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Förord

”Vindsnurror, kottar och pinnar”. Det är uttryck som har använts i debatten för att förringa möjligheterna med förnybar energi. Men verkligt utfall visar att hälften av Sveriges energianvändning
redan nu är förnybar energi. Med dessa erfarenheter och fortsatta potential har Sverige alla möjligheter att nå ett effektivt och klimatsmart samhälle med ett mål på 100 procent förnybar energi.
Fjärrvärmen har expanderat stort och idag har flertalet tätorter fjärrvärme. Biobränslen har
möjliggjort denna satsning som kan karaktäriseras som ”Den okända gröna revolutionen”. Den
inleddes i slutet av sjuttiotalet och fick riktig skjuts efter satsningen i Växjö då Överstyrelsen för
ekonomiskt försvar, ÖEF, ville se på möjligheten att konvertera en relativt stor panna till trädbränsle. ÖEF var uppenbart oroliga för landets stora oljeberoende.
Pannan var så pass stor att Växjö Energi såg det som nödvändigt att intressera bland andra
skogsägarföreningen Södra för att ta fram bränsle. Det var en pionjärsinsats, har det senare visat
sig, som visade vägen för andra fjärrvärmeverk och andra aktörer inom skogen. Under åttiotalet
uppfördes sedan flera biobränsleanläggningar i många kommuner.
I början av nittiotalet införde Sverige koldioxidskatt på fossila bränslen. Det har visat sig vara
ett bra instrument för att generellt sätta en prisnivå på koldioxidutsläpp som är tillräckligt hög för
att göra det fördelaktigare att ersätta fossila bränslen med förnybara.
Riksdagen beslutade om ännu ett förnuftigt styrmedel år 2003 – elcertifikat. Dessa har också
visat sig vara kostnadseffektiva för att få fram mer elproduktion, dessutom förnybar sådan. Sedan
certifikaten infördes har förnybar el från biokraft och vindkraft expanderat så snabbt att den snart
motsvarar närmare hälften av elproduktionen från kärnkraften. Och mer biokraft är på gång. I
centrala Stockholm bygger nu exempelvis Fortum en stor biobaserad kraftvärmeanläggning.
Det är viktigt att påpeka att fjärvärmesystemen möjliggör en effektiv elproduktion. I ett kraftvärmeverk tas så gott som all spillvärme, ca 65 procent av energiinsatsen, till vara inom fjärrvärme.
I andra länder i Europa och i andra delar av världen är detta ovanligt. Där produceras elen i kolkondenskraftverk där spillvärmen kyls bort!
Det som annars är påtagligt är den relativt snabba utbyggnaden av vindkraften och att vindkraftverken numera är så höga att flertalet uppförs på skogsmark. Det finns olika åsikter huruvida
verken är störande i landskapet eller ej. I vilket fall så växer elproduktionen i stadig takt och kommer redan under nästa år, 2014, att uppgå till minst 10 TWh.
Sverige har valt att huvudsakligen använda generella styrmedel i energipolitiken. Syftet är
att öka andelen förnybar energi, men det är upp till aktörerna att avgöra vad de vill satsa på utifrån egna förutsättningar. I de flesta andra EU-länder har man i stället gått in för någon form
av ”Feed-in-tariffer”. Dessa kännetecknas av att vissa energislag och lösningar prioriteras genom
relativt höga och långsiktiga stöd. En uppenbar risk är att det blir dyrt och knappast gynnar ef-
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fektiva energisystem. Kostnaden för elkonsumenterna i Tyskland är exempelvis 57,5 öre/kWh vid
eurokursen 8,80 kr/euro för deras motsvarighet till de svenska elcertifikaten, som under 2012 i
genomsnitt låg på ca 5,5 öre/kWh.
Författaren till denna skrift, Kjell Andersson, redogör för ett antal utredningar under årens
lopp i vilka man försökt göra prognoser för framtida energibehov. Regelmässigt visar de på alldeles
för högt energibehov. I själva verket är Sveriges energianvändning idag ungefär densamma som för
30–40 år sedan. Andelen förnybar energi är också mycket högre än i prognoserna. Det är givetvis
betydligt enklare att få en hög andel förnybart i ett mer effektivt energisystem.
Energieffektivitet är viktigt men här finns en hel del att göra som i de flesta fall också direkt
skulle leda till lägre kostnader. Sveriges etanolbilsatsning hade säkerligen lyckats bättre om man
från statsmakterna först stimulerat fram effektivare motorer. Det hade då varit billigare för den
enskilde bilägaren att välja etanol.
För att uppnå en fossilfri fordonsflotta krävs nya styrmedel och en ökad långsiktighet för drivmedelsindustrin. Det finns en uppenbar risk att nuvarande kvotplikt ligger på för låg nivå och inte
leder fram till målen. Här behövs nya politiska beslut. Sverige har nödvändig kunskap för att få ett
avsevärt mer klimatvänligt transportsystem, med fordon som har betydligt högre verkningsgrad
än dagens. Energikommittén i KSLA bedömer att det behövs en satsning på elfordon/elhybrider
som drivs med förnybar el och biodrivmedel. Det krävs när Sverige nu går vidare mot målet om
ett samhälle med 100 procent förnybar energi.
När vi nu lägger fram denna rapport finns ett helt annat kunskapsläge om de gröna näringarnas
möjligheter inom energiområdet än vid folkomröstningen om kärnkraft 1980. Sverige har idag
också goda möjligheter att kunna exportera kunskap till andra länder om hur man kan bygga ett
förnybart och hållbart energisystem.
Avslutningsvis vill vi i KSLA:s Kommitté för energifrågor passa på att tacka författaren till
ett väl utfört arbete: Tack Kjell!
December 2013
Göran Hedman
Ordförande i KSLA:s energikommitté
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Femtio procent förnybart – bäst i EU

Sverige kommer redan i år (2013) att uppnå EU-målet om 49 procent förnybar energi av energianvändningen, och i praktiken även riksdagens mål om 50 procent. EU:s förnybarhetsmål är
en bekräftelse på att politikerna nu anser att förnybar energi är en självklar del av en strategi
för ett långsiktigt hållbart energisystem – tillsammans med en teknikutveckling som ger en allt
effektivare energianvändning.
Sverige är bäst i EU på förnybar energi, men
inte bäst i världen bland utvecklade industriländer (OECD). Norge och Island, med sina
unika förutsättningar för vattenkraft och/eller
geotermisk energi, ligger fortfarande före.

Från 1970-talet till idag har andelen förnybar energi i Sverige ökat från omkring 25 procent till 50 procent. 1970 handlade det om vattenkraft (65 TWh) och bioenergi (40 TWh).
Idag har vi fortfarande samma vattenkraft (65

Förnybar energitillförsel 1970–2012
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Den förnybara energitillförseln har ökat stadigt sedan 1970-talet, och i en relativt jämn takt. Huvuddelen av ökningen
gäller ökad tillförsel av biobränslen. (Underlag: Energimyndighetens statistik, publicerad i Energiläget.)
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TWh), medan bioenergin ökat till 130 TWh
och på senare år ett tillskott av vindkraft på 8
TWh, totalt cirka 200 TWh. Den totala energianvändningen är oförändrad.

Vad menar vi med förnybar energi?
Förnybar energi är all den energi som utgår
från naturliga och kontinuerliga energikällor, och som i princip kan utnyttjas oändligt.
Ursprungskällorna är solens energi, värmeenergi från jordens inre, geotermisk energi, och
gravitationsenergi i form av tidvatten. Solens
energi kan utvinnas direkt som el och värme,
eller indirekt via biologiska system (bioenergi).
Det är också solen som är upphovet till vattenkraft, vindkraft och vågkraft. Även utnyttjandet av ytliga värmelager via värmepumpar är
indirekt solenergi, men benämns ibland felaktigt geotermisk energi.
Det finns en del diskussioner om var gränsen ska dras mellan förnybart och icke förnybart. Svaren är inte alltid självklara, och diskussionen kan lätt leda in i ofruktbara sidospår:
• Ska man räkna med värmepumpars frivärme, d v s den energi som tas upp ur berg, mark
eller vatten i ett värmepumpsystem? Enligt
EU:s förnybarhetsdirektiv ska denna energi
räknas med när det gäller småskaliga system,
men inte när det gäller de storskaliga system
där man återvinner värme för fjärrvärmenäten,
t ex från avloppsvatten eller spillvärme med
låg temperatur. Traditionellt har vi i Sverige
sett värmepumparna som en teknik för energieffektivisering och frivärmen räknas inte in i
energiförsörjningen för bostadsuppvärmning,
och därmed inte heller i den nationella energitillförselstatistiken.
• Ska man räkna med avfall? EU:s regelverk
säger att man till förnybart kan räkna med 50
procent av den energi som utvinns från hushållsavfall. Men i svenska mätningar har vi
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konstaterat att det är närmare 60 procent av
energiinnehållet som är av biogent ursprung.
Här finns en underskattning.
• Hur ska man se på torv? Torvutredningen
definierade torv som ”ett långsamt förnybart
biomassebränsle”, men EU inkluderar inte torv
bland de energikällor som får räknas in i andelen förnybar energi. Torvlagren tillväxer, med
solens hjälp, med ett antal TWh per år. Innebär
det att vi kan betrakta motsvarande mängd
torvenergi som förnybar?
• Hur ska man räkna tillförseln? Var ska systemgränsen sättas för bioenergi? Vi tycker det
är självklart att vi mäter olja vid oljekällan, det
vill säga hur mycket råolja som pumpas upp.
Men vi tycker inte att det är självklart att de
biodrivmedel som vi ersätter dieseloljan eller
bensinen med ska mätas vid råvarukällan – etanol och biodiesel bokförs i statistiken först när
produkterna lämnar fabriken. All biomassa som
är råvara för ett biobränsle, vare sig det är fast,
flytande eller gasformigt, borde rimligen räknas
med som tillförd primärenergi på samma sätt
som råoljan.

Vad karaktäriserar förnybar energi?
Karaktäristiskt för förnybara energikällor är att
de är arealkrävande och att det krävs insatser
för att samla in och/eller koncentrera energiflödet. Det kan finnas en negativ påverkan i landskapet men i allmänhet går det att återställa
effekten. Man kan riva en vattenkraftdamm,
ta bort ett vindkraftverk eller avbryta skogsbruk i ett område. Det ”naturliga” tillståndet
återinträder efter en tid. Förnybara energislag
ger sällan oåterkalleliga ingrepp i naturen. Ett
undantag skulle kunna vara om man bedriver
ett ohållbart jord- eller skogsbruk för biobränsleproduktion och därmed orsakar markförstöring, t ex genom erosion.
Man ska emellertid ha i minnet att vårt
”naturliga” landskap till mycket stor del är ett
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kulturlandskap, påverkat av mänsklig aktivitet
som jordbruk med odling och betesdrift, skogsbruk, renbete, vattendammar m m. Förnybar
energiproduktion kan vara en del av ett sådant
kulturlandskap.
Karaktäristiskt är också att förnybara energikällor är decentraliserade till sin natur. De
förekommer i många små enheter i alla delar av
landet, på de platser där naturförutsättningarna
är som bäst. Samtidigt finns det också inom
förnybar energi en strävan att utnyttja stordriftens fördelar, exempelvis genom att anlägga
vindkraftsparker.
Vattenkraftverk kan givetvis bara placeras
vid lämpliga fall eller genom att man dämmer
upp forsande vattensträckor. För vattenkraften
finns alltså ett moment av monopolisering som
kan ge enskilda företag vinster. När det gäller
bioenergi gäller att markägarna har en motsva-

rande kontroll, men det handlar om ett mycket
stort antal utspridda ägare. För vindkraft gäller ännu större friheter att utnyttja vinden där
den blåser. Råvaran är i princip fri, och det råder stor flexibilitet att söka vindrika lägen och
komma överens med markägare.
De förnybara energikällornas karaktär gör
att de öppnar för många nya aktörer inom energibranschen, och att de därmed bryter upp
gamla centraliserade strukturer och oligopol.
Teknikutvecklingen kan göra att enskilda konsumenter i allt högre grad kan producera sin
egen förnybara energi.

Miljökonflikter kring förnybar energi
Förnybar energi är inte utan miljökonflikter.
Utbyggnaden av vattenkraften, som till en början var okontroversiell, mötte efterhand allt mer

Förnybar energi i Sverige
Förnybart energislag

Produktion idag

Potential

Årlig variation

Biobränslen

140 TWh

250 TWh

skog: –
åker: +/- 20%

Vattenkraft

68 TWh

70 TWh

+/- 20%

8 TWh

> 30 TWh

+/- 10%

0,2 TWh

> 30 TWh

+/- ?%

Vindkraft
Direkt solenergi

Produktion: Senaste års värde eller för vattenkraft normalårsproduktion.
Potential: För bioenergi utgår vi från Svebios potentialberäkning 2008.* För vattenkraft räknar vi med att den fastlagda politiken gäller, annars finns en potential på 120 TWh. För vindkraft är planeringsmålet 30 TWh, men det
finns mycket större möjligheter att producera – begränsningar sätts av balansering/lagring och användning under
låglastperioder. Detsamma gäller för solenergi. Summan av alla fyra kategorierna blir >380 TWh. Dagens svenska
energianvändning är cirka 400 TWh, men borde med energieffektivisering kunna sänkas med minst 50 TWh.
Variation: Eftersom bioenergin i skog är lagrad i ved kan den tas ut oberoende av den årliga tillväxten, medan energi
från annuella och perenna åkergrödor kan ge olika utbyte beroende på skördeutfall. Vattenkraftsproduktionen har
under de senaste 20 åren varierat mellan 50 och 80 TWh. Vindkraften har kortsiktigt mycket stor variation (blåsigt/
lugnt), men är på årsbasis ganska stabil. Detsamma gäller solenergin (dag/natt), men här är det relevanta måttet
hur mycket solenergi man kan få ut vissa tider på året, t ex i mars–april eller september–oktober.
*) Svebio: Rapport om potentialen för bioenergi – tillgång användning, mars 2008.
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motstånd från naturvården och andra motstående intressen. Det ledde till att utbyggnaden
avbröts och att fyra av de stora älvarna sparades
från utbyggnad (se vidare sidan 12).
Energiuttag från skogen görs normalt i samband med ordinarie avverkning. Det betyder att
energiuttaget inte leder till någon ytterligare
miljöpåverkan. Men samtidigt får biobränsleproduktionen dela på den allmänna kritik som
finns mot moderna skogsbruksmetoder. För att
reglera skogsbrukets miljöpåverkan finns dels
skogsvårdslagstiftningen, dels certifieringssystem som FSC och PEFC. Lagstiftningen och
certifieringen ska garantera att skogsbruket bedrivs uthålligt, att det finns ett skydd för naturvärden som nyckelbiotoper, vattendrag och
våtmarker, etc. Det kan ändå uppstå konflikter,
exempelvis när man hugger nära bebyggelse där
de boende vant sig vid ”sin skog”.
Bränsleuttaget av grot från en slutavverkning upplevs i regel positivt av det rörliga friluftslivet. Skörd av stubbar har däremot mött
motstånd från miljöorganisationer. Men i stort
finns i Sverige en förståelse hos allmänheten

för skogsbruket och skogsnäringens betydelse,
och en vana att leva med ett aktivt brukande
av skogen.
Vindkraften är en företeelse som för många
bryter mot det man är van vid. Det finns ett
brett och allmänt stöd för vindkraften som en
miljövänlig energikälla. Men samtidigt uppstår
ofta konflikter med boende vid enskilda lokaliseringar av vindkraftverk. Ett särskilt problem är att motsättningarna ofta rör kvalitativa
faktorer som hur man upplever landskapet.
Kommunerna har ett stort ansvar i samrådsförfarandet inför etableringar av vindkraft.
Så länge solenergin är en liten energikälla
finns inga liknande konflikter, men på längre
sikt kan stora mängder solceller också upplevas
som en störning i den bebyggda miljön.
Sammanfattningsvis kan sägas att eftersom
de förnybara energikällorna är areella till sin
karaktär och tar plats i landskapet ökar risken
för konflikter när den totala användningen av
förnybara energislag ökar. Samtidigt sker en
tillvänjning. Den förnybara energin uppfattas
som en naturlig del av det nya landskapet.

På vintern när det behövs mycket värme hämtas skogsbränslen från vältorna i skogen. Skyddspapp högst upp på
vältan motverkar återfuktning av den sommartorra bränsleråvaran. Foto: Göran Hedman.
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Utvecklingen från 1970-tal till 2010-tal

Vad ligger bakom den snabba utvecklingen av förnybar energi i Sverige? Hur såg man på 1970-talet på möjligheterna att utnyttja förnybar energi? Är det politiken eller marknaden som har drivit
fram denna utveckling?
I kort sammanfattning har förnybar energi utvecklats så här i Sverige sedan 1970-talet:
• Intresset för förnybar energi i modern
tappning väcktes i samband med oljekriserna
på 1970-talet och i anslutning till den häftiga
debatten om kärnkraft som startade i början av
1970-talet.
• I ett första skede satsade man i första hand
på forskning och utveckling, samt stöd till konvertering av oljeeldade pannor till fasta bränslen, i första hand inhemska som torv, bark och
träflis. Även småskalig fliseldning uppmuntrades.
• Under senare delen av 1980-talet hölls
utvecklingen tillbaka av fallande oljepriser.
Samtidigt fullföljdes forskning och utveckling,
men utan att industrin utnyttjade resultaten för
kommersialisering.
• Utbyggnaden av fjärrvärmen spreds till allt
fler kommuner och de i huvudsak kommunala
energiföretagen satsade allt mer på inhemska
bränslen. Sågverken kunde sälja sina biprodukter, bark och spån, till värmeverken och skogsägarföreningarna började leverera skogsbränslen.
• År 1991 infördes koldioxidskatt, som
senare kom att höjas i flera steg. En inhemsk
pelletsindustri växte fram och administrativa
hinder för utnyttjande av biobränslen togs bort.
Under 1990-talet ökade användningen av biobränslen i fjärrvärmen kraftigt samtidigt som
fjärrvärmen byggdes ut.

Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution

• Biokraft stöttades först med investeringsstöd och vindkraften stöttades genom investeringsstöd och vindkraftsbonus. Från 2003
stöttades all förnybar elproduktion genom elcertifikatsystemet.
• Förnybara drivmedel gavs stöd genom
skattebefrielse, först för enskilda pilotprojekt,
därefter genom generell skattebefrielse.
• Under början av 2000-talet ökade användningen av bioenergi med 3–4 TWh per
år. Samtidigt växte vindkraften procentuellt
mycket kraftigt, särskilt efter 2010. Även småskalig vattenkraft gynnades av elcertifikaten.
Solenergi var fortfarande beroende av direktsubventioner, som dock visade sig vara ett opålitligt styrmedel eftersom reglerna flera gånger
ändrades.
• Värmepumpar har fått allt större betydelse
för uppvärmning av småhus. De utgör en hybrid mellan förnybar och icke-förnybar teknik.
Vilken miljöeffekt de har i energisystemet beror på hur den el som driver värmepumparna
produceras.
Under 40-årsperioden har förnybar energi
gått från att vara ”alternativ energi” till att bli
etablerad teknik, vilket endast vattenkraften
betraktades som omkring 1970, tillsammans
med viss användning av bioenergin i skogsindustrin. Småskalig vedeldning har hela tiden
varit en viktig förnybar energikälla för bostadsuppvärmning, men har i mycket liten grad uppmärksammats av myndigheterna.
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Det finns fortfarande potential att bygga ut vattenkraften, men de stora orörda älvarna är skyddade i
Miljöbalken som nationalälvar. Foto: Göran Hedman.

Förnybar energi har gått från att svara för en
fjärdedel av Sveriges energiförsörjning till att
stå för halva energiförsörjningen. Det har haft
stor betydelse för Sveriges försörjningstrygghet
och handelsbalans, har gett positiva effekter på
sysselsättningen och haft positiva regionalekonomiska effekter. Det har också varit en viktig
orsak till att Sverige under perioden minskat
utsläppen av växthusgaser.

Vattenkraften – färdigutbyggd
förnybar energi?
När förnybar energi har diskuterats under de
senaste fyra decennierna har man ofta inte talat

om vattenkraft. Vattenkraften har dock under
hela denna period legat med i energibalansen
som en trygg grund för elförsörjningen i landet.
Vattenkraften ger idag 65 TWh (+/- 15 TWh
beroende på tillrinningens variation från år till
år) och står normalt för knappt halva elproduktionen. Produktionskapaciteten har ökat under
de senaste åren på grund av ökad nederbörd.
Klimatförändringar kan komma att förstärka
den effekten.
Vattenkraften byggdes snabbt ut i landet från och med 1906, då beslut togs om att
bygga Trollhättans vattenkraftverk, och 1908
då staten inrättade Kungl. Vattenfallsstyrelsen.
Utbyggnaden i norr var särskilt omfattande efter andra världskriget. Med tiden ökade motståndet mot att forsar och fall tämjdes, och i
oktober 1961 träffades ”freden i Sarek”, som
innebar att Vattenfall och naturvården kom
överens om utbyggnad och stopp för utbyggnad
i övre Lule älv kring nationalparkerna. Därefter
utbröt den stora striden om Vindelälven, som
avgjordes efter dramatiska förvecklingar i riksdagen under slutet av 1960-talet. Utbyggnad
och reglering av Vindelälven avfördes slutgiltigt från dagordningen när Olof Palme tillträtt
som ny statsminister och partiledare 1970.1
Därmed stoppades i praktiken fortsatt storskalig utbyggnad av vattenkraft i Sverige, och de
fyra outbyggda stora älvarna (Torne, Kalix, Pite
älv och Vindelälven) sparades. Striderna kring
enstaka mindre fall och älvsträckor fortsatte
under lång tid, men genom 1986 års naturresurslag fick de stora älvarna och många andra
sträckor ett stärkt skydd. År 1992 förklarades
de fyra stora älvarna som nationalälvar på förslag av planminister Görel Thurdin, ett skydd
som idag garanteras i Miljöbalken.

1. Om striderna kring vattenkraften kan man läsa i Vattenkraften, staten och de politiska partierna av Evert Vedung och Magnus
Brandel, Bokförlaget Nya Doxa, Falun 2001.
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Framväxten av bioenergin
i Sverige

perioder. Framför allt har man underskattat tillgången på och
användningen av konventionella trädbränslen från skogsbruSom framgår av diagrammet på ket och skogsindustrin, liksom möjligheterna att använda olika
sidan 7 är den stora tillväxten av avfallsbränslen. Istället betonades under de inledande skedena
förnybar energi i Sverige sedan odling av energigrödor, främst salix.
1970-talet främst en fråga om
Förklaringen till detta kan vara:
• Att man gärna vill se en utveckling av ny förnybar tekökad användning av bioenergi.
Vindkraft har först under de nik och därför underskattar mindre spektakulära befintliga
senaste åren blivit en faktor att tillgångar och enklare tekniska lösningar – ”lågt hängande
räkna med, liksom ”naturvärme” frukter”. Det kan här också finnas ett intresse från forskare
från värmepumpar och ett hit- och vissa företag att få del av forskningsmedel kring ny teknik.
tills blygsamt tillskott av sol• Att man velat undvika en råvarubas som kan uppfattas
energi. Ny småskalig vattenkraft som konkurrerande med befintlig skogsindustri. Den etableger också, jämfört med bioener- rade industrin, inklusive facket, har i olika utredningar och i
gi, ett marginellt tillskott.
opinionsbildningen därför motarbetat denna typ av bioenergi.
Tillväxten för bioenergi har
Utvecklingen av bioenergin hotades under 1980-talet av
blivit mycket större än de flesta kraftigt fallande oljepriser. Regeringen hade lovat att genom
utredare och prognosmakare beskattning hålla priset på oljan uppe, men detta fullföljdes
räknat med. Bedömningarna inte. Att biobränsleanvändningen trots allt överlevde och uthar underskattat bioenergins vecklades hade flera skäl. Ett var att sågverken kunde tjäna
framtida tillväxt under alla tids- pengar på att sälja sina biprodukter som bränsle. Ett annat var
att det inom Södra Skogsenergi utvecklades ett nytt upplägg
för skogsflisproduktionen som gav högre och jämnare kvalitet
på skogsflisen. Ett tredje skäl var introduktionen av rökgaskylning, en innovation utvecklad av Fagersta Energetics, som
innebar att man kunde ta ut upp till 25 procent mer energi ur
ett fuktigt bränsle genom att återvinna energi ur rökgaserna.
Under en period på 1980-talet var den stora frågan den
statliga regleringen av användning av skogsindustrins biprodukter. Regleringen skedde via § 136A i Byggnadslagen, och
innebar att värmeverk måste få tillstånd av regeringen för att
få använda biobränsle över en viss volym. Reglerna överfördes
1987 till Träfiberlagen och avskaffades 1991 för träfiberråvara
allmänt och 1993 för sågspån och kutterspån. För att skydda
spånskiveindustrin diskuterades också införandet av en spånskatt.
Under den här perioden kan man tala om att bioenergin
bromsades samtidigt som den befintliga industrin skyddades
Skogsägarna har haft stort intresse av med speciallagstiftning.
Omsvängningen av synen på bioenergi kom först sedan
att utveckla marknaden för biobränslen, eftersom det ger nya inkomstmöj- man på vetenskaplig grund kunde visa på stora potentialer för
ligheter. Foto: Göran Hedman.
bioenergi. Grunden lades av forskare vid Lantbrukshögskolan
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(SLU) som under 1990-talet kunde presentera
allt bättre underlag och kalkyler för potentialen
för skogsbränslen.
Inför den energiproposition som lades 1991
tydliggjordes skillnaderna mellan biobränslenas förespråkare och motståndarna inom skogsindustrin. Genom den blocköverskridande uppgörelsen mellan den socialdemokratiska regeringen och mittenpartierna (Ingvar Carlsson,
Bengt Westerberg, Olof Johansson) kan man
säga att politikerna tog ställning för bioenergiförespråkarnas linje och öppnade vägen
dels för investeringsstöd till biobränslebaserad
kraftvärme, dels stöd för energiskogsodling.
I anslutning till skatteuppgörelsen samma år
lanserades också den svenska koldioxidskatten. Som en del av uppgörelsen tillsattes också
Biobränslekommissionen.
Uppgörelsen kan i efterhand ses som ett
genombrott. Kraftvärmestödet resulterade i en
rad anläggningar som demonstrerade att tekniken fungerade väl även utanför skogsindustrin,
där den överlevt och utvecklats även under perioder med billig olja. Koldioxidskatten gav en
snabbt växande marknad för biobränslen för
uppvärmning. Och Biobränslekommissionen
kom genom sina analyser att ge en fast grund
för framtida bedömning av bioenergins potential.

Vindkraftens utbyggnad
Vindkraftens utveckling under perioden kan
beskrivas i tre skeden:
• Forskning och utveckling med stora aggregat under 1980-talet.
• Utbyggnad av enskilda projekt och kooperativ under 1990-talet, med stöd av miljöbonus.
• Storskalig utbyggnad efter 2003 med stöd
av elcertifikatsystemet.
Vindkraften lanserades som en av flera tänkbara förnybara energikällor under 1970-talet i
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samband med kärnkraftsdebatten. Optimismen
var stor bland kärnkraftsmotståndarna, medan
kraftföretagen i huvudsak var kallsinniga.
Politikerna såg till att det anslogs forskningsmedel, och dessa satsades framför allt på ett par
mycket stora försöksanläggningar; Vattenfalls
anläggning vid Näsudden på Gotland och
Sydkrafts anläggning vid Maglarp i Skåne.
Kraftföretagen tog tacksamt emot de statliga
stödpengarna, men valde att inte gå vidare
med vindkraft på egen hand. Vindkraftverket
i Maglarp var med sina 3 MW på sin tid världens största och drevs mellan 1982 och 1993,
varefter det revs.
Vindkraft blev under de kommande åren
främst ett intresse för privata entusiaster och
kooperativ. Ett stort antal projekt genomfördes under 1990-talet med avsevärt mindre effekter – ofta var vindkraftverken på 200–300
kW och de flesta levererades av danska företag.
Företagen organiserades inom SERO (Sveriges
Energiföreningars Riksorganisation), som också bedrev en aktiv vindkraftsrådgivning. År
1991 infördes ett investeringsbidrag på 25 procent, som senare höjdes till 35 procent. Från
1994 ersattes detta stöd av en miljöbonus, som
till en början var 7,2 öre/kWh, men som stegvis
höjdes i relation till elskatten, för att slutligen
bli 18,1 öre/kWh. Vindkraften ökade kraftigt
procentuellt, men utgjorde fortfarande en försvinnande liten del av elproduktionen. År 1997
producerades 0,2 TWh. Bonusen ersattes 2003
av elcertifikatsystemet.
Genom elcertifikaten fick vindkraften ett
15-årigt stöd för varje ny anläggning, och detta
satte fart på utvecklingen. Ett stort antal nya
aktörer kom in på marknaden och nu utvecklades allt större vindkraftverk, på 2–3 MW.
Man började anlägga vindkraftsparker, och de
allt högre verken gjorde det möjligt att utnyttja
vinden även i inlandslägen och då även i skogsmark. Från 2003 till 2012 ökade vindkraftspro-
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Vindkraft byggs idag ofta i gruppstationer med flera aggregat. Foto: Göran Hedman.

duktionen från 0,6 till 7,1 TWh. Från att ha
varit ett marginellt komplement har vindkraften blivit en elproduktionsform att räkna med.

Vad man trodde då och hur det blev
Det kan vara av intresse att se hur man under
olika skeden bedömt möjligheterna att utnyttja
och utveckla förnybar energi. En längre genomgång med genomgång av ett antal dokument finns i bilagan till denna rapport.
I sammanfattning visar genomgången:
• Före den första oljekrisen 1970 fanns inget
intresse för förnybar energi. På 1960-talet var
den allmänna bedömningen att energianvändningen skulle öka snabbt – för elanvändningen
räknade man med en exponentiell tillväxt med
6–7 procent per år vilket gav en total förbrukning på upp mot 500 TWh vid sekelskiftet
2000. Biobränslen i form av ved nämndes
knappast och sågs som en energiform på väg ut
ur energiförsörjningen.
• Efter oljekriserna och i samband med
den uppflammande kärnkraftsdebatten lyftes förnybara energikällor fram för oljeersättning och som alternativ till kärnkraft.
Kärnkraftsmotståndarna hyste stora förhoppningar om den alternativa tekniken, medan

kärnkraftsförespråkarna tonade ner möjligheterna. Man ser mycket stora skillnader i bedömning mellan olika aktörer och generellt
underskattar de statliga utredningarna de potentialer som senare visat sig vara möjliga att
utnyttja. Det gäller inte minst konventionella
biobränslen.
För oljeersättning satsade man först främst
på torv och kol, men med tiden växte bränsleflis
fram som ett huvudalternativ. Stora förhoppningar knöts till energiskogsodling.
• De statliga myndigheterna och utredarna
behöll en försiktig – för att inte säga pessimistisk – bedömning av potentialen för förnybar
energi ända in på 1990-talet. Det framgår
t ex av Energikommissionens rapport 1995
och Nuteks underlag till utredningen. Detta
trots att man under tiden fått fram betydligt
säkrare underlag och utvecklat tekniken. För
biobränslen fanns exempelvis ett säkrare underlag genom Biobränslekommissionens rapport 19922 och den forskning som bedrevs av
SIMS (Skog-Industri-Marknad-Studier) vid
Lantbruksuniversitetet. Under tiden hade även
en kommersiell vindkraftsindustri växt fram i
Danmark. (För den historiska utvecklingen, se
vidare Bilaga 1, sidan 62.)

2. Biobränslen för framtiden, SOU 1992:91.
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Faktorer som stimulerat investeringar i förnybar
energi
Sveriges oljeberoende
Vid den första oljekrisen 1973 hade Sverige ett
oljeberoende kring 80 procent. All denna olja
var importerad, eftersom Sverige saknar egna
oljekällor. Oljekrisen 1973 var både en pris-

chock och en försörjningschock. Regeringen
förberedde bensinransonering. De kraftiga
prishöjningarna på olja medverkade till den
ekonomiska krisen under de följande åren.
Genom den andra oljekrisen 1979/80 förstärktes insikten om att samma förhållanden som
1973 fortfarande gällde.
Politikerna och allmänheten blev genom
oljekriserna medvetna om Sveriges utsatta läge
när det gällde energiförsörjningen, och en rad
åtgärder vidtogs.
• Staten inrättade en oljeersättningsfond,
som gav bidrag till konvertering av oljepannor
till inhemska bränslen, torv och flis, men också
till kol.
• Staten ökade beredskapslagringen av olja.
Detta skedde i internationell samverkan mellan
länderna i IEA, International Energy Agency,
som inrättades som motpol till de oljeproducerande ländernas kartell OPEC.
• Den snabbt ökande produktionen av kärnkraft kom till stor del att användas för elvärme,
som ersatte oljebaserad uppvärmning i befintliga och nya småhus.
Oljeersättning blev också ett starkt argument för att utveckla förnybar, inhemsk energiproduktion. Det kom framför allt att gynna
utvinning av torv och tillvaratagande av biobränslen från skogsindustrin. Man forskade
också kring storskalig solvärme och årstidslagring av värme.
Oljekrisen 1973 visade tydligt på Sveriges och Västvärldens stora oljeberoende. Oljepump i Kansas, USA.
Foto: Kjell Andersson.

Alternativ till kärnkraft
Parallellt med oljeersättningen startade kärnkraftsdebatten. Kärnkraften kritiserades kraftigt av flera politiska partier och av den svenska
miljörörelsen. Centerpartiet, som vid denna tid
var största borgerliga oppositionsparti, krävde
en omprövning av den svenska kärnkraftspolitiken och ett stopp för vidare utbyggnad.
Valet 1976 var ett utpräglat kärnkraftval och
frågan var en dominerande komponent i svensk
inrikespolitik under flera årtionden. En energikommission tillsattes för att utreda frågorna
kring Sveriges energiförsörjning och kärnkraftens framtid. Kärnkraftolyckan i Harrisburg
våren 1979 ledde till beslut om folkomröstning
som genomfördes i mars 1980.
Opponenterna mot kärnkraft hade starka
motiv att söka andra alternativ. Detta blev en
stark drivkraft för att utveckla det man då i
allmänhet kallade ”alternativa energikällor” – i
praktiken förnybara energikällor.
När riksdagen efter folkomröstningen 1980
fastställde att kärnkraften skulle avvecklas till
2010 var detta en stark signal till att utveckla
förnybara energialternativ.
I de blocköverskridande energibeslut som
styrde energipolitiken mellan 1990 och 2009
var en central komponent att kärnkraften skulle
avvecklas i den takt som eleffektivisering och
alternativ elproduktion kunde göra en avveckling av reaktorer möjlig.

Klimatomställning och försurningen
Insikten om att förbränning av fossila bränslen ger utsläpp av koldioxid som riskerar att
ge klimatförändringar växte under 1980- och
1990-talet. Sverige utformade en klimatpolitik
och gjorde genom Kyotoprotokollet ett åtagande att reducera utsläppen, först i relativa tal,
sedan som en absolut minskning av koldioxid-
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utsläppen. Utredningar tillsattes, och åtgärder
föreslogs.
Sedan slutet av 1960-talet fanns en debatt
om att införa skatter och avgifter på utsläpp
och sätta pris på utsläppen. En föregångare
var Erik Dahméns bok Sätt pris på miljön
som utkom 1968. Dahmén var professor vid
Handelshögskolan i Stockholm och var den
förste svensk som diskuterade miljöfrågan ur
ett ekonomiskt perspektiv. Genom att låta
förorenaren betala för sin negativa påverkan
skulle samhällsekonomiskt mer rationella
beslut fattas och marknadsekonomin kunde
användas som hävstång för miljöförbättring.
Miljöavgiftsutredningen föreslog 1989 miljöskatter på svaveloxider, kväveoxider och koldioxid.
Förslagen präglades, förutom av den nyväckta klimatfrågan, av tidens stora debatt vid
sidan av kärnkraftsdebatten: försurningsdebatten. Försurningen av mark och vatten hade
uppmärksammats i slutet av 1960-talet av forskaren Svante Odén vid Lantbrukshögskolan.
Försurningen orsakades framför allt av nedfall
av svaveloxider från förbränningen av olja och
kol, och en dominerande andel av nedfallet i
Sverige härrörde från andra europeiska länder,
som Tyskland (Öst och Väst), Storbritannien,
Polen och Tjeckoslovakien. Men också de inhemska utsläppen uppmärksammades och politiken ledde till kraftiga reduktioner av utsläppen genom att man tog bort det mesta av svavlet
i eldningsoljan och beskattade svavelinnehållet
i bränslena.
Både försurningsdebatten och klimatdebatten hade fokus på de negativa effekterna av att
använda fossila bränslen, främst olja. Den indirekta effekten var att förnybara bränslen, främst
trädbränslen, gynnades.
Klimatpolitiken fick ytterligare fokus genom FN:s klimatkonvention, som antogs vid
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Förbränningen av fossila bränslen ger inte bara klimatpåverkan. Den orsakar också svåra hälsoeffekter. Bilden är
från Beijing 12 januari 2013, då halten av luftföroreningar nådde rekordnivå. Foto: Kjell Andersson.

miljömötet i Rio 1992, genom Kyotoavtalet
1997 och 2007–2009 genom EU:s samlade
klimat- och energipolitik. En mycket viktig
beståndsdel blev den europeiska handeln med
utsläppsrätter.

Peak oil – stigande oljepriser
Under de allra senaste åren har ett nytt moment
kommit in i debatten och förstärkt motivbilden.
Medan man tidigare främst betonat det starka
beroendet av oljeimport, risken för prischocker
och politiska störningar, samt oljans negativa
miljöeffekter (luftföroreningar, försurning och
klimateffekter), har man även börjat oroa sig
för att oljan fysiskt håller på att sina och att
oljeutvinningen nått ett maximum från vilket
den bara kan minska. Teorin om peak oil har
fått fäste, även om det finns delade meningar
om när nedgången i tillförsel börjar. Vissa menar att vi är mycket nära eller redan har passerat ”peaken”, medan andra ifrågasätter teorin.
Slutsatsen av peak oil är att priset på olja obön-
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hörligt kommer att stiga när konkurrensen om
den återstående oljan ökar. Också detta är ett
starkt motiv för att satsa på förnybar energi.
Från 2007 har de snabbt stigande oljepriserna blivit ett allt starkare motiv för satsningen på
framför allt förnybara biobränslen. Detta oberoende av om man instämmer i peak oil-teorin
eller inte. Den stora prisuppgången beror inte,
som vid 1970-talet oljekriser, på politisk oro,
utan är en ren marknadseffekt. Oron bland
köparna av olja har förstärkts av att prisuppgången blivit bestående – vi tycks få räkna med
ett oljepris över 100 dollar/fat under överskådlig
tid, något som experter på oljemarknaden inte
trodde skulle vara möjligt för några år sedan.

Kretsloppstänkande
Som en del av den miljöpolitiska debatten har
teorier och modeller för kretsloppstänkande
lanserats och fått stort genomslag. Tanken är
att byta ut linjära processer mot kretsloppsprocesser så långt det är möjligt, och bygga dessa
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på förnybara resurser. Konsekvensen av detta
tänkande är att man försöker minska exploateringen av ändliga resurser, försöker hålla tillbaka eller minska flödet av material från geosfären
till biosfären och atmosfären, återvinner resurser och minimerar avfallsflöden genom att sluta
kretsloppen. En del av denna strategi har varit
att skapa bättre kretslopp mellan stad och land
och att utnyttja lokala resurser. Avfallshantering
och vattenhushållning har också varit centrala
komponenter. Kretsloppstänkandet har lyft upp
de areella näringarnas roll i energiförsörjningen
på bekostnad av exploatering av ändliga resurser som fossila bränslen. Kretsloppstänkandet
har ofta varit kopplat till lokalt utvecklingsarbete och kommunal planering, t ex som en
del av Agenda 21 som startade med miljömötet i Rio 1992 och Rio-deklarationen. Även
Brundtland-kommissionens formulering av
hållbar utveckling har haft stor betydelse.
En bakomliggande tanke i kretsloppstänkandet är att förnybara resurser och förnybara
energikällor är en del av naturliga kretslopp,
som inte skapar samma miljöproblem som
exploatering av resurser ur geosfären eller industriella kemikalier. Ett exempel är att biomassa är biologiskt nedbrytbar utan giftiga
restprodukter. Radioaktivt nedfall orsakat av
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har dock inneburit restriktioner för askåterföring när man

använder skogsflis i delar av Svealand och södra
Norrland.

Andra motiv för förnybar energi
Det finns en rad andra motiv för förnybar energi än ökad nationell självförsörjning, miljöfaktorer och stigande priser. Här är några:
• Hållbarhet som ett värde i sig. Oberoende
av om det lönar sig eller om det ger bättre miljö
kan man anse att det har ett värde att utnyttja
långsiktigt hållbara energikällor. Det skapar ett
robustare samhälle där man inte löper samma
risker att drabbas av yttre störningar.
• Regional utveckling och företagsutveckling. Eftersom förnybar energi finns tillgänglig
överallt, i Sverige i hela landet, ger en utveckling av förnybar energi en mer balanserad ekonomisk utveckling och ger arbetstillfällen och
företagsutveckling med en positiv regionalpolitisk profil.
• Ett decentraliserat energisystem har vissa
fördelar framför ett centraliserat, som närhet
mellan produktion och förbrukning och lokal
självförsörjning.
• Möjlighet för energianvändare att själva
producera sin energi, exempelvis genom el- eller värmeproduktion från egen solenergi- eller
bioenergianläggning.

Slutsats
Satsningen på förnybar energi är inte enbart en del av klimatpolitiken. Det finns ytterligare en rad
motiv och argument för att öka användningen av förnybar energi: försörjningstrygghet, säkerhet,
hållbarhet, regional utveckling m m.
Det kan också finnas ett långsiktigt motiv att basera samhällets tekniska system på förnybara
resurser, d v s på resurser som inte ”tar slut”.
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Det politiska stödet för förnybar energi

Förnybar energi har generellt haft ett starkt politiskt stöd, med reservation för att detta stöd inte
fick riskera basindustrins behov av råvara och billig elkraft. Detta politiska stöd har uttryckts i ett
antal parlamentariska utredningar och propositioner, som ofta grundats på energiuppgörelser
över blockgränsen. Exempel är energiuppgörelsen 1990/91 mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet och energiuppgörelsen 1997 mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Vänsterpartiet. Vid de här tillfällena har beslut tagits om mål, styrmedel och forskningsinsatser.
Under de tidigare skedena av utvecklingen, slutet av 1970-talet och 1980-talet, gavs stöd i första hand i form av riktade subventioner, typ stöd
för pannkonvertering från oljeförbränning till
torv- och biobränsleeldning. Medel anslogs direkt över statsbudgeten eller via oljeersättningsfonden. Omfattande stöd gavs också till forskning och utveckling, administrerat av särskilt
inrättade myndigheter, som NE (Nämnden
för energiproduktionsforskning) och senare
Statens Energimyndighet och Nutek.
Från 1990-talets början arbetade man allt
mer med generella styrmedel. Koldioxidskatten
infördes 1 januari 1991 efter att förslag utarbetats av Miljöavgiftsutredningen. Skatten kom
att differentieras mellan industrin och andra
sektorer redan 1991, och kom senare att höjas
kraftigt i omgångar, inte minst efter förslag
från Skatteväxlingskommittén. År 2003 infördes elcertifikatsystemet för att stimulera ny
förnybar elproduktion. Det har ersatt tidigare

direktstöd till biobränslebaserad kraftvärme
och riktad stöd till vindkraft (vindkraftsbonus). Biodrivmedel stimulerades genom skattebefrielse, befrielse från både energiskatt och
koldioxidskatt, vilket har samma effekt som
koldioxidbeskattning. Skattebefrielsen gällde
först enskilda projekt, men kom från 2005 att i
praktiken bli generell för samtliga biodrivmedel
och producenter.
De socialdemokratiska regeringarna arbetade gärna med direkta subventioner till kommunala projekt – först med så kallade Lokala
investeringsprogram (LIP), senare omdöpta till
Klimatinvesteringsprogram (Klimp). Parallellt
med de generella styrmedlen förekom fortfarande riktade stöd, t ex konverteringsbidrag
till fastighetsägare med oljeuppvärmning och
direktverkande elvärme, och stöd till solvärme
och solceller. Idag finns sådant direktstöd till
solceller och biogas.

Slutsats
Det politiska stödet till förnybar energi har varit relativt konsekvent och långsiktigt. Stödet
har varit förankrat i det politiska mittfältet genom blocköverskridande överenskommelser.
Styrmedlen har gått från att vara selektiva och riktade till att bli allt mer generella och marknadsstyrande.
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Hur de politiska målen för förnybar
energi formulerats
1970-talet var en tid av omprövning inom energipolitiken. Politiken förflyttades från ett läge
som präglades av...
• ständigt ökande användning av billig, importerad olja,
• förväntan på en kommande atomålder med
riklig tillgång på billig el,
• ett högenergisamhälle, där energiförbrukningen ökade exponentiellt, ofta uttryckt
i procent per år (5–7 procent), med mycket hög
framtida energiförbrukning,
• och inget intresse för förnybar energi, förutom en tynande användning av biobränslen,
... till ett läge där...
• tillgången på importerad olja var osäker,
och priset ökade,
• kärnkraften ifrågasattes av forskare, politiker och en växande miljöopinion,
• insikten växte om att man måste hushålla
med energin, och räkna med en balanserad
framtida användning,
• och allt mer förlita sig till förnybara och
helst inhemska energiresurser.
Omprövningen skedde inom loppet av ett
fåtal år. Den var inte total. Motsättningarna
i energipolitiken kvarstod, men förskjutningen i perspektiv var betydande i alla läger.
Energikommissionen 1976–1978 under ledning
av Postverkets generaldirektör Ove Rainer var
under ett par år, vid sidan av riksdagen, tid-

ningarnas debatt- och ledarsidor, och en strid
ström av debattböcker, den arena där diskussionerna fördes. Efter att det digra betänkandet remissbehandlats lade folkpartiregeringen i
mars 1979 fram en proposition om energipolitiken.3 Energiministern hette Carl Tham.
Från att förnybar energi varit frånvarande
i liknande dokument vid början av 1970-talet
hade förnybar energi nu blivit en central del av
energipolitiken. Redan i tredje stycket i propositionens sammanfattning skriver regeringen:
”... de närmaste årtiondena kommer att utgöra
ett övergångsskede mot en kommande epok när uthålliga, helst förnybara och inhemska energikällor
med minsta möjliga miljöpåverkan svarar för huvuddelen av vårt lands energiförsörjning...”.4
Formuleringen kom att återkomma i många
framtida energipropositioner. I energipropositionen 1991 skrev man t ex att energisystemet
skulle ”i största möjliga utsträckning grundas
på varaktiga, helst inhemska och förnybara energikällor”.
I ord var Carl Tham 1979 redo att måla upp
en vision av en kommande epok med alltmer förnybar energi. I sak var han mer försiktig. Jämfört
med förslagen från Energikommissionen drog
han ner förväntningarna och bidragen från biobränslen, vindkraft och solvärme och räknade
upp bidraget från kol.

3. Riktlinjer för energipolitiken, regeringens proposition 1978/79:115.
4. Prop. 1978/79:115, sammanfattning – ”Propositionens huvudsakliga innehåll”.
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Industrin och den förnybara energin

Den svenska industrins syn på förnybar energi kan ses ur flera
perspektiv.

• Näringslivets allmänna syn på energifrågan har präglats dels av en
önskan att säkra tillgång på billig energi för att klara den internationella konkurrensen, dels av synen på kärnkraftsfrågan, där man
aktivt deltagit i opinionsbildningen för denna energikälla.
• De stora elproducenterna, Vattenfall, Sydkraft (numera E.on)
och de stora kommunala bolagen var traditionellt verksamma inom
vattenkraft, och engagerade sig senare i utbyggnaden av kärnkraften. De kom därmed att få en negativ eller splittrad inställning till
förnybar energi, vid sidan av vattenkraften.
• En mindre men växande del av industrin har själva producerat
nytillkommande förnybar energi. Det gäller framför allt företag
inom skogsnäringen, som producerar biobränslen och biokraft, men
på senare tid även elproducenter som producerar vindkraft och producenter och distributörer av biodrivmedel. Inte förrän under senare år har denna del av industrin haft någon påverkan på industrins
allmänna inställning till förnybar energi.
När man tar del av remissyttranden, rapporter och debattinlägg från industrins företrädare genom åren kan man notera en
skeptisk eller nedvärderande inställning till förnybar energi, och
en motsvarande positiv syn på främst kärnkraft, men också andra
traditionella energislag. Industrin har exempelvis i allmänhet haft
en positiv syn på utbyggnad av ett naturgasnät.
Det är symptomatiskt att tidningen Dagens Industri för första
gången anordnade en konferens om industrin och förnybar energi
2012 efter att under många år haft allmänna energikonferenser med
industrin som målgrupp, där de traditionella energislagen spelat
den dominerande rollen.

Genom att bygga allt större och allt högre vindkraftverk har det blivit möjligt att
etablera vindkraft även i skogslandskapet. Foto: Göran Hedman.
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Det har inte gjorts mycket forskning kring
detta tema. Ett par undantag är Inga Carlmans
doktorsavhandling från 1990, Blåsningen –
svensk vindkraft 1973 till 1990 5, och Mikael
Ottossons doktorsavhandling från 2011 som

sammanfattas i skriften Skogsindustrin och
Energiomställningen 6.
Bägge avhandlingarna visar att den etablerade industrin haft mycket svårt att ta till sig
den framväxande förnybara energitekniken.

Exempel 1

Vindkraften och svensk industri
Det är ett faktum att inget svenskt företag valt
att producera vindkraftverk, och att de försök
som gjorts att etablera sådana svenska företag har misslyckats. Inga Carlman skriver om
detta i sin avhandling. Hon visar med stöd i
ett stort antal intervjuer med personer verksamma inom kraftindustrin hur företagen såg
på vindkraften som energikälla.
De stora kraftföretagen tog tidigt ställning mot vindkraften och tonade ned dess
betydelse. Det främsta argumentet var att
vindkraft bara skulle kunna ge ett marginellt
tillskott eftersom vindkraftverken var så små
jämfört med de produktionsanläggningar
företagen arbetade med (kärnkraftverk, kondenskraftverk).7 Man framhöll också förväntade höga kostnader för den producerade elen,
dock ofta grundat på begränsat och osäkert
underlag.
När man från politisk nivå anslog betydande belopp för utveckling av vindkraft
ställde företagen upp och genomförde projekten. Men man satsade inga egna pengar.8
Tvärtom kan man säga att de etablerade stora kraftföretagen och tillverkande företagen

(Vattenfall, Sydkraft, Saab, Götaverken m fl)
tog hand om forskningspengarna. De berörda
teknikerna engagerade sig i projekten, men
företagen såg ingen fortsättning och gjorde
inte heller något för att vidareutveckla vindkraften inom sina företag. Det hela stannade
vid två stora fullskaleprototyper vid Maglarp
och Näsudden. Sverige fick ingen vindkraftindustri och kraftföretagen fortsatte att inta
en avvaktande hållning. I Carlmans intervjuer
sägs rent ut att man uppfattade vindkraften
som ett rent partipolitiskt påbud och att man
såg den som ett hot mot kärnkraften.9 Ett
annat argument som användes var att man
ansåg att beslut om vindkraft vilade mer på
känslomässig grund än på kunskap.
Produktionen av vindkraftverk kom istället att utvecklas inom medelstora företag i
Danmark och utbyggnaden i Sverige togs
om hand av mindre aktörer, t ex privata kooperativ, små bolag och enskilda personer.
Vindkraften i Sverige blev under de första
åren snarare en gräsrotsrörelse än en industriell verksamhet.

5. Carlman, Inga: Blåsningen – Svensk Vindkraft 1973 till 1990, Geografiska Regionstudier Nr 23, Uppsala 1990
6. Ottosson, Mikael: Skogsindustrin och energiomställningen, Forskning i fickformat, Stockholm 2011.
7. Carlman, sid 188.
8. Carlman, sid 187.
9. Carlman, sid 189.
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Exempel 2

Skogsindustrin och bioenergin
Mikael Ottosson visar på ett tydligt sätt hur
skogsindustrin som bransch ändrat sin syn på
biobränslen från skogen som energikälla. Han
skriver så här:
”På mindre än två decennier har Skogsindustriernas position i relation till skogens
användning svängt på ett remarkabelt sätt. I
slutet av 1980-talet hävdade organisationens
företrädare att förhoppningarna om att öka
uttaget av biobränslen från skogen var baserade på en politisk övertro. De menade till och
med att det var ’helt verklighetsfrämmande’.
Under andra halvan av 2000-talet första decennium hade de svängt och proklamerade
att de ville se politiska krafttag för att öka produktionen av bioenergi.”10
Vad som inträffat under tiden var att bioenergi blivit en viktig del av skogsindustrins
affär. Man levererade allt mer bränsle till fjärrvärmesektorn, använde allt mer biobränsle för

Varför har vi inte en stark exportindustri för förnybar energi?
Sverige är ledande på att använda förnybar
energi med modern teknik. Ändå har vi inte
en stark exportindustri inom förnybar energi.
De större biobränslepannorna byggs av finska,
danska, tyska och österrikiska bolag. De vindkraftverk som byggs är tillverkade av danska,
tyska och amerikanska bolag. Solcellerna kommer från Kina och Tyskland. Tekniken för pelletsproduktion kommer främst från Tyskland,
Österrike, Schweiz och Danmark.

sina egna processer och framställde ”grön el”
som man kunde få bra betalt för med stöd av
elcertifikatsystemet.
Under de tidigare åren av bioenergins utveckling såg skogsindustrin och framför allt
massaindustrin den ökande efterfrågan på
biobränslen som ett hot och en konkurrent
om skogsråvaran, som skulle driva upp priset
på massaveden. En annan industrigren som
motsatte sig användningen av biobränslen
var spånskiveindustrin, som fick en direkt
konkurrens om sin råvara när pelletsindustrin
växte fram.
Sågverken var däremot positiva – de
fick bättre betalt för sina biprodukter. Även
skogsägarna var positiva eftersom de fick avsättning för ytterligare råvara. Följden var att
skogsägarföreningarna och Domänverket/
Sveaskog och andra skogsägare engagerade
sig till förmån för bioenergin.

Det finns en hel del mindre och medelstora
företag som gör mindre värmeverk och pannor, närvärmecentraler, flishuggar och annan
utrustning för bränsleberedning. Det finns ett
antal konsultföretag som arbetar med bioenergi
och systemlösningar. Det finns flera starka företag inom biogas.
Men huvudintrycket är ändå att de svenska
företagen inte har en marknadsposition som
motsvarar Sveriges starka marknadstillväxt och
andel förnybar energi.

10. Ottosson, sid 11–12.
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Exempel 3

Solcellerna som hamnade i Tyskland och sedan i Kina
Staten har genom åren satsat en hel del forskningsmedel på att utveckla solenergi. I det
första skedet handlade det mycket om årstidslagring av solvärme och man byggde ett
antal stora varmvattenlager, både under jord
och ovan jord, kopplade till stora solfångarfält. I ett senare skede kom pengar att satsas
på utveckling av solceller. Flaggskeppet i den
forskningen var utvecklingen av tunnfilmsolceller vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala.
Tekniken bedömdes allmänt som mycket
lovande, men när den var färdig för kommersialisering fanns det inga svenska företag
som var beredda att ta över stafettpinnen
från forskarna. Regeringen och myndigheterna gjorde betydande ansträngningar för
att försöka förmå svenska storföretag att gå

Vad är orsakerna till att det blivit så här?
Här är några förslag till tolkningar:
• De etablerade svenska storföretagen trodde inte på förnybar energi och avstod från att
genomföra långsiktiga satsningar inom området (se exemplen ovan).
• Sverige har relativt få medelstora företag
och familjeföretag som kunde fylla tomrummet. Det finns undantag, t ex Bruks, Hotab,
Malmbergs, Jernforsen.
• Några storföretag har blivit stora leverantörer av komponenter, t ex SKF av kullager till
vindkraftverk och Alfa-Laval av värmeväxlare
till biodrivmedelsindustrin och till fjärrvär-
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in och starta produktion av de nya solcellerna.
Men i slutändan blev det ett tyskt företag som
tog hand om tekniken – Qcells. Tillverkningen
hamnade därmed i östra Tyskland och Sverige
gick miste om en industri för förnybar teknik.
Tyvärr är inte historien slut där. Trots en
mycket expansiv tysk marknad för solceller,
stödd av mycket generösa feed-in-tariffer,
kunde det tyska bolaget inte konkurrera med
import av solceller tillverkade i Kina. Qcells gick
i konkurs våren 2012 och i slutet av september
samma år meddelades att konkursboet tagits
över av Hanergy, ett kinesiskt företag som är
ledande inom förnybar elproduktion inom
vattenkraft, vindkraft och sol-el. Forskningen
ska vara kvar i Uppsala, men tillverkningen
hamnar sannolikt helt och hållet i Kina.

men. Ett annat exempel är ABB som kan erbjuda lösningar kring kraftöverföring, styrning
och ”smarta elnät”, centrala systemlösningar
när andelen intermittent förnybar elproduktion
ökar.
Inom bioenergisektorn, som dominerat tillväxten av förnybar energi under de senaste 30
åren, kan man notera följande:
• Bioenergi handlar mer om system än om
nya tekniska lösningar. Ofta tillämpar man sedan länge känd teknik.
• Bioenergin bygger ofta på teknik från andra etablerade branscher. En biobränslepanna är
inte så olik en fossilbränslepanna. Pelletering av
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bränsle är i grunden samma teknik som pelletering av foder.
• Sveriges generella styrmedel skapade en
stor marknad, som kunde utnyttjas av pannoch kraftverkstillverkare från andra länder
(Tyskland, Österrike, Danmark, Finland).
• Sverige har haft och har fortfarande väsentligt mindre exportstöd än flertalet konkurrentländer.
• Användarsidan består till stor del av kommunala bolag som begränsas i sin expansion av
kommunallagen.
• Bioenergin är fortfarande inte en kärnverksamhet för skogsindustrin.
Inom ett nytt område, den snabbt växande
marknaden för biodrivmedel och fordon för
biodrivmedel, finns däremot en möjlighet för
svenska företag. På denna marknad finns, särskilt när det gäller tunga fordon, världsledande
svenska företag som idag utvecklar bioenergilösningar. Liknande potential finns inom biogas.
Finns det politiska faktorer eller effekter av
styrmedlen som kan förklara den svaga företagsutvecklingen?
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En möjlig förklaring är att de generella styrmedlen har bidragit genom att de inte tillräckligt uppmuntrat nya och annorlunda tekniska
lösningar, utan i första hand uppmuntrat till
utnyttjande av de billigaste lösningarna. Detta
har varit till fördel ur ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv, men det har å andra
sidan missgynnat nya tekniska lösningar med
potential på längre sikt.
Ett annat problem kan vara att man inte
funnit bra lösningar på implementering och
kommersialisering av forskningsresultat. Det
finns en stor medvetenhet om problemet, hur
man ska kunna föra nya idéer genom de ”dödens dalar” som ligger mellan labb, demonstrationsanläggning, första kommersiella anläggning och marknadsintroduktion. Många olika
lösningar har introducerats, men fortfarande
finns det brister.
Riksrevisionen har i sin utvärdering av
klimatforskningen (Rapport 2012:2) visat att
svensk klimat- och energiforskning ger bra resultat i form av vetenskapliga publiceringar och
beviljade patent, men man har inget sätt att
mäta genombrott på marknaden för nya produkter.
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Sundsvall 1969 och 2007. Före fjärrvärmeintroduktionen orsakade röken från hundratals skorstenar och förbränningsanläggningar allvarliga luftföroreningar i staden, särskilt kalla vinterdagar. Idag är nästan alla hus anslutna
till fjärrvärmesystemet och luften har förbättrats avsevärt. Foton: Torbjörn Bergkvist/Sundsvall Energi.

Andra aktörer
Kommunerna har spelat en central roll
Det är lätt att tro att utvecklingen för mer förnybar energi bara varit ett resultat av statens
initiativ och åtgärder – genom statliga utredningar, propositioner, riksdagsbeslut och myndigheters agerande. Parallellt med den centrala
energipolitiken har det även funnits ett starkt
lokalt och regionalt spår. Ofta har kommuner
och landsting gått före och drivit på utvecklingen.
Redan 1977 antogs en lag om kommunal
energiplanering. Avsikten var att alla kommuner skulle utforma planer för tillförsel, distribution och användning av energi. Planerna blev
ofta starten på ett lokalt arbete med att bygga
upp fjärrvärme baserad på förnybara bränslen.
Men också åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken, bygga cykelbanor m m. Lagen gäller
fortfarande.

Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution

Med finska Suomussalmi som förebild
förklarade sig Övertorneå 1980 som Sveriges
första ekokommun. Efter några år fanns det
femton ekokommuner och 1995 bildade 20
kommuner Föreningen Sveriges ekokommuner. Ekokommunernas mål var att förena ekonomisk utveckling och ekologisk balans. Bland
de åtgärder som vidtogs fanns ofta åtgärder för
att skynda på energiomställningen.
Efter miljömötet i Rio 1992, där man antog
Riodeklarationen och handlingsprogrammet
Agenda 21, startades ett arbete i alla kommuner för att förverkliga denna agenda lokalt.
Kommunerna utsåg agenda 21-samordnare och
engagerade ofta hela den kommunala förvaltningen i arbetet.
Nätverket Klimatkommunerna startade
2003 och liknar på många sätt ekokommuner-
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Stockholms stad och Storstockholms Lokaltrafik (SL) har
varit föregångare när det gäller att upphandla miljöfordon för biodrivmedel – främst etanolbussar och etanolbilar. Foto: Ylva Nordin.

na, även om fokus i första hand är på åtgärder
för att reducera klimatpåverkan. Här finns de
största kommunerna Stockholm, Göteborg och
Malmö med ytterligare ett 30-tal kommuner
och regioner.
I kommunerna finns också kommunala energirådgivare, som fått stöd av staten i olika
former genom åren.
Kommunerna har haft en avgörande roll för
utbyggnaden av fjärrvärme och konverteringen
från fossila bränslen till biobränslen. De har i
de flesta fall verkat genom egna energibolag
och ofta genom dessa kunnat ta långsiktiga
beslut om investeringar, t ex i kraftvärmeverk.
Kommunerna har också haft en avgörande roll
för att utveckla en avfallshantering som tar vara
på och återvinner förnybara resurser.
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Som upphandlare har kommunerna kunnat
driva fram utveckling av miljövänlig teknik. Ett
bra exempel är de upphandlingar som gjorts på
trafikområdet. SL, Storstockholms Lokaltrafik,
gjorde 1990 den första stora beställningen av
etanolbussar av Scania. Stockholms kommun
ledde den stora upphandling 2001 av flexifuelbilar som öppnade upp E85-marknaden och
innebar lanseringen av den första storsäljande
flexifuelbilen Ford Focus. Linköpings Tekniska
verken har på ett avgörande sätt drivit på utvecklingen av biogas och Göteborg Energi
är föregångare för termisk förgasning av biomassa. Falkenbergs kommun har via sitt energibolag varit föregångare för både vindkraft
och solenergi. Kungsbacka kommun har via
Ekstahus utvecklat teknik för kombinerad sol-
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och pelletsvärme. Kristianstads kommun har
varit föregångare när det gäller pelletseldning,
kraftvärme och biogas. Exemplen är otaliga.
Staten har på olika sätt stöttat kommunernas energiomställning. Med slagordet att bygga
”det gröna folkhemmet” anslogs pengar till lokala investeringsprogram (LIP) 1998–2002
och till klimatinvesteringsprogram (Klimp)
2003–2008. Åtgärderna har slutförts fram till
2012. Totalt anslogs 8 miljarder från staten,
vilket kompletterades med ännu större insatser av kommunerna. Utvärderingar visar att
åtgärderna gett reduktion av klimatgaser med
1,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter, och att LIP
gav en energiomställning på 3,5 TWh (förnybar energi och effektivisering).11

Företagen i branschen
På samma sätt som kommunerna och de kommunala energi-, avfalls- och trafikbolagen
i många fall har drivit på utvecklingen, har
enskilda företag tagit initiativ och varit föregångare. Det har ofta varit företagen, snarare
än forskningen, som kommit med avgörande
nya idéer och tekniska lösningar.
Det finns ingen samlad bild av denna utveckling. Vi ger här ett par exempel från bioenergisektorn, som haft stor betydelse för effektiviteten i branschen.
• Genom rökgaskondensering kan man ta
vara på huvuddelen av den energi som tidigare
gick ut genom skorstenen i form av varma rökgaser. Tekniken går ut på att återvinna ångbildningsvärmen genom kondensering och utvecklades av företaget Fagersta Energetics i början
av 1980-talet. Tekniken tillämpas idag allmänt
inom de svenska värmeverken och ger mycket
effektivt utnyttjande av bränslets energivärde.

• Tekniken att torka grot i avlägg vid skogsbilsvägarna och skydda grothögen med papper
utvecklades vid Södra Skogsenergi. Tekniken
har gett torrare bränsle och därmed högre energivärde till lägre kostnad. Metoden är idag
standard för grothanteringen.

Forskningens roll
Det har genom åren satsats relativt stora belopp på forskning och utveckling av förnybar
energi. Nivåerna kan inte jämföras med de stora
satsningar som i tidigare skede, i fast penningvärde, lades på kärnkraftsteknik. Ända fram
till de senaste åren har de globala satsningarna
på forskning kring förnybar teknik varit mycket
mindre än satsningarna på konventionell teknik
som kärnkraft och fossila bränslen (se IEA:s
sammanställningar).
Har forskningen haft avgörande betydelse
för utvecklingen av förnybar energi i Sverige?
Svaret är att forskningen haft betydelse,
men inte varit den starkast drivande faktorn.
Politiska mål och åtgärder omsatta i starka generella styrmedel har sannolikt haft större betydelse, tillsammans med konkreta åtgärder i
företagen och i kommunerna.
Det går samtidigt att ge flera exempel där
forskningen haft stor betydelse:
• Den forskning som bedrevs inom projektet SIMS (Skog-Industri-Marknad-Studier)
vid lantbruksuniversitetet under 1990-talet om
potentialer för bioenergi hade avgörande betydelse för att politikerna skulle kunna införa
starka styrmedel för att öka användningen av
förnybara bränslen.
• Den forskning som under lång tid bedrivits kring energiskog/salix har gett ett helt nytt
odlingssystem för biobränslen på åkermark.

11. Naturvårdsverket hemsida.
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• Forskning och utveckling kring värmepumpar har gett teknisk utveckling som idag
har stor betydelse för utvecklingen på värmemarknaden.
• Forskningen kring tunnfilmsolceller har
haft stor betydelse, även om frukterna av forskningsinsatserna inte kommit svenska företag
till del.
• För den framtida utvecklingen är det sannolikt att forskningsinsatser kring vågenergi
kan komma att få stor betydelse även för den
kommersiella utvecklingen.
• De betydande anslag som getts till forskning kring biodrivmedelsproduktion från cellu-

losa har ännu inte lett till kommersiellt genombrott. För att detta ska kunna ske krävs tydliga
långsiktiga styrmedel. Om dessa genomförs
kan man se en framgångsrik samverkan mellan
forskning, företagsamhet och politik.
Det finns säkert fler exempel. Men det finns
också många exempel på forskning som inte
gett förväntad utdelning.
Det är värt att notera att en betydande del
av forskningsanslagen används för att kartlägga
risker, exempelvis för näringsförluster och kväveläckage vid uttag av skogsbränslen eller risker
för fågellivet vid vindkraft. Den typen av forskning har indirekt bidragit till utvecklingen.

Slutsats
Sammantaget är slutsatsen att utvecklingen inte i första hand varit forskningsdriven, men att
forskning i vissa fall haft stor betydelse, och att forskning stödjer utvecklingen. Forskning är också
viktig för att identifiera miljöeffekter för att kunna utveckla miljömässigt bra metoder.

Skogsbränsle från gallringsskog utgör en hittills dåligt outnyttjad potential för biobränsleproduktion.
Foto: Göran Hedman.
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Argument mot förnybar energi

Det har hela tiden funnits de som på olika sätt ifrågasatt satsningar på förnybar energi – inte
bara i näringslivet. Vilka har deras argument varit?

• Ekonomi. Ett ofta använt argument har varit
att förnybar energi är för dyr, eller åtminstone
dyrare än konventionella energislag som olja, kol
och kärnkraft. Argumentet har förlorat i kraft
efter oljeprisuppgången och med de sjunkande
kostnaderna för förnybar energi. Konsekvensen
av argumentet är att förnybar energi alltid är
en kostnad för samhället och företagen, och
att den alltid kräver subventioner. Ett annat
ekonomiskt argument som särskilt används om
bioenergin, är att efterfrågan på skogsbränsle
innebär en konkurrens om råvaran som höjer
priset på råvaran för skogsindustrin och därmed
hotar konkurrenskraft och arbetstillfällen.
• Otillräckligt utvecklad teknik. Förnybar
teknik anses vara otillräckligt utvecklad, och
kräver mer forskning och utveckling innan den
kan introduceras i större skala. Argumentet har
också förlorat i kraft, inte minst sedan förnybar
energiteknik blivit en del av ”cleantech”, men
fortfarande är det många som påstår att förnybar energi kan användas i stor skala först sedan
den är ”färdigutvecklad”. Konsekvensen av det
här argumentet är att man alltid kan satsa på
mer forskning, men inte på marknadsstyrmedel.
• Otillräcklig tillgång. De förnybara energislagen anses ge för små bidrag till energiförsörjningen. Vindkraft har t ex ansetts bara
kunna ge ett ”marginellt tillskott”. Argumentet
är svårare att använda nu när förnybar en-
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ergi ger hälften av Sveriges energiförsörjning.
Samtidigt används det fortfarande flitigt när
det gäller elförsörjningen, där ingenting anses
kunna ersätta kärnkraften.
• Otidsenliga energikällor. Argumentet har
främst använts mot bioenergi, som anses vara
ett energislag som hör gårdagen till. En variant
på detta argument är att förnybara energikällor inte är tillräckligt koncentrerad energi och
därför alltid kommer att förlora mot mer koncentrerade fossila bränslen.
• Förlöjligande. I sin mest extrema form
har kritiken mot förnybar energi varit att förlöjliga de förnybara energislagen, inte minst
genom språkbruket. Bioenergi har beskrivits
som ”kottar och pinnar” (associerar till fattigfolks insamling av ved förr), vindkraft kallas
för vindsnurror (”snurrig teknik”), etanoldrift
kallas för ”att köra med sprit i tanken” o s v.
Dagens Nyheters artikelserie om biobränsle i
början av 1997 är det mest slående exemplet.
Artiklarna illustrerades med bilder på vedtravar
på Stockholms kajer under krigsåren.
• En variant på detta argument är att man
säger att intresset för förnybar energi, liksom
kärnkraftsmotståndet, bygger på känsloargument, medan stöd för etablerade energikällor
står för kunskap eller saklighet. Om det här
argumentet kan man säga att det finns starka
känslor knutna till argumentationen både för
och emot förnybar energi.
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Efter energiuppgörelsen i februari 1997 skrev Dagens Nyheter en rad ledare och krönikor om energifrågan, samtliga
illustrerade med bilder på traditionell vedhantering. Sammanlagt åtta sådana här bilder av ”bioenergi” publicerades
av DN:s ledarredaktion under februari och mars 1997. En av bilderna ledsagas av texten: ”Bilderna från 1940-talets
vedhantering i Stockholm berättar något om en tid som inte är alltför avlägsen och ger liv åt det lite suddiga begreppet ’bioenergi’.” Källa: Lennart Ljungblom, personligt arkiv.
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Förnybar energi och subventioner
Ett argument mot förnybar energi som ofta
återkommer är att de här energikällorna inte
skulle klara sig utan subventioner. Argumentet
har flera underförstådda komponenter:
• Förnybar energi uppfattas som självklart
dyrare än annan energi och speciellt konventionell energi, som fossila bränslen och kärnkraft.
Om detta kan sägas att åtskillig förnybar energi
idag kan konkurrera med de fossila energikällorna. Det gäller t ex biobränslen. Priset på pellets ligger idag långt under världsmarknadspriset på råolja och konvertering från eldningsolja
till pellets är ofta företagsekonomiskt lönsamt
utan subventioner. Man får inte blanda ihop
pris och kostnad. Kostnaden för att pumpa upp
olja kan vara lägre än kostnaden för att samla
ihop biobränslen, men oljepriset kan ändå vara
högre eftersom priset sätts på en marknad och
bestäms av tillgång och efterfrågan.
• Man uppfattar det också som om förnybar
energi kommer att alltid vara och förbli dyrare
än fossil energi. Det är naturligtvis inget axiom.
Förnybar energiproduktion är idag i ett tidigt
utvecklingsskede och kostnaderna reduceras
genom teknikutveckling och lärande. För de
fossila bränslena går utvecklingen i motsatt
riktning, med ökande obalans mellan utbud
och efterfrågan som på sikt höjer priset.
• Man ger underförstått sken av att de etablerade energislagen, som vattenkraften, de
fossila energikällorna och kärnkraften, alltid
stått på egna ben och inte subventioneras eller
subventionerats av staten. Inget kan vara mer
felaktigt.

Vattenkraften gavs statligt stöd med förmånliga lån via den statliga Vattenkraftslånefonden,
som inrättades 1919 och som gav lån till låg
ränta, med tre års amorteringsfrihet och därefter avbetalning under 40 år. Lån gavs för två
tredjedelar av anläggningskostnaden. Ett liknande stöd gavs för kraftledningsutbyggnad via
Kraftledningsfonden, inrättad 1918.12
Kärnkraften stöttades kraftfullt, först genom mycket omfattande forskningsanslag,
därefter direkt via statsbudgeten. Så sent som
i slutet av 1980-talet anslogs investeringsmedel för byggandet av Vattenfalls kärnkraftsanläggningar direkt över statsbudgeten.
Kärnkraftsföretagen kunde emittera obligationer som köptes av AP-fonderna och löpte
med förmånligt låg ränta, på samma sätt som
pensionsmedlen användes för att finansiera
miljonprogrammet för bostäder. Kärnkraftens
riskkostnader begränsas genom internationella
konventioner och genom att huvudägarna inte
kan göras ansvariga för konsekvenser av olyckor, utan att dessa riskkostnader enbart belastar
driftsbolagen. Även för hanteringen av det högaktiva avfallet har staten i praktiken begränsat
kärnkraftsföretagens ansvar.
Olje- och kolindustrin har däremot utvecklats på marknaden. I Sverige ges inga direkta
subventioner till fossila bränslen, frånsett att
de stora användarna i energitung industri inte
betalar likvärdiga energi- och miljöskatter jämfört med andra samhällssektorer. Globalt är
dock subventionerna till fossila bränslen mycket
större än subventionerna till förnybar energi.
Det gäller inte bara u-länder och oljeproducerande länder, utan även industriländer. USA ger
som exempel mycket stora skatteförmåner till
sin olje-, kol- och naturgasindustri.

12. Nordisk Familjebok, andra upplagan, band 31, spalt 858, Stockholm 1921.
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Sverige med förnybar energi – ett starkare Sverige

Omställningen av energisektorn till ökad andel förnybar energi har haft flera positiva effekter.

Importen av fossila bränslen har kunnat hållas nere, utsläppen av klimatgaser har minskats
och sysselsättning och företagsutveckling har
skapats i alla delar av Sverige.
Effekterna är inte uteslutande ett resultat av
den ökade andelen förnybar energi. Även den
fortgående energieffektiviseringen och användningen av kärnkraft har haft del i de två första
effekterna. Det gäller framför allt för perioden
fram till mitten av 1980-talet. För tiden efter
1990 är den snabba tillväxten av förnybar energi en huvudorsak till de positiva trenderna.

Förnybar energi gav minskad import
av fossila bränslen
Bruttoanvändningen av olja och oljeprodukter låg 1970 på 350 TWh, vilket motsvarar
ungefär 30 miljoner ton. Hela volymen måste
importeras eftersom Sverige saknar oljekällor.
Användningen av olja har minskat med nästan
hälften till 190 TWh år 2010. Den inhemska
slutanvändningen av olja var dock bara omkring
112 TWh. Mellanskillnaden utgörs bland annat av olja för icke-energiändamål (asfalt, plast
m m), bunkring av utrikes sjöfart och flyg, förluster vid raffinering, etc.
Importen av kol ökade under 1980-talet,
då många pannor och värmeverk konverterade
från olja till kol, men har därefter minskat och
ligger nu kring 25 TWh/år. Naturgas introducerades i Sverige vid mitten av 1980-talet och
nu används 10–15 TWh/år.
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Oljeimporten har alltså minskat med drygt
150 TWh sedan 1970-talet och fossilbränsleimporten har minskat med knappt 150 TWh.
Ett oljepris på 110 dollar/fat, som är dagens
världsmarknadspris på olja, ger ett pris i svenska kronor på 4 500 kr/kubikmeter (dollarkurs
6,50 kr). Det går 100 000 kubikmeter olja på
en TWh. Det betyder att den minskade oljeimporten på 150 TWh är en ekonomisk vinst för
Sverige på 67,5 miljarder kr. Om Sverige haft
samma oljeimport som 1970 hade vi alltså haft
67,5 miljarder sämre handelsbalans idag.
Förklaringar till den minskade oljeimporten är dels att kärnkraft ersatt oljekondens för
elproduktion, dels att biobränslen och elvärme
ersatt olja för uppvärmning och att biodrivmedel under senare år ersatt fossila drivmedel.
Eftersom den totala energianvändningen
är i stort sett oförändrad sedan 1970-talet kan
man se alla förändringar som växling mellan
energislag. De stora förändringarna, förutom
den minskade oljeimporten med 150 TWh, är
att kärnkraften tillkommit med 50–70 TWh
och att bioenergin ökat med 100 TWh. Om
den nuvarande bioenergianvändningen istället
skulle ske med olja skulle det ge en oljeimport
för Sverige på omkring 45 miljarder kronor per
år.
Den kraftigt minskade importen av olja
har säkert gjort att Sverige bättre klarade att
hantera oljeprisuppgången 2007–2008 och den
ekonomiska krisen 2009 än de ekonomiska
kriser som utlöstes av oljeprischockerna 1973
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Under perioden 1990–2012 har Sveriges BNP i reala termer ökat med 57 procent. Samtidigt har klmatgasutsläppen
minskat med 20 procent. Det betyder att koldioxidutsläppen per BNP-krona minskat med 49 procent sedan 1990.
Eftersom befolkningen dessutom stigit med en miljon invånare har klimatgasutsläppen per BNP per capita mer än
halverats. Bioenergitillförseln har samtidigt mer än fördubblats. Källor: Energimyndigheten, Naturvårdsverket och
Ekonomifakta.

och 1979. Förutom den direkta effekten på
handelsbalansen finns positiva effekter inom
näringslivet genom att pengar som annars gått
till oljeimport nu stannat inom landet och skapat företagsutveckling och sysselsättning i den
interna ekonomin (se vidare nedan).
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Förnybar energi minskar klimatgasutsläppen
Utsläppen av koldioxid har också minskat kraftigt sedan 1970-talet, i takt med att den samlade användningen av fossila bränslen minskat.
Sverige har också klarat sitt åtagande enligt
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Det är viktigt att lämna kvar
grov död ved i skogen i samband med avverkningarna
för att gynna den biologiska
mångfalden.
Foto: Göran Hedman.

Kyotoprotokollet med bred marginal. Det
svenska målet var efter ”bördefördelning” att vi
tilläts öka utsläppen av klimatgaser med 4 procent mellan 1990 och 2008–2012. Riksdagen
antog ett mål om att istället minska utsläppen
med 4 procent.
Riksdagens mål kommer att överskridas
kraftigt. För 2012 låg utsläppsnivån 20 procent
under utsläppen 1990.
Huvuddelen av utsläppen är energirelaterade
och kopplade till användning av fossila bränslen för el- och värmeproduktion, transporter
och industriella processer. En av de största
förändringarna som inträffat under perioden
är konverteringen av bränsleanvändningen i
fjärrvärmesektorn, från fossila bränslen till biobränslen. En annan förändring är utfasningen
av eldningsolja i uppvärmningen av småhus. En
tredje förändring är att fossila bränslen ersatts
av biobränslen i skogsindustrin. På senare år har
även en viss, men än så länge begränsad, konvertering i transportsektorn bidragit.
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På tillförselsidan är den största förändringen
att bioenergin ökat med 70 TWh sedan 1990.
Att omvandlingsprocessen tog fart omkring
1990 har samband med att koldioxidskatten
beslutades detta år. Man visste då inte att 1990
också skulle bli utgångspunkt för beräkningar
av klimatutsläpp enligt en klimatuppgörelse i
Japan sju år senare.
Det ska noteras att den ökade användningen
av bioenergi inte skett på bekostnad av kollagret
i skog och mark. Vi har inte reducerat koldioxidutsläppen genom att ta av det naturliga kolkapitalet. Sveriges netto för kolflöden från och
till skog och mark (det som i klimatpolitiken
bokförs som LULUCF – Land Use, Land Use
Change and Forestry) har hela tiden varit positivt och ligger på i stort sett oförändrad nivå,
och kompenserar för drygt halva utsläppet från
alla andra sektorer.
Det är alltid riskabelt att använda kontrafaktiska resonemang – men låt oss ändå göra
en enkel kalkyl över vad som kunnat ske med
klimatutsläppen ”om vi inte använt bioenergi”.
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Klimatgasutsläpp om vi inte använt biobränslen
Om vi inte hade använt en ökad mängd biobränslen hade vi istället behövt använda andra
bränslen för motsvarande behov. Vi räknar med att dessa bränslen måste ha varit fossila bränslen som olja, kol och naturgas.
Användningen av biobränslen har ökat från drygt 40 TWh per år under 1970-talet till knappt
140 TWh idag. Vi antar att hela denna tillkommande användning av bioenergi istället hade skett
med fossila bränslen.
För att beräkna mängden tillkommande bioenergi utgår vi från en normalnivå på 1970-talet. Medelvärdet för användningen av bioenergi åren 1970–1979 var enligt tillgänglig statistik
42,3 TWh.13 Låt oss för enkelhetens skulle säga 43 TWh. Vi summerar därefter all användning av
bioenergi över denna nivå åren 1980–2012.14 Den totala ökade användningen är under dessa år
1 461 TWh ”ny bioenergi”. Det är nästan exakt lika mycket som den ”underliggande bioenergi”
på 43 TWh/år i 33 år – 1 419 TWh.
Låt oss anta att den ökade användningen av bioenergi istället till 50 procent skett med
eldningsolja, till 25 procent med kol och till 25 procent med naturgas. Kol ger ett utsläpp på
327 000 ton CO2 per TWh, olja ger 274 000 ton CO2 per TWh och naturgas ger 203 000 ton CO2
per TWh. Vi får då följande utsläpp:
Från 731 TWh olja
Från 365 TWh kol
Från 365 TWh naturgas
Totalt

200 miljoner ton CO2
119 miljoner ton CO2
74 miljoner ton CO2
393 miljoner ton CO2

Det här motsvarar mellan sex och sju års utsläpp av klimatgaser i Sverige, eftersom utsläppen
på senare år legat kring 60 miljoner ton per år.
Kalkylen förutsätter att biobränslena är koldioxidneutrala och i enlighet med klimatkonventionens regelverk räknas som noll. En mindre del, cirka 8–10 TWh av det som i statistiken
bokförts som ”biobränslen, torv mm” är torv och icke-biogent avfall. Vi borde därför reducera
de uteblivna utsläppen med 15–20 procent. Slutsatsen blir ändå, med denna reduktion, att bioenergin har minskat de svenska utsläppen av koldioxid med fem års totala utsläpp.
Om man räknar på samma sätt för enbart 2012 blir resultatet att utsläppen hade varit drygt
25 miljoner ton högre om vi inte hade konverterat från fossila bränslen till biobränslen.
Utan bioenergin hade de svenska utsläppen med största sannolikhet inte minskat under
Kyoto-perioden.

13. Energimyndigheten, Energiläget i Siffror, årliga upplagor.
14. Energimyndigheten, Energiläget 2012 och Kortsiktsprognos hösten 2013.
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Odlingen av spannmål för etanoltillverkning har inneburit ökad avsättning av vete för lantbruket främst i
Mellansverige. Ändå finns stora arealer outnyttjad åker i Sverige. Foto: Kjell Andersson.

Förnybar energi skapar ökad sysselsättning
Frågan om sysselsättningseffekter av förnybar
energi är dåligt utredd. Det finns en del kalkyler
och beräkningar från branschorganisationerna
själva, men dessa kan uppfattas som partsinlagor, varför det skulle vara angeläget att få till
stånd oberoende forskning. Tyvärr har inte
heller statliga myndigheter som Tillväxtanalys,
Tillväxtverket eller Energimyndigheten gjort
några egna undersökningar.
Bioenergi står för den största delen av tillväxten inom förnybar energi hittills, och står
därför också för den största ökningen av sysselsättning. Bioenergisektorn är exempel på en
sysselsättningsintensiv bransch, som ger arbete

i hela försörjningskedjan från bränsleutvinning
till slutanvändning. Utbyggnaden har dessutom
gett mycket arbete i bygg- och anläggningssektorn.
Konsekvensutredningen15, som tillsattes
sommaren 1979 och avlämnade sitt betänkande
redan i november samma år och som hade till
uppgift att ange konsekvenser av en avveckling
av kärnkraften, tittade också på sysselsättningskonsekvenser. Det är av särskilt intresse att se
hur utredningen såg på sysselsättningseffekter
av förnybar energi.
En utbyggnad av vattenkraften för 19 TWh
ökad årlig produktion, som föreslagits av Statens
vattenfallsverk och Kraftverksföreningen, skulle främst ge sysselsättning under utbyggnads-

15. Konsekvensutredningens betänkande, SOU 1979:83, Stockholm 1979.
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skedet, på samma sätt som utbyggnaderna av
vattenkraften under 1950- och 1960-talen gett
mycket arbete för vattenrallare. Utbyggnaden
av 19 TWh skulle enligt utredningen ge
60 000 till 70 000 årsverken under perioden
fram till 2000. Som mest skulle 5 000 personer
vara sysselsatta. De varaktiga arbetstillfällena
skulle inte bli mer än 350–400 för driften av
kraftverken.16
För skogsenergi angavs flera olika nivåer,
från 9 till 35 TWh. Sysselsättningseffekten uppgavs vara 500 årsverken per miljon fastkubikmeter, motsvarande 250 årsverken per TWh.
Men det handlade enligt utredningen främst
om säsongsarbeten. För byggandet av kraftverk
och värmeverk anges ingen siffra, till skillnad
från vattenkraften.
För vindkraft sägs att den huvudsakliga
sysselsättningseffekten uppstår på de orter där
vindkraftverken byggs – genom ”industriell se-

rietillverkning”, och att ”arbetsbehovet för driften av vindkraftverken är litet”.17
Som kommentar till konsekvensutredningen kan man säga att utredningen tonade
ner de positiva sysselsättningseffekterna av förnybar energi. Kommentaren om att biobränsleproduktion främst gav säsongsarbeten känns
nedvärderande. I en omgivning med många
undersysselsatta kan säsongsarbete vara ett lika
värdefullt tillskott som heltidsarbeten.
Siffran 250 arbetstillfällen per TWh för
bioenergisektorn bekräftades i stort av den utredning som gjordes av Sven Stridsberg 1998,
där han kom fram till siffran 300 arbetstillfällen per TWh.18 Inte heller Stridsberg inkluderade sysselsättningen i bygg- och anläggningssektorn, utan var i första hand ute efter att ge
ett mått på den varaktiga sysselsättningen i
leveranskedjan.

Utbyggnaden av vindkraften har gått mycket snabbt under de senaste åren och årsproduktionen kommer 2014 att
överskrida 10 TWh. Foto: Göran Hedman.
16. Konsekvensutredningen. sid 124.
17. Konsekvensutredningen. sid 126.
18. Stridsberg, Sven: Biobränslenas totala sysselsättningseffekt, Stiftelsen Lantbruksforskning, januari 1998.
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Slutsatsen för bioenergins del är att den utbyggnad som skett med cirka 100 TWh har
gett en betydande varaktig sysselsättningseffekt. Om den ligger så högt som 300 arbetstillfällen per TWh är osäkert. Rimligen har det
under åren efter 1998 skett en effektivisering
och rationalisering även beträffande biobränsleproduktion. Men det är säkert inte orimligt
att anta att bioenergin gett ett tillskott på
20 000–25 000 arbetstillfällen. Någon aktuell
forskning som belägger detta finns tyvärr inte.
En stor fördel med den tillkommande sysselsättningen i bioenergisektorn är att den ägt
rum i alla delar av landet och gett arbete åt
många yrkeskategorier: skogsbrukare, skogsarbetare och skogsentreprenörer, lastbilschaufförer, personal vid terminaler, driftspersonal vid
värmeverk och kraftvärmeverk, anställda vid
pelletsfabriker och andra skogsindustrier, samt
anställda inom de tillverkningsföretag som gör
utrustning för branschen.
Precis som för utbyggnaden av vattenkraft
och vindkraft måste man också under utbyggnadsskedet räkna in anställda inom byggnadsoch anläggningsbranschen. Också här finns en
varaktig effekt eftersom kraftverk och värmeverk med jämna mellanrum måste förnyas.
Sysselsättningseffekten av vindkraftsutbyggnaden har beräknats i ett par studier. En

stor del av sysselsättningen uppkommer i de
tillverkande företagen som finns utomlands,
och vid anläggningen av vindkraftverken. En
studie anger att det 2008 fanns 2 000 personer
sysselsatta med vindkraft i Sverige, och att antalet jobb år 2011 uppskattades till 7 000 och
år 2020 beräknats öka till 12 000.19 En annan
studie hittade genom en enkätundersökning
2 400 vindkraftsjobb i Sverige, men anger att
man utifrån schablonberäkningar kan räkna
med en sysselsättningseffekt på 6 900–12 700
arbetstillfällen.20
Det är givetvis inget självändamål att skapa
sysselsättning. En alltför stor sysselsättningseffekt kan tyda på att verksamheten är orationell,
ineffektiv och dyr. För att skapa konkurrenskraft gentemot andra energislag bör förnybar
energi produceras till så låga kostnader som
möjligt. Samtidigt innebär ersättningen av
importerade fossila bränslen, som enbart ger
sysselsättning med distribution inom Sveriges
gränser, med förnybar energi, att det skapas ny
sysselsättning i Sverige. Man kan säga att vår
energiförsörjning med inhemska resurser skapar jobb på hemmaplan. De pengar som läggs
ut på energiförsörjning stannar i Sverige och
ger arbetsinkomster här, istället för att hamna
hos globala fossilbränsleföretag och hos oljeproducerande länder.

Slutsats
Utbyggnaden av förnybar energi har gett stora positiva effekter; för Sveriges ekonomi, för miljön
och för sysselsättningen.

19. Jobb i medvind – vindkraftens sysselsättningseffekter, Svensk Vindenergi 2009.
20. Ecoplan på uppdrag av Power Väst: Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft. Västra Götalandsregionen 2012.
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Några olika tolkningar av utvecklingen

Varför är energiförsörjningen en så kontroversiell fråga? Varför drar olika aktörer så olika slutsatser om möjligheterna att satsa på förnybar energi? Förklaringar finns på flera plan.
På ett plan handlar det om pengar och makt. På ett annat plan om synen på samhället. Och
på ett tredje plan om föreställningar om den tekniska och historiska utvecklingen.

Maktfrågan och penningfrågan rör de olika
bransch- och företagsintressen som finns i samhället. I samband med presidentvalkampanjen
i USA 2012 har de starka fossilbränsleintressenterna i det amerikanska samhället agerat
för att påverka opinionen och stötta välvilligt inställda kandidater. Bröderna Koch från
Wichita, Kansas, med stora intressen i kol- och
oljeindustrin, har exempelvis satsat mycket
stora belopp för att framställa fossila bränslen i
positiv dager och ifrågasätta klimatåtgärder och
skatter på energi.
I Sverige finns ingen utvinning av fossila
bränslen. Därför är också den svenska fossilbränsleindustrin enbart en förädlande och
distribuerande industri och lobbyintresset är
också svagare än i USA. Samtidigt finns det
en inbyggd och ibland välmotiverad konservatism på användarsidan. Företagen slår vakt om
gjorda investeringar och är rädda för försämrad
konkurrenskraft. Man vet vad man har (fossila
bränslen) och känner osäkerhet för det som är
nytt, särskilt om man tror att det är förenat med
högre kostnader.
Ett annat exempel på makt och egenintresse
är att de gjorda investeringarna i kärnkraftsteknik haft stort inflytande på elbranschen, inte
minst de stora företagens agerande. Att det
finns och funnits ett starkt nukleärt-industriellt
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Investeringar i kärnkraftssektorn har haft stort inflytande på elbranschen. Foto: Göran Hedman.

komplex i Sverige, med förgreningar inom staten, industrin och kraftföretagen, är uppenbart.
Ett liknande uttryck för egenintresse kan
ses inom den gröna sektorn, där jordbruket och
skogsbruket sett en chans att ta sig in på nya
marknader.
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Frågan om samhällssyn syns särskilt på
de politiska flyglarna. Partier till vänster ser
gärna energipolitiken som en arena där man
kan öka samhällets planering och styrning.
Socialdemokraternas förkärlek för kommunala
energiprogram som LIP och Klimp illustrerar
också en kollektivistisk samhällssyn där kommunen är den ledande aktören. Centerpolitiker
kan på motsvarande sätt favorisera ett decentraliserat energisystem och lokal produktion. Alla
de här partierna ser energifrågan som en arena
där det krävs politisk styrning.
För nyliberaler har energi- och klimatpolitiken å andra sidan blivit en symbol för statlig klåfingrighet. En lång rad rapporter från
Timbro illustrerar detta. Ett exempel är en
rapport som kraftigt ifrågasätter vindkraft. En
annan med titeln Peak whale, peak oil ifrågasätter peak oil-teorin och risken för att de fossila
bränslena sinar.21 Enligt Timbros syn kommer
allt att ordnas till det bästa om marknadens
osynliga hand får styra. Om det sedan blir
förnybar energi, fossil energi eller kärnenergi
beror på vad som lönar sig bäst för marknadens
aktörer.
Frågan om historiesyn har ett särskilt intresse, och har inte undersökts vetenskapligt,
vad vi vet. Ändå är den sannolikt i hög grad
styrande för många aktörers tänkande.
En viktig tankefigur är den om energiförsörjningens utveckling från lägre till högre
utvecklingsstadier. Detta synsätt har haft stort
genomslag under 1900-talet. Diagrammet
på nästa sida finns i en rapport från IVA
(Ingenjörsvetenskapsakademien) 1977. 22
Diagrammet illustrerar hur energiförsörjningen gått från ”ved, jordbruksavfall och mus-

kelkraft” till först kol, därefter olja och gas och
nu till kärnenergi, först som fissionskraft och
därefter fusionskraft. Diagrammet visar andelar av den totala globala energiförsörjningen.
Den historiska användningen av vindkraft
(kvarnar, segelfartyg) finns inte med.
Det intressanta med bilden är att det finns
en underliggande föreställning om lagbundenhet och ökad kvalitet (tekniken blir allt mer
avancerad) – kanske också en föreställning om
att utvecklingen är given. När man rör sig från
vänster till höger i bilden blir tekniken också
allt mer storskalig och kapitalkrävande.
Om den här bilden styr tanken ligger det
nära till hands att uppfatta förnybara energikällor som gammaldags eller outvecklade. Bara om
de kan laddas med värden som ”hightech” och
”framtidsteknik” får de plats i det historiska utvecklingsdiagrammet.
En variation på detta tema möter vi hos ekonomhistorikerna Ann-Kristin Bergquist och
Magnus Lindmark i boken Bioenergi – till vad
och hur mycket? Deras slutsats är att man inte ska
satsa på bioenergi, utan på radikal teknikförändring. Deras argument bygger på en historisk
analys av hur samhället växlade från energiförsörjning baserad på fotosyntesen till fossila
bränslen vilket möjliggjorde industrialiseringen. Energiförsörjningen frikopplades från beroendet av landyta. Det frigjorde också markyta
för livsmedelsförsörjning. Klimatfrågan kräver
en snabb omställning, och om denna bygger på
att växla från fossila bränslen till biobränslen
”tvingas samhället på nytt göra avvägningen
mellan livsmedelsproduktion och bioenergi”.23
Liknande resonemang förs fram av forskare
som arbetar med så kallad emergiteori, t ex

21. Lakomaa, Erik: Peak whale, peak oil, Timbro, mars 2012.
22. Sveriges långsiktiga energiförsörjning, IVA meddelande 209, Stockholm 1977, sid 9.
23. Bioenergi – till vad och hur mycket? Formas fokuserar, Formas, Stockholm 2007, sid 58–60.
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Världens energistruktur med avseende på olika energikällor 1800–2050, IVA
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En tolkning av energiförsörjningen, som går mot allt mer avancerade energislag – efter en bild i IVA-rapporten 1977.

Torbjörn Rydberg och Peter Hagström. Enligt
emergiteorin ska man inte bara räkna energibalans, d v s kartlägga insatser av energi för att få
fram förnybar energi. Man måste också inkludera alla andra insatser av mänskliga resurser
och även naturresurser. En av slutsatserna av
emergiteorin är att det är mycket dyrbart att
koncentrera utspridda förnybara energiresurser
som solstrålning, vind och växande biomassa,

särskilt när man jämför med den redan koncentrerade energin i fossila bränslen.24
En helt annan historisk modell representeras av peak oil och”den fossila parentesen”.
Det kan illustreras av nästa sidas diagram över
prisutvecklingen på olja sedan man började
använda petroleum vid 1800-talets slut.25 Den
första kommersiella oljekällan upptäcktes av
Edwin Drake i Pennsylvania 1859. Bergoljan

24. Ibid, sid 137 ff.
25. PB Statistical Review of World Energy 2011.
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hade under de första årtiondena en hård konkurrens med olika biooljor, men genom stora
upptäckter av nya oljefält sjönk priserna kraftigt, och var i reala termer särskilt låga före den
första oljekrisen 1973.
Den kraftiga prisuppgången under 1970-talet drevs av politiska åtgärder, bojkotter och
kartellbildning som störde både utbud och efterfrågan. Prisuppgången från 2007 och framåt
kan däremot tolkas som en begynnande ny balans på marknaden, med gradvis minskande ut-

bud i relation till efterfrågan. Den billiga oljans
epok är slut och vi går in i en period med dyr
olja. ”Den billiga oljans parentes” har med denna tolkning varat i drygt 100 år, men är nu slut.
Om den här historieteorin är rätt har det
stora implikationer för framtiden. En rad alternativa energitekniker blir konkurrenskraftiga
i förhållande till oljan. Odlingsmark kommer
återigen att användas för energiproduktion i
stor skala.26

BP:s Statistiska RAPPORT OM VÄRLDENS ENERGI 2011
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Den långsiktiga prisutvecklingen på olja från den första kommersiella produktionen i Pennsylvania på 1860-talet till
idag, i löpande och fast pris. BP Statistical Review of World Energy 2011.

26. För en diskussion kring detta scenario, se John Hassler och Hans-Werner Sinn, The fossil episode, IIES Stockholms universitet, augusti 2012.
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Vem talar för förnybar energi – och vem lyssnar?

Förnybar energi är något av uppstickare i Energi-Sverige. Det är fortfarande inte självklart att
den förnybara energin finns företrädd vid förhandlingsbordet eller i den statliga utredningen
när avgörande energifrågor ska behandlas.

Det finns etablerade intressen och det finns nya,
alternativa intressen. Alla får inte vara med vid
beslutsbordet.
Låt oss illustrera med ett par exempel:
LångEn var en statlig utredning som 2001–
2003 utredde den framtida och långsiktiga
energiforskningen i Sverige.27 Det var en enmansutredning som leddes av Peter Nygårds,
tidigare bland annat statssekreterare i näringsdepartementet. Till utredningen var knuten
en referensgrupp med företrädare för en rad
statliga myndigheter, några högskolor, samt
vissa intresseorganisationer. Ingen i referensgruppen kan sägas specifikt företräda förnybar
energi. Utredningen förtecknar också de bilaterala kontakter man haft. Det handlar om
ett 80-tal personer som konsulterats. Men inte
heller här finns några representanter för de organisationer som arbetar med förnybar energi:
bioenergins, vindkraftens och solenergins föreningar eller SERO, som allmänt företräder
förnybar energiteknik. Utredningen hade inte
heller några kontakter med miljö- och naturvårdens organisationer. Inte heller LRF eller
skogsägarna kontaktades. Däremot konsulterades Skogsindustrierna, Svenskt Näringsliv,
Verkstadsindustrierna, Jernkontoret, Kemikontoret med flera industriella aktörer.

De långsiktiga forskningsbehoven är strategiskt viktiga och det är därför av stor betydelse
att alla intressen kommer till tals, inte minst de
som företräder det nya.
Ett aktuellt exempel är referensgruppen för
Färdplan 2050, som ska vara miljöministerns
diskussionsforum under arbetet med att utforma ett Sverige utan nettoutsläpp av koldioxid
2050. En central del av denna omställning är att
byta ut fossil energi mot förnybar energi. Men
organisationerna för förnybar energi har ställts
utanför arbetet. Däremot är Svenskt Näringsliv,
Svensk Energi, Bil Sweden, SKGS (Skogen och
Kemin, Gruvorna och Stålet – den elintensiva
basindustrin), Byggindustrierna m fl med.
I dessa och många andra projekt är många
viktiga samhällsintressen företrädda, men problemet är att det alltid finns en slagsida till förmån för ”gamla etablerade” intressen, medan de
förnybara branschorganisationerna och grupperingarna sällan ges tillträde.

Okunskapen om förnybar energi
Allmänheten har inte uppmärksammat den
snabba ökningen av förnybar energi i Sverige.
Det gäller åtminstone bioenergins tillväxt och
betydelse för Sverige. När det gäller allmän-

27. EFUD, en del i omställningen av energisystemet, betänkande av LångEn-utredningen, SOU 2003:80.
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hetens kännedom om bioenergins betydelse
för Sveriges energiförsörjning har tidningen
Bioenergi genomfört Sifo-undersökningar under fyra år.
Den generella bilden är att de flesta underskattar bioenergins roll i det svenska energi-

Procent, %
25

systemet. De flesta tror att bioenergi står för
mindre än 10 procent av energianvändningen,
medan den rätta uppgiften är 32 procent.
Okunskapen är störst bland medelålders
eller äldre män i storstad med god utbildning.
Unga kvinnor är bättre informerade.28

Allmän kännedom om bioenergins betydelse
för Sveriges energiförsörjning

Andel 2010

Andel 2011

Andel 2012

Andel 2013

20

15

10

5

0

0
5
5
0
5
0
5
0 5
5
0
5
0
5
0
5
0
0
0
5
ej
0– 6–1 11–1 6–2 1–2 6–3 1–3 6–4 1–4 6–5 1–5 6– 6 1– 6 6–7 1–7 6–8 1–8 6–9 1–9 –10 Vet
7
2
3 3
5
9 96
4
1
6
8
6
2
7
4
8
5

Svar på frågan ”Hur stor andel av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för?” Sifo har ställt frågan
fyra år i rad. Andelen osäkra har minskat och andelen som svarat någorlunda rätt har ökat något. Det riktiga svaret
är ”31–35” eftersom ca 32 procent av Sveriges slutanvändning av energi utgörs av bioenergi.

När det gäller andra förnybara energislag känner vi inte till om det finns motsvarande undersökningar. Däremot finns det ett omfattande material kring attityder till förnybar
energi i de undersökningar som genomförs

av SOM-institutet vid Göteborgs Universitet.
Undersökningen har genomförts under många
år. Det här diagrammet visar hur attityden till
ett antal energikällor ändrats under de senaste
åren.29

28. Tidningen Bioenergi nr 1/2013, sid 58.
29. Svenska folkets åsikter om olika energikällor, 1999–2012. SOM-rapport 2013:18, Per Hedberg och Sören Holmberg, juni
2013.
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Allmänhetens syn på olika energislag
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Undersökningsår
SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har sedan 1986 undersökt svenska folkets inställning till olika energislag.
Här ser vi utvecklingen av attityderna 1999–2012. Siffrorna anger den procentandel av alla svarande som vill ”satsa
mer” på respektive energikälla.

De tillfrågade har svarat på frågan om
Sverige bör satsa mer på varje energikälla. Vi
ser att stödet för att satsa mer på fossila bränslen
är mycket lågt. Det gäller främst olja och kol.
För naturgas är siffran högre – men här är det
oklart om alla svarande är klara över att gasen
är fossil. Stödet för att satsa mer på kärnkraft är
också lågt, men ökade år för år fram till 2010.
Därefter inträffade ett kraftigt fall i stödet för
att satsa mer på kärnkraft. Förklaringen kan
vara både driftsproblemen i den svenska kärnkraften och Fukushima.
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När det gäller stödet för förnybar energi kan
man se att stödet för solenergi och vindkraft är
mycket starkt, medan stödet för vattenkraft och
biobränslen är lägre, om än högre än för fossila
bränslen och kärnkraft.
Man kan se tydliga brott i kurvorna vid
vissa tillfällen. Den kritiska debatten och rapporteringen om biodrivmedel 2008 har lämnat
tydligt avtryck, liksom den kritiska kampanjen
mot vindkraft som fick stort genomslag 2009
och 2010. Generellt gäller dock att stödet för
förnybar energi är starkt hos allmänheten.
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Läget idag – EU:s mål för förnybar energi 2020

De svenska energipolitiska besluten har aldrig innehållit precisa mål för förnybar energi, vare
sig relativa mål för andelen förnybar energi eller kvantitativa mål för produktionen av förnybar
energi. Enda undantaget är det mål som satts upp inom ramen för elcertifikatsystemet.

Svensk energipolitik har istället verkat genom
styrmedel och budgetanslag, där utfallet av
politiken blivit det marknaden åstadkommit
utifrån dessa förutsättningar. Politiken har från
tid till annan förändrats genom att styrmedlen
förstärkts eller försvagats eller genom att anslag
införts eller försvunnit. Målen för politiken har
när det gäller den förnybara energin varit vagt
formulerade som vi sett i avsnittet om politiska
mål.
Genom EU-medlemskapet har denna politik förändrats i grunden. EU har satt upp
tydligare mål. Ett första exempel är direktivet om förnybar elproduktion från 200130, där
EU angav relativa mål för varje medlemsstat.
I direktivet föreskrevs att Sverige skulle öka
andelen förnybar el från 49,1 procent år 1997
till 60 procent 2010. Målet var visserligen endast indikativt, och det fanns ingen sanktion
om Sverige skulle ha misslyckats med att nå
målet.31 Ett liknande mål formulerades 2003 i
direktivet om förnybara drivmedel, som angav
ett indikativt mål på 5,75 procent 2010 för varje medlemsland. Målet innebar att varje land
skulle tillföra 5,75 procent förnybara drivme-

del, räknat som andel av försäljningen av bensin
och diesel. I praktiken blev alltså andelen lägre
än 5,75 procent eftersom man inte räknade på
hela drivmedelsvolymen, utan i nämnaren undantogs de förnybara drivmedlen.
Som resultat av dessa direktiv tillsattes den
utredning som resulterade i införandet av elcertifikatsystemet, och den Sandebringska utredningen32, som lämnade förslag om att alla
större tankstationer skulle erbjuda förnybart
drivmedel (pumplagen) och även ville införa ett
certifikatsystem för förnybara drivmedel istället
för den skattebefrielse som redan gällde.
EU:s delmål för förnybart inom elproduktion och drivmedel ersattes 2009 av ett generellt mål för förnybar energi inom ramen för
EU:s samlade energi- och klimatstrategi, de
så kallade 2020-målen. Nu bestämdes att EU
sammantaget skulle öka andelen förnybar energi till 20 procent av den samlade slutliga energianvändningen. Beslutet inkluderar alltså
även värme och industriella processer, förutom
elproduktion och drivmedel till transportfordon och motorer.

30. Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/77/EG.
31. Sverige lämnade in en reservation i en fotnot och hävdade att en riktig jämförelse för 1997 borde vara 46 procent, med
”normaliserad” vattenkraftsproduktion, och att målet 2010 borde vara 52 procent.
32. Utredningen om förnybara fordonsbränslen, SOU 2004:133.
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Delmålet för förnybar energi 2020 är fördelat mellan medlemsländerna med mål för
varje enskilt land, där hänsyn har tagits till
utgångsnivån 2005 och landets BNP. De rikare länderna fick högre beting än de fattigare,
nya medlemsländerna. Sverige förhandlade sig
till en rabatt med motivet att vi redan kommit
långt i introduktionen av förnybar energi – en
föregångarrabatt. Sverige låg år 2005 på första plats i EU i andelen förnybar energi (38,9
procent) och fick även det högsta målet 2020
(49 procent). Resonemanget bakom rabatten
var att det skulle vara svårare för ett land som
redan gjort stora insatser att kunna gå vidare
och öka andelen förnybar energi ytterligare, än
att åstadkomma samma ökning för ett land som
ännu inte gjort mycket på området.

Det här var första gången Sverige fick ett
tydligt formulerat mål för den samlade användningen av förnybar energi. Regeringen förslog
att målet skulle sättas till 50 procent istället för
49 procent, vilket antogs av riksdagen.
Redan efter kort tid blev det uppenbart att
målet inte var så ambitiöst som politikerna i regering och riksdag sagt.
För det första var det verkliga utgångsvärdet
för Sverige inte 38,9 procent, som man angav
för 2005 i direktivet, baserat på Eurostats officiella EU-statistik. I förnybar energi skulle
man enligt EU:s förnybarhetsdirektiv inkludera ”naturvärme” upptagen av småskaliga värmepumpar. Eftersom dessa är särskilt talrika i
Sverige kom den svenska siffran för 2005 att
hamna kring 42 procent, cirka 3 procent högre
än utgångsvärdet i direktivet.
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Andelen förnybar energi har ökat snabbt de senaste åren. Uppgifter från Energimyndigheten, bearbetade av Svebio.
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För det andra stämde troligen inte antagandet att det är svårt för ett föregångsland att
ytterligare pressa upp sin förnybarhetsandel.
Tvärtom hade Sverige fördel av att ha en starkt
utvecklad marknad för förnybar energi och ett
näringsliv med många företag verksamma inom
förnybar energi. Det visade sig vara lättare för
Sverige att öka ytterligare än för många andra
länder att sätta igång förnybar energiproduktion och energianvändning på nya områden.
Redan 2012 hade Sverige uppnått direktivets mål på 49 procent, och i praktiken även
riksdagens mål på 50 procent, om man inkluderar den faktiska vattenkraftsproduktionen;
direktivet föreskriver att man ska räkna vattenkraften ”normaliserat”, d v s med den produktion som sker under ett år med normal vattentillrinning.
Att Sverige nått EU-målet åtta år före utsatt tid och som första land i EU klarat förnybarhetsmålet för 2020 är något som uppmärksammats mycket lite av svenska politiker och

ansvariga myndigheter, eller för den delen av
massmedia. Man fortsätter exempelvis, som om
ingenting hänt, att planera för den kontrollstation 2015, där man ska utvärdera hur väl man
uppnått direktivets mål. Någon höjning eller
korrigering av förnybarhetsmålet med anledning av den snabba utvecklingen ”i verkligheten” har inte föreslagits från politiskt håll. Inte
heller har man från ansvarigt håll lagt några
förslag om att försöka utnyttja de samarbetsmekanismer som direktivet öppnar för och
som skulle göra det möjligt att låta något annat
EU-land vara med och ge stöd till den fortsatta
svenska utbyggnaden av förnybar energi som en
del av sin egen måluppfyllelse.
Nästa steg inom EU blir att formulera mål för
tiden efter 2020. EU-kommissionen har publicerat en grönbok och diskussionen gäller nu
bland annat om man ska ha ett separat mål för
förnybar energi för 2030 och om hur ambitiöst
ett sådant mål ska vara.

Trädbränslen är till stor del biprodukter från skogsindustrin, som flis och spån. Här på terminal för vidare leverans till
värmeverk. Foto: Göran Hedman.
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Målet 100 procent förnybart

Under de senaste åren har flera organisationer ställt sig bakom mål och visioner om ett 100
procent förnybart energisystem. Är det ett rimligt mål och ett önskvärt eller nödvändigt mål?
Skälen för att försöka nå ett 100 procent förnybart energisystem kan vara flera.

• Man kan hävda att förnybara energikällor är
de enda som är hållbara. Icke-förnybara energikällor tar slut, förr eller senare, eller blir
orimligt dyra när tillgången på energiråvaran
minskar. Det gäller både fossila bränslen och
uran. Det kan finnas alternativa kärnbränslen
som räcker längre, t ex torium, och man kan
klara av att tygla fusionskraften, vilket skulle ge
en energikälla med i princip oändligt råvarubas,
trots att den inte är förnybar. Men i grunden
gäller att bara de förnybara energikällorna är
evigt tillgängliga, eller åtminstone så länge solen skiner, jordens innandöme utvecklar värme
och månen ger dragningskraft. I det mänskliga
perspektivet är det för evigt.
• Man kan också hävda att förnybara energikällor i längden är billigare för samhället,
särskilt om man gör en riktig värdering av miljöskador och säkerhetsrisker. Priset på förnybar
energi har relativt sett sjunkit under lång tid,
medan de icke-förnybara energikällorna under
lång tid haft ökande kostnader.
Vad menas med 100 procent förnybart?
Även de förnybara energislagen bygger ofta på
insatser som inte är förnybara. Vindkraftverk
innehåller metaller, solceller innehåller kisel
och metaller, batterier för lagring kräver ibland
sällsynta jordartsmetaller, bioenergin kräver
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maskiner och transportmedel som innehåller metaller osv. På sikt kan givetvis också all
framställning av metall ske med förnybar energi, liksom alla transporter kan ske med förnybara drivmedel. Om man siktar på 100 procent
förnybart måste alla system bli förnybara. Det
räcker inte att ha ett netto, där man som land
exporterar förnybar energi för att ersätta importerad icke-förnybar energi.
Mål om 100 procent förnybart har lanserats
av en koalition av organisationer som representerar de förnybara energislagen (Svebio, Svensk
Vindenergi, Svensk Solenergi, Greenpeace,
WWF, Naturskyddsföreningen). Även enskilda organisationer har ställt sig bakom liknande
mål. Ett exempel är den webbaserade Förnybart.
nu bakom vilken LRF, Naturskyddsföreningen
och Tällberg Foundation står.
Staten (regering, riksdag och ansvariga
myndigheter) har inte formulerat några liknande mål för förnybar energi. Det finns inget
nationellt mål efter 2020 och inget höjt mål för
2020, trots att vi redan nått detta mål. Däremot
finns ett allmänt formulerat mål om att Sverige
ska vara utan klimatutsläpp netto 2050, något
som utretts av Naturvårdsverket i Färdplan
2050.
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Framtiden för förnybar energi

Det finns ett antal starka skäl för att enbart utnyttja förnybara energikällor: klimat, miljö, försörjningstrygghet, säkerhet och minimerad risk. Dessutom finns ett antal samhällsfördelar med ett
decentraliserat energisystem som bygger på förnybar energi, som handlar om lokal kontroll och
sysselsättning i alla delar av samhället. Med förnybar energi följer också en annan maktstruktur
i energisektorn som handlar om mer makt åt många företag och mindre makt åt ett fåtal stora
företag.

I vågskålen mot ett helt förnybart energisystem
ligger bara rädslan för att ett sådant energisystem blir dyrare än ett energisystem som bygger
på fossila bränslen eller kärnkraft i olika former.
Är det möjligt att bygga ett helt förnybart energisystem i Sverige och i världen? Vi är övertygade om det.
För Sveriges del är förutsättningarna mycket goda – kanske de bästa i världen:
• Stor landyta i förhållande till folkmängd.
• Stor skogsareal och outnyttjad åkermark.
• Rik tillgång på vattenkraft.
• Bra vindförhållanden och kuster med lägen för vågkraft.
• Hög teknisk nivå och befolkning med
stark medvetenhet om klimat- och miljörisker.
• Hög andel förnybar energi redan idag –
hälften är redan gjort.
Det som saknas är en tydlig politisk vision.
Regering och riksdag måste visa vägen genom
att formulera en sådan vision. Den kan lyda så
här:
Sverige bör inom en 30-årsperiod ha infört ett
effektivt energisystem som helt och hållet utgörs av
förnybar energi. Bara ett sådant energisystem garanterar hög grad av självförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Målet nås bäst
med generella, långsiktiga och stabila styrmedel.
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Sverige som förebild
Utöver de tidigare angivna skälen för förnybar
energi finns ett politiskt skäl som handlar om
Sveriges roll i världen och den svenska självbilden. Skälet kan formuleras så här:
Sverige kan och bör vara föregångare när det
gäller att utnyttja förnybar energi.
Ett ofta använt argument för att Sverige inte
ska anta alltför höga mål inom energi- och klimatpolitiken är att de svenska utsläppen bara
utgör ett par tiondels procent av de globala utsläppen. Att reducera de svenska utsläppen har
ingen mätbar effekt på klimatet och Sverige bör
istället agera för att minska utsläppen globalt,
t ex genom internationella avtal, handel med
utsläppsrätter och stöd till billigare åtgärder i
andra länder (CDM m m). Att agera ensidigt
och gå före riskerar bara Sveriges konkurrenskraft utan att ge mätbara resultat enligt denna
argumentationslinje, som har haft starkt stöd
inte minst i näringslivet.
Argumentet för att Sverige tvärtom kan och
bör gå före kan formuleras så här:
Sverige är visserligen litet, men har utomordentligt goda förutsättningar att vara en förebild,
och att visa hur man kan utforma ett helt förnybart
energisystem i ett högt utvecklat samhälle och göra
detta med god ekonomi.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 8 2013

Sverige har utomordentliga förutsättningar för att bygga ett helt förnybart energisystem – bl a stor landyta i förhållande till folkmängd, stor skogsareal och goda vindförhållanden. Foto: Göran Hedman.

Det är av mycket stort värde i internationella
förhandlingar och i internationellt samarbete
att kunna peka på ”det goda exemplet”. Hittills
har goda exempel på 100 procent förnybart
främst handlat om enskilda orter, kommuner
eller regioner. Sverige skulle kunna erbjuda ett
exempel på nationell nivå.
Sverige har goda förutsättningar att vara
förebild för ”100 procent förnybart” både när
det gäller naturtillgångar, teknik och politiska
styrmedel. Sverige har redan idag ett politiskt
försprång – vilket illustreras av den höga andelen förnybar energi jämfört med andra EUländer. Men i politisk opinionsbildning och information har Sverige inte tagit tillvara denna
position.
Ett tänkbart alternativ till att Sverige ensamt utformar en vision för förnybar energi är
att göra det tillsammans med de andra nordiska
länderna, t ex inom ramen för Nordiska rådet.
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Frågor som behöver analyseras
Även om 100 procent förnybar energiförsörjning anses önskvärd och nödvändig finns det
många frågor att analysera vidare. Frågorna
gäller framför allt hur den förnybara energin
bäst ska utnyttjas och vilka avvägningar som
ska göras mellan energianvändning och energieffektivisering.
En skola menar att energieffektivisering alltid kommer först. Eftersom all energiproduktion och energianvändning påverkar miljön är
det, enligt detta synsätt, alltid viktigt att använda energi med effektivast möjliga teknik.
Ett annat synsätt är att marknaden måste
avgöra avvägningen mellan effektivisering och
energianvändning och att man endast bör styra
genom att beskatta negativ miljöpåverkan, genom miljöskatter eller avgifter. Enligt detta
synsätt är det orimligt att driva energieffektivisering in absurdum.
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Tillgången på solstrålning är stor och miljöpåverkan är minimal. Men det finns ekonomiska begränsningar och på
våra breddgrader är soltillgången begränsad vintertid. Foto: www.cepolina.com.

Ett par exempel:
Om man använder solvärme för att värma
en simbassäng sommartid finns det ingen större
anledning att utforma installationen med maximal effektivitet. Tillgången på solstrålning är ju
mycket stor, miljöpåverkan är minimal och man
har råd att slösa. Ur ekonomisk synvinkel är det
viktigaste i detta fall att hålla nere kostnaden
för investeringen, inte att hålla nere energiförbrukningen.
På liknande sätt kan man argumentera
kring ett fjärrvärmesystem som använder spillvärme från ett bioenergikombinat. Det är inte
ekonomiskt rationellt att genomföra dyrbara
ombyggnader till nollenergistandard i befintligt
fastighetsbestånd i detta fall.
Å andra sidan: kan vi acceptera att man använder biobränslen till nya biokondenskraftverk
av den typ som under de senaste åren uppförts
i Storbritannien? Energiutbytet är bara 25–40
procent från biomassa till el och värmeförlusten kyls bort till ingen nytta. Det finns starka
skäl för att kräva att nya biokraftanläggningar
är kraftvärmeanläggningar, där man tar vara
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på värmen endera som fjärrvärme/fjärrkyla
eller för industriella processer. Samtidigt: om
man ersätter kol med biomassa i befintliga kondenskraftverk reducerar man utsläppen av fossil
koldioxid från hela volymen kol. I det här fallet kan argumentet vara att det finns begränsad
tillgång på biomassa. Men det är sannolikt inte
riktigt på kort sikt.
På längre sikt måste man värdera hur stora mängder förnybar energi man kan ta ut. I
Sverige har vi i praktiken bestämt att vi inte kan
ta ut mer än marginellt ytterligare vattenkraft.
Hur mycket vindkraft man kan utvinna
måste vägas mot motstående intressen, exempelvis allmänhetens syn på vindkraftens påverkan på landskapsbilden. Det kan också finnas
tekniska begränsningar när det gäller kraftöverföring, behovet av balanskraft och möjligheten att lagra och omvandla energi.
Uttaget av solenergi är ur miljösynpunkt
sannolikt obegränsat. Men det finns tekniska
begränsningar liknande dem för vindenergi,
som rör balansering, lagring och energiomvandling.
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När det gäller möjligheter att utvinna bioenergi är uppfattningarna mycket mer delade.
Det gäller både i Sverige, på EU-nivå och globalt. Debatten om vilka potentialer som finns
för att producera och utvinna biomassa för energiändamål kommer säkert att fortsätta under
överskådlig tid.

Hur ser pusslet ut?
Syftet med den här skriften är inte att i detalj
ange hur Sveriges energiförsörjning med 100
procent förnybart exakt kommer att se ut om
25 eller 40 år. Det är ett pussel där många av
pusselbitarna kommer att läggas under kommande år, t ex i arbetet med Färdplan 2050.
Omställningen av energisystemet är en process
som kommer att fortsätta på liknande sätt som
det gjort under de gångna 40 åren, men helst
borde det ske med större politisk enighet om
visionen och målet. Men precis som under de
gångna 40 åren kommer tyngdpunkterna i omställningen att ändras från tid till annan, beroende på teknisk utveckling och ekonomiska
villkor. Man kan inte idag vara tvärsäker på vad
som kommer att vara sant och rätt om 40 år.
Just nu finns ett stort intresse för biogas och
elfordon, på samma sätt som det omkring 1980
fanns ett stort intresse för energiskogsodling
och storskalig solvärme med årstidslagring. Vid
andra tider har man fäst stora förhoppningar
vid bränsleceller och vätgasdrift. Kanske kommer biogas och elfordon att bli strategiskt avgörande bitar i det förnybara energipusslet. Men
det är inte säkert. Kanske kommer istället bioenergikombinat för produktion av ”andra generationens biodrivmedel” att bli de viktigaste
strategiska komponenterna.
Vi gör här ingen energibalans. Vi har i genomgången i rapporten mött många exempel
på energibalanser som alla visat sig bli fel, men
ibland rätt i huvuddragen. De detaljerade siff-
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rorna är inte viktiga. Det viktiga är färdriktningen och det övergripande målet.
Här är ändå ett försök att ange några av bitarna i det framtida förnybara energipusslet:
• Den största återstående användningen av
icke-förnybar fossil energi finns i transportsektorn. Flytande fossila drivmedel dominerar
och används grovt indelat för privata bilar, för
tunga transporter, för bussar, för arbetsfordon
och traktorer, för flyg och för fartyg. För flera
av dessa användningsområden är flytande eller
gasformiga biodrivmedel förstahandsval eller
enda möjligheten. Så är det t ex för flyget. För
andra sektorer är elfordon eller kombinationer
el/förnybara drivmedel ett möjligt alternativ.
I ett förnybart samhälle måste givetvis den el
som används för dessa elfordon och hybrider
vara förnybar el. Tekniken för omvandlingen av
transportsektorn finns redan idag, men behöver
utvecklas. Inte minst behöver produktionen av
nya biodrivmedel byggas ut och marknaden för
de förnybara drivmedlen stimuleras. Om rätt
styrmedel utformas kan utvecklingen bli snabb,
ungefär som när fjärrvärmesektorn ställde om
från fossila bränslen till biobränslen.
En intelligent gissning kan vara att privatbilarna blir en blandning av effektiva biobränslebilar (etanol, biogas, biodiesel) eller plug-inhybrider med förnybar el och biodrivmedel, att
de tunga fordonen främst utnyttjar biodrivmedel (biodiesel, DME, etanol), att flyget och fartygen måste utnyttja biodrivmedel, att arbetsmaskinerna till viss del kan vara elhybrider, att
bussarna utnyttjar biogas. Marknaden bör göra
valen efter att politikerna fastställer så långt
möjligt teknikneutrala styrmedel.
• Den andra stora utmaningen finns inom
industrin. Skogsindustrin, som är den största
energiförbrukaren, har redan i stort sett fasat
ut fossila bränslen. Men det finns en rad andra
branscher med stora utmaningar, tekniska och
ekonomiska. En sådan bransch är den kemis-
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Med rätt och så långt möjligt teknikneutrala politiska
styrmedel kan utvecklingen bli snabb – tunga fordon
kan främst komma att drivas med biodrivmedel (biodiesel, DME, etanol). Marknaden gör valen. Foto: Scania.

ka industrin, där det är möjligt att byta från
fossila bränslen och baskemikalier till förnybara. Här pågår ett spännande utvecklingsarbete kring utveckling av biobaserad ekonomi.
Skogsindustrin, den kemiska industrin och de
befintliga raffinaderierna behöver genomgå en
radikal omvandling för att bli centrala delar i
denna utveckling. För vissa andra tunga industrigrenar handlar det i första hand om bränslebyte. Det gäller t ex cementindustrin, men
också många industrier med enklare processer,
som livsmedelsindustrin. Järn- och stålindustrin utgör en särskild utmaning. Sedan industrialismens genombrott har den arbetat med
stenkolskoks, som ersatte tidigare träkolsprocesser. I Brasilien finns idag stålindustri som i
stor skala använder träkol. Det är lika tänkbart
att byta fossilt kol mot biogent kol i stålverk
som i kraftverk.
För den lätta industrin är det en självklarhet
att byta energi för uppvärmning av lokaler, för
varmvatten m m, på samma sätt som bostäder
och andra lokaler gått över till fjärrvärme och
förnybar energi.
• Biobränsle dominerar i landets fjärrvärmesystem, men det finns ytterligare potential i storstäderna. Det finns mer att ersätta i Stockholm,
trots att Fortum bygger en stor biobaserad
kraftvärmepanna i Värtan. Kraftvärmeverken i
Malmö och Göteborg använder dessutom fossilt bränsle, naturgas. Här gäller det att inte få
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bakslag genom att priset på utsläppsrätter blir
för lågt eller att gas- och kolpriserna sjunker.
• Småskalig uppvärmning utanför fjärrvärmen: ved, pellets och värmepumpar med förnybar el, alla tre möjliga att kombinera med
solvärme under sommarhalvåret.
• Elproduktionen: vattenkraft + biokraft +
vindkraft + solceller + konvertering av elvärme
till annan uppvärmning (fjärrvärme och enskild
uppvärmning med förnybart) räcker för att
klara elbehoven med de potentialer som finns
för respektive elproduktionsslag. Biokraften
behöver utvecklas med högre verkningsgrader
(förgasning) och småskalig teknik. Vindkraft
och solceller behöver balanseringskraft och teknik för lagring när överskotten blir för stora,
t ex vid blåsig väderlek sommartid. Rätt prissättning, timmätning och timdebitering, nettobetalning för småskaliga leveranser, gör att
systemet kan utnyttjas effektivt.
• All energi behöver inte alltid produceras i
Sverige för Sverige. Vi lever inte under merkantilism utan med frihandel. Förnybar el och förnybara råvaror och bränslen kommer att handlas över gränserna. Sverige kan bli exportör på
vissa områden och importör på andra.
• I botten ligger hela tiden ett allt effektivare energiutnyttjande, som tar vara på tekniska
landvinningar som ny materialteknik, styrteknik och bioteknik – men som också fullt ut til�lämpar sedan länge känd teknik.
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Effektiva styrmedel

Den svenska erfarenheten under 40 år av tillväxt för förnybar energi ger entydigt besked: stabila
och långsiktiga generella styrmedel fungerar bäst. Koldioxidskatten och elcertifikaten är bra
exempel på detta, även om elcertifikaten också har ett inslag av selektivitet (urval av stödberättigade tekniker, preciserat kvantitativt mål).

Selektiva styrmedel och direkta subventioner
öppnar dels för politisk detaljstyrning, dels för
ryckighet som stör marknaden och hotar en
sund företagsutveckling.
Det finns en lång rad exempel på detta
under de gångna 40 åren, t ex stödet till solvärme och solceller och konverteringsstödet till
olje- och eluppvärmda hus. I bägge fallen har
stödsystemen varit till lika mycket skada som
nytta för den berörda branschen. De senaste
åren är det framför allt ryckigheten, kortsiktigheten och osäkerheten kring styrmedlen för
omställningen av transportsektorn som skapat
stora problem och blockerat nyinvesteringar i
produktion av biodrivmedel.
Under hela perioden har det fortgått en debatt om styrmedel och otaliga utredningar har
arbetat med frågor kring styrmedlens utformning. Ett vanligt argument är att man istället
för eller tillsammans med generella styrmedel
bör använda riktade stöd, t ex särskilda bonusar eller feed-in-tariffer. Argumentet är att man
med sådant stöd kan gynna en viss teknologi,
framför allt sådan som ännu inte är fullt etable-
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rad på marknaden men har stor potential längre
fram.
Mot en sådan strategi talar att man alltid bör välja de ekonomiskt mest fördelaktiga
lösningarna och att marknaden (tillverkare,
användare) bör avgöra vilken teknik som ska
utnyttjas. Det finns knappast något bärande argument för varför man bör avstå från att först ta
vara på billiga ”lågt hängande frukter”.
Direkta stöd bör enbart användas för forskning, utveckling, demonstration och implementering av ny energiteknik som bedöms ha
goda framtidsutsikter. För Sveriges del användes direkta stöd till förnybar energi framgångsrikt under de tidiga faserna av utvecklingen,
exempelvis som direkta stöd till konvertering
av pannor. Denna typ av direkt stöd kunde avvecklas sedan tillräckligt starka generella styrmedel införts.
En typ av styrmedel som fungerat dåligt är
stödet till teknikexport. Här behöver stödsystemet utvecklas och insatsernas koncentreras till
färre aktörer för att effektivt sprida teknik och
kunskap som byggts upp i svenska företag.
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Utvecklingen av CO2-skatten sedan 1991
€/ton CO2
120
100
80
60
40

Koldioxodskatt (euro/ton)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0

1991

20

Koldioxidskatt, industrinivå (euro/ton)

Den svenska koldioxidskattens utveckling 1991–2015, här uttryckt i euro/ton. Den övre kurvan anger skatten för
hushåll, service m m. Den under kurvan gäller industrier som inte behöver utsläppsrätter, t ex verkstadsindustri,
livsmedelsindustri och textilindustri. Källa: Finansdepartementet. Industrin har under hela perioden haft reducerad
skatt, men skillnaden kommer att minska 2015. Under perioden 2001–2004 genomfördes ”grön skatteväxling” med
kraftigt höjning av koldioxidskatten.
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Ett globalt perspektiv

Övergången till förnybar energi är inte bara en svensk fråga. För att möta klimathotet måste alla
världens länder satsa på förnybar energi. Den internationella klimatpanelen IPCC har en arbetsgrupp som arbetar med potentialer för förnybar energi.

Gruppen gav våren 2011 ut en rapport med
förkortningen SRREN (Special Report on
Renewable Energy Resources and Climate
Change Mitigation)33, som ger en aktuell bild
av forskningsläget kring potentialer för förnybar energi med tidsperspektivet 2050. Världen
befinner sig idag på samma punkt som Sverige
gjorde vid 1970-talets mitt, med ett 85-procentigt beroende av fossila bränslen, ett par procent
kärnkraft och omkring 13 procent förnybar
energi, varav 6 procent traditionell vedanvändning (statistiken gäller 2008). Modern förnybar
energi står alltså bara för en bråkdel av energitillförseln, men tillväxten är snabb liksom
potentialen.

Rapporten visar på mycket stora möjligheter
med förnybar energi, både i de gamla industriländerna och i synnerhet i utvecklingsländerna
Den inkluderar alla typer av förnybar energi:
bioenergi, vattenkraft, geotermisk energi, vindkraft, havsenergi (vågor, tidvatten, strömmar
m m) för såväl el och värme/kyla som drivmedel.
Det som är särskilt intressant med rapporten är
att den både ger potentialer i breda spann, men
också kostnadsuppskattning för de olika energislagen. Och dessa kostnadsuppskattningar är
inte statiska, utan man framhåller den dynamik
som ligger i att tekniken utvecklas och sprids.
Det finns ett par exempel på lärkurvor, som visar att kostnaderna för förnybar energiteknik
reduceras kraftigt när volymerna ökar.

33. IPCC, rapport från Working group 3, SRREN, april 2011.
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Lärkurvor för förnybar energi
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När ny teknik introduceras sjunker
kostnaden med tiden genom ökade volymer, förbättringar av tekniken och ökad kunskap om hur den
ska tillämpas. De här lärkurvorna
för olika förnybara tekniker är
hämtade ut IPCC:s rapport SRREN
från 2011. Pris- och kostnadsnivå
år 2005. Med kumulativ produktion eller kapacitet menas den totala samlade produktionen eller
kapaciteten fram till och med det
angivna året.
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Kostnadsreduktionen har
varit särskilt imponerande för
el från solceller, medan kostnadsreduktionen för vindkraft varit mindre. För vindkraften kan vi också se en
stigande kostnad under senare år, kanske orsakad av
ökade priser på råvaror och
byggnadsmaterial för kraftverken. Fördelarna av långa
serier och stora volymer
minskar över tiden. För etanolproduktionen i Brasilien
finns en liknande men mindre dramatisk utveckling.
Men även här har det skett
en kraftig kostnadsreduktion, en halvering under en
tjugoårsperiod från mitten av 1980-talet till 2004.
Observera att skalorna är logaritmiska varför kostnadsreduktionen är mycket större
än vad den kan verka vid en
snabb blick på diagrammet.
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När det gäller de samlade potentialerna ser vi att bioenergin är
dominerande, precis som bioenergi
redan idag är den största förnybara energikällan. Potentialerna är
särskilt stora i NA1-länder (NA1
= Non Annex 1, som är de länder
inom Kyotoprotokollet som inte
tillhör A1, Annex 1, de traditionella industriländerna; inom NA1
finns alla utvecklingsländer, inklusive snabbväxande ekonomier som
Kina, Indien och Brasilien).
Möjligheterna att bygga ut vattenkraft är jämfört med bioenergi
mer begränsade. Däremot är potentialerna för vindkraft och speciellt
för solenergi mycket stora, särskilt
på längre sikt. Som framgår av diagrammen är osäkerhetsintervallen
mycket stora.
För att sätta siffrorna i sammanhang gäller att dagens globala
energianvändning ligger omkring
500 EJ.
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Slutord och framtidsblick i december 2013

FN:s klimatpanel IPCC presenterar nu fakta och prognoser som bekräftar vad vi redan tidigare känt
till: mänskligheten håller på att oåterkalleligt påverka jordens klimat. Effekterna kan bli förödande
om vi inte lyckas vända utvecklingen.

IPCC:s första underlagsrapport i september 2013
bekräftar att de växande koldioxidutsläppen är
den starkaste klimatpåverkande faktorn. Den
bekräftar också det som redovisats inom Global
Carbon Project under de senaste åren, nämligen
att utsläppen från förbränning av fossila bränslen
är den helt dominerande delen av de mänskliga
utsläppen av koldioxid. Dessa utsläpp står för
över 90 procent, och de ökar snabbt år från år.
Utsläppen från förändrad markanvändning (läs:
avskogning) visar däremot minskande tendens,
och står för mindre än 10 procent.
Oljepriserna håller sig envist fast på en nivå
över 100 dollar/fat, en prisnivå som för tio år sedan skulle ha uppfattats som helt osannolik. En
uppgörelse mellan den brittiska regeringen och
franska och kinesiska bolag som är beredda att
bygga ny kärnkraft i Storbritannien anger att priset på ny kärnkraft ligger på minst 95 öre/kWh,
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vilket är en bra bit över priset för ny vindkraft
och ny biokraft i Sverige i kraftvärmeverk eller
bioraffinaderier.
De förnybara energikällorna är tillsammans
med effektivare energiteknik en viktig del av lösningen på klimatkrisen. För Sveriges del har vi
redan kommit en bra bit på väg när det gäller att
utnyttja förnybar energi. På bioenergiområdet är
vi världsledande. Utvecklingen från 1970-talet
till idag har varit imponerande. Allt pekar på att
den utvecklingen kommer att fortsätta och att
Sverige kommer att få ett energisystem som i all
huvudsak bygger på förnybara energikällor.
De höga priserna på olja och de höga kostnaderna för andra alternativ, som ny kärnkraft och
CCS (koldioxidlagring från fossil förbränning),
kombinerat med de sjunkande kostnaderna för
de förnybara teknologierna underlättar omställningen till ett helt förnybart energisystem.
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Bilaga 1

Historiska tillbakablickar –
vad man trodde då och hur det blev
Historisk tillbakablick 1: Synen på förnybar energi före oljekrisen 1973

Förnybar energi hade före den första oljekrisen
1973 knappast någon roll alls i energiplaneringen, som dessutom i huvudsak var en fråga för
energiföretagen och en liten krets av experter.
Energifrågan hanterades i första hand som en
fråga om att göra prognoser om energianvändningens tillväxt och vidta åtgärder för att kunna
möta den ökande efterfrågan. Framför allt såg
man framtiden i en allt större användning av
elektricitet och att man skulle tillfredsställa det
snabbt växande behovet med kärnkraft.
Hur situationen uppfattades kan avläsas i den
Lägesrapport från Energiprognosutredningen34
som publicerades i juli 1973, d v s fyra månader
före den första oljekrisen som inträffade i oktober samma år. Utredningen leddes av landshövding Bengt Lyberg.
I lägesrapporten citeras långtidsutredningen
LU 70, där man räknade med en ökning av energibehovet med 6,3 procent per år mellan 1970
och 1975, och därefter en dämpning av konsumtionsökningen till 5 procent per år. Under
åren 1965–1970 hade ökningen varit 6 procent
per år.

I utredningens ”Sakredovisning av olika energislag” (kapitel 6) beskrivs ”de energiformer
som måste beaktas i en studie av denna karaktär”.35 Först redovisas olja, därefter naturgas och
sedan kol. Därefter kommer ett stycke om ”ved,
torv m m” (det som vid denna tid ofta benämndes övriga fasta bränslen). Här nämns också oljeförande skiffrar. Om torv och skiffrar sägs att
de numera ”inte lämnar något nämnvärt bidrag
till den löpande försörjningen”.36 Om skogens
bidrag sägs att detta minskat relativt starkt,
och främst används inom skogsindustrierna.
”Endast i ringa omfattning kommer skogsprodukter till direkt användning som bränsle.”
Slutsatsen är att ”med hänsyn till skogskapitalets omfattning och återväxtförhållanden kan
någon ändring härutinnan icke komma ifråga
under normala förhållanden”.37
Skogen och torven sågs uteslutande som
bränslen att ta till i krislägen, t ex vid avspärrning, och man hänvisar till det arbete som gjordes av Överstyrelsen för ekonomiskt försvar.
Energiutvinning ur sopor och avfall nämns
också, men det sägs att den ”är kostsam och

34. Lägesrapport från Energiprognosutredningen, Ds I 1973:2.
35. Lägesrapporten från EPU, sid 97.
36. Lägesrapporten från EPU, sid 110–111.
37. Lägesrapporten från EPU, sid 111.
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sker idag endast där man av andra skäl, huvudsakligen hygieniska skäl, vill ha en kontrollerad
avfallsdestruktion”.38
Därefter ägnas ett långt avsnitt åt fissionsenergi och ett kortare avsnitt åt fusionsenergi
(vätekraft). Vattenkraften ägnas därefter ett
relativt långt eget avsnitt, där man konstaterar
att man med tanke på ”det rådande motståndet
mot vattenkraftsutbyggnader” bara kunde förutsätta en ringa ytterligare utbyggnad, till 65
TWh 1990.39
Slutligen finns avsnitt om solenergi, där
man säger att ett storskaligt utnyttjande kan få
betydande effekter på strukturen i världens energiförsörjning men samtidigt att ”det förefaller osannolikt att solenergi i stor skala kan utnyttjas direkt för Sveriges energiförsörjning”.40
Om vindkraften sägs: ”Att vindkraften knappast kan komma att få någon betydelse för vår
totala energiförsörjning betyder inte att den är
ointressant.” 41 Man nämner att vindkraft bland
annat kan användas för elförsörjning till televerkets avlägset belägna anläggningar.
Även geotermisk energi omnämns.
Sammanfattningsvis räknar man enbart med de fossila bränslena, kärnkraft och
bland de förnybara energislagen vattenkraft.
Bioenergin betraktas som en marginell energiform i skogsindustrin, som får minskande betydelse. Skogsråvara och torv ses som krisbränslen. Sol och vind betraktas som ointressanta för
Sverige. De förnybara energikällorna ses inte
som en grupp.

Förväntningar och prognoser om
elanvändning 1970
Några år före Energiprognosutredningen formulerades ännu mer expansiva prognoser för
ökad energianvändning och energiproduktion
av CDL, Centrala Driftsledningen, ett samarbets- och planeringsorgan för kraftindustrin.
I ett yttrande till Civildepartementet som underlag för den fysiska riksplaneringen 197042
gjordes följande prognos för elkonsumtionens
utveckling:
År
1965

TWh/år

Ökning % per år

45,0
8,1

1970

66,6
8,1

1980

145
7–5,5

1990

260–200
7–5,5

2000

500–350

Tabell ur CDL:s underlag till regeringen.

För att tillfredsställa det stora elbehovet
krävdes enligt CDL etablering av 70 000 MW
kärnkraftverk eller stora oljeeldade kraftverk,

38. Lägesrapporten från EPU, sid 113.
39. Lägesrapporten från EPU, sid 125.
40. Lägesrapporten från EPU, sid 131.
41. Lägesrapporten från EPU, sid 133.
42. Centrala Driftsledningen, Storkraftverkens lokalisering 1970–2000, Vällingby 1970.
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Vid slutet av 1960-talet och under 1970-talet gjordes prognoser som visade mycket kraftig ökning av elbehovet.
Foto: Kerstin Hideborn-Alm.

10 000 MW kraftvärmeverk, varav 6 000–
7 000 MW antogs vara kärnkraftvärmeverk
lokaliserade i storstadsregionerna, samt 23 000
MW toppkraftsanläggningar. Det senare var
nödvändigt eftersom man räknade med en omfattande elektrifiering av uppvärmningen. Man
ville i den fysiska riksplaneringen avsätta 11–17
lägen för externa kärnkraftverk, vardera med en
effekt på 6 000 MW. De här kapacitetsvärdena
kan jämföras med kapaciteten i vattenkraften,
som uppges till 12 000 MW.
Man kan också jämföra med den faktiska
elanvändningen år 2000, som visade sig bli
145 TWh, d v s bara omkring en tredjedel av
CDL:s prognos 1970.
Det finns i dokumentet inga allmänna resonemang om hur all el skulle användas, utan
prognosen utgår från extrapolering av den tillväxt av elförbrukningen som man sett under
1960-talet. Den årliga tillväxten i procent jus-

terades ned en smula, men tillväxten i absoluta
tal blev ändå mycket stor.
Resonemang om el- och energianvändningen i framtiden finns dock i riklig mängd
i en statlig utredning från samma år, Sveriges
Energiförsörjning SOU 1970:13. Också den
här utredningen räknar med en snabb ökning
av elförbrukningen, med 6,7–7,2 procent per år
fram till 1975, och med 5,8–7,2 procent mellan 1975 och 1985. Även bränsleförbrukningen
förväntades öka snabbt, med 4,2–4,5 procent
de första åren, och därefter med 2,3–3,1 procent per år. I utredningen räknade man enbart
med kärnkraft och fossila bränslen.
Ett mycket kort stycke i utredningen handlar om ”inhemska energikällor”. För torv noteras att ”tillverkningen av torvbriketter upphörde
1968” och för biobränslen (termen används inte)
noteras att ”vedens användning som bränsle
minskar stadigt men har fortfarande viss be-
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tydelse på landsbygden”, och man nämner även
att massaindustrin tillvaratar lutar som används
som bränsle.43 Dessutom skrivs en del om möjligheterna att utnyttja inhemska oljeskiffrar.
Utredningen innehåller ett långt kapital
med en framåtblick till år 2000, som speglar
den syn som vid denna tid hade på inträdet i
den kommande atomåldern och det högenergisamhälle som blev konsekvensen av detta.44
Elförbrukningen förväntades öka snabbare än
den totala ökningen av energiförbrukningen
och snabbare än BNP, och man antog att elförbrukningen år 2000 skulle vara 8 á 12 gånger
så stor som 1965. Briderreaktorer skulle slå
igenom och detta skulle pressa kostnaden för
kärnkraftsel. Före slutet av 1970-talet skulle
man kunna producera elkraft för 1,3 öre/kWh,
och kostnaden skulle pressas ytterligare under
1980-talet med allt större reaktorer. För anläggningar med kombinerad el- och värmeproduktion räknade man med 0,5 öre/kWh.

Vid så låga energipriser öppnar sig, enligt
utredarna, helt nya möjligheter för industriell
utveckling, t ex reduktion av järnmalm med
elektrolytiskt framställd vätgas och produktion
av flytande bränslen ur kol med hjälp av elektrolytiskt väte. Man beskriver också framtida
agroindustriella komplex med storskalig avsaltning med hjälp av kärnkraft och billiga gödningsämnen framställda med elkraft. Vidare:
”Med energipriser på nämnda nivå synes det
realistiskt att börja påverka även utomhusklimatet. Både i USA och Sovjet spekulerar man
över s k klimatskal och inomhusstäder. Dylika
räknar man med skulle byggas under plastkupoler, som kan göras mycket stora, flera km i
diameter, till en kostnad av storleksordningen
100 kr/m 2. Vinsten skulle vara, att man själv
reglerade sitt klimat, med grönska året om, artificiell ’solstrålning’, varma swimmingpools,
etc.”45

43. Sveriges energiförsörjning – energipolitik och organisation, betänkande av Energikommittén, SOU 1970:13, Stockholm
1970.
44. Sveriges energiförsörjning, kapitel 8.4, sid 83 ff.
45. Sveriges energiförsörjning, sid 86.
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Historisk tillbakablick 2: Vad man trodde om förnybar energi omkring
1980 – och hur det blev
När man senare under 1970-talet lyfte fram
”alternativa energikällor” – ofta som en del av
kärnkraftsdebatten, eller för att ersätta import
av olja – gjorde man också en del kvantitativa antaganden om vilken roll olika förnybara
energikällor skulle kunna få. Hur har dessa
antaganden slagit in? Vilka förnybara energikällor trodde man då på? Och vilka potentialer
räknade man med, från dem som förde fram
de förnybara energikällorna som ett alternativ.
Idag har vi i viss mån facit, även om inte kärnkraftsavvecklingen fullföljts.
Vi tar utgångspunkt i ett par böcker som visar hur man såg på förnybara energikällor, dels
från det ”gamla etablissemangets sida”, dels från
kärnkraftsmotståndarnas sida.

Utredarnas officiella bild
Delegationen för Energiforskning, DFE,
publicerade inför folkomröstningen om kärnkraft 1980 en rapport om möjligheterna att
få tillskott från förnybara energikällor.46
Delegationen hade fått ett regeringsuppdrag
att göra en sådan uppskattning och tillkallat
några experter för att göra underlagsrapporter.
Dessa rapporter finns som bilagor i betänkandet. De sammanfattande slutsatserna finns i ett
inledande relativt kortfattat kapitel.
Till betänkandet finns två reservationer; av
centerpartisten Pär Granstedt, som anser att
utredningen gjort alldeles för kortsiktiga och
försiktiga antaganden om de förnybara ener-

gikällornas potential, och av socialdemokraten
Nils-Erik Wååg, som tvärtom varnade för att
man hade för stora förhoppningar på de förnybara energislagen.
Under de här åren i slutet av 1970-talet och
början av 1980-talet genomfördes ett stort antal utredningar kring energipolitiska frågor.
Denna rapport är ett tidstypiskt exempel ur
detta flöde av rapporter.
Ordförande för den arbetsgrupp som tog
fram rapporten var Olof Hörmander, tidigare
verksam vid AB Atomenergi och senare generaldirektör vid Statens Kärnkraftsinspektion.
Utredningen konstaterade att de förnybara
energikällorna vattenkraft, bark och lutar redan
ingick i energisystemet (småskalig vedanvändning omnämns inte alls).
Man delar därefter in de förnybara energikällorna i tre kategorier:
1. Sådana som kan utnyttjas med idag känd
teknik: direkt förbränning av skogsenergi, torv,
jordbruksprodukter och avfall i form av mekaniskt behandlad råvara.
2. Sådana för vilka man kan bedöma utvecklingsperiodens längd och uppskatta möjliga framtida energibidrag: vindkraft, solvärme
och energikällorna i grupp 1 omvandlade till
energirika bränslen.
3. Sådana vars utvecklingsmöjligheter kan
bedömas först efter en forskningsinsats av svåruppskattad omfattning: energiskog, solceller
för elproduktion, vågenergi, salthaltsgradienter
och geotermisk energi.47

46. Delegationen för Energiforskning: Förnybara energikällor – en sammanställning av aktuella bedömningar, DFE rapport
nr 21 och 22, Stockholm 1979.
47. DFE rapport 21, sid 9.

Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution BILAGA 1

67

Utredarna anger potentialen för de två första
kategorierna 1990, men gör ingen bedömning
på längre sikt, trots att regeringens direktiv var
att bedöma bidraget från förnybara energikällor
1990 och 2000.
Skogsenergi
Bedömningen är att skogsenergi kan ge 80–125
PJ (2–3 Mtoe), d v s 22–35 TWh. I en fotnot
reduceras mängden direkt till ”trolig siffra:
högst 80 PJ”, d v s intervallets lägsta siffra.
Det här är alltså skogsenergi utöver de cirka 40
TWh ”bark och lutar” som man redan använde
vid denna tid. Den sammanlagda potentialen
för skogsenergi bedömdes alltså till 62 TWh
1990. Om potentialen på längre sikt skrev man
att ”skogsenergi kommer att kunna utnyttjas i
ökad omfattning genom anpassat skogsbruk”.
Halm
Utöver skogsbränslen nämns särskilt halm och
vass, och här anges en volym på 8–20 PJ, eller
2,2–5,6 TWh.
Torv
Det fanns en rätt stor tilltro till torv som inhemsk energikälla. Utredarna anger en potential på 20–40 PJ 1990, eller 5,5–11 TWh.
Vindkraft
Här räknade man med 1 TWh som en möjlig
nivå att uppnå till 1990. Man anger också som
möjlig nivå för solvärme för tappvarmvatten
och anknytning till fjärrvärmenät på 10 PJ eller 2,8 TWh.
I en sammanfattande tabell har de totala
siffrorna reducerats ytterligare – ”bränsle och

solvärme” kan ge 110 PJ, d v s 31 TWh, och
vindkraft 1 TWh. Det betyder att förnybar
energi skulle ge ett tillskott på 5–10 procent
av energiförsörjningen utöver den andel på 22
procent som vattenkraft, lutar och bark då sades ge (småskalig vedeldning nämns inte). Den
sammanlagda volymen skulle då bli cirka 130
TWh 1990, vilket ganska väl motsvarar den
tillförsel av förnybar energi som Sverige hade
omkring 1990.
När det gäller utvecklingen på längre sikt,
fram mot 2000 eller senare, är utredningens uttalanden och slutsatser mycket vaga.
Energiskog ”kan komma in som bränsleersättare och i gynnsamt fall utvecklas till betydande
omfattning”.48 För solvärme sägs årstidslagring
vara nödvändig för att den ska få betydelse i
energisystemet. Hur vindenergin utvecklas
”beror av hur prototyperna kommer att fungera”.49 Torv kommer att avvägas mot kol. Några
kvantitativa uppskattningar ges inte för år 2000
eller senare.
Sammanfattning
Utredarna avstår mycket tydligt från att lyfta
fram förnybara energikällor som kan ge stora
tillskott av el och lyfter istället fram sådan förnybar energi som är alternativa bränslen till olja
och kol. Man börjar med att redovisa relativt
stora potentialer, men reducerar dessa steg för
steg när man ska summera de olika bidragen.
Genom att inte ange några potentialer på
längre sikt efter 1990 kan man också avstå från
att ange de totala potentialerna för förnybar
energi.
Siffrorna för skogsenergi är relativt låga.
Istället lyfts torv och halm fram bland fasta bio-

48. DFE rapport 21 sid 12.
49. DFE rapport 21 sid 12.
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Åkerbaserade biobränslen som energiskog och halm lyftes fram, kanske för att undvika konflikt med skogsråvaran.
Under slutet av 1970-talet och under 1980-talet bedrevs en omfattande forskning och utveckling kring energiskogsodling – snabbväxande Salix för skottskörd. Foto: Kjell Andersson.

bränslen, och man hyser stora förhoppningar
om energiskogens bidrag på sikt. En tolkning
kan vara att man hellre anger potentialer för
åkerbaserad energi än för skogsbaserad, möjligen för att undvika konflikt om skogsråvaran.
Vindkraften tillmäts mycket liten betydelse
och solel nämns inte alls. Det kan också här
handla om att man inte vill lyfta fram alternativ
elproduktion till kärnkraft, som var tidens stora
konfliktfråga.
Man kan inte undgå slutsatsen att utredarna, som hade bakgrund i den traditionella energiindustrin och kärnkraftsindustrin, inte gärna
lyfte fram förnybar energi som skulle kunna bli
ett hot mot kärnkraftens fortbestånd.

Kärnkraftsmotståndarnas framtidsbild
1980
Vi tar som utgångspunkt boken Rösta Nej! En
bok om alternativ till kärnkraft och olja av Björn
Kjellström och Per Kågesson.50 Boken gavs ut
av Folkkampanjen Nej till kärnkraft inför folkomröstningen 1980 och användes flitigt som
studiematerial. Det fanns vid den här tiden
en mycket omfattade litteratur i energifrågor,
kring kärnkraft och alternativ till kärnkraft,
men den här boken måste betraktas som en
minsta gemensamma nämnare för kärnkraftsmotståndarnas syn på vad som var möjligt att
göra.

50. Kjellström, Björn och Kågesson, Per: Rösta Nej! En bok om alternativ till kärnkraft och olja, Stockholm 1979.
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Vattenkraft
Man räknade inte med någon större utbyggnad
utöver den som föreslagits i energipropositionen 1979. Endast ytterligare 1 TWh, och man
nämner ”minikraftverk i södra Sverige” och vissa om- och tillbyggnader, men ingen ytterligare
utbyggnad av stora älvar.
Här stämmer uppskattningar ganska väl
med vad som sedan skett, t ex en viss utbyggnad av småskalig vattenkraft inom elcertifikatsystemet.
Vindkraft
Man förutsåg tidigt att vindkraften bäst skulle
utnyttjas med relativt stora aggregat, på 2–3
MW, och ansåg att de måste placeras i de blåsigaste regionerna längs kusterna och i vissa
slättområden. I Rösta Nej skriver författarna att
det går att bygga 7,5–12,5 TWh vindkraft med
den reglerkapacitet som finns i vattenkraften,
men föreslår i sitt avvecklingsalternativ en utbyggnad till 15 TWh år 2000 och 22 TWh
till 2010. I texten skrivs också att ”det inte vore
orealistiskt” att bygga ännu mer vindkraft, och
siffran 30 TWh nämns.51
Uppskattningarna av vindkraftens potential
stämmer mycket bra med vad som idag genomförs, med planeringsmål på 30 TWh och en
sannolik utbyggnad med 12 TWh till 2020.
Att utbyggnaden skett långsammare än man
då föreslog är en effekt av att kärnkraften inte
kom att avvecklas.
Solvärme
Här räknade man med att ”solvärmen i framtiden kan spela en avgörande roll för våra möjlig-

heter att i framtiden bli kvitt oljeberoendet”.52
Man räknade med solvärmecentraler som försörjde hela kvarter eller stadsdelar och lagring
i värmemagasin från sommar till vinter. Försök
inleddes också vid denna tid med storskalig
lagring av solvärme. I energibalansen räknade
man med 20 TWh solvärme år 2000 och 40
TWh 2010.
Uppskattningen av potentialen för solvärme
stämmer inte alls med den utveckling vi senare
sett. Solvärme används idag endast småskaligt,
för enskilda småhus, och energitillförseln är
obetydlig. Utvecklingen av storskalig lagring
avbröts efter att man genomfört ett antal försök
(Storvreta, Lambohov, Ingelstad).
Biobränslen
Uppskattningarna av tillgången på biobränslen
varierar kraftigt. I Rösta Nej anges att man från
skogsbruket borde kunna öka tillförseln med
20–25 TWh till 1990, genom att utnyttja ”vid
avverkningar kvarlämnade toppar, stubbar och
grövre grenar”53 liksom utgallrade träd i form
av flis. Man hade mycket stor tilltro till odling
av energi (d v s salix, men också al och poppel),
som skulle kunna odlas på marginella marker
som ”nedlagd åkermark, strandängar, utdikade
våtmarker, kraftledningsgator och torvmossar
efter exploatering”.54
I texten och tabellerna särredovisas inte
energiskogen, men man citerar i en tabell
uppgifter från NE (Nämnden för energiproduktionsforskning), att det vid ”måttligt införande” skulle gå att producera 40 TWh från
energiskog 2000, och vid ”forcerat införande”
70 TWh.

51. Rösta Nej, sid 78.
52. Rösta Nej, sid 81.
53. Rösta Nej, sid 83.
54. Rösta Nej, sid 83.
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Utöver trädbränslen och energiskog nämns
halm, där man citerar stora potentialer från NE
(20 TWh). Man skriver också om blast, andra restprodukter och vass. Biogasproduktion
nämns också som ett alternativ, utan att man
anger volymer.
I avvecklingsalternativets tabeller tas ”lutar
och bark” upp med 40 TWh både 2000 och
2010 och ”biomassa, bl a skogsavfall”, med 75
TWh 2000 och hela 140 TWh 2010.
Det som är slående i synen på biobränslen
är den stora tilltron till energiskogsodling, och
de jämförelsevis beskedliga antagandena om
andra trädbränslen. Man antog också att det
var möjligt att odla stora mängder energiskog
på marginella marker. Här finns en ovilja att
konkurrera om skogsbrukets och jordbrukets
resurser. Förhoppningarna om att ta vara på
restprodukter som halm och blast var mycket
stora.
Sammantaget kan konstateras att man hade
en realistisk uppfattning om att det fanns stora
potentialer att öka tillförseln av biobränslen,
vilket också bekräftats av utvecklingen sedan
1970-talet. Däremot har inte energiskogsodling
blivit den dominerande formen av biobränsleproduktion, som man då trodde.
Biodrivmedel
Här räknar man med produktion av metanol
och inblandning med 20 procent i bensinen,
med betydande värmeförluster.
På den här punkten har man inte fått rätt.
Istället för metanol från skogsråvara har det
hittills blivit etanol och biodiesel från jordbruksråvaror.
Övriga förnybara energislag
Man nämner geotermisk energi, vågkraft och
solceller, och konstaterar att solceller används
för ”rymdfarkoster och ensligt belägna fyrplatser”. Man skriver att solcellerna är mycket

kostsamma och har begränsad livslängd. I avvecklingsalternativet tar man inte upp någon
tillförsel från solceller, och 3 TWh för övrigt,
vilket kan vara vågkraft och geotermisk energi.
Sammanfattande slutsats om kärnkraftsmotståndarnas förutsägelser
Det är svårt att förutse teknisk utveckling och
marknadsutveckling, särskilt för energislag
där man just inlett forskning och utveckling.
Beträffande vindkraft och biobränslen förutsåg
man ganska träffsäkert potentialen, medan man
för solvärme med värmelagring och energiskogsodling hade överdrivet positiva förhoppningar. Solceller sågs som en mycket dyrbar
nischteknik. De senaste årens utveckling har visat att man kraftigt kunnat pressa kostnaderna.
Man försökte undvika konflikten kring
skogsråvaran genom att förlägga biobränsleproduktionen till ”marginella marker”, en resurs
som sannolikt överskattades kraftigt.
Totalt sett hade man på vissa områden överdrivet stora förhoppningar, men underskattade
andra tekniker.

Framtidsforskarnas bild: Sol eller uran
– visioner 1978
Rösta Nej-boken visar en typ av vision som var
vanlig omkring 1980 – med huvudsyfte att visa
att en kärnkraftsavveckling var möjlig. Man
ville samtidigt visa att det skulle vara möjligt
att minska användningen av olja, men accepterade å andra sidan en viss ökad användning
av kol. Andra debattörer förordade naturgas
framför kärnkraft och olja. Men få av kärnkraftsmotståndarna vid denna tid kom med radikala förslag om ett energisystem helt baserat
på förnybar energi.
Det finns undantag. År 1978 publicerade
Sekretariatet för framtidsstudier en rapport med
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Stora förhoppningar på solvärme och en förkärlek för
nya tekniska lösningar, i fråga om t ex solceller, präglade energiforskningen i slutet av 70-talet.
Foto: www.cepolina.com..

titeln Sol eller uran, skriven av Måns Lönnroth,
Thomas B Johansson och Peter Steen.55 I den
här rapporten beskrivs två ytterlighetsfall: ett
samhälle helt baserat på förnybar energi respektive ett samhälle där kärnkraft står för i stort
sett hela energiförsörjningen (tillsammans med
den befintliga vattenkraften och biobaserat avfall i skogsindustrin).
Skriften skulle sannolikt inte ses som ett
konkret förslag om vad som borde göras, utan
som ett sätt att tydliggöra det avgörande vägvalet; att satsa på en energiframtid baserad på
kärnteknik eller en framtid baserad på förnybar
energi. Genom att utforma två renodlade alternativ tydliggjordes vägvalet.
Tidshorisonten är 2015, vilket gör det intressant att jämföra med dagens läge.
Utgångspunkten var oljesamhället 1978,
där importerad olja stod för 72 procent av den
svenska energianvändningen.

Vi kan här lämna Uran-Sverige därhän. Det
är inte ämne för vår rapport. Framtidsbilden
stämmer väl med de visioner för ett Sverige i
atomåldern som vi tidigare sett beskrivna i utredningar från slutet av 1960-talet.
Gemensamt för bägge visionerna är den totala energianvändningen. Det Sol-Sverige som
tecknas är inget lågenergisamhälle. Tvärtom.
Man räknade med att varuproduktionen i samhället skulle öka med 100 procent till 2015, och
att även tjänsteproduktionen skulle fördubblas,
inklusive transportarbetet. Bostadsvolymen
skulle öka med 40 procent. Man räknade med
en ökad energieffektivitet, att den specifika
energianvändningen skulle minska med 20
procent i varuproduktionen, med 50 procent
i samfärdseln och servicesektorn, och med
30 procent i bostadssektorn. Trots denna effektivisering blev resultatet en ökad total energianvändning från 390 TWh till 489 TWh

55. Sekretariatet för framtidsstudier: Sol eller uran – att välja energiframtid, Liber förlag, Stockholm 1978.
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(+25 procent), och en ökning av tillförseln till
550–570 TWh på grund av ökade omvandlings- och överföringsförluster (kärnkraftens
omvandlingsförluster exkluderade). Hela ökningen med knappt 100 TWh slutanvändning
ligger i varuproduktionen.
På den här punkten kan man konstatera att
rapportförfattarna underskattade potentialen
för energieffektivisering, speciellt i industrin.
Alternativt kunde man inte förutse den omfattande utlokalisering av varuproduktion som
skett från i-länder som Sverige till nya industriländer som Kina.
Varifrån kommer då energin i Sol-Sverige?
Vi ser samma tydliga profil som i Rösta Nejboken:
• En mycket stark tilltro till möjligheterna
att odla energiskog för att få stora volymer biomassa.
• Relativt svag tilltro till konventionella biobränslen från skogsbruket och skogsindustrin.
• Mycket stora förhoppningar på solvärme
för fjärrvärme och lagring av varmvatten från
sommar till vinter.
• Dessutom mycket stor volym el från solceller (50 TWh).
• Stor volym vindkraft – men på realistisk
nivå med facit i hand.
Produktionen av biobränslen är hela 351
TWh, varav 260 TWh från odlingar av snabbväxande grödor (energiskog). Man skriver i en
bildtext att ”odlingar av snabbväxande lövträd
kan binda upp till 200 MWh/ha”, och räknar i
sina kalkyler med att energiskogen ska producera i genomsnitt 90 MWh per hektar och år.56
Totalt ville man använda 2,9 miljoner hektar,
varav 1,7 miljoner hektar på myrmark. Den yta
som krävdes motsvarade 6–7 procent av landytan.

De överdrivna förhoppningarna på energiskogsodlingar är tidstypiska. Senare erfarenheter har visat att man knappast kan räkna med
mer än 10 tonts/ha i skörd av salix i praktisk
drift, även på goda marker, vilket motsvarar
50 MWh/ha. Odling på myrmark eller annan
marginell mark blev aldrig framgångsrik. Salix
är fortfarande en oöverträffad energigröda med
hög avkastning och bra energi- och växthusgasbalans, men den är ingen mirakelgröda.
I Sol eller uran används en stor del av biomassan för att göra metanol för transportsektorn, och en mindre del för fjärrvärme, där man
istället utnyttjar mycket solvärme. Även industrin använder mycket biomassa som bränsle.
Biomassa utnyttjas också via bränsleceller för
elproduktion i stor skala (24 TWh el från
bränsleceller).
Rapporten räknar med relativt lite biomassa
från skogsbruk och skogsindustri, liksom från
avfall, och ingen torv. Jämfört med dagens
samlade användning av biobränslen, avfall och
torv på 135–140 TWh räknade rapportförfattarna bara med 71 TWh från dessa energikällor
2015.
Sammanfattning
Rapporten från sekretariatet för framtidsstudier
visar att även ”alternativforskarna” var präglade
av 60-talets tankeramar. Man räknade med
en fortsatt snabbt ökande materiell konsumtion och varuproduktion och underskattade
effektiviseringspotentialen, främst i industrin.
Man hade en förkärlek för nya tekniska system
och lösningar (energiskogsodling, solceller,
bränsleceller, metanolproduktion, storskalig
solvärmelagring). Man underskattade i motsvarande grad konventionell och billigare förnybar
energi.

56. Sol eller uran, sid 119–120.
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Historisk tillbakablick 3: ”Kampanjen för kärnkraft” blev indirekt kampanj
mot förnybart

Under åren efter folkomröstningen om kärnkraft 1980 accepterades först resultatet av folkomröstningen och riksdagens beslut att genomföra avvecklingen till 2010 av alla parter, om än
motvilligt. Årtalet 2010 låg ju då långt fram
i tiden. Men när denna tidpunkt närmade sig
växte oron för konsekvenserna av en avveckling,
inte minst i den tunga industrin och i delar av
fackföreningsrörelsen.
Istället för en ”kampanj mot kärnkraft” som
Sverige haft före 1980 fick vi nu en ”kampanj
för kärnkraft”, som blev allt mer intensiv. Den
förnybara energin drogs också nu in i kampanjen. Men om kampanjen mot kärnkraft
medfört överdrivna förhoppningar på den förnybara energin kom man nu istället att nedvärdera det möjliga bidraget från förnybar energi.
Kampanjen för kärnkraft blev särskilt intensiv
under 1990-talet inför de beslut som senare fattades om avveckling av Barsebäcksverket.
Den elintensiva industrin organiserade sig
i SKGS (Skogen och Kemin, Gruvorna och
Stålet – Sveriges Basindustri), och anslog betydande medel för opinionsbildning. Bland annat
gav man ut tidningar som spreds till allmänheten i breda utskick. Ett exempel på en sådan
tidning är ”Utan el stannar Sverige” som gavs ut
i december 1996.
Tidningen är i första hand en argumentationsskrift för fortsatt användning av kärnkraft
och ökad elanvändning, men indirekt ger den
bilden av förnybar energi, nästan alltid relate-

rad till huvudalternativet fortsatt kärnkraftsanvändning. I tidningens marginalspalter ställs
100 frågor och ges 100 svar. En del handlar om
förnybar energi. Vi ger några exempel:
• Kan den svenska kärnkraften ersättas av
alternativa energikällor?
→ Den svenska kärnkraften ger oss idag cirka
70 TWh per år. Ett kraftfullt utbyggt system
med vind- och biokraft kan på sin höjd ge oss
cirka 10 TWh per år.
• Kan kärnkraften ersättas med biobränsle?
→ Biobränsle är förmodligen det mest ekonomiska av de alternativa energikällorna, men
då förutsatt att det används i kraftvärmeverk,
d v s med produktion av både värme och el.
Kostnaden per kWh (kilowattimme) beräknas
bli cirka tre gånger så stor som med dagens
kärnkraftsproducerade el, förutsatt att byggandet av bioenergianläggningar kan subventioneras.
• Kan man ersätta kärnkraft med enbart
vindkraft?
→ För att producera lika mycket el som
Barsebäcks två reaktorer, krävs 2 400 vindkraftverk på vardera 500 kW. Men eftersom
vindkraftverk levererar kraft bara under cirka
30 % av året och ett kärnkraftverk under cirka
80 % behövs totalt omkring 6 400 vindkraftverk enbart för att ersätta Barsebäck.57
Hur stämmer svaren med verkligheten? Med
drygt 15 års perspektiv kan man idag jämföra
de här svaren med den verkliga utvecklingen,

57. Utan el stannar Sverige, tidning utgiven av SKGS, december 1996, sid 28.
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som inträffat trots en utebliven större avveckling av kärnkraft, men med Barsebäcksverket
nedlagt.
Genom elcertifikatsystemet tillförs 25
TWh ny förnybar elproduktion mellan 2003
och 2020, främst bio- och vindkraft. Påståendet
att en kraftfull utbyggnad av vind- och biokraft
på sin höjd kunde ge 10 TWh var alltså en grov
underskattning.
Det är riktigt att biokraftanläggningarna
behövde en subvention (elcertifikaten) för att
kunna konkurrera med kärnkraft och vattenkraft, som ju fått sina subventioner i ett tidigare
skede (se sidan 33).
Den svenska vindkraften producerar idag
ungefär lika mycket el som de två Barsebäcksreaktorerna (7–8 TWh). Det finns omkring 2 100 vindkraftverk och de nya verken är
i allmänhet 2–3 MW i storlek.
I senare utgåvor av tidningar från SKGS har
man visat en teckning på hur många vindkraftverk som behövs för att försörja Bravikens pappersbruk med el (”hela Vikbolandet täckt med
en skog av vindkraftverk”). Under senare år
har de flesta av skogsföretagen börjat producera
egen vindkraft och de är dessutom stora vinnare
på elcertifikatsystemet och tar emot en stor del
av ”subventionen” till biokraft.

Ljummen attityd till förnybart – den
andra energikommissionen 1995
Stämningsläget i energipolitiken var annorlunda vid mitten av 1990-talet än vid slutet
av 1970-talet. Kampanjen mot ”en förtida avveckling” av kärnkraften hade fått genomslag.
Fokus i energipolitiken höll på att flytta från

kärnkraftfrågan till klimatfrågan, inte minst
efter det globala miljömötet i Rio 1992, där
FN:s klimatkonvention antogs. Massmedia
var trötta på kärnkraftsdebatten och Sveriges
största dagstidning Dagens Nyheter bytte fot
från att vara kärnkraftsmotståndare till att
bli kärnkraftsförespråkare. Det påverkade de
mindre partierna i mittfältet – Folkpartiet och
Kristdemokraterna.
Under 1990-talet gjordes politiska överenskommelser som i praktiken sköt upp den av
riksdagen tidigare beslutade avvecklingen av
kärnkraften till 2010. Däremot nåddes 1997 en
överenskommelse om att avveckla Barsebäcks
två reaktorer. Energipolitiken styrdes i praktiken av en blocköverskridande allians där Socialdemokraterna och Centern gjorde upp, till
en början med stöd av Folkpartiet, senare med
stöd från Vänsterpartiet.
För att överbrygga motsättningarna tillsatte
den borgerliga regeringen Bildt sommaren 1994
den andra Energikommissionen, som kom att
ledas av riksmarskalken Gunnar Brodin. Strax
efteråt blev det regeringsskifte, men kommissionen fullföljde sitt arbete. Slutbetänkandet
från december 199558 kan användas som en illustration av hur man vid denna tid resonerade
kring förnybar energi:
• Vilka potentialer såg man nu för olika förnybara energikällor? Vad trodde de etablerade
utredarna och intressena och vad trodde alternativförespråkarna?
• Vilka förändringar hade inträffat jämfört
med attityder och förhoppningar femton år tidigare?
En första iakttagelse är på sin plats: alla
aktörer accepterade nu att energianvändning-

58. Omställning av energisystemet, slutbetänkande av Energikommissionen, SOU 1995:139, Stockholm 1995.
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en inte skulle komma att öka särskilt kraftigt
framöver. Utredningen intresserade sig, som
de flesta svenska energiutredningar, i huvudsak
för elförsörjningen. Man räknade nu med att
elanvändningen skulle bli 145–152 TWh år
2010 och 151–160 TWh år 2020, en ökning
med cirka en procent per år exklusive förluster.
Elanvändningen 2010 blev i verkligheten 144
TWh (temperaturkorrigerat och inklusive distributionsförluster) och har sjunkit med några
TWh efter ett toppår 2005.
När det gäller möjligheterna att få energi
från de förnybara energikällorna kan man notera i utredningens sammanfattande bedömning
kring ”kraftproduktion från förnybar energi”:
• Beträffande vattenkraft görs bedömningen ”att det under rådande förhållanden skulle
kunna vara fråga ett tillskott på 1 TWh”.59 Det
fanns också en kvarstående potential på 5 TWh
i fall som inte är undantagna enligt naturresurslagen, men dessa utbyggnader bedömdes
inte som politiskt möjliga. Utbyggnad av småskalig vattenkraft nämns inte alls.
• Texten om vindkraft är mycket kortfattad.
Man skriver: ”Vindkraftsproduktionen begränsas av möjligheterna att finna goda vindlägen
för vindkraftverk utan att råka i konflikt med
andra samhällsintressen.”60
• Om el från biobränslen skrivs att ”möjligheterna begränsas av det underlag som finns
för fjärrvärmen, vilken är en förutsättning för
elproduktion i kraftvärmeverk”.61
• Det ges inte några exakta siffror för vilken
elproduktion som bedöms vara möjlig totalt för
de olika energikällorna, utan utredningen ger

denna samlade bild: ”Kommissionens bedömning är att det med dagens teknik finns möjlighet att till rimliga kostnader tillföra elsystemet
drygt 10 TWh från förnybara energikällor.” 62
Till dessa förnybara energikällor räknas biobränslebaserad kraftvärme, mottryckskraft,
vattenkraft och vindkraft. På annan plats i texten finns en formulering om att det finns möjligheter att inom kraftvärmesystemet framställa ytterligare 5–10 TWh el till högre kostnad,
men det sägs inte om denna produktion är förnybar – det kan lika gärna handla om naturgas.
Andra förnybara energislag, som solel, solvärme, vågkraft och geotermisk energi, nämns
inte alls.
För biobränslen finns ytterligare diskussion i
kapitlet ”Annan energitillförsel”, där man bland
annat framhåller att biobränslen har en stark
konkurrenskraft för värmeproduktion i fjärrvärmesektorn med ”dagens energi- och koldioxidbeskattning”. Kapitlet handlar i övrigt
nästan uteslutande om naturgas.
Potentialerna för de olika förnybara energislagen beskrivs i bilagor och särskilda kapitel i
betänkandet. För biobränslen och torv finns ett
eget kapitel, liksom för kärnkraft och naturgas.
Däremot finns inget separat kapitel för vindkraft eller andra förnybara energikällor.
I kapitlet om biobränslen finns ett par illustrationer som visar de olika bedömningar som
görs rörande tillgången på trädbränslen. Man
kan här noterade den extrema spännvidden mellan bedömningarna från SIMS vid Lantbruksuniversitetet och Skogsindustrierna respektive
IVA:s kortsiktsalternativ. Skogsindustrierna låg

59. Energikommissionen 1995, sid 448.
60.Ibid.
61. Ibid.
62. Energikommissionen 1995, sid 449.
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på nivån 6–10 TWh trädbränslen från skogen
medan SIMS låg över 80 TWh.
Utredningen tycks emellertid inte acceptera
Skogsindustriernas extremt pessimistiska bedömning eftersom man drar slutsatsen att ”det

möjliga uttaget av trädbränslen inte förefaller
vara begränsande för dagens eller morgondagens energiförsörjning. Tillgångarna på biobränslen utgör inte heller någon restriktion för
användningen på längre sikt”.63

Energikommissionen 1995 – synen på potentialen för trädbränslen
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Diagrammet i Energikommissionens betänkande från 1995 (sid 197) visar hur olika syn olika aktörer hade på potentialen för trädbränslen. Staplarna avser ”bedömningar avseende uttaget av trädbränslen, ökning jämfört med
dagens användning” (d v s 1995).

I reservationerna till utredningen framhåller flera ledamöter att det finns mycket större
potentialer än utredningen angett i sin samlade
bedömning. Pär Granstedt från Centerpartiet
pekar t ex på att underlagsrapporterna visar

att det går att bygga ut kraftvärmen från 4,5
till 20 TWh, att det för vindkraften finns en
ekonomiskt/teknisk potential på 70 TWh och
att branschen räknar med 7 TWh, att det går
att bygga ut 5 TWh vattenkraft utan att röra

63. Energikommissionen 1995, sid 198
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skyddade sträckor plus 2,5 TWh småskalig vattenkraft. Han skriver också om inblandning av
etanol i bensin, pelletseldning, värmepumpar
och konvertering av elvärme. På den andra flanken finns LO:s representant Jan-Erik Moreau
som betonar att omställningen måste få ta lång
Sammanfattning
Energikommissionens bedömningar rörande förnybar energi var mycket oprecisa och inga detaljerade kvantitativa uppskattningar gjordes för de
olika energislagen. De behandlades istället enligt
principen ”ryska dockor”, där man steg för steg,
från underlagsrapporter via betänkandets kapitel till slutsatskapitlet reducerade deras möjliga
bidrag. Man var särskilt angelägen att tona ner
deras betydelse som alternativ för elproduktion.
Den ljumma attityden, även från flera av utredningens ledamöter, som den speglas i reservationer och särskilda yttranden, kontrasterar
starkt mot attityderna 15 år tidigare, då man
gärna framhöll stora potentialer och möjligheter
med förnybar energi. Det här är särskilt anmärkningsvärt som man då, runt 1980, hade mycket
liten praktisk erfarenhet av modern förnybar energi, medan man omkring 1995 med framgång
utvecklat och prövat många av teknikerna. Bättre
kunskap gav alltså sämre värdering. Misstanken
infinner sig att man helt enkelt inte ville se potentialen.
För några energislag har intresset tydligt
minskat jämfört med omkring 1980. Det gäller
särskilt solvärme och solel, som nu inte förekommer alls. Kanske beror det på att de stora värmelagringsprojekten inte ansågs ha varit framgångsrika. Inte heller energiskogsodling lyfts
fram, trots att man några år tidigare planterat
omkring 15 000 hektar energiskog.

tid: ”Omställningen av energisystemet måste
ske under en långt utdragen tidsperiod” och
”tillräckliga mängder biobränslen och andra
förnybara energikällor till konkurrenskraftiga
priser förutsätter därför stora utvecklingsinsatser under lång tid”.64
Värderingen av vindkraften är också anmärkningsvärt oengagerad, för att inte säga negativ. Detta trots att statsmakterna vid denna tid
satsade en del pengar på investeringsstöd till
vindkraft. Utredningen Läge för vindkraft (SOU
1988:32) citeras, med en potential på 7 TWh när
man tagit hänsyn till motstående intressen, vilket motsvarar dagens produktionsnivå. Men i
övrigt handlar texten mycket om problem och
kostnader för balanskraft, och man citerar också
Nuteks bedömning att ”vindkraft 2005 kan svara
för 0,2 TWh”.65
Vågkraft och geotermisk energi nämns inte
alls.
Det område som täcks ganska väl är biobränslen, som ägnas ett eget kapitel. Men för
dessa är betoningen ensidigt på värmeproduktion, medan möjligheterna för elproduktion
tonas ner och drivmedelsfrågan knappt alls
finns med. Utredningen måste trots namnet
Energikommissionen uppfattas som en elkommission snarare än en energikommission.
Om man jämför med vad som ansågs vara
möjligt bara några år senare, då elcertifikatsystemet sjösattes med ambitionen att ta fram
17 TWh ny förnybar el till 2016 och senare utvidgades till 25 TWh ny förnybar el till 2020
(36 TWh tillsammans med Norge), framstår
Energikommissionens uppskattade potential på
10 TWh förnybar el som oförsvarligt låg. Tekniken
fanns ju redan på plats 1995.

64. Energikommissionen 1995, sid 544.
65. Energikommissionen 1995, sid 137.
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Pellets är ett homogent bränsle med låg vattenhalt som
särskilt lämpar sig för mindre anläggningar och för pulvereldning i större pannor. Foto: www.cepolina.com.

Nuteks syn på förnybar energi 1995
Ett viktigt underlag för Energikommissionen
levererades av Nutek, som vid denna tid var
Sveriges energimyndighet.66 Vi känner här
igen de siffror som senare förekommer i kommissionens text, med vissa undantag. Nutek
räknade bland annat med en större ökning för
elanvändningen, till 160–165 TWh år 2005
och mellan 167 och 176 TWh år 2020. När
det gäller den förnybara energin var Nutek
extremt försiktigt i sina bedömningar. När
det gäller användningen av biobränslen, torv
m m räknade Nutek med att denna skulle öka
från 75,8 TWh år 1993 till 89 TWh år 2005
och 91–99 TWh år 2020. Facit är att bioenergin 2005 stod för 109 TWh och enligt
Energimyndighetens långsiktsprognos67 kommer att bli 153 TWh år 2020 (inkl 23 TWh
avfall och 5 TWh torv). Nutek missade alltså i
sin prognos helt den tillväxt i bioenergisektorn

som just hade inletts och som inte minst drevs
fram av den nyligen införda koldioxidskatten.
Nuteks prognos för vindkraften var lika dålig. Vindkraften redovisas inte ens separat utan
inkluderas i siffran för vattenkraft (”vattenkraft
inkl vindkraft”). Prognosen var att vindkraften
2005 skulle ge 200 GWh (0,2 TWh) och 2020
inte mer än 4 TWh. Energimyndighetens långsiktsprognos räknar nu med 11 TWh vindkraft
2020, vilket troligen är en underskattning, och
2005 hade vi redan 900 GWh. Nivån 0,2 TWh
nåddes redan 1997.
Också när det gäller biokraft – kraftvärme
i fjärrvärmen och mottryck i industrin – gjorde
Nutek mycket pessimistiska bedömningar av
potentialerna, som bägge överträffats av den
senare utvecklingen. Istället trodde Nutek
att nytillkommande elproduktion i huvudsak
skulle ske genom en omfattande introduktion
av naturgaskombikondens.

66. Nutek, Scenarier över energisystemets utveckling åren 2005 och 2020, odaterad rapport till Energikommissionen.
67. Energimyndigheten: Långsiktsprognos 2010, ER 2011:03, huvudscenario, sid 6.

Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution BILAGA 1

79

Tidslinje
1973

Oktober. Första oljekrisen. I samband med Yom Kippurkriget blockerar arabländerna oljeleveranser till de länder som stödjer Israel. Oljepriset stiger kraftigt,
och Sverige förbereder ransonering.

1975

Energipolitiskt beslut. Nämnden för energiproduktionsforskning (NE) inrättas, liksom Oljeersättningsdelegationen och Energisparkommittén. Forskning
kring förnybar energi inleds, liksom stöd till konvertering från olja till alternativa bränslen (torv, biobränslen och kol).

1976

Kärnkraftsvalet. Första rent borgerliga regeringen sedan 1932 med stora interna
spänningar i energifrågan. Olof Johansson blir Sveriges första energiminister.

1978

Första Energikommissionen lägger sitt betänkande, ordförande Ove Rainer.

10-årig plan för energihushållning i bebyggelsen. Stöd till utveckling av energiskog (salix). Fälldins första regering spricker på kärnkraften.
Första fliseldade värmeverket i Mora.

1979
1980

Energipolitisk proposition med positiv syn på förnybar energi.
Andra oljekrisen orsakad av revolutionen i Iran.

Kärnkraftsolyckan vid Three Mile Island i USA.

I mars folkomröstning om kärnkraften. Riksdagsbeslut om att använda befintliga reaktorer men avveckla kärnkraften till 2010.

Inrättande av Oljeersättningsfonden som använder 1,7 miljarder under tre år –
förmånliga lån till pannor för biobränslen och torv.
Den första större trädbränsleldade fjärrvärmepannan startar i Växjö tack vare
samverkan mellan Växjö Energi, Överstyrelsen för ekonomiskt försvar och
Södra Skogsenergi.
Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) bildas.
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Bilaga 2

1981

Träpulverfabrik i Ulricehamn invigs.

1982

Fastbränslelagen. Nya pannor som producerar mer än 50 GWh ska kunna eldas
med inhemskt fast bränsle.

Vindkraftverket i Maglarp uppförs av Sydkraft – världens största vindkraftverk
på 3 MW.

Sveriges första pelletsfabrik i Mora tas i drift under sommaren.

1983

Stiftelsen Svensk Etanolutveckling bildas.

1984

Etanolfabrik i Lidköping invigs. Etanolen blandas i bensin i Stockholmsområdet.

1985

Oljepriset faller vilket drabbar investerare i bioenergi.

1986

Tjernobylolyckan med omfattande radioaktiva nedfall över Sverige.

1988

Härjedalens Mineral AB och Uppsala Energi bygger fabrik för torvbriketter i
Sveg för att ersätta import av kol.

1990

Storstockholms Lokaltrafik (SL) startar försök med 32 bussar som körs på etanol.

Örnsköldsviks Buss börjar köra två bussar på etanol i tätortstrafik.

Vattenfall satsar en miljard på att utveckla bioenergi.

1991

Koldioxidskatten införs 1 januari.

Trepartiuppgörelse (S + FP + C) om energin. Tidigare beslut om att inleda avveckling av kärnkraften 1995 rivs upp. Biobränslekommissionen tillsätts. Omställning i jordbruket med stöd till energigrödor ger plantering av
15 000 hektar salix.
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1991
forts.

Investeringsstöd för vindkraft införs med 25 procent av investeringskostnaden.

Sydkraft bygger bioförgasningsanläggning i Värnamo som test- och demonstrationsanläggning.
Pelletsfabriken i Härnösand byggs.

1992

Farmarenergi Kolbäck inviger 2 MW panna som enbart eldas med salix.

1993

Hässelbyverket konverterar till pellets och leveranser sker av pellets med båt via
Mälaren.

Biobränslekommissionens rapport.

Treårsprogram för investeringar i biokraftvärme – 625 miljoner kr.

1994

Andra energikommissionen tillsätts.

Biobränslen blir för första gången största enskilda energikälla i fjärrvärmen.

Miljöbonus för vindkraft införs och ersätter investeringsstödet. Från början 7,2
öre/kWh som gradvis höjs till 18,1 öre/kWh.

1996

Trollhättan testar bussar som drivs med biogas.

Hedensbyverket i Skellefteå invigs – världens första bioenergikombinat (el, värme, pelletsproduktion).
Etanolbilar börjar introduceras i Sverige av Stiftelsen Svensk Etanolutveckling.
Energikommissionen avlämnar betänkande.

1997

Energiuppgörelse (S + C + V) med beslut om avveckling av Barsebäcks två kärnkraftsreaktorer och mer stöd till förnybar energi, bl a biokraftvärme.

2001

Agroetanols fabrik i Norrköping invigs.
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2002

Bioenergitillförseln når 100 TWh.

2003

Elcertifikatsystemet införs. Målet är 17 TWh ny förnybar energi till 2016.

2004

Sekabs etanolpilot i Örnsköldsvik invigs.

2005

Försöksanläggning för svartlutsförgasning invigs i Piteå.

2006

Göran Perssons oljekommission presenterar sin rapport ”På väg mot ett oljefritt
Sverige”.

Saab lanserar sin etanolbil Saab Biopower.

Vindkraftsproduktionen når 1 TWh.

2007

Perstorp AB inviger biodieselfabrik i Stenungsund.

2008

EU fattar beslut om 2020-målen, bland dem 20 procent förnybar energi 2020,
med mål för varje medlemsland. Sveriges mål blir 49 procent. Målet höjs senare
av riksdagen till 50 procent.

2009

Den borgerliga alliansregeringen gör en energiuppgörelse som öppnar för ny
kärnkraft utan statligt stöd. Regeringen antal mål om fossilbränslefri fordonsflotta 2030 och ett klimatneutralt Sverige 2050.

2010

Sunpine inviger sin fabrik i Piteå och Preem sitt bioraffinaderi i Göteborg för
produktion av talloljediesel.

2011

Kärnkraftsolyckan i Fukushima leder till avveckling av kärnkraft i Japan och
beslut i Tyskland om att avveckla all kärnkraft till 2022.

2012

Svenska företag tar storslam i EU:s tilldelning av stöd för förnybar energiteknik
– NER300.
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KSLA:s Kommitté för energifrågor valde Kjell Andersson som författare till denna publikation. Kjell
är näringspolitisk rådgivare på Svebio och har tidigare följt energifrågorna under flera decennier
på olika befattningar.
Kommittén anser att det är viktigt att få ut budskapet att 50 procent av Sveriges energianvändning redan under år 2013 är förnybar energi. Det innebär att vi sju år före utsatt tid uppnått det
mål som Sveriges Riksdag antog i samband med att Sverige accepterade EU:s krav på 49 procent
förnybar energi till år 2020.
Andra viktiga konstateranden är att:
• Sverige är klart bäst i klassen inom EU.
• Styrmedel beslutade i Sveriges Riksdag är grund för utvecklingen, det är alltså en myt att
Sverige inte har en energipolitik.
• Effektiva energisystem ger förutsättningar för hög andel förnybar energi.
• Konvertering från fossila bränslen fortgår inom värmesektorn, utbyggnaden av biokraft/vindkraft fortsätter.
• Det behövs förbättrade styrmedel för att nå målet en fossilfri fordonsflotta.
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