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Vägval energi

Vi måste fatta ett antal beslut idag, för att vi 
ska klara energiförsörjningen i framtiden – med 
minskade utsläpp av växthusgaser. 
Projektets mål är att ta fram förslag till nationell 
strategi för att hantera en ny energi- och 
miljösituation:

•Vilka alternativa vägar finns det?
•Vilka blir konsekvenserna av olika vägval?
•Vad behöver göras av vem för att en 
förändring ska komma till stånd?
•Vilka incitament krävs?

Projektets finansiärer:
Energimyndigheten, Formas, Svensk Energi, Svenskt 
Näringsliv  och Åforsk

Peter Nygårds är 
styrgruppens ordförande
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Utgångspunkter för framtidens energisystem:

• Säkerställa en långsiktig energiförsörjning
• Lägre klimatpåverkan
• Högre energieffektivitet
• Ska bidra till god konkurrenskraft för näringslivet

Komponenter i en uthållig energipolitik: 

• Långsiktighet
• Helhetssyn
• Klimatneutral
• Kostnadseffektiv
• Internationellt harmoniserad 

Ramverket 



Politiker har stora möjligheter att påverka 
energipolitiken på flera plan

1. Genom att vara med och sätta ramverket för den internationella 
energipolitiken.

2. Utformningen av styrmedel för att stimulera utvecklingen i en 
viss riktning, tex elcertifikat, 

3. Underlätta/förhindra tillståndsgivning för ny energiproduktion, 
tex tillstånd för vindkraft och kraftnät.   

4. Utformningen av mer specifika regler som tex krav på att 
bensinstationer ska tillhandahålla alternativa drivmedel. 

5. Påverka i egenskap av ägare av energiföretag.

Energipolitikens instrument
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Vägval energi 2008 och 2009
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Per Bolund (Mp) riksdagen
Alf Eriksson (S) riksdagen
Nina Larsson (Fp) riksdagen
Sigfrid Leijonhufvud (Kd) politiskt sakkunnig
Lars Lindblad (M) riksdagen
Kent Persson (V) riksdagen
Klas Västerteg (C) riksdagen

Energipolitik
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Styrgruppen 
Peter Nygårds, Swedbank, projektets ordförande 
Helén Biström, vd Vattenfall PanEurope 
Björn Carlsson, Ackkärrs Bruk 
Michael G:son Lööw, vd Preem 
Tomas Hallén, teknisk direktör, Akademiska hus 
Kjell Jansson, vd Svensk Energi 
Thomas Korsfeldt, fd gd Energimyndigheten 
Erik Lautmann, vd Jetpak Group 
Thomas Malmer, projektchef IVA 
Elisabeth Nilsson, vd Jernkontoret 
Birgitta Palmberger, avdelningschef Energimyndigheten

Teknikutvecklingsgruppen 
Lennart Billfalk (ordf) tekn dr, senior advisor, Vattenfall 
Harald Haegermark (projektledare) CHH Consulting 
Erica Löfström, Linköpings universitet 
Gunnar A. Bengtsson, Volvo AB 
Lars Atterhem, Skellefteå Kraft AB 
Jan Wallenius, KTH 
Monica Axell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
Lars Strömberg, Vattenfall 
Bo Normark, Power Circle 
Lars Nielsen, professor, Linköpings universitet 
Lina Bertling, tekn dr, Svenska Kraftnät 
Maria Sandqvist, Teknikföretagen 
Stefan Montin, Elforsk AB 
Peter Rohlin, Energimyndigheten 
Gustaf Löwenhielm, tekn. dr, Statens kärnkraftinspektion (SKI) 
Stefan Jakélius, Industrifonden 
Bengt "Nippe" Hylander, teknisk direktör, ÅF Process 
Bengt Kasemo, professor, Chalmers tekniska högskola

Deltagare i projektet
Användargruppen 
Kenneth Eriksson (ordf) COO, SCA 
Helena Sjögren (projektledare), civilingenjör ÅF Konsult 
Ted Fjällman (projektledare) teknisk doktor, IVA 
Mats Abrahamsson, professor i logistik, Linköpings universitet 
Karin Byman, civilingenjör och teknisk licentiat, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 
Arne Elmroth, professor i byggnadsfysik, Lunds tekniska högskola 
Sven-Olov Ericson, kansliråd, Näringsdepartementet 
Lars-Erik Eriksson, teknisk doktor, IT-Partner AB 
Mikael Hannus, energidirektör, Stora Enso 
Ulrika Jardfelt, chef för fastighetsutveckling, SABO 
Torbjörn Johnson, CEO, DACC Systems AB 
Per Lundquist, professor i energiteknik, KTH 
Jan Segerberg, styrelseledamot, Peab Industri AB 
Egil Öfverholm, expert, Energimyndigheten

Marknadsgruppen 
Lars Bergman (ordf) professor och rektor, HHS 
Hampus Lindh (projektledare) civilekonom, IVA 
Marian Radetzki, ekon dr, professor 
Per Kågesson, fil dr 
Niclas Damsgaard, PhD in economics, Econ 
Lennart Hjalmarsson, professor, Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet 
Anders Hedenstedt, civilingenjör, vd, Göteborg Energi 
Yvonne Fredriksson, generaldirektör vid Energimarknadsinspektionen



Underlag, studier och rapporter

www.iva.se/energi
Underlagsstudier 
Möjligheter för avskiljning och lagring av koldioxid i Sverige
Vägval för de svenska elkraftnäten för säkra elleveranser också efter 2020
Kort historik om det svenska elsystemets framväxt och några framtidsfrågor
Utveckling av ny elproduktionsteknik
Slutrapport från arbetsgruppen för Teknikutveckling
Geoenergi
Energipolitik och industriell utveckling – vägval för energi med industri,
en historisk översikt med framåtblick
Samtliga rapporter finns tillgängliga på www.iva.se/energi

Faktastudier 
Globala energitrender (september 08)
Nordeuropeisk energikarta (oktober 08)
Energimarknader (november 08)
Energieffektivisering (mars 08)
Energianvändningen och konsumenternas beteenden (juli 09)

Panelrapporter 
En svensk nollvision för växthusgaser (januari 09)
Vägval för framtidens teknikutveckling (mars 09)
Energimarknaderna och de energipolitiska vägvalen (mars 09)
Vägval för framtidens energianvändning (mars 09)

http://www.iva.se/energi


Övergripande styrmedel

• Det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen 
av växthusgaser är så kallade marknadskonforma 
styrmedel, som sätter ett ”marknadspris” på utsläppen. 
Handel med utsläppsrätter är ett sådant 
marknadskonformt styrmedel. Koldioxidskatt är ett 
annat. 

• Marknadsingripande styrmedel, som subventioner, 
avgifter och styranade regelverk, kan vara effektiva på 
kort sikt men ökar osäkerheten och snedvrider 
konkurrensen. 

• I realiteten behövs dock en mix av styrmedel.  
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De fem vägvalen
Huvudtanken har varit att med hjälp 

av analyser och diskussioner 
identifiera de åtgärder som ger 
mest klimateffekt för pengarna. 

Vi har kommit fram till fem områden 
som vi anser vara viktigare än 
andra. 

Vi kallar dem vägval. 
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VÄGVAL 1. Energieffektivisering
För bättre energieffektivisering måste resurser satsas på 

information, utbildning och rådgivning. Ekonomiskt 
lönsam energieffektivisering är viktigt inte bara ur ett 
klimatperspektiv. Den sänker också kostnaden för 
energi för näringsliv och hushåll. 

Förslag: Genom energieffektivisering med prismekanismen 
som rådande styrmedel kommer de mest 
kostnadseffektiva åtgärderna att genomföras först. 
Detta skulle också förflytta fokus från detaljreglering 
och kostsamma stödinsatser till ett mer långsiktigt 
arbete för att minska den totala energianvändningen. 

Fem prioriterade områden – vägvalsfrågor
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VÄGVAL 2. Satsa på de åtgärder som ger
mest klimatnytta

Förslag: Att nå förnybarhetsmålet och uppfylla dagens 
planeringsram för  utbyggnad av vindkraft kräver kraftiga 
investeringar i kraftnäten, reglerkraft och subventioner. 
Något som leder till högre elpriser för landets konsumenter 
och näringsliv, utan att bidra till lägre utsläpp av CO2 . 

Vindkraften bör byggas ut till en rimlig nivå – beroende på 
vindförhållanden, alternativ användning och framförallt 
ekonomiska aspekter är cirka hälften av planeringsramen på 
30 TWh vindkraft till år 2020 realistiskt.

Fem prioriterade områden – vägvalsfrågor
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VÄGVAL 3. Satsa på eldrivna bilar

Parallella åtgärder krävs inom transportsektorn:
•Ändrade transportmönster (möjliggöra mer klimatvänliga val)
•Snålare bensin- och dieselmotorer
•Elektrifiering av personbilar
•Biodrivmedel

Förslag: Vägval Energi föreslår att Sverige formulerar en 
vision med innebörden att Sverige har 600 000 el och/eller
2020. Det skulle minska koldioxidutsläppen från med 
Upp emot 20 %. 

Fem prioriterade områden – vägvalsfrågor

17



VÄGVAL 4. Fortsätt att utnyttja kärnkraft

Kärnkraften har en roll att fylla även i framtiden eftersom den har 
stor betydelse för kostnaden att nå de klimatpolitiska målen. 

Kärnkraften ska stå för sina egna kostnader. 

Lång planering för eventuella nya reaktorer. 

Förslag: Stopplagen har avskaffas. Riksdagen har fattat 
beslut om detta. Kraftföretag avgör om det är lönsamt att investera i 
ny kärnkraft. 

Fem prioriterade områden – vägvalsfrågor
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VÄGVAL 5. Förbered för ett varmare
klimat

Trots åtgärder blir det svårt att minska mängden CO2. 
Oavsett orsak – mänsklig eller naturlig - stiger jordens 
temperatur. 

Både kraftfulla klimatåtgärder och analyser av 
konsekvenserna av ett förändrat klimat behövs.

Förslag: Analysera konsekvenserna av ett varmare klimat. 
Analysera konsekvenserna av en temperaturhöjning. Direkta 
och indirekta effekter i form av folkförflyttningar, vattenbrist 
och sjukdomar måste belysas

Fem prioriterade områden – vägvalsfrågor
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Kostnad för ny elproduktion 
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Elpriser inkl elcertifkat öre/kWh (exklusive påslag, energiskatt och moms)



Kostnad för ny elproduktion 
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Genomsnittligt 
marknadspris på el
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