapacitet?
…och vad betyder svaret?

En gissning, ett önskemål, eller ett worst case scenario?
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Framtiden kan
vara:
Trolig

Möjlig

Önskvärd

Vad kommer att hända?

Vad skulle kunna hända? Vad vill vi ska hända?

Prognoser:

Omvärldsscenarier:

d

a

c

b

Backcasting:

Källa: Sven Hunhammar

Gott om styrmedelsförslag
• Utveckla skattereduktionen för effektiviserande
industrier
• Inför ROT-avdrag för effektiviseringsåtgärder
• Inför vita certifikat
• Gör elpriset helt rörligt utan fasta kostnader
• Skärp energideklarationerna
• Offentlig upphandling, inklusive teknikupphandling
ska ställa tydliga krav på låg förbrukning och hög
energieffektivitet

• Energitorv ska varken tillåtas eller få elcertifikat

verksamhet enligt miljöbalken

• Kommunerna ska ta ett aktivt ansvar vindkraften i sin • Bygg inte på mark som är viktig för
planering
järnvägsutbyggnad
• Ställ strikta hållbarhetskriterier på biobränsle och
biodrivmedel

• Öka informationen om bilpooler, förnybara drivmedel
och miljöbilar i kommunerna

• Tillåt inte effektiviseringar av vattenkraften som
innebär ökad negativ påverkan

• Avskaffa företagens subventioner för de anställdas
bilanvändning, p-platser och milersättning

• Ge inte el från vattenkraft elcertifikat

• Slopa avgifter som försämrar järnvägens
konkurrenskraft

• Satsa mer på forskning och utveckling på solenergi

• Avveckla subventionerna till kolkraft snabbt inom hela •
EU
•
• Ge Vattenfall nya direktiv för att avveckla både kol•
och kärnkraft
•
• Fasa ut alla subventioner till fossila bränslen inom EU
innan CCS kan accepteras på fossil kraft
•

Satsa på solel och solvärme i den offentliga sektorn

• Lägg inte ner järnvägslinjer och industrispår

Inför garantipriser för solel

• Satsa på höghastighetståg om det sker i linje med
riksdagens fyrstegsprincip

Inför nettodebitering av el från småskalig produktion

• Auktionera utsläppsrätterna i ETS

Inför timmätning av el

• Inför ett koldioxidtak även vid Landvetter, Sturup och
Bromma

Fördubbla koldioxidskatten på fordonsbränsle inom
några år och höja därefter årligen

• Forskning och utveckling ska utveckla teknik för
energieffektivisering och förnybar energi inte CCS

• Skärp miljöbilsgränsen till 95 g koldioxid/km

• Belägg CCS med en avgift för att finansiera
oberoende utvärdering och kontroll

• Öka miljöbaserad differentiering av fordonsskatten
krävs

• Kräv ett fullt ekonomiskt miljöansvar för de som
utnyttjar CCS

• Begränsa den statliga miljöbilspremien till elbilar

• Inför hastighetsbegränsning för sjöfarten inom
Sveriges gränser

• Styr väganslagen till kollektiva system och en
storskalig satsning på ett nationellt cykelvägnät

• Intensifiera forskningen om hur växthusgasutsläpp
från gödsel, mark och idisslare kan minska

• Tillåt inte uranbrytning i Sverige
• Skärp säkerhetskraven på kärnkraftverk

• Hantera större anläggningar som får regionala
effekter i ett regionalt perspektiv genom ökade
• Kräv obegränsat ekonomiska ansvar för kärnkraften i
befogenheter till regionala eller nationella organ
atomansvarighetslagen
• Pröva externa köpcentrum som miljöstörande

• Sluta subventionera flygplatser och flyg
• Utveckla de differentierade farleds- och
hamnavgifterna för att stimulera energieffektiva fartyg

• Informera konsumenter om matsvinnet
• Skogsbrukets effekter på klimatet behöver
genomlysas grundlig

10

Tack!

anna.wolf@naturskyddsforeningen.se
@annachen_w

