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Dagens persentation: 
Multidisciplinärt resursperspektiv

• Varifrån får vi vår energi idag?
• Var kan vi får den från imorgon?
• Drivkrafter för förändring?
• Vad kan hända?

• Bör jag vara ”politiskt korrekt”, eller provokativ?
• Jag har valt att vara lite milt provokativ.



Planeringshorisont
• Det mesta av världens energisystem 2050 har inte 

byggts ännu.
• Massiva investeringar kommer – men i vad?
• Energisektorn är några % av BNP i de flesta utvecklade 

länder. Detta har i allmänhet gradvis minskat över tid 
(ekonomierna vuxit snabbare än energiförbrukning/ 
kostnader). 

många olika lösningar är i princip ekonomiskt 
gångbara, men de totala kostnaderna är så stora att den 
relativa kostnaden av olika lösningar kommer troligtvis 
att vara styrande på lång sikt (På kort sikt, kan politiken 
säkert styra).

• Tekniska planeringshorisonter (nya kraftverk, nya bilar 
etc) är generellt enbart ett par decennier, som mest.



Drivkrafter för förändringar i 
energisektorn 

• (Ökad) efterfrågan
• Begränsad resursbas
• Miljöbelastningar (t.ex. växthuseffekten)
• Teknologiska framsteg
• De relativa kostnaderna för olika lösningar
• Nationalstrategiska och politiska aspekter
• Samhällets ”icke-tekniska” preferenser

• Energisektorn har aldrig varit statisk, oftast med stora 
ändringar efter några decennier. Det skulle vara konstigt 
om detta plötsligt upphörde. 



Total energitillförsel i Sverige 1970-2006 
- Ändringar över tid

Har alltid varierat 
(tidskala några 
decennier)

Sannolikt med stora 
förändringar även i 
framtiden

Energisystemet är inte 
statisk!
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Vägen fram
• Mer av detsamma?
• Alternativa energikällor? (”Förnyelsebara”?)
• Stora ändringar i samhällets beteendemönster/ 

resursförbrukning?

• Vi ska se att siffror är centrala här, inte bara konceptet.

• Låt oss börja med lite ”reality checks….”



IEA:s siffror för världen 2004 
(energitillförsel enligt IEAs sätt att räkna)



Förändringar 2003-2004 
(Det underliggande mönstret är troligtvis detsamma under senare tid – men det 

tar tid att få fram statistiken, och ekonomisk turbulens de senaste åren kan 
göra det svårt att se trender)

 
Proportion 

2003
Proportion 

 2004 
% change 

2003-04
Proportional 

change  
Natural gas 21,2% 20,9% -1,42% -0,3%  
Oil 34,4% 34,3% -0,29% -0,1%  

Coal 24,4% 25,1% 2,87% 0,7%
Ökat 
mest! 

Fossil total 80,0% 80,3% 0,38% 0,3% Ökat 
Nuclear 6,5% 6,5% 0,00% 0,0%  
Non-renewable waste - 0,2% -    
Renewable 13,3% 13,1% -1,50% -0,2%  
     of which          
        Renewable 
        combustion 10,6% 10,6% 0,00% 0,0%  
         Hydro 2,2% 2,2% 0,00% 0,0%  
         Other renewable 0,5% 0,5% 0,00% 0,0%  
            of which          
              Tidal 0,0005% 0,0004% -20,00% 0,00%  
              Wind 0,051% 0,064% 25,49% 0,01% Obs!! 
              Solar 0,039% 0,039% 0,00% 0,00%  
              Geothermal 0,416% 0,414% -0,48% 0,00%  



Svensk energitillförsel 2006 

Man kan beräkna sådant på olika sätt. Bilden visar resultaten av en av SCBs val av 
räknesätt. De använder också en annan som visar en mycket större andel kärnkraft 
(värmeproduktion i reaktorn istället för el ut, som ovan).
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Vad använder vi energi till?

I de flesta utvecklade länder, tre i grova drag lika stora 
områden:
Transport
Industri
Bostäder och kommersiella fastigheter 



U.S. “Primary Energy Consumption” 2006 
(och koldioxidutsläpp per sektor).

De 3 eller 4 sektorerna är ungefär lika stora. Bilden varierar 
lite mellan länderna, men inte så mycket för de industriella 
länderna. 
Notera att transporter inte dominerar (ens globalt), utan 
enbart svarar för kanske ca 20% av växthusgasutsläppen.



Effektivisering reducerad efterfrågan?
Effektivisering = Inga problem?

• Effektivisering är bra och önskvärd, men…..
• Exempel: Äldre svensk villa. Uppvärmning ~ 20 000 

kWh/år
• Med värmepump (bra effektivisering) ~ 7 000 kWh/år 

Elräkningen (exkl distribution) kanske ~ 7 000 kr/år
• Sann produktionskostnad (= kostnaden för samhället att 

producera detta) enbart ~ 1 500 kr/år
• Ersätta alla fönster (~ 100 000 kr) sparar som mest ca 

~ 2 500 kr/år (för konsumenten) och ~ 500 kr/år (för 
samhället)
Föga logik i att ersätta fönster om det är enbart för att 
spara energi, dvs om det inte är dags att ersätta dem i 
alla fall. Skatter och subventioner kan lätt leda till 
suboptimalt resursbruk för samhället – konsumenten 
optimerar sin ekonomi, inte samhällets. 



Effektivisering = Inga problem? 
Global energi vs befolkning

• 1-2  toe (tons oil 
equivalent) per år och 
person – inte mycket

• Energiförbrukning 
starkt kopplad 
till ekonomisk 
utveckling

• Konstant effektivisering 
sedan den industriella  
revolutionen 
– men samtidigt ökad 
energiförbrukning.

• Slutsats: Effektivisering är bra och kommer att ske, men 
detta kommer inte att ändra grundsituationen. Världen 
kommer att använda mycket mer energi.  
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Elproduktion i Sverige

Kärnkraft

Vatten

Biomassa, olja, stenkol …

Vind



Miljöbelastningar

• Alla männskilga aktiviteter på den aktuella skalan
signifikanta miljöbelastningar

• Ett huvudfokus just nu 
– Antropogent förstärkt växthuseffekt 
2xCO2 jämfört med före den industriella revolutionen kan 
betyda i genomsnitt +5ºC av global yttemperatur

• Pålitliga globala temperaturdata finns enbart för de 
senaste decennierna (satellitdata)

• Nästa bild: Globala temperaturdata 1979-2008. 
4 olika serier. 



Global temperaturökning sedan ~ 1980 
- men ingen märkbar ökning sista decenniet

http://www.yaleclimatemediaforum.org/2008/04/common-climate-misconceptions-global-temperature-records/

Bilden motbevisar på intet sätt global antropogen uppvärmning.  
Men den påminner oss att det finns genuina och signifikanta 
luckor i vår förståelse av klimatsystemet. 

Riskerna motiverar åtgärder nu
- men bilden kan ändras vartefter att vi lär oss mer.

Ökning i genomsnitt
från 1980 till nu –
men ingen trend
de senaste åren.

http://www.yaleclimatemediaforum.org/2008/04/common-climate-misconceptions-global-temperature-records/


Energikällor: ”Teoretiska” resursbaser, 
relativt dagens förbrukning

• Kärnkraft – gigantisk
• Solenergi – mycket stor
• Geotermal – mycket stor
• Vågar/vattenströmmar – stor
• Vind – ganska stor
• Biomassa – signifikant, men till slut begränsad av 

odlingsbara landyta, växters låga effektivitet i att fånga 
solenergi och konkurrens med andra behov (t.ex. mat). 

Ingen brist av potentiella energikällor – men vad är de 
relativa och absoluta kostnaderna?



En övergång från fossila bränslen

• Idag är vi starkt beroende av fossila bränslen (80-90%)
• Det är helt enkelt för att fossila bränslen är billiga och 

effektiva 
• Men fossila bränslen är en begränsad resurs
• Hur lång tid räcker det?



Fossila bränslen: hur mycket finns?
• Gigantiska mängder icke-oxiderad kol existerar i jorden, i 

olika kemiska former och koncentrationer.
”Hur mycket fossila bränslen finns?” är inte en 

meningsfull fråga
• Vi bör istället fråga 

”Hur mycket kan vi producera för x$/fat?” eller 
”När blir de för dyra i förhållande till gångbara alternativa 
energikällor?”

• Produktionskostnaden kommer sannolikt att öka, men 
dagens produktionskostnader << marknadspriser. 

Produktionskostnaderna kan öka mycket utan att fossila 
bränslen blir för dyra

• CO2 -frågan kan sannolikt hanteras med ”carbon capture
and storage” (CCS) till en merkostnad av kanske +30- 
50%. Totala kostnader relativt alternativa källor är centrala

• Trots möjligheten till CCS kvarstår ett antal miljöfrågor 



Tillgång till fossila bränslen
• Säger han att det egentligen inte finns någon brist?
• Ja !
• De totala ”kända reserver” av fossila bränslen kan räcka 

i ca ett sekel med dagens totalförbrukning – och 
reserverna ökar vartefter pga nya fynd, bättre teknik (och 
även om det blir högre marknadspriser)

• Det finns alltså ingen global geologisk brist på fossila 
bränslen över en överskådlig framtid, och det kan 
användas utan CO2-utsläpp om vi så vill (CCS) – men 
frågan är om vi kommer att tycka det är värt det. Vad 
kostar ”acceptabelt” bruk av fossila bränslen i 
förhållande till alternativen?



Olika energikällor: 
”On demand” och icke-styrbara (el)källor

• När vi funderar på kostnader, kan vi diskutera sanna 
produktionskostnader, produktionskostnader inkl 
speciella skatter och subventioner, marknadspriser 
(”spot prices”) eller kostnader till konsumenten. 

• Med dagens teknik, har icke styrbara (”tillfälliga”) källor 
såsom vind och sol mycket stora indirekta kostnader för 
bl.a. alternativ produktionsfaciliteter för då de inte 
fungerar.

• Dessa indirekta kostnader brukar ökar icke-linjärt med 
andelen av den icke-styrbara källan i (el)systemet.

• Måttlig andel (t.ex. 10% av elektriciteten) implicerar 
kanske ca +30% per kWh (beroende på 
omständigheterna).



Vindkrafts-elproduktion Januari 2009
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Vindkraftsproduktion varierar mycket kraftigt, och det kan vara lugnt 
över stora områden samtidigt (t.ex. hela Europa)



Några snabba kommentarer om 
transportsektorn

• Tåg är vanligtvis energieffektiva – men inte 
nödvändigtvis höghastighetståg (banor etc är 
resurskrävande).

• Flygplan är mycket energieffektiva per person-km för 
längre resor. 

• Energimässigt är bilar inte särskilt effektiva – men de är 
mycket effektiva på annat sätt. 

• Jag tror inte alls att samhället kommer att välja bort 
autonoma (A till B direkt) transportsystem för personer 
och varor (bilar eller något med motsvarande funktion).

• Hybridbilar är bra, och kan minska förbrukningen – men 
inte i närheten av tillräckligt att ändra grundproblemen. 



Elbilar: 
Energilagringskapaciteter

• Vanlig blybatteri 0.14 MJ/kg.
• Litiumbatteri 0.46-0.72 MJ/kg
• Bensin ~ 46 MJ/kg (~ 13 kWh/kg)

Bensin innehåller 60-300 x energin för samma 
batterivikt.

• Volvos nya ”plug in” åker ~ 50km på ett 150 kg batteri. 
150 kg (~ 200 liter) bensin räcker till ca 2000 km, eller 
40 gånger mer….                    (NyTeknik 090921)

• Batterier med mycket större lagringskapacitet kan 
antagligen utvecklas.  
- men vi bör inte glömma siffrorna. Inte heller att nya 
teknik kan betyda nya risker. 
(t.ex. explosionsrisk - Energihalt TNT ~ 4.6 MJ/kg….)



Elbilar – Kapital- och marginella 
kostnader

• I Europa är både el och bensin tungt beskattade. 
Marknadens (beskattade) marginal(bränsle)kostnader för 
elbilar är mycket lägre än för bensin (~ 1/5).

• Hårdvaruproduktion blir billigare alltefter som 
produktionen utvecklas. Kapitalkostnader är inte 
beskattade lite mycket som bränsle. 

• För effektivitet måste elbilar vara små och lätta (stor 
andel av vikten bör vara batteri) 

• Begränsad batterikapacitet etc + totala kostnader tyder 
på att vi kommer snart att ser många köper en extra bil 
för kortare resor.

• Klok beskattningsmönster bör optimera samhällets totala 
resursbruk – som är inte nödvändigtvis detsamma som 
att optimera en konsuments ekonomi. 



Tillbaka till energi i stort : Framtida 
energikostnader

• Det finns igen brist av brukbar energi omkring oss.

• Det finns ingen teknisk anledning att tro på en 
”energisnål” framtid.

• Vi kan förvänta oss att den globala energikonsumtionen 
kommer att öka med i genomsnitt några % per år – och 
detta är sannolikt en mycket positiv utveckling för 
mänskligheten.  

• Trots (önskvärd) effektivisering även i de utvecklade 
länderna kommer energiförbrukningen på längre sikt 
sannolikt öka stadigt – helt enkelt därför att vi ”får” mer 
för energiförbrukningen än vad den ”kostar” (inkl. 
miljökostnaderna). 



Så vad kommer att hända?
• På längre sikt (50-100 år) kommer vi sannolikt att byta 

från fossila bränslen till annat så att fossila inte längre 
dominerar. 

• Varken resursbegränsningar eller växthusfrågan (med 
CCS) betyder dock att vi snabbt måste byta till annat. 

Under de kommande decennierna kommer produktionen 
av fossila bränslen att blir relativt billigt, och kommer att 
sätta prisnivån för energi i stort. 

• På mellan och långsikt måste alternativen prismässigt 
konkurrera ut fossila bränslen (med CCS?). 



Uppskattningar av framtida 
energikostnader

• Mycket stora kostnader – över några decennier 
säkerligen över ett års global ”BNP”.

• Gångbara produktionskostnader för bärbara källor 
(bensin eller motsvarande funktion) måste långsiktigt 
sannolikt ligga under motsvarande ~ 3-4 kr/liter bensin.

• Elproduktionskostnaden måste sannolikt ligga betydligt 
under ~ 0,5 kr per kWh.

• Dessa är sannolikt övre gränser för vad det kommer att 
få kosta.

• Långsiktiga kostnader blir antagligen lite högre än 
tidigare, men sannolikt inte så mycket, och troligen inte 
som andel av BNP – energi förblir ”billigt”.



Framtida energikostnader

• Marknadspriset ~ 3 kr/liter (~ 70 $/fat) – 
men produktionskostnaden mycket lägre 
(mest 1 - 20 $/fat), med genomsnittet
mycket närmare 1 $ än 20 $. Industrin
verkar uppfatta ca 30 $ som en rimlig
riktlinje för de kommande åren). 

• Vattenkraft, kärnkraft, stenkol, naturgas 
kan alla producera el för under 0,5 kr/kWh.

• Vind, sol etc är idag mycket dyrare.
• Teknisk utveckling minskar kostnader för 



Vad kunde vi i princip ”snabbt” ersätta 
fossila bränslen med?

• Biomassa, vind, sol, geotermisk etc kan bidra mer än 
idag, men har ingen praktisk möjlighet att ersätta fossila 
bränslen under de kommande decennierna.

• Kärnkraft skulle kunna göra det
• Energibesparingar kan inte ersätta fossila bränslen utan 

enorma negativa konsekvenser
• Solenergi skulle troligen kunna göra det men till en 

mycket stor kostnad (andel av BNP motsvarande 
gissningsvis hela sjukvårdssektorn – en tiodubbling + av 
produktionskostnader för energi, med dagens teknik).

• Nya teknik kan komma, och gör det antagligen på längre 
sikt. Inget ”genombrott” verkar finnas på tapeten just nu.



Slutsatser och förutsägelser: 
Global energitillförsel

• Ökad energiproduktion och -förbrukning är inte bara 
möjligt, det är sannolikt mycket önskvärt för 
mänskligheten.

• Hur vi producerar energin om 20, 50 och 100 år är inte 
känt, men det förefaller sannolikt att:

• Fossila bränslen fortsätter att öka till ca 2030. Därefter 
kommer den att sakta minska som andel av 
energisystemet.

Fossila bränslen (i viss mån med CCS) fortsätter att 
dominerar energisektorn ett antal decennier.  

• Kärnkraften expanderar kraftigt.
• Många ”förnyelsebara” alternativ expanderar under det 

kommande decenniet, med stor politisk stimulans. 



Flera slutsatser
• På längre sikt kommer icke-ekonomiska alternativ att 

försvinna.
• Icke-styrbara källor har mycket stora nackdelar, och har 

extra hinder att övervinna (indirekta kostnader). 
• Samhällets uppfattningar om energifrågor kan ändras 

snabbt av många anledningar, t.ex. nationalsäkerhet 
eller ändrade uppfattningar om växthuseffekten. 

• Det förefaller sannolikt att om 20 år har fokus om 
resursfrågor breddats till en diskussion om materialbruk i 
stort, och hur mycket ”saker” som vi individer skaffar. 
Diskussioner om ändrad livsstil kan ha mer att göra med 
frågan ”saker = lycklig” än e.g. miljöbelastningar i sig.



Risker
• Kända och hitintills icke uppfattade problem pga 

miljöbelastningar och kopplade hälsoproblem.
• Det finns ingen risk för en fundamental brist på 

energiresurser. 
• Det finns stora ekonomiska risker med många 

möjligheter – inte kommer alla av dagens 
energiproduktionsformer att vara intressanta i längden. 

• Detta implicerar stora, och kanske mycket allvarliga, 
problem pga att nödvändiga investeringar kommer för 
sent (företag vågar inte investerar i tid).

• Den stora risken är att dålig samhällsplanering leder till 
stora problem, ev. med grovt suboptimala (farliga) 
lösningar som följd.



Slut ….
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