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Yttrande om slutredovisning av uppdrag till Statens energimyndighet att redovisa 

underlag inför kommande beslut om forskning och innovation pli energiomrlidet. 

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), som beretts tilInille att yttra sig över Statens 

energimyndighets rapport "Forskning och innovation för ett hållbart energisystem" (NV04042-10, 

Dnr 315-4322-10 NI) får med anledning härav anföra följande synpunkter. 

KVA ställer sig positiv till huvuddragen av de förslag som framförs om satsningar på forskning 

och innovation för perioden 2012-2016. Akademien vill påtala behovet av att innovationer 

kommer samhället till nytta genom olika slags stöd vid marknadsintroduktionen. På s. 49 (4 .2.2. 

Barriärer för investeringar) tas bristen på ett regeringsinitiativ om en innovationsstrategi upp. 

Detta är speciellt viktigt vid tekniker för vilka ännu ingen etablerad industri hunnit byggas upp 

såsom är fallet för till exempel solenergi och biodrivmedel. Beträffande forskningssatsningar 

framhålls i rapporten att satsningarna 2013- 2015 bör ligga kvar på samma nivå - 1,3 miljarder 

SEK per år - och inte den nedskärning som föreslagits av regeringen. Anslagen till 

energiforskningen i Sverige är förhållandevis små och bör höjas väsentligt. Med de ambitiösa mål 

som satts upp för 2030 och 2050 fordras mycket stora anslagsökningar vilka påtalats av IEA i 

deras Blue Map Scenario. 

Det som KV A finner anmärkningsvärt med rapporten är att kärnkraften inte inkluderas i 

Energimyndighetens analyser. Alla förslag om ny elkraft haltar då inget sägs om vad som 

planeras ske med kärnkraften, vilket står för närmare hälften av svensk eltillförsel. Det sägs på sid 

61 att kärnkraftsområdet inte ligger under Energimyndighetens ansvarsområde, men det framhålls 

på andra ställen att el-genereringen vilar på tre ben. På sid 69 konstateras att frågan vad som 

händer med kärnkraften får stor inverkan: Krafiområdet står in for storaforändringar. Ny 

distribuerad och över tiden varierande el produktion ökar ochjrågan om vad som händer med 

kärnkrafi i Sverigefor stor inverkan . Frågan är om Energimyndigheten, som bör ha ett 

övergripande ansvar för den svenska energiförsörjningen, skall ha denna passiva roll i och med att 

det nu är lagligt med ny kärnkraft och att Sverige skall ha tre ben i elförsörjningen. Ett av de 

andra benen, där vindkraften ingår, betonas desto mer i Energimyndighetens skrivningar. Det är 

frapperande i ett internationellt perspektiv att landets ansvariga organ för energifrågor inte har det 
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övergripande ansvaret. Exempelvis i Schweiz har Bundesamt fur Energie (Swiss Federal Office 

of Energy) ansvaret för alla energiformer. 

KVA delar Energimyndighetens uppfattning att det både nationellt och globalt finns stora 

utmaningar med att utveckla energisystemen, framför allt vad gäller att minska det stora 

fossilberoendet och de risker för skadliga klimatförändringar som fortsatt hög 

fossilbränsleanvändning befaras leda till. Sverige har en relativt unik energiförsörjningssituation 

med en så gott som fossilfri el produktion - så en minskning av fossila bränslen kan därför främst 

åstadkommas genom insatser inom transportsektorn. 

Däremot finner akademien det anmärkningsvärt att Energimyndigheten inte behandlar det nya 

direktiv som nu diskuteras inom EU-parlamentet som avser bindande nationella 

energibesparingsmål. Det innebär ett absolut tak år 2020 på den primära energikonsumtionen 

(primär energiproduktion plus import). Enligt det nya direktivet ska den inom EU minska med 

20%. Efter användning av diverse omräknings- och fördelningsfaktorer betyder det för svensk del 

att den primära energikonsumtionen år 2020 ska ha minskat med 26% (83 TWh), motsvarande 

betydligt mer än hälften av den svenska industrins energibehov - eller lika mycket som hela 

transportsektorns behov. Direktivet skulle försvåra EU:s primära mål, att minska C02-utsläppen 

och minska importberoendet, eftersom en ökning av andelen förnybar energi (målet är 20%) 

skulle leda till ökning av primär energikonsumtion. 

KVA:s Energiutskott har under åren 2005 -20 10 genomfört ett antal projektstudier som legat till 

grund för utarbetande av energiscenarier 2050 såväl för Sverige (Energi kartan) som globalt. 

Vägledande har varit att minska fossilbränsleanvändningen så att uppställda klimatmål ska kunna 

nås. Härvid har bidrag från såväl förnybar energi som kärnkraft medtagits. Resultatet är att 

globalt sett beräknas drygt 50% komma från fossila bränslen år 2050 medan för Sveriges del 

motsvande siffra är 10%; främst för flygets och stålindustrins behov. Sveriges energikarta, som 

utarbetats av Energiutskottet, baseras på följande punkter: 

l. Fossilbränsleanvändningen måste minskas radikalt. 
Sverige har redan i dag en fördelaktig situation genom att den svenska energitillförseln endast 

beror till 33% på fossila bränslen, jämfört med det globala genomsnittet på 80%. Historiskt var 

Sverige tidigt med att utveckla vattenkraften med elen som energibärare. På I 970-talet hade även 

Sverige ett 80-procentigt fossilbränsleberoende, men efter oljekrisen reducerades detta till dagens 

33%, främst genom tillkomsten av kärnkraften men också genom en successiv utbyggnad av 

bioenergin. 

Transportsektom står för den dominerande delen av den nuvarande fossila användningen (olja). 

Det förtjänar att framhållas att Sverige och vårt näringsl iv har en stor konkurrensfördel tack vare 

den klimatvänliga energimixen främst inom elanvändningen som är praktiskt taget fossil fri. Alla 

varor och tjänster som produceras utnyttjar el energi som är mycket mer klimatvänlig än i de flesta 

andra länder. Därmed är det klimatsmart att köpa svenskproducerade varor och tjänster. Men, inte 

minst för att upprätthålla denna konkurrensfördel, är det viktigt att vidareutveckla energimixen så 

att den blir helt fri från fossilproducerad energi. 
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2. Bioenergin 
För svensk del ter sig bioenergi som det mest attraktiva alternativet när det gäller omställningen 

från den kvarvarande fossila energin. Primära jordbruksprodukter bör dock främst användas för 

livsmedelsproduktion med tanke på livsmedelssituationen i världen och skogsråvaran i första 

hand för industriella produkter som sågvirke, pappersmassa mm. Genom bland annat bättre 

utnyttjande av avverkningsrester finns en ökningspotential på upp till 50% mer bioenergi, ink!. 

organiskt avfall och torv. Utgångspunkten är att tillväxten av den svenska skogen kommer att öka 

genom tillväxthöjande åtgärder och att avverkningen även fortsättningsvis är mindre än tillväxten 

så att svensk skog kan fortsätta att vara en koldioxidsänka. Biobränslen räcker dock inte till för att 

försörja fjärrvärme- och kraftvärmeverken och därutöver en stor del av transportsektorn med 

råvaran. 

3. Vattenkraften 
Energiutskottet förutsätter att vattenkraften även fortsättningsvis skall vara källa för reglering av 

intermittent kraft och därför torde det bli nödvändigt med en utbyggnad på 5-10 TWh för att 

möjliggöra utbyggnaden av intermittent energi. Detta kan ske utan att behöva ta orörda älvar i 

anspråk, främst genom effektivisering och utnyttjande av mindre vattendrag som ännu inte byggts 

ut. 

4. Kärnkraften 

Beträffande kärnkraften faller samtliga svenska reaktorer för åldersstrecket fram till år 2050 och 

därför måste beslut fattas inom en rimlig framtid om att ersätta dem med nya reaktorer. Eftersom 

nya reaktorer är betydligt kraftfullare än dagens reaktorer räknar Energiutskottet med en viss 

ökning av den svenska bas-elproduktionen från kärnkraft. De reaktorer som nu byggs runt om i 

världen har oftast "passiva" säkerhetssystem, säkerhetssystem som utformas oberoende av aktiva 

komponenter (ventiler och pumpar) och som beror på naturlig strömning av ky lande luft och 

vatten. 

5. Förnybar intermittent energi, vind-sol-våg 

Den småskaliga vindkraften och solenergin samt egenproducerad värme kan få stor betydelse för 

- bland andra - enskilda hushåll , köpcentra och småindustrier som kan producera egen el för 

laddning av elbilar etc. Detta kan minska de kapacitetsproblem som orsakas av storskalig 

introduktion av intermittenta strömkällor (vind, sol, våg), och göra det möjligt med små (och 

storskalig) lagring avel från natt till dag med hjälp av nya gröna batteriteknologier. 

6. Effektivisering 
Fram till 2050 beräknas Sveriges energianvändning kunna minska med 20% - mycket tack vare 

tekniklösningar som elbilar, elvärmepumpar, varvtalsreglerade motorer och pumpar samt 

lågenergilampor som också kommer att få större genomslag och bidra till energieffektivisering 

och förbättringar i miljön. Allt eftersom andelen elbilar ökar i våra städer kommer utsläppen från 

förbränningsmotorer att minska till gagn för miljö och hälsa. 

7. Framtidssyn 
Ökad tillgång på elektrisk energi möjliggör alltså effektiviseringar. Energiutskottet räknar med att 

det produceras 179 TWh el 2050 - till skillnad från dagens 140 TWh - genom effektivare 
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kärnkraft och utbyggd vatten-, vind-, sol- och vågkraft. Sveriges väg mot det fossilfria samhället 

förutsätter riklig tillgång på elektrisk energi från såväl förnybart som kärnkraft. Enligt EU:s 

direktiv ska producerad nettoenergi i elvärmepumpar inkluderas i statistiken över förnybar energi. 

Energibortfallet från tillförseln av fossila bränslen kan till hälften ersättas genom 

effektiviseringsåtgärder (bl.a. konvertering till mer el) och till den andra hälften med bioenergi. 

Elproduktionen i scenariot ökar med drygt 20%. 

Beslut i detta ärende har fattats av ständig sekreteraren efter hörande av akademiens Energiutskott 

samt Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences (SSEESS). 

Stockholm den 16 maj 2012 

g~~'( 
Staffan Normark 

Ständig sekreterare 
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