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Overshoot Day: Global Ecological Footprint



Peak-and-decline before 2020
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• Hotet från de globala klimatförändringarna är akut

• Okonventionella fossila bränslen 

• Kärnkraften är inte en del av en hållbar framtid

• All energiproduktion, även förnybar, har en 

miljöpåverkan
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Hållbar energiHållbar energi
100 % förnybart på naturens villkor

• Minska totalt energibehov

• Satsa stort på förnybart• Satsa stort på förnybart

• Resursförbrukning inom 

hållbara ramar

DET ÄR MÖJLIGT!• DET ÄR MÖJLIGT!
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• Energiscenario från IVL Svenska 

MiljöinstitutetMiljöinstitutet

• Den svenska naturens kapacitet

• Enbart kända tekniker

Ett kti kt lt ti• Ett praktiskt alternativ



Sveriges energianvändning år 2010-2050

IVL:s energiscenario, september 2011



Tillförd energi i det svenska energisystemet år 2010-2050

IVL:s energiscenario, september 2011



Klimatinnovationer ökar takten på omställningen



Att göra
Beslut och åtgärder för 100 % förnybar energi på 
naturens villkor i Sverige till år 2050

Förnybar och hållbar energi

 Sätt mål samt ta fram en färdplan för hur Sverige ska nå 100 %Sätt mål samt ta fram en färdplan för hur Sverige ska nå 100 % 

förnybar och hållbar energi till senast år 2050

 Sätt ett delmål till 2030 på 80 % förnybar och hållbar energi

 Anta bindande krav om minst 20 % energieffektivisering i Sverige g g g

till 2020



Att göra
Beslut och åtgärder för 100 % förnybar energi på 
naturens villkor i Sverige till år 2050

Solenergi

 Sätt ett mål och möjliggör för minst 10 TWh solenergi till år 2020Sätt ett mål och möjliggör för minst 10 TWh solenergi till år 2020

Vindkraft

 Ta fram en heltäckande nationell plan för var vindkraft kan, 

respektive inte kan, placeras för att vi ska kunna nå den nationella p p

planeringsramen om 30 TWh vindkraft med så liten miljöpåverkan 

som möjligt



Att göra
Beslut och åtgärder för 100 % förnybar energi på 
naturens villkor i Sverige till år 2050

Bioenergi

 Säkerställ en ekosystembaserad skogs- och miljöpolitikSäkerställ en ekosystembaserad skogs och miljöpolitik

 Tillför medel och styrmedel för 17 % skydd

 Inför en lagstiftning som stärker den generella miljöhänsynen

H jd i i dli k bb i Hejda intensivodling av skog samt stubbrytning

 Inför stimulanspaket för hyggesfria skogsbruksmetoder



Att göra
Beslut och åtgärder för 100 % förnybar energi på 
naturens villkor i Sverige

Vattenkraft

 Anpassa vattenkraften så att Sveriges vattendrag uppnår godAnpassa vattenkraften så att Sveriges vattendrag uppnår god 

ekologisk status i enlighet med EUs vattendirektiv

Innovationer

 Sätt ett mål för att attrahera tio gånger mer privat kapital jämfört med g g p p j

i dag till kommersialisering och global spridning av innovationer



””Clean Economy Living Planet” Roland Berger Strategy Consultants for WWF (2011)Clean Economy, Living Planet , Roland Berger Strategy Consultants for WWF (2011)



www.panda.org/energyreportwww.panda.org/energyreport
www.wwf.se/energirapport
www.climatesolver.org


