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~n man spara energi? -

En kommentar
till energiprognosutredningens lägesrapport

I en nyligen publicerad lägesrapport har
energiprognosutredningen avgivit en första redovisning av sitt arbete, som inleddes sommaren 1972. Det är v~ilkommet
att utredningens uppdrag på detta sätt
presenteras för en bredare allmänhet.
Huvudsyftet med rapporten är att redovisa en del data över energiförsörjningen,
som kan tjänstgöra som underlag både
för den pågående samhällsdebatten i
energifrågor och för utredningens fort satta arbete.
Energiprognosutredningen • utgör ett
återupptagande och en permanentning
av den tidigare energikommittens arbetsuppgifter. Det är således meningen att
prognosverksamheten i fortsättningen
skall bedrivas löpande. I samband h~ir
med utökas utredningsuppdraget till att
innefatta ~iven insamling lKh samordning
av statistik på energiområdet samt skapande av alternativa prognoser över den
framtida energiförbrukningen på grundval av olika förutsiittningar. Därvid skall
hänsyn tas bl a till pri;utvecklingen på
både utbuds- och efterfrågesidan, substitutionselasticiteter mellan olika energiformer, den tekniska utvecklingen vad
beträffar både produktion och konsumtion av ' energi, samt möjligheterna till
besparingar inom energiförbrukningen.
Rapporten innehåller förutom en redovisning av det pågående arbetets uppläggning en kort beskrivning av energiomvandling och energibalanser och en
presentation av visst material från EPUs
uppföljning av 1970 års långtidsutredning. Vidare beskrivs energiförsörjningens allmänna förutsättningar, både internationellt och i Sverige samt redogöres

för den svenska enen::ikonsumtionens
struktur och för viirld~ns tillgång P;l
olika energislag. Vissa grundliiggande
beredskaps frågor samt miljö- oeh siikcrhetsaspekter i samband med den svenska
energiförsörjningen tas också upp.
Lägesrapporten avslutas med en genomgång av tänkbara besparingsmöjligheter och en diskussion av alternativa
utvccklingslinjer. Det material och de
synpunkter sonl presenteras här är mindre välkänt än det övriga materialet. Vi
kommer därför huvudsakligen att diskutera de frågor som berörs i~dessa kapitel.

Besparingsmöjligheter inom bostadssektorn
Bostadssektorn inklusive allm;inna lokaler säsol11 skulor, kontor etc svarar för
ca 40 prOcCi<1 av vår totala energiförbrukning. Det är på detta område som
de väsentligaste besparingsåtgärderna
kan göras . Av EPUs siffror kan man
utläsa att man genom en rad åtg~-jrder
kan sänka energiåtgången med nära 40
procent. En sänkning av inomhustemperaturen med 3° från den i dag genomsnittliga inomhustemperaturen på 23 o
skulle ge den största reduktionen med
18 procent av uppvärmningskostnaderna
för bostäder och lokaler. En annan myc- '
ket stor besparingsmöjlighet ligger i 'individuell mätning i flerfamiljshus av
varmvatten- och elförbrukning . Energiförbrukningen kan här - Fim[ört med
kollektivmätning - sänkas mcd SO procent [ör varmvatten och 10-1 S proccnt
[ör hushållsel. Andra besparingsmöjligheter är återvinning av värmen i vädringsluften, bättrc isolering, bättre regJcr-
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system etc. Eftersom en del av hesparingsmöjligheterna endast kan inftiras i
nyproduktionen blir besparingarna större ju ningre anpassningsperiod man riiknar med .

Transportsektorn
Omkring Hi procent av den totala energiförbrukningen går till samfärdsel, varav privatbilismen tar 10 procentenheter.
Besparingsmöjligheterna inom denna sektor beror därför i hög grad på hur
hårda inskränkningar som man gör i
privatbilismen. Eliminerades all personbilstrafik "där motsvarande transportarbete skulle kunna tillfredsstiillande
tiickas med kollektiva transporter", skulle drivmedelsförbrukningen för privatbilismen kunna minskas llled 30 procent.

Ind ustrins energifiirbrukning
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Det ii r svt\rt att i detalj bedöma rimligheten av de antaganden som ligger till
grund för EPUs exempel på tänkbara
energibesparingar inom industrin. Emellertid förefaller det som om de möjliga
besparingarna p[l lång sikt genom mera
rationell drift och andra tillverkningsllletoder i industrin borde vara större än
dc 5 ;t 12 procent av industrins energiförbrukning, som EPU anser möjlig,
även utan en s[tdan drastisk omstrukturering av industrin som exempelvis en
nedläggning av halva skogsindustrin.
Enligt våra beriikningar .sjönk energitttgången per producerad enhet i svensk
industri 1966-1970 med 0,9 procent
per år i genomsnitt, dvs med ca 13 procent på femton ,h. 1\·lassa- och pappersindustrin tar drygt 40 procent och st[t!industrin 20 proccnt av industrins energiförhrukning. Utvecklingen av el~ergiåt
gången per producerad enhet och produktionsvolymens relativa ökningstakt
inom dessa branscher blir diirför i hög
grad bestämmande for hela industrins
[ram tida energiförbrukning .
Som visats i en ti.d igare utredning
inom lUI [Wohlin 1970] ligger energiförbrukningen per producerad enhet i de
mest moderna anläggningarna betydligt
under genomsnittet inom massaindustrin.
Ökad produktionsskala, bättre utnyttjande av avfallslutar och spillvärme etc
förklarar denna skillnad. En ökad takt i
kapital strukturens modernisering ger därför en lägre ökningstakt i energiförbrukningen. Liknande analyscr för andra
branscher kommcr säkerligen att visa att
det även i dcssa finns betydande besparingsmöjligheter. Utövcr en snabbare förnyelse av kapitalstrukturen finns det sä-

kerligell möjli!: heter att p;hkynda den
energibesparan de tekniska utvecklingcn.
En annan möjlighet som ink n~imns
iir ökad ;"ttcranviindninQ av industriella
r;lI11atcri;t!. Det hal' t;x beriiknats att
framstiillninQ av aluminium ur alulllinillll1skrot k r:i\'er endast J /3 0 av den
encrgim:ingd som. åtgår vid utvinning
från naturligt råmaterial. Föl' andra metaller har cnergi[ttgången vid anv;indandc av rent skrot bcriiknats till mellan
1/5 och l I l O av åtgången vid användande av prim:ira råmatcrial. Aven återvinning av papper kr;iver betydligt mindre encrgi än ny tillverkning av massa .
EPU gör det i och för sig riktiga 1'[1peKal1tlct att om priscl'I1a på cncrgi st iger i SvcriQe så Qör dc del gInbal!. Det
~r därför s~v årt, ~;nser man, ;tt s~iga n[\got om effekten på bransch strukturen.
Det är dock viktigt att notera att Sverige
hittills haft relativt låga cnergipriser som
följd av den stora andelen billig vattenkraft i v~tr elproduktion. Genom övergången till kärnkraft och annan viirmekraft kan man v:inta sig att de svenska
elpriserna borde närma sig dc europeiska
oeh således framöver stiga snabbare ;in
dessa.
~
De hittillsvarande relativt Etga cnergipriserna i Sverige har siikerJigcn Jett till
en mera energikrävande branschstruktur
:in som skulle ha varit fallet \'id högre
cnergipriser. Dessutom har de förmodligcn OcKS[t Jett till mera encrgiki'iivande
produktionsmetodcr inom alla branscher.
Prclimin;ira rcsultat från den internationella energiutredning som I UI deltar i
visar att den specifika energiförbrukningen (prim:irförbrukningen i milj ton stenkolsekvivalenter dividerad med BN P i
fasta priser) under perioden 1955-:-1970
ökat kraftigt i Sverige men minskat i
håde VästtyskIand och Storbritannien .
Samtidigt har prisnivån pä exempelvis
el energi varit betydligt högre i dessa
båda länder än i Sverige.

Total besparing 30 procent
Sammanfatlningsvis anger EPU en energibesparing på 25 il 30 procent som
möjlig pi't l[lIlg sikt. Man ll1;tste dock
uppmärksamma, fortsiitter EPU:
"att eftersom besparingsmöjligheterna
bedömts utifrån en jämförehe med ohämmad utveckling av energiförbrukningen,
då energiförbrukningen under en fcmtonårsperiod skulle ha i det niirmaste fördubblats, kommer konsumtionen ~indå att
öka, om än i lägre takt - ca 2 procent
per år - trots så mycket som 30-procentig besparing".

Med detta menar EPU troligen att
man skulle kunna s~inka tillviixtakten
med 2 procentenheter under en femtonårsperiod,
I st~illet flir "en oh;immad utveckling
av enerQiförbruknin!!en" meJ en tillväxttakt 'av 5 procent- per år, skulle energikonsumtionen öka med endast 3 procenl per är under en femlonårspcriod,
Det tycks som om EPU förutsatte att besparingsmöjligheterna sedan skulle vara
uttömda, så att man därefter skulle återgå till en S-procentig tillvlixttakt. Enligt
dctta resonemang skulle man således
under en övergångsperiod ha parallellförskjutit förbrukningskurvan nedåt.

En enkel kall,yl
EPUs sätt att lägga upp analysen av
problemet ilr emellertid n~hot bristfälliQ,
Ult oss göra en enkel karkyl. Den 11l~
varande totala energiförbrukningen i
Sverige iiI' ungefär 4()0 T\Vh per [11'.1
En "ohämIllaJ" tillväxttakt av 5 procent
per ;Ir i 27 tir (dvs fram till är 2000)
skulle ge en totalförbrukning av 1 715
TWh, Antag nu att man i stället för
EPUs mera s k drastiska besparingar
skulle vidta mindre omfattande ;ltgärder
och inrikta sig på 30-procentig energibesparing över en 27-årsperiod i stället
för på ]5 år. Detta skulle innebära en
sänkning av energiförbrukningens tillväxttakt med 1,3 procentenhetC'I', nämligen från 5 till 3,7 procent llr1igen, Då
skulle man år 2000 ha en totaIrörbrukning av energi av ca 1 200 TWh per år
i stället för 1 715 TWh, Dc:nna besparing
av 515 T\Vh ~ir mer än v;lr totala enefQikonsumtion {Il' 1970! Det iiI' ocks;1 unQefiir lika mycket som kommer att produceras av kiirnkraftverken 1990 enligt
CDLs prognos,~ Omriiknat i oljeekvivalentcr motsvarar detta cn hcsparing av ca
50 miljoner ton råolja, Sveriges nuvarande oljeimport iir ca 33 milj ton olja årligen,
Slutsatscn av våra resonemang är naturligtvis inte att hela dct svenska kärnkraftprogrammet bör inställas, Räkncexemplet är i stället ~ignat att visa att
den uppfattning som bl a EPU tycks ha,
om att besparingar av encrgi endast kan
göras genom drastiska ingrepp i vårt
samhälle och skulle ha ganska liten betydelse, troligen är felaktig, Energiförbrukningens tillväxttakt kan säkerligen
varieras inom ganska vida marginaler.
Effekterna aven lägre tillväxttakt på
den totala energikonsumtionen blir på
några decenniers sikt mycket stora,

Om [ltgiirder sbJlc siittas in [lir att
spara encrgi, måste naturligtvis plancrna
för den långsiktiga svenska energiförsiirjningcll tas llntkr ()1l1]lrii\'llillg, r vilken
utstr:ickning den pl:Illcrade utbyggnadell
av brnkraft i så fall bör revideras blir
Qivetvis beroende av vilka beuöJ11llinQar
;v prisutvecklingen på olika energiråvaror, försörjningsrisker och miljöfaktorer som görs, Med hänsyn till dcn väntade fortsatta uppg;lngell av oljepriserna
är det inte alls givet att kärnkraftsuthyggnaden ~ir der; del av vår energiförsörjning som först bör hegr;insas i dcn
h;indclse vår konsumtionstillv;ixt rcduceras,
Man kan naturligtvis resonera p[1 samma sätt som ibland gjorts i energidcbatlen, att om energikonsumtionens tillviixttakt sjunker frå~l 5 till 3,7 procent per
år når man änd;1 upp till samma konsumtionsnivå redan år 20](1 som man
annars skulle ha haft är 20no, En s[ldan
tio;lrig tidsförskjutning av knnsllmtil1llcll
synes oss dock vara bet ydelscf ull med
tanke på den snabba tekniska utveckling
som kan förväntas på detta område,
Man kan kanske d~irigenom undvika att
invcstera stora pengar i k;irnkraftverk
cller oljeeldade kraftvcrk som i en sc:nare teknologi kan framstå som obsoleta
och onödigt dyra,

Inkomst- oeh priselasticiteten för
energikonsumtionen
Enligt EPU var relationen mellan ökningstakten för enerQiförbl'ukninQ och
BNP-tillväxt 1,42 und-er 1960-talct, Vid
en BNP-tillv~ixt på 3,5 procent per [II'
skulle man med denna "inkolllstelasticitet" få en energikonsumtionstillv;ix( P;l
5 procent per år, dvs den "ohämmade"
energikonsumtionstillv~ixten,
Man får
dock inte tolka denna elasticitet som en
inkomstelasticitet eftersom man samtidigt har haft en nedgång i relativpriset
på energi på gissningsvis ca 3 procent
per år. Detta har säkc:rligen stimulerat
energikonsumtionen, Det finns cnli!!t
V [II' uppfattning inte skäl att anta att
priselasticiteten är noll. Det :ir mycket
vanligt att företrädare för olika bran-,
scher underskattar priselasticitetens storlek, Redan om man antar att priselasticiteten är så låg som 0,2 skulle man i
stället få en inkolllstelasticitet på omkring 1,25 för 1960-talet.
1 TWh = terawattimmar
(era = 10 12
!! Efter omräkning till inmatad energi vid
30-procentig verkningsgrad,
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Vid en långsiklsprognos rör energikonsllmtionen spelar antagandet om priselasticitetens höjd och del relativa priset pi'l energi stor roll. Den siinknin" av
konsullltionsökningen från 5 till 3.7 ~ro
cent per år, som angavs i vårt räkneexempel ovan, skulle vid dc här anta"na
inkomst- och prisclasticitetcrna åst:d kommas genom en relativprishöjning på
energi på omkring 3 procent per år.

'1

I
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Vilket energipris?
Avcn om bcgdinsningar i den omfattning som här förutsatts inte kräver en
standardsänkning av den storlek som
EPU tror, så krävs det givetvis att energi ersiitts med kapital ~och andra produktionsfaktorer i betydande omfattning.
Ett problem är om företag, allmiinhet
och bostadsbyggare i sina investeringsbeslut kommer att bygga in förutsiittningar
om ett snabbt stigande relativpris i sina
investeringskalkyler. Mcd hänsyn till dc
enskilda subjektens ofullstiindiga information. riskvärderingar och höga förräntningskrav ~ir det inte alls s~ikcrt att
man får en automatisk bcsparing av
energi i samhällsekonomiskt önskvärd
omfattning.
Samhällsekonomiskt finns det kanske
skäl att sätta ett högre pris på energi
än marknadspriset därför att man önskar
ta hänsyn till miljöförstöring och iir beredd att bctala mycket för att undvika
risken för störningar i landets långsiktiga
energiförsörjning. Denna- risk kan minskas genom en högre sjlilvförsörjningsgrad vilkcn bl a åstadkoms genom cn
Higre ökningstakt i cnergikonsumtioncn .
Det finns diirför skiil att man i elen
fortsatta cnergiutr.:dningen diskuterar
(I) huruvi&t .c nbart ~ de be!!.r:\nsade
marknadsmekanismcr som i dag ~råelcr på
energimarknaden är tillräckliga för att
åstadkomma de för samhället önskvärda cnergibesparingarnn;
(2) om detta inte bedöms vara fallet,
huruvida någon form av ytterligare reglering av energikonsun-itionen än de SO~1
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redan finns sk\! lle vara her~ittigad: salllt
(3) hur i s:i fall dcssa regleringar
skall se ut. l'dan kan t ex tiinka sig energiavgiftcr. su!Jyentillner och / eller direkta
reg leringar (exempclvis i avseende P;l
bostädernas utformning).

Behovet av ekonomisk analys
Sammanfattningsvis har man ett intryck
av att EPU har varit utc efter att undanröja en i dcbatten förckommande naiv
tro på att man skulle kunna åstadkomma några enorma besparingar av encrgi.
Besparingsmöjligheter finns cnligt EPU,
särskilt på lång sikt , men de är begr~ill
sade om man inte vill ta till så dra;tiska
åtgärder som "en åtcrgång till sj;ilvhushåll', "nedläggning av cnergikrävanck
industrigrenar", "slopande av all onödig
privatbilism" etc. Tanken på att tving:l
samhället tillklKa till ett primitivt agrarsamh;illc mrlste givetvis skriil1ll11a
många av oss . Avcn om konsllmtionsbcsparingar görs får de begränsad effekt.
Konsumtionen kommer 1indå att öka
som det står i citatet ovan. Problemet~
lösning mer eller mindre outsa"d li"ger i en ökad produktion .
'"
'"
På annat sätt har vi intc kunnat tolka
frånvaron av beräkningar av och diskussion om vad olika kOl1sumtionstrcndcr
skulle betyda för energiproduktionens
omfattning och inriktning. Rcdan enkla
överslagsberäkningar baserade på ekonomisk analys skulle ha kunnat ge ett
bättre underlag för debattcn fram till
dcss dcn utlovade dynamiska cncrgilllodellen för hela sal1lhiillet. vari hiinsyn
skall tas till ·dct mcsta, blir klar.
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