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Förord

Fossileran går mot sitt slut, både av klimat- och resursskäl, 
och den som är sist ur den kommer sannolikt att sitta med 
Svarte Petter. Listan över kärnkraftens tillkortakomman-
den det senaste åren kan även den göras lång: olyckan i 
Fukushima,  brister i säkerhetsrutinerna vid svenska kärn-
kraftverk, incidenten i Forsmark 2006, problemen med slut-
förvaret av kärnavfall, riskerna med uranbrytning, proble-
men kring byggnaden av ny kärnkraft i Finland och 
Frankrike. Det har blivit tydligare än någonsin att kärn-
kraften inte är ett hållbart alternativ, vare sig miljömässigt, 
säkerhetsmässigt eller ekonomiskt. En snabb övergång till 
hållbara och förnybara energislag i kombination med en 
kraftfull satsning på energieffektivisering är därför den 
enda strategi som kan minska vårt importberoende av en-
ergi och samtidigt trygga rimliga energipriser för framtida 
generationer. Sveriges, och även Europas, kraftpark och 
energiinfrastruktur är i många fall gammal och nya inves-
teringar kommer att behövas snart.  De investeringar som 

görs kommer att prägla Sveriges energisystem under många 
år framöver. Om inte politiken ändrar riktning snarast ris-
kerar Sverige att hamna på efterkälken och dessutom för-
lora arbetstillfällen i en ny grön sektor kring förnybar en-
ergi och effektivisering. Betänketiden är slut – det är dags 
att välja väg och börja bygga framtidens energisystem nu!

I denna rapport förklarar vi varför kärnkraften inte be-
hövs och varför ett 100% förnybart energisystem inte bara 
är möjligt utan realistiskt. Vi lyfter också fram hur Natur-
skyddsföreningen ser på energifrågan och hur vi anser att 
framtidens energisystem, med fokus på elsektorn, bör byg-
gas.

Svante Axelsson
Generalsekreterare
Naturskyddsföreningen, 2012
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Det kan knappast ha undgått någon att dagens energisystem 
ger upphov till stor miljöpåverkan och stora osäkerheter. De 
flesta är även överens om att vi redan har passerat peak-oil 
och frågetecknen hopar sig kring vad detta kommer att 
innebära för energimarknaderna (1). I Sverige står vi inför 
en situation med en åldrande uppsättning kärnkraftverk 
som måste ersättas. Frågan är med vad? I spåret av det se-
naste årets diskussion kring kärnkraften, med olyckan i 
Fukushima, problemen med slutförvaret av kärnavfall och 
riskerna med uranbrytning, blir det tydligare än någonsin 
att kärnkraften inte är ett hållbart alternativ. Vi måste bygga 
ett nytt, hållbart energisystem och vi måste börja nu. Det 
finns flera olika framtida lösningar och hur utfallet blir är 
inte ödesbestämt utan avgörs av vad Sverige väljer att satsa 
på nu. Investeringar i energisystemet är i många fall stora, 
tunga investeringar med lång teknisk livslängd och därför 
kommer de val vi gör i dag i högsta grad att påverka hur 
energisystemet ser ut under många år framöver. Det är dags 
att välja väg och Naturskyddsföreningen anser att framti-
dens energisystem måste vara baserat på förnybara energi-
källor tillsammans med en kraftfull satsning på energief-
fektivisering. Det är det enda som möjliggör en långsiktig 
lösning. 

Debatten präglas dock av osäkerheter och myten om de 
förnybara energislagens oförmåga är seglivad trots att rap-
port efter rapport visar på motsatsen. Motstridiga uppgifter 
förekommer hela tiden, vissa baserade på gamla siffror, rena 
felaktigheter eller tveksamma antaganden. Några av dessa 
myter slår vi hål på i den här rapporten. Helt klart är att det 
inte råder någon brist på energi från flödande energikällor 
som sol, vind och vatten, de tekniska potentialerna över-
skrider med råge dagens el- och värmeanvändning i Sverige. 
Tekniken finns redan, priserna på förnybart sjunker i ra-
sande takt och ökade investeringar samt en satsning på 
förnybart kan skapa många jobb i en spirande sektor. Om 
bara de politiska styrmedlen kommer på plats är ett hållbart 
energisystem möjligt. 

En grundbult på vägen mot ett hållbart energisystem är 
en kraftfull satsning på energieffektivisering. Detta är vik-
tigt för att klara en snabb övergång till förnybart. Olika 
potentialstudier pekar åt olika håll angående exempelvis 
möjligheten att ersätta kärnkraften. Det beror i stor ut-
sträckning på att man har olika syn på huruvida energian-
vändningen kommer att öka eller minska i framtiden. Detta 
är dock inte heller något ödesbestämt, utan beror i högsta 
grad på hur vi väljer att agera nu och vilka styrmedel vi väl-
jer att införa. Det finns olika prognoser som indikerar möj-
liga utfall, men olikt väderprognosen, som det är svårt att 
göra något åt, har vi här faktiskt möjlighet att styra hur vi 
vill att framtiden ska se ut. 

En annan anledning till kraftfulla satsningar på energi-
effektivisering är att alla energislag har en miljöpåverkan, 
även de förnybara. Biobränsle är bara hållbart så länge det 
skogs- och jordbruk de härstammar från är hållbart. 
Vindkraft tar arealer i anspråk, kan inte placeras hur som 
helst utan negativ påverkan på lokala ekosystem och kräver 
metaller och energi vid tillverkning. Vattenkraft har stor 
negativ påverkan på biologisk mångfald i lokala ekosystem 
och bör därför inte byggas ut ytterligare. Solenergi har en 
viss miljöpåverkan i tillverkningsfasen.

 En snabb övergång till hållbara, förnybara energislag i 
kombination med en kraftfull satsning på energieffektivi-
sering är därför den enda strategi som kan minska vårt 
importberoende av fossil energi och samtidigt trygga rim-
liga energipriser för framtida generationer, samtidigt som 
den negativa miljöpåverkan minimeras. IEA (International 
Energy Agency) varnade i samband med att man släppte 
2011 års version av World Energy Outlook för att världen 
kommer att låsa in sig i ett osäkert, ineffektivt energisystem 
ifall politiken inte snarast ändrar inriktning (2). Natur-
skydds föreningen ser för Sveriges del heller ingen som helst 
anledning att gå in i en ny parentes med kärnkraft eller fos-
sila alternativ. Det är dags att agera för framtiden nu!

Inledning
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Naturskyddsföreningen (3) anser
•	 att klimatarbetet ska fokusera på kraftfulla 

energibesparingar och hållbara system för 
energi, transporter och livsmedel, där fossil 
energi och kärnkraft avvecklas

•	 att vindkraft, bioenergi, sol och andra 
förnybara energislag ska växa kraftigt utan 
att den biologiska mångfalden minskar eller 
folkhälsan skadas,

•	 att varje energislag och produktionsanläggning 
genom skatter eller på annat sätt ska bära sina 
fulla miljö-, risk- och avfallskostnader under 
produktionens hela livskedja,

•	 att miljökrav för kraftanläggningar och annan 
energiteknik ska anges i lag för att undvika 
oacceptabla skador på biologisk mångfald eller 
farliga föroreningshalter,

•	 att skatterna på koldioxid och energi ska höjas 
successivt år för år, samt 

•	 att de användare av fossila bränslen som inte 
ingår i utsläppshandeln ska betala åtminstone 
koldioxidskatt som motsvarar priserna i 
handelsystemet och 

•	 att nedsättningsregler för icke-handlande 
industri, jordbruk mfl generellt sett ska tas bort 
helt
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EU-kommissionen presenterade i december 2011 en ny färd-
plan som visar olika energipolitiska scenarier för EU fram 
till 2050 (4). Slutsatsen är att ett energisystem som baseras 
på främst förnybar energi (97%) eller effektivare energian-
vändning inte skulle kosta mer än ett som är baserat på 
större andel kärnkraft och fossil energi. Detta trots att EU-
kommissionen gjort ett antal tveksamma antaganden när 
det gäller kostnaderna, till förmån för kärnkraften och till 
nackdel för förnybart. Man har desstuom inte gjort något 
scenario som kombinerar kraftfulla satsningar på effekti-
visering med en hög andel förnybart – trots att det borde 
blivit totalt sett billigare. 

För svensk del tittade även Energimyndigheten på po-
tentialer för förnybar energi 2007 (5) och bedömde att den 
kortsiktiga potentialen (på 10-15 år från 2007, det vill säga 
till 2017-2022) var mellan 161-262 TWh, (jämfört med an-
vändningen av förnybart 2004 som var 174 TWh). Då har 
man dock utgått från en ekonomiskt lönsam potential, ba-
serad på lägre energipriser men högre priser för förnybart 

än vad vi sett sedan dess. De långsiktiga potentialbedöm-
ningarna uppgår i samma rapport till 125 TWh biobränsle 
från skogen (med ekologiska restriktioner, men utan kon-
kurrens med pappers- och massaindustrin), upp till 47 TWh 
för solel, 17 TWh för solvärme, mellan 10 och 60 TWh för 
vindkraft (även om den naturliga potentialen bedöms till 
över 150 TWh), mellan 10-20 TWh för vågkraft och 32-58 
TWh för bioenergi från åkern. Vattenkraften anses ha un-
gefär samma potential som idag, det vill säga cirka 70 TWh. 
Summerat blir detta alltså mellan 311 – 397 TWh. Till-
kommer gör dock även förnybar spillvärme, lutar från 
skogsindustrin och biobränsledelen av avfall, sammanlagt 
cirka 55-60 TWh. Detta kan jämföras med dagens använd-
ning på drygt 400 TWh (6). 

På senare tid har det kommit flera rapporter som visar 
hur vi kan klara energiförsörjningen med i första hand för-
nybara energislag, för både Sverige, Europa och världen. 
Några av dessa är:

Potentialen för förnybar energi är mycket stor
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Organisation Systemavgränsning Strategi Effektivisering Kostnad

WWF tillsammans  
med Ecofys (7)

Globalt till 2050. 95 % förnybart. Energibehovet 15 % 
lägre 2050 än 2005.

Investeringarna 
överstiger ej 2 % av 
global BNP vid någon 
tidpunkt.

PWC (8) Europa till 2050,  
inklusive Nordafrika.

100 % förnybar el. 
Smarta nät, HVDC 
supergrid.

Tillväxt balanseras  
mot effektvisering.

Greenpeace and 
EREC Energy  
Revolution,  
advanced scenario 
(9)

Globalt, majoritet 
förnybart till 2050.

Mest förnybart och 
effektivisering, en 
aning olja och naturgas 
kvar. Decentraliserad 
produktion plus smarta 
nät och supergrids.

Tillväxt äter delvis 
upp effektivisering. 
Något minskad 
energianvändning 
globalt.

Investeringspuckel 
ökar kostnaderna 
först,  men det 
blir billigare än 
referenssystem  
efter ca 2035.

EFC (10) Ett scenario med  
100 % förnybart i 
Europa och Nordafrika 
till 2050.

Balanseras mot tillväxt 
och ökad användning i 
transportsektorn.

Merkostnad 2500 SEK 
per hushåll och år.

Delucci & Jacobsson 
(11)

Globalt 
energiförsörjning med 
vind, vatten och sol,  
85 % till 2030 och  
100 % till 2050.

Ökad transmissions- 
och lagringskapacitet 
samt fordonsflotta 
baserad på vätgas  
och el.

Något lägre total 
användning 2030 än 
idag på grund av ökad 
elektrifiering.

Kostnaden lägre 
eller jämförbar med 
konventionellt system.

Greenpeace (12) 100% förnybart i 
Sverige 2050, med 
delsteg på vägen.
Kärnkraften  
avvecklad 2030.  
84% av elen är  
förnybar redan  
2020.

Effektivisering, 
förnybart, småskalig 
elproduktion, 
elektrifiering av 
fordonsflottan samt en 
del vätgas som kemisk 
energilagring.

39% lägre energi-
användning 2050 
jämfört med idag.

Något ökad kostnad 
fram till 2030, jämfört 
med referensscenariot. 
Skillnaden kommer 
att ligga på 0,3 euro 
cent/kWh. Lägre 
kostnader på lång 
sikt  på grund av 
energieffektiviserings-
åtgärder och 
omställningen till 
förnybar energiteknik.

WWF och IVL  
(13, 14)

100% förnybart i  
Sverige – på naturens 
villkor – till 2050. 
Delmål 80% till 2030. 
Möjligt med 100% 
förnybar elsektor 2030.

Energieffektivisering 
och kända tekniker med 
ekologiska  
restriktioner.

Ca 33% lägre 
energianvändning 2050 
jämfört med idag.
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Även om det skulle vara möjlligt att förse Sverige, med sina 
goda förutsättningar, med 100 % förnybart även utan ef-
fektiviseringar så vore det knappats önskvärt. All energian-
vändning har en miljöpåverkan. Det allra viktigaste bidra-
get till ett hållbart energiscenario för år 2030 är därför en 
kraftfull satsning på energieffektivisering. Dessutom leder 
energieffektivisering, om den utförs på rätt sätt, till att top-
par i produktionen kapas och  leder därmed till lägre kost-
nader och ökad robusthet i hela energisystemet. Många 
rapporter visar på stora effektiviseringspotentialer och om 
de utnyttjas till fullo finns förutsättningar för Sverige att bli 
en nettoexportör av förnybar energi.

Under perioden 1970 -1990 var den totala energianvänd-
ningen i Sverige i stort sett konstant, trots att landet under 
samma period fick en halv miljon fler invånare samtidigt 
som BNP steg med omkring 35 procent och den uppvärmda 
ytan i bostäder och lokaler ökade kraftigt. Denna effektivi-
sering berodde främst på kravet att minska oljeberoendet1. 
Efter 1990 har takten i effektiviseringen minskat. EU:s am-
bitionsnivå är idag 20 procent effektivisering till 2020, i 
förhållande till projektioner från och med 2005, vilket är 
alldeles för lågt. Dessutom har Sverige valt en väg som inne-
bär att energianvändningen istället ökar med cirka 18 pro-
cent (jämfört med 1990) enligt Energimyndighetens lång-
tidsprognos 2008 (15). I Sveriges handlingsplan för 
energieffektivisering har man öppnat för en ökad energian-
vändning, eftersom Svergie gjort om målet till ett intentsi-
tesmål, vilket är kvoten mellan energianvändning och BNP-
utvecklingen. Detta beror inte på att möjligheterna till 
energieffektivisering på något sätt skulle ha uttömts. 
Tvärtom är potentialen för energieffektivisering mycket stor 
men historien har visat att den inte alltid implementeras 
trots att det går att visa lönsamhet. En viktig orsak till att de 
tekniska möjligheterna inte utnyttjas är att energieffektivi-
sering inte är en produkt i sig utan en egenskap bland flera 
andra för energikrävande produkter. Informationsbrist är 
en annan anledning till att både privatpersoner och företag 
missar lönsamma effektiviseringstillfällen. För enskilda 

1 Eftersom oljan till stor del ersattes med kärnkraft, som medför stora förluster i form av outnyttjad 
spillvärme, har primärenergianvändningen ökat med nästan 50%  mellan 1970 och 1990.

konsumenter kan effektivisering också vara svårt eftersom 
det är svårt att mäta och eftersom det kan göras på så många 
olika sätt. En strategi för effektivare energianvändning 
måste därför vara att skapa efterfrågan på energismarta 
lösningar. Det krävs dock generellt ganska små morötter för 
att få till en förändring. Programmet för energieffektivise-
ring i elintensiv industri, PFE, är ett exempel på hur man 
med små incitament kunde få till en stor effekt. 1,4 TWh 
sparades genom att företagen fick en skattereduktion på 0,5 
öre per kWh. 

Energieffektiviseringsutredningen (16) konstaterade att 
det finns ett betydande energieffektiviseringsgap – det vill 
säga skillnaden mellan den lönsamma potentialen av ener-
gieffektiviserande åtgärder och åtgärder som faktiskt ge-
nomförs. Utredningen föreslog ett mål om 50 TWh sparad 
slutlig energi jämfört med basåren 2001-2005, den totala 
lönsamma potentialen var dock 63 TWh.

I EU:s handlingsplan för energieffektivisering från 2006 
(17) fastställdes en genomsnittlig besparingspotential för 
olika sektorer på mellan 25-30 procent till 2020 jämfört med 
ett referensfall. Det finns anledning att anta att den svenska 
potentialen kan vara ännu större. Sverige är ett av de länder 
som har högst elförbrukning per capita i Europa och forsk-
ning som gjorts vid bland annat Linköpings universitet visar 
en större besparingspotential än EU-snittet bland annat 
inom industrin. 

Energikonsulten Sweco gjorde på uppdrag av Natur-
skyddsföreningen 2008 en rapport där man visade att den 
slutliga energianvändningen i Sverige nästan skulle kunna 
halveras fram till 2030 (18) Sammantaget redovisas i rap-
porten en besparingspotential på 191 TWh, vid en ”europa-
nivå” på elpriset och 173 TWh vid en nordisk elprisnivå. 
Detta motsvarar en reduktion om 48 respektive 44 procent 
av energianvändningen jämfört med 398 TWh år 2005. 
Elanvändningen beräknades kunna reduceras med 37 pro-
cent, värmeanvändningen med 42 procent och olja och 
andra bränslen med cirka 74 procent.

Energieffektivisering
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Bostadssektorn 
Ungefär hälften av dagens elförbrukning går till bostäder 
och service. Sektorn använde 2010 149 TWh energi, varav 
73 TWh el. Även enligt Swecos rapport från 2008 (18) finns 
den största potentialen för energieffektivisering inom denna 
sektor, 70-80 TWh. 

De mest lönsamma åtgärderna kan göras när man måste 
byta ut apparater som tjänat ut samt när man genomför 
andra renoveringar. När miljonprogrammets alla bostäder 
ändå måste renoveras finns det stora energibesparingar att 
göra. Enligt energirådgivarna skulle man kunna spara 36 
av 61 TWh i 400 000 bostäder när miljonprogrammet ska 
renoveras (19).

Boverkets byggregler säger idag att den specifika energi-
användningen ska vara högst 90-130 kWh/m2 i nya hus. 
Riksdagen har fastställt målet att energianvändningen räk-
nat per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler bör ha 
minskat med 20 procent till 2020 i förhållande till använd-
ningen 1995 och med 50 % till år 2050. Att dessa mål är 
blygsamma framgår av att flera enskilda företag och kom-
muner valt att gå före.

Ett annat exempel på föregångare är Stockholms kom-
mun som ställer krav på motsvarande hälften av Boverkets 
byggregler vid byggnation på egen mark. 

Även Energirådgivarna menar att högre krav kan ställas 
på effektivisering i byggnader. Naturskyddsföreningens 
förslag är att energideklarationer bör kunna visa åtgärder 
för hur en byggnads energianvändning kan halveras. 

Uppvärmning
Vi använder idag ungefär 80 TWh energi till uppvärmning 
och varmvatten (20). Enligt Boverkets rapport ”Hälften 
bort!” (21) går det tekniskt att bygga om alla hus till så kall-
lade passivhus och merparten av varmvattenproduktionen 
kan klaras med solfångare. Merparten av den energi som 
åtgår till uppvärmning av byggnader och produktion av 
varmvatten går därför att spara bort, det är bara en kostnads-
fråga. Man kan dessutom spara 10-20 % bara genom att in-
föra individuell mätning av varmvatten och värme, alltså 
helt utan tekniska investeringar i energieffektivisering.

Naturskyddsföreningen anser:
•	 att det krävs ett nationellt mål för energi-

effektivisering om att minst halvera slut-
användningen till 2030, och styrmedel för att 
säkerställa detta mål. Det behövs även bindande 
krav på energieffektivisering i absoluta tal på  
EU-nivå utifrån en höjd ambitionsnivå,

•	 att incitament och finansieringsmöjligheter 
för energieffektivisering ska skapas för 
bostadssektorn och industrin, exempelvis 
skattereduktion för effektiviserande industrier, 
ett ROT-avdrag för effektiviseringsåtgärder och 
en särskild effektiviseringsfond för att underlätta 
finansieringen,

•	 att en marknad för handel med effektiviserings-
åtgärder – så kallade ”vita certifikat” – ska införas 
genom att elleverantörer åläggs att effektivisera 
motsvarande en viss andel av den mängd el 
de säljer, antingen genom egna åtgärder eller 
genom att köpa vita certifikat från andra som 
minskat energianvändningen, till exempel ett 
bostadsbolag,

•	 att elpriset ska göras helt rörligt, utan fasta 
kostnader, i likhet med priser på andra varor och 
tjänster,

•	 att energideklarationerna ska skärpas så att 
åtgärdsförslagen baseras på varje byggnads 
verkliga förutsättningar efter besiktningar, och 
visar hur byggnadens energianvändning radikalt 
kan minskas,

•	 att Boverkets byggregler för nybyggnation 
av bostäder och lokaler ska skärpas (energi-
användning i kWh/m2/år) till 50 procent av 
nuvarande krav. År 2020 bör den tillförda energin 
i nya byggnader vara nära noll,

•	 att Boverket ska utveckla byggregler för 
renovering som innebär en minskning av 
energianvändningen (kWh/m2/år) med minst 
50 procent, att tillämpas i renoveringen av 
miljonprogrammet och hus som byggdes 
dessförinnan. Till systemet ska incitament 
utvecklas som gör det lönsamt för fastighets-
ägaren att halvera energianvändningen, samt

•	 att den offentliga sektorns byggnadsbestånd 
och verksamhet skall vara föregångare och 
experimentanläggningar för energieffektivisering, 
smarta nät och lokal elproduktion. Offentlig 
upphandling, inklusive teknikupphandling ska 
ställa tydliga krav på låg förbrukning och hög 
energieffektivitet.
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För uppvärmning och varmvatten används årligen 20 
TWh el (20), en tredjedel av den el kärnkraften producerar. 
Detta är ett ineffektivt sätt att använda el och borde till 
större delen kunna fasas ut. Om hälften av denna elvärme 
ersattes av fjärrvärme och den andra hälften av effektiva 
värmepumpar skulle vi kunna spara cirka 16 TWh el per år, 
investeringar som i de flesta fall betalar sig på mindre än 10 
år för konsumenten. Det är därför inte orimligt att anta att 
minst 10 TWh el skulle kunna sparas i denna kategori även 
om inte all elvärme hinner fasas ut till 2030.

Hushållsel
Hushålls- och driftsel står för cirka 50 TWh av elanvänd-
ningen i bostäder, lokaler och service idag. Sweco kom fram 
till att över 16 TWh el skulle kunna försvinna bara genom 
lönsamma investeringar i ny teknik (18). Användningen av 
hushållsel har ökat från drygt 9 TWh år 1970 till nästan 20 
TWh idag (20). Detta beror främst på en ökad mängd ap-
parater och belysning. Det är dock stor skillnad på nya, 
energieffektiva apparater jämfört med gamla, exempelvis 
kan den mest effektiva frysen på marknaden dra mindre än 
hälften så mycket el som en sämre av samma årsmodell. Det 
går även att göra en del besparingar här genom att agera 
energismart, exempelvis genom att inte låta utrustning stå 
på i onödan. Det finns beräkningar som visar att elektronik 
i stand-by läge står för runt 2% av Sveriges totala elförbruk-
ning (22). Till 2030 kommer de flesta apparater i hemmen 
ha hunnit bytas ut mot nya samtidigt som man kan anta att 
teknikutvecklingen går framåt mot än mer energisnåla al-
ternativ. De ovanstående exemplen visar att det bör gå att 
spara minst 10 TWh el i denna kategori till 2030, även om 
konsumtionstakten ökar.

Industri
Industrin använder årligen cirka 134 TWh energi, varav 49 
TWh el (20). Enligt Sweco kan industrisektorn spara 43-50 
TWh till 2030 (18). Även oberoende forskare har visat på en 
stor effektiviseringspotential inom industrin. Louise Trygg 
vid Linköpings Universitet har visat att små- och medel-
stora industrier kan minska sin elförbrukning med upp till 
50 procent (23). Om liknande effektiviseringsåtgärder im-
plementerades i all industri, samt om en del elvärme byts 
mot fjärrvärme och liknande, skulle detta kunna spara mer 
än 15 TWh el enligt samma källa. Enligt Sweco kan elför-
brukningen minskas i industrin med mer än 12 TWh med 
hjälp av existerande teknik.  En än större minskning är 
möjlig med ny teknik och nya styrmedel, enligt samma rap-
port. Enligt vår bedömning är ett försiktigt antagande att 
5-10 TWh el skulle kunna sparas i denna sektor till 2030, 
beroende på elpriser och ökning av investeringar i förny-
bart. Ökar investeringarna i förnybar energi mer än vad som 
har antagits i den här rapporten kan man anta att elpriserna 
sjunker vilket kan leda till en ökad efterfrågan från indu-
strin. Dock finns då också mer el tillgänglig än vad som 
antagits här.

Transport
Transportsektorn använder 93 TWh per år varav 2,9 TWh 
el (20). Här är det möjligt att göra stora effektiviseringsvin-
ster med bland annat ökad kollektivtrafik. Enligt Swecos 
utredning från 2008 är besparingspotentialen i transport-
sektorn 59-61 TWh. Dock kan elbehovet öka genom en ökad 
elektrifiering. Om hela personbilsflottan ersattes med elbi-
lar skulle detta dock inte kräva mer än cirka 12 TWh ökat 
elbehov (24). I våra antagande använder vi siffrorna 10-15 
Twh.

Total 
användning 
2010, TWh

Energieffektiviseringspotential, TWh

Sweco, 2008 Energieffektiviserings- 
utredningen

EU:s bedömning 
(omräkning till  
Sverige från snitt)

Boverket

Bostad, Service 166 70-80 34 45 30-40 (a)

Industri 149 43-50 18 23

Transport 96 59-61 13 19

Total energi 411 173-191 65 87

Sammanställning av energieffektiviseringspotential

(a) Den totala effektiviseringspotentialen summeras till 40 TWh, men tar inte hänsyn till unika åtgärder för enskilda byggnader utan baseras på generella åtgärdsförslag. Däremot kan den innehålla viss dubbelräk-
ning varför ett intervall angivits.
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Vindkraft
Vindkraften har ökat kraftigt i Sverige under senare år och 
var 2011 uppe i en produktion motsvarande 1-2 kärnkrafts-
reaktorer, 6 TWh per år (25). Enligt branschorganisationen, 
Svensk Vindenergi,  finns redan projekt med tillstånd klara 
som motsvarar ytterligare nästan 10 TWh årlig produktion. 
Enligt Energimyndighetens nya långsiktsprognos kommer 
dagens ambitionsnivå för ny förnybar el att leda till drygt 
11 TWh vindkraft år 2020 (26). I statistik från Svensk 
Vindenergi kan man se hur produktionen utvecklats sedan 
slutet av 90-talet.

Fig 1. Vindkraftens utveckling i Sverige 1989-2011

Den naturliga potentialen för vindkraft i Sverige har upp-
skattats till över 150 TWh men den realistiska potentialen 
på lång sikt beräknas enligt Energimyndigheten till upp till 
60 TWh (4).

Det nationella planeringsmålet är idag 30 TWh till 2020, 
varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs, men kan 
komma att försenas något på grund av utdragna tillstånds-
processer. Det bör dock vara mer än rimligt att anta att 
vindkraften kan bidra med minst 30 TWh till 2030. 

Vindkraften är en välutvecklad teknik med låg miljöpå-
verkan, men verken får inte byggas så att de hotar höga 
miljö- och naturvärden såsom värdefulla biotoper, stråk för 

stora fåglar mm. I praktiken kräver detta mycket tidiga 
samråd och skärpta krav på hur en miljökonsekvensbe-
skrivning och lokalisering skall genomföras. 

För att uppfylla planeringsmålet om 30 TWh krävs bara 
omkring 4 000 moderna vindkraftverk, i genomsnitt 200 
verk per län. I Danmark, som inte är större än Jämtland, 
finns det redan 5 000 vindkraftverk. Och i Tyskland, som 
har mindre landyta än Sverige, tio gånger så många invå-
nare och sämre vindlägen, finns det redan 24 500 vindkraft-
verk. Det bör med andra ord finnas gott om bra vindlägen 
för etablering även om hårda krav ställs på hänsyn till natur, 
miljö och människor vid lokalisering.

Bioenergi
Hållbart producerade biobränslen har en viktig roll i ett 
framtida energisystem. Hur stor potentialen för hållbara 
biobränslen är i Sverige är dock en mycket komplex fråga 
med lika många svar som det finns utredare. Potentialen 
från skogen kan ökas genom ökad virkesproduktion, ökat 
GROT-uttag (grenar och toppar), stubbrytning, intensiv-
skogsbruk m m, men dessa åtgärder begränsas av behovet 
av ekologisk hänsyn. Samtidigt beror mängden tillgänglig 
biomassa för energiändamål på skogsindustrins övriga pro-
duktion. I en framtid med högre energipriser är det möjligt 
att det uppstår en konkurrenssituation som främjar bio-
bränsleanvändning jämfört med till exempel pappers- och 
massaproduktion. Mycket forskning bedrivs för att studera 
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Naturskyddsföreningen anser
•	 att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 

TWh till år 2020, 

•	 att vindkraftverken ska etableras i lägen där de 
inte hotar höga natur- eller miljövärden, och 
med stor hänsyn till sociala värden, 

•	 att kommunerna ska ta ett aktivt ansvar för 
att så långt möjligt säkerställa detta i sin 
planering, samt 

•	 att vindkraftverken i första hand ska lokaliseras 
till områden som redan är exploaterade 
eller bullerstörda, som utefter vägar och vid 
industriområden.
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skogsindustrins framtida roll som producent av både bio-
bränslen, biodrivmedel, biooljor, plaster etc. Vad som blir 
lönsammast avgörs av styrmedel och marknadspris. Studier 
har även visat att användning av skogsråvara för biobräns-
leändamål är bättre ur klimatsynpunkt än pappers- och 
massaproduktion (27). Gällande potentialen från åkermark 
begränsas den möjliga ökningen av hur åker-, betes- och 
ängsmark skall användas i en hållbar livsmedelsproduktion 
där till exempel minskad användningen av handelsgödsel 
och bekämpningsmedel, ökad biologisk mångfald m m 
ingår. Även andra faktorer påverkar jordbrukets bioenergi-
potential; exempelvis kan en minskad konsumtion av kött 
till förmån för vegetabilisk föda öka den tillgängliga arealen 
och en ökad jordbruksproduktion överlag ökar restproduk-
ter som finns tillgängliga för energiändamål. 

Bioenergianvändningen har ökat kraftigt de senaste 
åren. Enligt Energimyndighetens kortsiktsprognos har till-
förseln av bioenergi ökat med 12 TWh mellan 2009 och 
2010, en ökning som motsvarar elproduktionen vid 
Oskarshamns tre kärnkraftsreaktorer under 2010. Hur 
mycket bioenergin kan öka i framtiden varierar som nämnts 
ovan kraftigt mellan olika bedömare. Branschorganisationen 
Svebio (28) har gjort en sammanställning av olika utred-
ningar och bedömer att potentialen för biobränslen är 236 
TWh till 2020 och 330 TWh på lång sikt (exklusive torv). 
Då har man emellertid räknat med stubbrytning och inten-
sivskogsbruk, vilket har negativa effekter på biologisk 
mångfald och skogens långsiktiga produktionsförmåga. 
Enligt Skogsstyrelsen (34)  är bruttopotentialen för GROT 
cirka 36 TWh, av vilket cirka 8 TWh används idag. Med 
ekologiska restriktioner och med teknisk utveckling skulle 
uttaget kunna ökas till 25 TWh per år (29). Enligt Natur-
skyddsföreningens bedömning bör det kunna vara möjligt 
att öka GROT-uttaget något, under förutsättning att askan 
återförs till skogen för att kompensera för näringsbortfall. 
En viss mängd GROT bör dock alltid lämnas kvar.

I Energimyndighetens utredning från 2007 (4) såg man 
att långsiktiga potentialbedömningar för bioenergi från 
skogen var på upp till 145 TWh. Med ekologiska restriktio-
ner begränsades dock potentialen till omkring 125 TWh. 

Då räknade man emellertid inte med någon större konkur-
rens mellan skogsindustrin och energisektorn, varför denna 
potential kan vara högre beroende på fördelningen av råva-
ror mellan skogsindustrin och för energiändamål. I samma 
utredning ges ett räkneexempel där man konstaterar att 
dagens inhemskt avverkade massavedvolym uppgår till 
cirka 60 TWh plus knappt 20 TWh massaflis från sågver-
ken. Samtidigt skulle produktionen av returlutar minska 
något om det är den kemiska massan som minskar i produk-
tion. Det finns ändå en möjlighet att öka mängden bioen-
ergi i relation till mängden massaved i framtiden. 

I en utredning från 2007 (30) sammanställdes olika po-
tentialbedömningar av hur mycket bioenergi som skulle 
kunna komma från jordbruket. Till 2020 ligger intervallet 
mellan 10 till 36,5 TWh. En ekonomiskt realiserbar poten-
tial till 2020 bedöms till cirka 30 TWh. De produktions-
system som anses ha störst potential är etanol från vete, 
värme och el från Salix och RME från raps. Svebio bedömer 
potentialen från jordbruket till 70 TWh på lång sikt och 39 
TWh till 2020 (28). Naturskyddsföreningen anser att po-
tentialen begränsas främst av att hålla öppna marker fria 
och genom att begränsa användning av handelsgödsel och 
kemikalier. 

Naturskyddsföreningen gör, baserat på ovanstående ut-
redningar samt en tillämpning av försiktighetsprincipen 
gällande stubbrytning, GROT-uttag etc bedömningen att 
användningen i Sverige har förutsättningar att kunna öka 
från dagens 125-135 TWh2  till mellan 150-200 TWh till 
2030 på ett hållbart sätt, beroende på skogsindustrins fram-
tida utveckling.

Biogas
I dag produceras biogas främst från inhemska råvaror som 
avfall eller slam från avloppsreningsverk. År 2009 var pro-
ducerades 1,4 TWh biogas i Sverige (5). Den biogas som 
produceras idag används främst inom transportsektorn, 
men det är även möjligt att använda biogas inom el- och 
värmepsektorn. En fördel med gaskraftverk är att de är 

2 141 TWh biobränsle 2010 (5) av vilket cirka 4 TWh är torv och cirka 10 TWh avfall (Källa: Svebio)
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snabbstartade och på det sättet kan bidra till att balansera 
elproduktion från flödande energikällor på kort sikt. 

El från biobränsle
I dag produceras cirka 13 TWh el från biobränslen, s k bio-
kraft (20). Denna produktionskapacitet är under kraftig 
utbyggnad och det är inte orimligt att anta att den kan för-
dubblas till 2030. Potentialen för utbyggnad av biokraft är 
beroende både av styrmedel direkt samt av tillgången på 
biobränsle, teknikutveckling och på fjärrvärmeunderlaget. 
Tillgången på biobränsle för produktion av el och värme 
beror i sin tur på fördelningen mellan användningen för 
drivmedelsproduktion, biomassa till skogsindustrin och så 
vidare.

Nuvarande fjärrvärmesystem levererar mellan 50-60 TWh 
värme per år, vilket skulle ge ett underlag för cirka 25 TWh 
biokraft från fjärrvärmen, om hela potentialen utnyttjades. 
Den ekonomiska potentialen kan begränsas av hur stora 
anläggningar som är lönsamma att använda för kraftpro-
duktion idag. Ny teknik, som exempelvis förgasning av bio-
bränslen, kan dock höja effektiviteten och det finns även 
möjligheter att koppla samman mindre fjärrvärmenät med 
varandra vilket leder till en högre potential. Vad gäller ut-
byggnaden av fjärrvärmenätet finns fortfarande en poten-
tial för att ansluta fler bostäder och industrier vilket ökar 
underlaget, men samtidigt leder energieffektivisering  
till ett minskat värmeunderlag vilket gör att man troligen 
inte kan vänta någon större ökning av det totala värme-

Industrin

Returlutar 39

Övriga biprodukter, papper, massa, sågverk 13,5

Övriga branscher 0,7

För elproduktion i industrin (inkl torv*) 7,3

Fjärrvärme

Trädbränsle 31,7

Tallbecksolja 0,9

För elproduktion (inkl torv*) 9

Övrigt (hemeldning, närvärmenät mm) 24,9

Summa* 127

Potential-
bedömning [TWh]

Svebio 
2020

Svebio 
2050

SOU 
2007:36

ER 
2007:20

Trädbränslen 129 190 125

Returlutar 45 50 Ca 40

Åkergrödor 39 70 34-59 32-58

Summa 213 310 197-223

Användning av biobränslen 2010, exkl avfall,  
varav ca 5-9 TWh import (5)

* Totalt sett användes ca 1 TWh torv till elproduktion 2010, vilken räknats bort från totalsumman 
biobränsle.

Sammanställning av biobränslepotential  
exklusive torv och avfall

Naturskyddsföreningen anser
•	 att hållbart producerade biobränslen har 

en viktig roll i ett framtida energisystem. 
Användningen i Sverige kan öka till mellan 
150 och 200 TWh till 2030 på ett hållbart 
sätt.

•	 att insatsen av energi under ett biobränsles 
hela livscykel (odling, utvinning, 
processomvandling, transport och lagring) 
ska vara negativ och begränsas, samt i första 
hand komma från förnybara energikällor,

•	 att en ökad produktion av biomassa för 
energiändamål inte får medföra föränd- 
ringar i markanvändningen som leder 
till långsiktigt ökade nettoutsläpp av 
växthusgaser,

•	 att uttag av skogsbränsle ska främst ske i 
form av rester från röjning och avverkning 
(grenar, ris och toppar mm) men också visst 
stamvirke kan vara försvarbart; stubbrytning 
ska inte förekomma och askåterföring är 
nödvändig för att inte utarma skogsmarken,

•	 att jordbruket ska producera mer energi, 
främst genom biogasproduktion från gödsel 
och andra restprodukter och genom hållbar 
produktion av bioenergigrödor, 

•	 att restprodukter från industrin eller 
livsmedelskedjan i långt större utsträckning 
ska användas som råvara för bioenergi, 

•	 att en ökad produktion av biomassa 
för energiändamål inte får undergräva 
livsmedelstryggheten och ekosystemens 
produktionsförmåga, minska den biologiska 
mångfalden eller leda till skador på 
folkhälsan eller andra svåra sociala 
konsekvenser, samt

•	 att strikta hållbarhetskriterier ska ställas och 
tillämpas på produktion och konsumtion av 
biobränsle och biodrivmedel, kombinerat 
med system för spårbarhet som redovisar att 
hållbarhetskriterierna följs, bland annat för 
att undvika råvaror från illegala avverkningar.
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underlaget på medellång sikt med nuvarande styrmedel. 
Enligt en uppskattning av planerade installationer som 

gjordes av branschen 2008 kommer den installerade kapa-
citeten år 2015 uppgå till motsvarande 14-15 TWh el från 
biokraft per år (31). Svebio gjorde 2008 bedömningen att 
elproduktion från biokraft skulle öka till 12 TWh i fjärrvär-
mesystemet och cirka 8 TWh i industrin till 2020, samman-
lagt cirka 20 TWh till 2020 (28). Till 2030 finns uppskatt-
ningar från branschorganisationerna om upp mot 30 TWh 
biokraft. 

Beroende på skogsindustrins utveckling på medellång 
sikt kan potentialen för biokraft i industrin både öka och 
minska. Ökar priserna på el och värme kan det å ena sidan 
bli lönsammare att använda biomassan direkt för energi-
ändamål, vilket minskar överskottsvärme och elproduktion 
från skogsindustrin. Dock ökar även lönsamheten för 
skogsindustrin att styra om produktionen mot mer el- och 
värmeproduktion. Även här går teknikutvecklingen fram-
åt vad gäller exempelvis svartlutsförgasning, och forskning 
och utveckling visar att man kan tänka sig skogsindustri-
erna som kombinat för produktion av el, värme, biobräns-
len, biodrivmedel samt pappers- och träprodukter m m i 
framtiden. Vi gör en försiktigt bedömning om 15-25 Twh 
biokraft till 2030.

Vattenkraft
Vattenkraft har många fördelar men ger stor miljöpåverkan 
med bland annat mycket stora ingrepp i älvekosystemen. 
De växter och djur som är beroende av forsar och fall för-
svinner och många fiskarter, framför allt vandringsfiskar 
som lax, öring och harr drabbas. Naturskyddsföreningen 
säger därför nej till all ytterligare exploatering av älvar och 
älvsträckor i Sverige. Inte heller småskalig vattenkraft bör 
byggas ut i Sverige då påverkan på ekosystemen i regel är 
stor och tillförselpotentialen synnerligen liten. Tvärtom bör 
krav ställas på åtgärder som mildrar de negativa effekterna 
av befintlig vattenkraft, exempelvis fiskvandringsvägar, för-
bättrade lek- och uppväxtmiljöer, och minimitappning 
utöver obligatoriska krav. Det produktionsbortfall som sker 
på grund av dessa åtgärder bör kunna kompenseras av in-

terna effektiviseringar i anläggningarna samt eventuell 

ökad tillrinning på grund av klimatförändringarna. Därför 
kommer vattenkraften att ligga kvar på en liknande pro-
duktionsnivå som idag, cirka 66 TWh. 

Övriga energislag
El och värme från solstrålning är i högsta grad redan lönsam 
i många applikationer. Den teoretiska potentialen för sol-
energi är gigantisk, materialbegränsningar verkar inte fin-
nas på medellång sikt och miljöpåverkan är mycket liten 
jämfört med andra energislag. Flaskhalsen idag är svag po-
litisk vilja att skapa incitament för investeringar så att tek-
niken blir mer konkurrenskraftig och kan implementeras i 
stor skala. Samtidigt har investeringarna i solenergi i Europa 
de senare åren överskridit även de mest vågade scenarierna 
från 10 år tillbaks, vilket gör att man kan se det som en tek-
nik på stark frammarsch. Även i Sverige kan man se att 
branschens potentialuppskattningar varit modesta. I 
Naturskyddsföreningens Energipussel från 2005 (32) me-
nade solenergins branschförening att man skulle kunna 
installera 10 MW till 2010 om bättre incitamentsstrukturer, 
som exempelvis inmatningstariffer kom på plats. Facit för 
denna förutsägelse visar att man levererade den siffran 2010 
även utan önskade styrmedel.

Enligt Energimyndighetens potentialbedömning från 
2007 (4) var den långsiktiga potentialen för solvärme 17 
TWh och för solel mellan 10 och 47 TWh. Man poängte-
rade dock att den teoretiska potentialen är större och att 
man i teorin skulle kunna tillgodose hela Sveriges elbehov 
med solel. Det finns också studier som visar att potentialen 

Naturskyddsföreningen anser
•	 att en fortsatt utbyggnad av vattenkraften, 

inklusive småskalig vattenkraft, i Sverige inte 
är miljömässigt försvarbar. Effektiviseringar 
av befintliga anläggningar som innebär ökad 
negativ påverkan, till exempel genom att mer 
vatten tas i anspråk, eller genom att forsar 
rensas, ska inte tillåtas. Elproduktion med 
vattenkraft ska inte berättiga till elcertifikat.
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för solel på befintliga tak och fasader är mellan 20 och 80 
TWh, beroende på systemverkningsgrad (33). Forskning 
från Linköpings universitet visar att den tillgängliga ytan 
för högavkastande elproduktion från solceller på befintliga 
tak och fasader, vilken bedöms bli lönsam från 2015 i Sverige 
med nettodebitering, skulle kunna generera upp till 12 TWh 
el. (34) Branschorganisationen Svensk solenergi föreslår ett 
planeringsmål om 4 TWh solel och 4 TWh solvärme till 
2020. Med tanke på den kraftiga tillväxten på senare år är 
det rimligt att anta att detta planeringsmål kommer att 
uppfyllas senast år 2030, även om inga nya styrmedel införs. 
Med kraftfullare styrmedel än dagens, exempelvis årsnet-
todebitering för småskaliga elproducenter eller särskilda 
inmatningstariffer för solel kan årsproduktionen uppgå till 
minst 10-15 TWh 2030, kanske upp till 30 TWh enligt flera 
företrädare från branschen. 

Vågkraften är lite av en bubblare på listan för förnybara 
energislag. Forskning och försök pågår och vissa bedömer 
att den kan vara kommersiellt gångbar redan runt 2020-
2030. Potentialen för vågkraft har bedömts till mellan 10 
och 34 TWh (4) men det är svårt att veta när den kan reali-
seras då vågkraften ännu är en teknik i utvecklingsstadiet.

Naturskyddsföreningen anser
•	 att det ska sättas ett nationellt mål för 

solceller och solvärme om minst 4 TWh vardera 
till år 2020 och att ökade resurser ska satsas 
på forskning och utveckling, 

•	 att en nationell solenergiplan ska tas fram, som 
redovisar möjligheterna och utmaningarna på 
10-30 års sikt, 

•	 att stöd till framförallt solel, och vid behov 
till solvärme, ska införas för att snabba på 
marknadsintroduktionen, till exempel kan 
feed-in tariffer (garantipriser) för solel i 
Sverige vara ett alternativ när det nuvarande 
investeringsstödet löper ut,

•	 att den offentliga sektorn ska vara en 
föregångare och satsa på solel och solvärme 
vid renovering och nybyggnation, samt

•	 att solvärme ska kunna introduceras på 
fjärrvärmenätet i väsentligt högre grad än 
idag, särskilt som alternativ till förbränning av 
osorterat eller dåligt sorterat avfall.
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Kärnkraften skapar miljöproblem och allvarliga risker vid 
uranbrytning, drift och avfallshantering. Den är ingen lång-
siktig lösning eftersom den baseras på en icke-förnybar 
resurs. Ny kärnkraft är också förhållandevis dyr och osäker 
jämfört med tillförlitlig ny förnybar energi som vindkraft. 
Uranbrytning medför stora avfallsproblem och spridning 
till miljön av farliga radioaktiva söderfallsprodukter. Svåra 
olyckor under driften visar, som världen tvingats se i 
Tjernobyl och Fukushima, att kärnkraften är mer svårkon-
trollerad än något annat energislag. Det högaktiva radioak-
tiva avfallet, som är farligt i 100 000 år, saknas det ännu 
metoder för att ta om hand på ett säkert sätt utifrån ett 
långsiktigt miljö- och hälsoperspektiv, och utan att radio-
aktivt material kommer i orätta händer. Exempelvis har den 
metod som svensk kärnkraftsindustri förordat, KBS 3-me-
toden, visat sig vara mycket osäker och problematisk (35). 
Då kärnkraften inte kan skalas upp nämnvärt på global nivå 
är satsningar på kärnkraftsteknik och forskning inom 
området dessutom kontraproduktiva ur ett klimatperspek-
tiv, utifrån vilket forskning och utveckling om förnybar 
teknik är avgörande. Det tar desstuom mellan 15 och 20 år 
att bygga ny kärnkraft, vilket är alldeles för lång tid för att 
den skulle kunna innebära någon snabb lösning på klimat-

problematiken. Det finska byggprojektet, Olkilouto 3, är 
2012 redan drygt 3 år försenat och man beräknar att elen 
från den reaktorn kommer att kosta 90 öre/kWh (36).

Ett energisystem utan kärnkraft kan se ut på olika sätt. 
En stor potential finns i effektivisering. Den skulle kunna 
utnyttjas ännu mer än i vårt räkneexempel nedan och på så 
sätt öka möjligheterna för Sverige att exportera el och där-
med ersätta smutsig elproduktion i Europa. Samma sak kan 
åstadkommas genom ytterligare investeringar i vindkraft 
och solel, vilket bör vara möjligt till 2030. Det bör poängte-
ras att de potentialer som anges i exemplet nedan är blyg-
samma satsningar på befintlig teknik. Hur det framtida 
transportsystemet ska kunna tillgodoses utan fossila bräns-
len är en annan viktig fråga, som i sin helhet ligger utanför 
ramarna för denna rapport. Dock kan det komma att på-
verka elbalansen, vilket vi tagit med i beräkningen nedan. 
I ett system där biobränslet används främst för drivmedels-
produktion minskar andelen biokraft som kan levereras, 
men även det slutliga elbehovet. Om trafiken blir mer elek-
trifierad och samtidigt effektiviseras ökar mängden till-
gängligt biobränsle för kraftproduktion, men samtidigt 
ökar elbehovet med 10-15 TWh.

Kärnkraftsfritt Sverige – möjligt innan 2030

Naturskyddsföreningen anser
•	 att kärnkraften är miljömässigt och ekonomiskt 

ohållbar och ska avvecklas, 

•	 att uranbrytning inte ska vara tillåten i Sverige 
och snabbt fasas ut i de länder där den idag 
pågår, 

•	 att säkerhetskraven på kärnkraftsverk ska 
skärpas,

•	 att atomansvarighetslagen ska ändras så att 
reaktorägarnas ekonomiska ansvar vid en even-
tuell olycka på sikt görs obegränsat; i ett första 
steg bör ansvaret snabbt öka från dagens 12 
miljarder till 30 miljarder, samt 

•	 att ekonomiska och andra styrmedel ska införas 
som leder till en stegvis avveckling av all kärn-
kraft i Sverige inom högst 15 år.
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Elanvändning 2030:

Dagens elbehov3  125 TWh

Ersätta elvärme -10 TWh

Hushålls- & Driftsel -10 TWh

Industrin -5-10 TWh

Transportsektorn + 0-15 TWh

Summa:  95 -115 TWh

Produktionsbehov inklusive 10 procents förluster: 105-125 
TWh. Detta kan tillgodoses exempelvis genom nedanstå-
ende produktionsmix, vilket även visas i figur 2:3

Förslag på produktionsmix 2030:

Vindkraft 30 TWh 

Vattenkraft 66 TWh 

Biokraft 15-25 TWh

Övriga 4 TWh

Summa: 115-125 TWh

3 Energimyndighetens långtidsprognos från 2010 (37) anger en elanvändning i Sverige på 152 TWh 
2030, vilket är en ökning som vore ett trendbrott jämfört med de senaste 20 årens utveckling och kan 
ifrågasättas. 2010 användes 132 TWh el totalt i Sverige (5), när man tittar på framtida behov bör man 
dock ta hänsyn till normalårskorrigerade siffror. Enligt Energimyndighetens statistik har elanvänd-
ningen sedan 1990 varit relativ stabil, cirka 70 TWh inom sektorn bostäder och service, mellan 50-55 
TWh inom sektorn industri och cirka 3 TWh inom transportsektorn. Detta ger en normalårskorrigerad 
användning på 125 TWh el; vi har här antagit att den kommer att fortsätta ligga på en stabil nivå om 
inte kraftiga satsningar på effektivisering genomförs.

Ovanstående visar att det går att tillgodose Sveriges elbehov 
år 2030 med 100 procent förnybart, även då blygsamma 
antaganden gjorts angående potentialer för effektivisering 
och för investeringar i vindkraft och ”övriga” tekniker, vil-
ket inkluderar solel, vågkraft, geoenergi och andra nya tek-
niker. Med teknikutveckling både på dessa områden och 
för exempelvis förgasningstekniker för biomassa, med 
kraftfullare styrmedel än dagens och kraftfullare satsning-
ar som ser till att utnyttja hela den lönsamma potentialen 
för effektivisering till 2030 kan Sverige komma att få ett 
betydande elöverskott för export, även utan kärnkraften. 

Den tekniska potentialen för förnybar elproduktion i 
Sverige är dock långt större än vad som visas i ovanstående 
beräkningsexempel. Så är även potentialen för effektivise-
ringar. Styrmedel som ökar lönsamheten för förnybar el-
produktion, exempelvis årsnettodebitering för småskaliga 
elproducenter, inmatningstariffer, utökade beställningar 
via elcertifikatssystemet skulle tillsammans med högre pri-
ser kunna leda till en exportpotential på mellan 20-30 TWh 
el per år till 2030, baserat på de potentialstudier som stude-
rats i denna rapport. Ökade satsningar på energieffektivi-
sering kan i kombination med rätt styrmedel och en utbyggd 
överföringskapacitet leda till ytterligare 15-20 TWh el som 
frigörs för export. 
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Hur kan det då vara möjligt att så många hävdar att det inte 
går att klara sig med förnybara energislag? Lever de i en 
parallell verklighet där inga tekniska framsteg gjorts sedan 
1980? Nja, ibland kan man tro det, men framför allt kan 
man se att det går en tydlig skiljelinje i debatten mellan de 
som tror att energianvändningen totalt sett kommer öka 
och de som tror att den skulle kunna minska. Dessutom 
förekommer en hel del felaktigheter i debatten och vissa 
seglivade myter cirkulerar trots att motsatsen bevisats 
många gånger. Här är några av dem:

1) ”Förnybar energi är för dyrt”
Detta är en av de mest seglivade myterna trots att man kan 
se att förnybar energi redan idag är konkurrenskraftig och 
trots att investeringar faktiskt görs och marknaderna växer 
explosionsartat. Det är även viktigt att ställa sig frågan: 
”jämfört med vad” när man pratar om priser på förnybart. 
Många vill jämföra med priset per kWh för befintlig el- och 
värmeproduktion men det är tyvärr en utopi. Gammal, 
avbetald kärnkraft må vara billig att driva per kWh, men 
det är en mycket tidsbegränsad lösning. Snart kommer nya 
investeringar att behövas – frågan är alltså vad som är mest 
lönsamt att nyinvestera i.

Enligt den europeiska branschorganisationen för vind-
kraft, EWEA, ligger produktionskostnaden för vindkraft 
på land i dag på omkring 56-65 öre/kWh, beroende på vind-
läge (36).  Som jämförelse studerade finansbolaget Citi hös-
ten 2009 sex pågående kärnkraftsbyggen, varav två i Europa 
(Frankrike och Finland), tre i USA och ett i Kina. Baserat 
på denna studie uppskattar Citi att produktionskostnaden 
uppgår till 64-69 öre/kWh för ny kärnkraft.(36) Kärn-
kraftsinvesteringar är också så stora och osäkra att kostna-
derna lätt kan skena vid problem. Bygget av Olkilouto 3, den 
nya reaktorn i Finland, har till exempel dragits med stora 
förseningar och brister i kvalitet. Rapporter tyder på att 
enbart kapitalkostnaden vid det bygget kan komma att 
uppgå till 90 öre per kWh (36).

Även för de förnybara energislag som har högre kostna-
der idag kan man fastställa att lärkurvorna pekar kraftigt 
nedåt. För till exempel solceller förväntas kostnaderna sjun-

ka med 18 procent för varje fördubbling av den installerade 
kapaciteten (36). Som exempel har kostnaden för solceller 
minskat med 50% på två år. PWC konstaterar i en rapport 
(7) att CSP, (Concentrated Solar Power) koncentrerad sol-
kraft, kan bli det billigaste elproduktionsslaget inom 10-20 
år i södra Europa. För kärnkraften har det kunnat konsta-
teras att kostnaderna snarare ökar med installerad kapaci-
tet (38). Kostnaderna för kärnkraft och fossil energi förvän-
tas snarare öka med ökade kostnader för koldioxidutsläpp, 
ökade säkerhetskrav i kärnkraften och med ökande resurs-
brist, till exempel brist på uran, fossila bränslen och lag-
ringskapacitet för CO2 (39). 

Nyligen kom EU-kommissionens färdplan för 2050 
(Energy Roadmap 2050) som jämför olika scenarier för ett 
framtida energisystem (3). Denna visar att de alternativ med 
en hög andel förnybart inte blir dyrare, trots att den kriti-
serats för att man kraftigt överskattat priset på exempelvis 
solceller samtidigt som man underskattat kostnaden för 
kärnkraftsinvesteringar. En investering i ett förnybart en-
ergisystem är alltså en lönsam investering på sikt – och i 
många fall redan idag.

2) ”Men det byggs ju kärnkraftverk, alltså är det 
lönsamt”
De flesta är idag överens om att ny kärnkraft inte är lönsamt 
utan subventioner. Särskilt om man med subventioner även 
räknar in att kärnkraftsbolagen inte betalar sina fulla för-
säkringskostnader eftersom de inte är fullt skadeståndsan-
svariga. I Sverige måste kärnkraftsbolagen kunna betala 12 
miljarder vid en eventuell olycka, vilket bara är en bråkdel 
av vad exempelvis saneringen efter olyckan i Fukushima 
förväntas kosta. Ingen vet heller vad slutförvaret kommer 
att kosta innan det är färdigt. Vad gäller de reaktorer som 
idag byggs i Finland och Frankrike har dessa dragits med 
förseningar och skenande kostnader och har alltså inte alls 
blivit så lönsamma (eller lite olönsamma) som man hop-
pades på när de började byggas. Dessutom måste man skil-
ja på samhällsekonomisk och företagsekonomisk lönsam-
het. Det kan finnas andra skäl för ett stort energibolag att 
bygga en stor, centraliserad kraftproduktionsenhet, även 

7 myter om energi
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om det egentligen är lönsammare ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv att bygga mindre, decentraliserade enhe-
ter av förnybar kraftproduktion. I ett system med mindre 
produktionsenheter kan fler operatörer komma in på mark-
naden och konkurrera med de stora bolagen och vad gäller 
egenproudcerad el är det främst konsumenterna själva som 
tjänar pengar på den. Man kan alltså konstatera att eventu-
ella vinster vid försäljning av kärnkraftsel tillfaller privata 
investerare medans riskerna medans allmänheten till stor 
del får stå för riskerna.  

3) ”Förnybart klarar sig inte utan stödsystem  
(men det gör de konventionella energislagen)”
Elkonsumenterna är visserligen med och betalar en ökad 
ambitionsnivå för den förnybara elproduktionen genom 
elcertifikaten men detta kompenseras av ett lägre elpris när 
elproduktionen ökar. Enligt ett räkneexempel av Energi-
myndighetens före detta generaldirektör Tomas Kåberger 
blir de totala kostnaderna för elcertifikat, vid en utbyggnad 
av ytterligare 10 TWh vindkraft, cirka 40 miljarder under 
15 år. Samtidigt beräknas elpriset minska för konsumen-
terna med mer än 50 miljarder (40). 

Det utbetalas betydligt mer stöd till fossila energikällor 
och kärnkraft, globalt sett, än till förnybara energikällor, 
även om dessa ofta är bättre dolda, genom exempelvis skat-
tesubventioner, forskningsstöd, etc. Enligt beräkningar från 
IEA (International Energy Agency) uppgår subventionerna 
till fossila bränslen och energikällor till 312 miljarder dollar 
medan subventionerna till förnybart endast uppgår till 57 
miljarder dollar (41) och det finns analyser som pekar på tio 
gånger så mycket stöd till fossila energikällor som till för-
nybart globalt (42). I EU ges fortfarande stöd till olönsamma 
kolgruvor, vilket kommer att upphöra tidigast 2018 enligt 
ett nytt beslut från EU-parlamentet. Kärnkraften åtnjuter 
stöd dels genom att man inte behöver försäkra sig för fullt 
ansvar vid eventuella olyckor och dels genom forsknings-
anslag. Vissa bedömare anser att så mycket som 90 procent 
av EU:s forskningsanslag för energi går till fusionsprojektet 
ITER.

4) ”Vi behöver bygga ut balanskraften för att 
investera i sol- och vindkraft”
Det finns rapporter gjorda vid KTH och av Elforsk som visar 
att det skulle gå att balansera upp till 30 TWh vindkraft med 
befintlig vattenkraft (43,44). Svenska Kraftnät menar att en 
viss utbyggnad av reserver skulle behövas i dagens system 
(45). Rapporter gjorda vid KTH av Professor Lennart Söder 
konstaterar dock att en eventuell utbyggnad av höglastre-
server skulle kosta mindre än 4 öre per kWh (46). Studier 
på europeisk nivå har visat att utbyggnad av överföringska-
pacitet och reserver ökar något i ett system med hög andel 
av förnybara energikällor jämfört med ett referenssystem, 
men att dessa utgör en väldigt liten del av investeringsbeho-
vet (47). Totalkostnaden blir dessutom likvärdig på grund 
av de lägre driftskostnaderna för flödande energikällor. 

Med så kallade smarta nät, som är en förutsättning för 
ett hållbart energisystem, och med en ökad direkt koppling 
mellan konsumentpris och produktionskapacitet kan dess-
utom elkonsumtionen anpassas på ett tydligare sätt mot 
produktionen och effekttoppar kan kapas vilket ger ett sta-
bilare system. Även effektivisering leder till ett robustare 
system tack vare den mindre totala elmängden som måste 
levereras och balanseras. 

5) ”Förnybart levererar inte när elen behövs 
(men det gör kärnkraften)”
Vindkraft och solel är intermittenta energikällor, det vill 
säga att de bara levererar el när det blåser eller när solen ski-
ner. I ett större system kan man dock anta att det antingen 
blåser eller är sol någonstans. Vågkraft kan dessutom fung-
era som ett komplement eftersom vågorna är tidsmässigt 
förskjutna jämfört med vinden. Generellt levererar dessutom 
de förnybara energikällorna mest när de behövs – solceller 
jämnar ut över dygnet genom att leverera på dagen när ef-
fektbehovet är störst och vindkraften jämnar ut över året 
genom att leverera mer vintertid än sommartid. När det inte 
blåser eller är sol får man antingen använda lagrad energi 
eller dra ner på användningen. Detta är möjligt i ett fram-
tida system med smarta nät och smart användning. Det finns 
många kreativa lösningar på hur detta skulle kunna gå till 
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med både ny och gammal teknik, till exempel genom bat-
terier, pumpkraftverk och/eller elbilar som laddas från nätet 
men även kan leverera ström dit vid behov. Dessutom kan 
man se vattenkraft och biobränsle som stora energilager, i 
ett system där man använder vindkraft när det blåser och då 
spar på vatten och biobränslen, så dessa i sin tur kan använ-
das när det inte blåser. Vattenkraften används redan idag 
som balanskraft men det finns inga direkta incitament för 
energibolagen att optimera produktionen efter balansför-
måga. Biobränsle som balanskraft över längre tidsperioder 
är en underskattad lösning. Man kan tänka sig i framtiden 
att små kraftverk med biogas som kan agera snabbstartad 
reservkraft kan vara ett bättre sätt att använda biogaspoten-
tialen än i transportsektorn. 

Vad gäller kärnkraften så leder den till lika stora pro-
blem, om inte större, när oväntade stopp leder till stora, 
oförutsägbara effektbortfall, på cirka 1000 MW. Detta har 
även Energimyndigheten uppmärksammat i en rapport som 
ifrågasätter kärnkraftens roll som ”baskraft” på grund av 
de senaste årens stillestånd vintertid när elen behövts som 
bäst (48). Fel på en reaktor gör ofta att flera reaktorer måste 
stoppas på grund av att de är byggda med snarlik teknik. 
Idag är det svenska elsystemet anpassat till stora centralise-
rade anläggningar istället för till småskalig produktion, 
vilket gör att man fokuserat på att kunna lösa balansfrågan 
för stora effektbortfall men inte optimerat för att lösa kon-
tinuerliga variationer.  I ett framtida system borde det vara 
tvärt om!

6) ”Det går åt mer energi att tillverka ett 
vindkraftverk/en solcell än vad det levererar under 
sin livstid”
Denna myt cirkulerar, otroligt nog, fortfarande hos vissa 
delar av befolkningen trots att det inte finns någon forsk-
ning eller seriös beräkning som kan belägga detta. Den kan 
möjligtvis härstamma från en tid då teknikerna befann sig 
i ett tidigt utvecklingsstadium, exempelvis då man forskade 
på solceller som en applikation främst för rymdfarkoster, 
satteliter och liknande och kostnaden därmed hade mycket 
liten betydelse. Sanningen är att energiåterbetalningstiden, 

d v s den tid det tar för ett kraftverk att producera lika myck-
et energi som det gick åt för att tillverka det, är cirka 7 må-
nader för ett modernt vindkraftverk (49). För en kiselsolcell, 
som är den mest energikrävande solcellen, är energiåterbe-
talningstiden mellan 2-5 år beroende på lokalisering, sam-
tidigt som livslängden är 25-30 år (50). 

7) ”Det är meningslöst att satsa på förnybart och 
effektivisering i Sverige”
Detta är ett argument som ibland hörs i debatten – eftersom 
vi har ”koldioxidneutral” kraftproduktion så skulle ökat 
tryck på företagen i form av exempelvis effektiviseringskrav 
vara kontraproduktivt på så sätt att de då flyttar utomlands 
där utsläppen är större. Det finns fler fel i detta resonemang 
– för det första är ingen elproduktion ”koldioxidneutral”, 
för det andra så har de koldioxidsnåla energislagen andra 
miljöproblem som man inte heller får bortse ifrån. Vi vill 
lösa problemen – inte ersätta ett problem med ett annat! 
Desstuom kan vi aldrig direkt påverka vad som sker i andra 
länder – bara genom att vara ett gott exempel kan vi hoppas 
få inflytande! Och tanken på motsatsen, att inte ens Sverige 
som har extremt goda förutsättningar skulle kunna klara 
100% förnybart, skulle knappast motivera andra länder till 
den viktiga förändring som behövs! Dessutom är satsning-
ar på effektivisering och förnybart lönsamma – i många fall 
på kort sikt men tveklöst på längre sikt. I vissa fall kan det 
behövas finansieringslösningar för att klara tillfälliga kost-
nadsökningar, men då är det väl mer logiskt att satsa på 
lämpliga styrmedel än att försöka bli det sista landet ur fos-
sil- och kärnkraftseran? 

Ibland nämns även EU:s utsläppshandelssystem, ETS, 
som grund för att inte göra nödvändiga satsningar eftersom 
koldioxidutsläppen från energisektorn ryms inom utsläpps-
bubblan och den totala mängden utsläpp kan därmed inte 
påverkas. Som ovan så är det viktigt att minnas att det finns 
andra skäl till att satsa på förnybart och effektivisering än 
klimatskäl, och dessa regleras inte av någon bubbla. 
Dessutom blir det lättare att pressa ned utsläppstaket om 
det finns teknik på plats som möjliggör en minskning utan 
allt för hård press på företagen. 



DAGS ATT VÄLJA FRAMTIDENS ENERGISYSTEM

20 21

Det bör inte längre råda någon tvekan om att energipusslet 
för att ersätta kärnkraften till 2030 går ihop. Likaså är för-
utsättningarna för 100% förnybart i Sverige till 2030 mer än 
goda. Ett hållbart energisystem bygger dock inte sig självt 
– satsningar krävs i form av regelförenklingar och rätt gjor-
da investeringar i den infrastruktur som krävs för att över-
föra och lagra energi. Subventioner som gynnar kärnkraft 
måste desstuom avskaffas. Det behövs ledningar till konti-
nenten för elexport som stöd för klimatomställning i andra 
länder och för att skapa ett så stort system som möjligt för 
flödande energikällor som sol och vind. Det europeiska nätet 
bör även kopplas ihop med Nordafrikas för överföring av 
solel.  Så kallade smarta nät, där användarna själva reglerar 
effektbehov och energianvändning kan ge positiva effekter 
i hela elsystemet och bidra till att balansera effektbehovet 
över dygnet. Smarta nät möjliggör även produktion av el i 
mindre anläggningar, såsom solcellssystem och små vind-
anläggningar. Det förutsätter dock finansieringslösningar 
som exempelvis nettodebitering samt tillgång till distribu-
tionssystemen. Större satsningar bör göras på energilagring, 
vilket kommer att behövas vart efter som de flödande ener-
gikällorna står för en större del av elproduktionen. 
Incitament bör införas så att vattenkraften optimeras för att 
balansera elsystemet och man bör utreda om biobränsle 
möjligen också bör användas som balanskraft på så sätt att 
man lagrar energi över året i form av pellets och biogas för 
produktion av el och värme när behovet är som störst. Det 
finns även mängder av nya tekniker och idéer för hur energi, 
främst el, ska kunna lagras i framtiden – allt ifrån att an-
vända elbilarnas batterier till att producera metan eller vät-
gas när det finns ett överskott av exempelvis vindkraft. Dessa 
tekniker bör utredas närmare och de lämpligaste bör even-
tuellt ges stöd så att de kan kommersialiseras. 

Man bör även minnas att Sveriges, och även Europas, 
kraftpark och energiinfrastruktur i många fall är gammal 
och kommer att behöva bytas ut. ”Business as usual” är inte 
ett alternativ – investeringar kommer att behövas och de 
som görs kommer att prägla Sveriges energisystem under 
många år framöver. Det är dags att välja framtidens energi-
system redan idag!

Slutord

Naturskyddsföreningen anser
•	 att en satsning på smarta nät, energilagring 

och utbyggnad av överföringskapacitet till 
kontinenten ska utvecklas snarast, 

•	 att nettodebitering av el från småskalig 
produktion ska införas, 

•	 att timmätning av el snarast ska möjliggöras 
för att ge incitament till effektivisering och 
utjämning av effekttoppar, samt 

•	 att fjärrvärmen ska byggas ut och baseras på 
förnybara energikällor såsom biobränslen, sol 
och spillvärme från i första hand förnybara 
energikällor; där fjärrvärme inte är försvarbar 
kan solvärme, kompletterad med effektiva 
värmepumpar, exempelvis bergvärme, och 
effektiva biobränslepannor, utnyttjas.
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