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Förord

Klimatdelegationen inrättades i oktober 1993 med uppdrag att:

samordna den nationella forskningen inom klimatområdet,-

råd till regeringen hur FoU-resultaten inför nationella beslut införbör utnyttjas ochge-
internationella förhandlingar i klimatfrågorna,

för samordningen svenska insatser i i övrigtIPCC pådrivande församtsvara attav vara-
öka det internationella samarbetet vad inom klimatområdetgäller forskning

remissorgan i viktigare frågor inom klimatområdet,vara-

för sammanhållen rapportering klimatforskningsvara en om-

Delegationens första sammanträde ägde 24 november 1993. detaljeradEn redogörelserum mer
för delegationens arbete i kapitel 5.ges

Frågan global klimatförändring, förorsakad människans aktiviteter på jorden, ärom en av
komplex och svår. svenska situationenDen och bedömningar åtgärdereventuella måste iav ses

internationellt perspektiv och bakgrund pågående arbete inom Internationalett mot av
Negotiating Committee INC förbereder det första mötet med inomvärldens ländersom ramen
för klimatkonventionen Convention ClimateFramework Change, vilkenFCCC, iägeron rum
marsapril 1995. vidare viktigt stödjaDet är och beakta arbetet inom IPCCatt
Intergovemmental Panel Climate Change. IPCC har tidigare gjort utvärderingon en av
klimatfrågan 1990 och uppdatering vissa 1992.delar IPCC arbetar meden av nu en
specialrapport, kommer färdigställas förunder hösten tjäna underlag i deatt attsom som
förhandlingar pågår inför det första inom konventionen.mötet IPCC utarbetar vidaresom en ny
fullständig utvärdering kunskapsläget Second Assessment Report, SAR, kommerav attsom
behandlas IPCC:s arbetsgrupper under våren försommarenoch 1995 och IPCC iav ettav
plenarsammanträde 1995.hösten avseddDenna är utgöra basen för vidaredet arbetet inomatt
konventionens ram.

Vid det första inom klimatkonventionensmötet kommer framför allt följande frågorram att
behandlas:

Granskning den informationO fråntillställts länderde harsekretariatetav som som
ratificerat konventionen Sverige ratificerade 1903ijuni

Granskning hur åtagandenO väl de Artikel Commitmentspreciseras iav som
paragraferna 2 a och b tillgodoser i konventionens Artikelden målsättning 2som ges
Objective, vilket har rubricerats: Commitments.Adequacy of

Beslut den roll konventionenO underställda skall spela. Detta gäller särskiltom som organ

den rådgivandea kommittén för vetenskapliga tekniska frågor Subsidiaryoch Body for
Scientific and Technical Advice. aktualiseras fråganI detta sammanhang IPCCsom
framtida roll visavi konventionen



konventionensfattade beslut inomgenomförandeför förberedelser ochb kommittén av
Implementation.Subsidiary forBodyram

frågor.Finansiella0

regeringen sigtill begränsatdelegationen i sin förstaovanstående harbakgrundMot rapportav
i förhandlingsarbetetför närvarande aktuellaöversikt viktigaste frågor ärtill kort de somaven
nationellt. antal,såväl internationellt Ettför ställningstagandendärmed också svenskaoch som

viktiga frågorsärskilt behandlasför Sverige i sammanhangdelegationen det, dettabedömersom
internationella utrednings- ochpågåendeingående. Delegationen följer detnäradessutom mer

våren 1995 förberedahösten ochden kommandeförhandlingsarbetet och kommer redan under
globala ochfördjupad inblick i dennagod ochDelegationens 1995. skallDenrapport ge en

för svensktkunskapsunderlagbehandling internationellt ochmiljöfråga, dess vidarekomplexa ett
nationellt.internationellt ochagerande

professorbestått följande ledamöter, Bert26 oktober 1993Klimatdelegationen har sedan av
Anna-Lisakanslichef Björn Brandt, docentBolin, ordförande, professor Sten Bergström,

direktörchefsekonom Kerstin Hans Nyman,Lindén, professor Sune Linder, Lövgren,
SvedinenhetschefHenning Rodhe, Unoenhetschef Birgitta professorPalmberger, samt

Hedlund.Wijkman. Sekreteraregeneraldirektör Anders är Torn

i 1994Stockholm september
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l Slutsatser
.

Beträffande klimatets förändringar vi med säkerhetvet

jordens medeltemperaturatt ökat med 0,5°C sedan början 1900-taletca av

de naturliga variationernaatt jordens medeltemperatur under de århundradenasenasteav
0,5-l° är storleksordning den beräknade temperaturförhöjning deav samma som som
hittillsvarande utsläppen växthusgaser förorsakatav

atmosfärens halt koldioxid fleraatt och andra växthusgaser fortsätter ökaav att ettsom
resultat utsläpp orsakade människanav av

4. ökning atmosfarens haltatt koldioxid och andra växthusgaser leder tillen globalav av en
temperaturhöjning

global temperaturhöjning åtföljsatt regionala förändringaren ochtemperaturav av
nederbörd, kan både mindre eller destörre än globala förändringarna.som vara

Vi bedömer med relativt god säkerhet

fördubbling atmosfärens koldioxidkoncentration,att elleren motsvarandeav en
sammanlagd förändring de olika växthusgasema, skulle medföra ökning jordensav en av
medeltemperatur med 1,5 4,5°C

7. det finns fördröjning på några årtiondenatt mellan sådan förhöjning atmosfärensen en av
koncentration växthusgaser och den ökning jordens medeltemperatur dettaav av som ger
upphov till

uppvärmning förväntas skeatt snabbare deöver kontinentema till havsen stora än och
likaså på högre breddgrader tropiskaän i och subtropiska områden.mer

Med större osäkerhet bedömer vi

9. globalt klimat skulle för Sveriges delatt ett troligen innebära mildare vintrar medvarmare
ökad nederbörd samt varmare somrar

10. koldioxidhalten betydligtatt fördubblas, det inteän uteslutet Golfströmmenom är attmer
på längre sikt kan komma förändras, dramatiskamed klimatförändringar följdatt mer som

11. på 10-20% landarealenatt jorden skulle nuvarande ekosystem medersättas andraav
ekosystem, klimatförändring fördubbling luftensmotsvarande koldioxidom en en av

inträffaskulle

12. känsliga ekosystem i Sverigeatt för klimatföränding skogen, tjällområdetär ochen
Ostersjön. förändringHur påverkar skogs- och jordbruket osäkert,är skogsbruketen men
har på långagrund omloppstider svårt sig till snabba förändringar.attav anpassa



växthuseffekten.ökande Detill denbidragetdominerandekoldioxid idag detUtsläppen av ger
skogsawerkning i tropikema80% ochfossila bränslenanvändningenfrämsta källorna är av

idag 65% medanbränslenfrån fossila ärkolidoxidtillbidrag utsläppen20%. I-ländemas u-av
Ökningen25%.denår sedantiotal35% förtillandel ökatländemas ett avuppemot cavar

80-90% i u-ländema.idag tillfossilbränsleanvändningen sker

koldioxidutsläpp.låga Dettai-länder,jämfört med andrasituation kännetecknasSveriges av,
vattenkraftdelen sker medövervägandetill heltelproduktion denframför våralltberor att
olja ochfossila bränslen, kol,huvudsakligenanvändsflesta andra länderkämkraft. deoch I

industri,inomkoldioxidutsläppen ökar,transportsektornidag endast inomDet ärnaturgas. sorti
minskat.successivt20 årenservice utsläppen deoch harbostäder senaste

koldioxidkoncentration inivåframtidavilkenför tidigt uttala sigDet är ännu att avom
påuppstår. beror deallvarliga störningar Dettaatmosfären kan utan attaccepterassom

på ekosystem,kan havilka effekter dessaförväntas ochkanklimatförändringarregionala som
dock någraIPCC kanutförts inomberäkningarUtifrån delivsmedelsproduktion somm.m.

slutsatser dras:

750så nivåhögatmosfären,koldioxidhalten i ävenstabiliseraO För ppmv,somatt en
de globalanivån, så krävsförindustriellatredubbling den attmotsvarande nästan aven

nivå. IPCC:s1990 årsunderstigerväsentligtså småningomkoldioxidutsläppen
ständig ökningIS92a leder tillutsläppreferensscenario för framtida aven

koncentrationen.

halten inivå skulledagensstabiliseraskundeomedelbartO de globala utsläppenOm
år.hundraöka iatmosfären ändå fortsätta ettatt par

omöjlig inompraktikeni360koncentration,nuvarandeO StabiliseringEn ppmv, synesav
kraftfulla åtgärder.450 krävskoncentrationenstabiliseraöverskådlig tid. För att ppmv

lågförutsätterIS92cutsläppenIPCC-scenariet med de lägstaInte somens
för begränsakraftfulla åtgärderekonomisk tillväxt ochbefolkningstillväxt, låg att

550450 ochnivå mellaniresulterarräckeranvändningen fossila bränslen utan enav
ppmv.

nivåför på vilkenavgörandeutsläppen ärO de ackumuleradeärDet som
fortsätter ökautsläppeninnebärstabiliseras.koldioxidkoncentrationen kan Detta att om

förgradi motsvarande större,därefter bliminskningen att ettså måsteperiod,under en
nås.mål för Stabilisering skall kunnauppsatt

ditlederutsläppsprofileratmosfären och de motsvararkoncentrationer imålen förolikaDe som
falli samtligaomställning innebärsådansamhällsomställning. Enalternativa mål förolika enen

minskningomfattandefossila bränslen. Enanvändningenminskningradikallångsiktig avavav
förnyelsebaraövergång tillenergibesparingarsåvälmåste innebärakoldioxidutsläppen som en

energikällor.

Ökningeni u-ländema.sågångercapita i i-ländema är storaKoldioxidutsläppen somca sexper
iskeenbartsamstämmiga nästanenligt attframöver kommerutsläppen u-prognoserav

frågeställningar:tvåsammanfattas iuppgiften kancentralainnebär denländema. Detta att



Hur skall i-ländema kunna ställa sina så användningensamhällen fossilaattom- av
bränslen radikalt minskar

Hur skall u-ländema kunna utvecklas ekonomiskt utsläppen växthusgaser ökarattutan- av
alltför snabbt och alltför mycket

Omställningen stora och energisystemsystem tid liksom förändringartransport-av tarsom av
attityder och konsumtionsmönster. Sverige är dessutom beroende den internationellaav
utvecklingen. För kunna utforma långsiktigatt krävs bådestrategi forskning och politisken en
administrativ i vilken medverkan från såväl näringsliv allmänhetprocess, är avgörande.som
Klimatdelegationen har bidrag till intensifiera sådanett valt belysaattsom att etten process
antal centrala punkter. Utifrån dessa kunskapsöversikter och utifrån diskussionen kring dessa
kan följande slutsatser frågeställningaroch lyftas fram.

SverigeI skogenutgör råvarupotential för produktion biobränslestor kanen av som
fossilaersätta bränslen. Skogens funktion försänka koldioxid, dvs. ikolupptagetsom av

biomassan, vissär än betydelse dock sekundär.om av

2. Användning energiskog från åkermark och skogsbränsle koldioxidreduktionstörstav ger
och uppvisar också lägre kostnader energigrödorän och utnyttjande spannmål förav
energiändamål.

Störst koldioxidreduktion fås då biobränslen ersätter kol och eldningsolja.
Biobränslepotentialen räcker dock i princip till betydande minskning ävenen av
bensinanvändningen. viktigEn frågeställning hurär denna skall kunna komma tillresurs
användning. Vilka investeringar krävs och hur kostnadsbilden ut Vilka styrmedelser
behöver införas Vilka konflikter finns med användning biomassan Vilka andraannan av
miljöproblem kan uppstå Vilken FoU behöver förstärkas, kan Sverige hitta nischer för

industrisvensk i teknikutvecklingen

4. Studien biobränsleanvändningen påvisar också den tekniska potential finnsom stora som
för energieffektiviseringar. Resultaten tyder det är tekniskt möjligt,att genom
användning biobränsle och kommersiellt tillgänglig teknik för minskningav av
energianvändningen, kraftigt reducera koldioxidutsläppen.att Viktiga frågeställningar är
vilka kostnader uppstår vilka hinderoch finns för denna tekniska potentialsom attsom
skall kunna realiseras hur de övervinnas.kansamt

Denna tekniska potential iär princip tillräckligt för koldioxidutsläppen skulleattstor
kunna reduceras även vid kämkraftavveckling. kärnkraftenOm behålls blir potentialenen
för koldioxidreduktion större.

I OECD-ländema har energieffektiviteten ökat kraftigt sedan oljekrisen 1973.
Energiförbrukningen ökar dock fortfarande, betydligt långsammare denänmen nu
ekonomiska tillväxten. Skillnaderna mellan OECD-länder dock betydande.är Japan som
haft råvaror och höga energipriseront har hälften såbara energiförbrukningom stor per
capita eller BNP-enhet USA. viktigEn frågeställning är hurper som
energieffektiviseringar skulle kunna genomföras den realinkomstökning följerattutan som

ökad effektivitet upphov till ökad energikonsumtion.av ger

I u-ländema ökar energiförbrukningen snabbt. Genom hittills följt i-ländema iatt man
spåren ekonomiskär tillväxt industrialiseringmed och urbanisering kopplad till snabbten
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energieffektivitet änbetydligt lägresamtidigtenergianvändning. U-ländema harökande en
Frågan hurenergibesparingar. ärmöjligheter tillvilketOECD-ländema, stora u-ger

hoppa överutvecklingenioch attskall bryta mönstret genvägarkunnaländema genomta
Viktigaindustrialiseringsprocessen.imiljöförstörandeochenergikrävandede stegenmest

administrativa kompetensen.ochtekniskainstitutionerutvecklandet och denpunkter är av
också centralainvesteringspolitik ärenergi liksom finansiering ochPrissättningen av

energiproduktionsanläggningar och tungroll i uppbyggnadenBiståndetsfaktorer. storaav
i sammanhang.dettaindustri bör analyseras

för den ökandeavgörandekonsumtionssamhället ärmodernaUtvecklingen detav
beteenden kanmänniskorsKonsumtionsmönster ochenergiförbrukningen. som enses

tillstårhandlingsmöjlighetervilkaattityder, delsvärderingar ochfunktion dels somavav
särskilt hurpåverkas,beteenden kanochhur attityderväsentligt diskuterabuds. ärDet att
riktning.miljövänligii beteendetförändringarbidra tillhushåll kan störreindivider och

fritidsresor.andelenalltoch den störreområdeviktigt ärEtt transporterna

såvälkoldioxid,framtida utsläppenbetydelse för decentralTransportområdet är avav
trendenvändavi skall kunnafrågan hurväsentliga ärgodstransporter. Denperson- som
fyller.olika behovsamtidigt tillgodoseoch transporternastadigt ökande utsläpp somav

förändringar rörmöjligheter tillomfatta transportapparatensDiskussionen måste som
alternativa bränslen,fordonsteknik,infrastruktur-investeringarna,uppbyggnad och ny

människor.hosförändrade beteendenochför godstransporterförändrade mönster

faktoravgörandeu-landfrån i-land till ärkonsumtionsmönsterlivsstil och10. Spridning enav
måsterimligenförändringinnebärenergianvändning. Dettaökandeför u-ländemas att en

vi hittaväsentliga i sammanhanget. Kanfrågeställningar ärFöljandei i-ländema.ske
samtidigt få bredochintroduceras i i-ländemakanlösningar ochtekniska ensystem som

i-ländema ivårt beteende ilivsstil ochvårvi förändrai u-ländernaspridning Kan en
föraktiva insatser kan görasu-länderna Vilka attsnabbt kanriktning anammas avsom

utformningbiståndets Kanteknikochenergisnåla beteendensprida t.ex.genom
ekonomiskdecentraliseradformeri u-ländema andraurbaniseringen ta genom en

landsbygdenutveckling av

miljömål.nå långtgående Dekanrelativt få studier hurfinnsll. Det man merom
perspektiv.ekonomiskt Dehuvudsak tekniskt elleristudier finns harövergripande ettsom

sociotekniskaofullständigt deanalyseraroftast tillstudierna ledertekniska att man
olika aktörer. Deföreslås skallteknikför denförutsättningarna accepterasatt avnya som

givna, vilketförpreferensermänniskorstilli många fallekonomiska leder att tarman
möjliga.samhällsformervilka framtidaonödig begränsningtillleder ser sommanaven

nödvändig.olika utgångspunktema ärutifrån dediskussionfortsattEn

ofullständig. Deti samhället äricke-marginella förändringsprocesser12. Kunskaperna om
socioekonomiskaochaktörerlivsstilar,beteendemönster ochindividersbl.a.gäller

samhällsstrukturensfysiskadenutvecklingen teknologi ochbetydelse,systems av
utbyggnad.

visarMånga studierdiskuteratsekonomiska styrmedelKoldioxidavgifter det mest.13. är som
ikostnadenkoldioxidminskning stigerdärmedkoldioxidskatt och störrevid ökandeatt

hurberoendestarktdock bl.a.kraftigt. Resultatenreduktioner i ärBNPform avav
samhällsekonomiskahålla deföranvändasintäkterna kananvänds.intäkterna Hur att

frågeställning.väsentlig Kanvinna andra fördelar ärsamtidigtochkostnaderna enennere
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skatteväxling där höjda koldioxidskatter och andra ekonomiska styrmedel ersätter t.ex.
arbetsgivaravgifter sådana fördelarge

14. Generella ekonomiska styrmedel koldioxidavgifter kan behöva kompletterassom med
andra styrmedel. En väsentlig faktor den framtida utvecklingenstyr denär fysiskasom
planeringen, bebyggelseplanering investeringaroch i infrastruktur. Exempel på andra
viktiga styrmedel är energimärkning, utbildning nyckelgrupper, förav normer
energieffektivitet, bidrag och förmånliga lån förändringar marknadsreglersamt ochav
andra institutionella förhållanden. Utformningen styrmedel och frågor vilken mixav om

optimalär är viktigt område för framtidaett diskussion.som en

Den översiktliga beskrivning i kapitel 4 klimatrelaterad forskning i Sverigesom ochges denav
detaljerade kartläggningen i Bilaga l basmer för formulera rad frågor,att ärger en en som

viktiga för utformningen policy för svensk klimatrelaterad forskning. Någraav preliminäraen
synpunkter nedan, skall tills vidare främst uppfattas frågeställningarges men börsom som

vidare inför Klimatdelegationenspenetreras 1995:rapport

Befarade klimatförändringarO på grund växande utsläpp växthusgaser i atmosfärenav av
har lett till ganska kraftig ökning för klimatrelateraden forskning sedanav resurserna
slutet 1980-talet.av

De flesta forskningsråd, fonder och andra myndigheter för resursfördelningensom svarar
till forskarna avsätter medel för miljörelaterad forskning och betydande del härav ären

förstöd klimatrelaterad forskning. Samordningen mellan dessa myndigheter är dock
ganska Bilden de forskningsinsatsemasvenska i såsvag. är måtto splittrad.av

Anslagen från grundforskningsråden relativtär begränsad. Klimatforskningenssett
karaktär målinriktad tillämpadoch forskning kanav orsak tillmer detta.vara en
Därigenom kunskapernaär internationelladen forskningsfronten kanske inte tillräckligtom
etablerad i det svenska forskarsamhället.

Den svenska forskningen kring effekter klimatförändring och Sveriges sårbarhetav ären
ganska outvecklad, jämfört med till forsurningsforslaiingen.exempel

Såväl nationellt internationellt har det svårtvarit etablerasom nära samarbeteatt ett
forskaremellan inom de naturvetenskapliga, tekniska och socio-ekonomiska

ämnesområdena. börjarDetta fram,växa övergripande systemforskningnu men tarsom
sig de nyckelfrågor vi ställs inför är ian ännu i sin linda Sverige.

Teknisk forskning, särskilt energiforskningen, har relativt anslag, inte minst gällerstora
detta forskning och utveckling kring bioenergi. På detta område uppmärksammas svenska
insatser internationellt.

Frågor aktualiseras är:som

En utvärderingO svensk klimatrelaterad forskning bör Därvidgöras. aktualiserasav bland
vilken roll den Miljöstrategiskaannat stiftelsen Mistra kan spela för den klimatrelaterade

forskningen.

vilkenI omfattning skall svenska satsningar ske inom den grundläggande
klimatforskningen och hur skall denna bästa knytasätt svenska institutionersamman
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utvecklingeninternationellamed den

svenskaför detklimatförändringkonsekvenserangåendeforskningsvenskskall av enHur
ochbehovnordiskasvenska ellerkanså den motsamhället byggas att svaraupp

forskningengrundläggandedenklimatförändringbilderpå desamtidigt bygga somav en
naturligaklimatetsbetydelsenochosâkerheteri synnerhetpresenterar Detta avavser

samverkansformer ärviktiga Vilkasärskiltärkänslighetsanalyservariabilitet. Vilka
internationellbakgrundprioriteringar bör göraslämpliga Vilka mot enav

arbetsfördelning

förbetydelsegivetvisklimatförändring är storpåekosystemens avDe terrestra gensvar en
ocksåspelarekosystemklimatförändring. Dessa enkonsekvensernabedöma enatt av

vårvibyggerland.atmosfär och Hur utmellanväxthusgaserför utbytetrollviktig av
sättsystematisktområdepå dettakunskap ett mer

energisystemframtidauppbyggnadenochbehovetangåendeforskningintensiñeras avHur
användningenbegränsningarlångtgående avkan krävas, avtrañksystem,och meromsom

aktualiserasbränslenfossila

tvärvetenskapligorganisationochinsatseri fråganinitiativsärskilda avKrävs om
analysövergripandeförsamhällsforskareinslag att avbetydandemedforskning enett av

på deninitiativ byggasådanagenomföras kanHurskall kunnaproblemsvenskacentrala
resultatforskningensinternationella

byggtharu-ländervissaKanada, Japan,Tyskland,Nederländerna,bl.a.länderMånga
såvi görautveckling. Börhållbarfrågorför analysforskningsinstitutsärskilda omav

Sverigeockså i



2. Klimatets förändringar och effekter i
naturen

2.1 Klimatförändringar globalt

Medeltemperaturen på jorden har ökat med 0,5°C början 1900-talet,sedan dennaca av men
förändring intehar varit jämn se figur l och har också varit olika på olika delar jorden.av
Nederbördens variabilitetstörre i tid och medför i allmänhetdet svårt fastställaäratt attrum

några systematiska förändringar skett global skala under detta århundrade. Under sistadeom
trettio åren har dock nederbörden minskat i Afrika.norra

Figur 2.1 Den globala medeltemperaturens förändring 1861-1993.
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Källa: Hadley Centre

Klimatets variationer från år till år betydande,är de inre delarna de nordligainomstörst av
kontinentema årets medeltemperatur varierar fyra minst tillmed två till grader, havs i tropiska
områden i allmänhet mindre halv årsmedeltemperaturensän grad. variationI Sverigeen
från år till typiskt grad. Regionalt variationerförekommer på tidsskalanett ett annat ca en av
decennier på någon grad.

Markanta regionala klimatvariationer har varit inomuppmärksammade tropiska områden,mest
där återkommande torka vållat allvarliga livsmedelsförsöijningen, framföravbräck i allt i

ÄvenAfrika. dessa variationer framförsannolikt naturliga, så kan pågåendeallt ärom en
förändring nederbördsklimatet i Afrika inte uteslutas. befolkningenDen växandeantropogen av



växtodling och djurhållninginneburit ökadlivsmedel haroch dess ökande behov exempelvisav
sin medförttorrperioder iinom marginella områden, vilket i samband längremed tur

alltså inteförändringar kanvissa områden Ökenspridning.markförstöring och inom Dessa
förorsakadpågående klimatförändringentydigt förknippas eventuell ärmed som aven

känsliga områdenbli inomsidan allvarliga kanmänniskan. visar å andra hur konsekvensernaDe
i många u-länder.

klimatförändringarMgglçllstugigr framtidaav

möjligt hjälp endastkomplexitet det inte medPå grund det globala klimatsystemets är att avav
människanframtida klimatförändringar på grundkvalitativa någotsäga attavomresonemang

klimatforskama byggt globalaåren harförstärker växthuseffekten. Under de tjugosenaste ca
kvantitativ bild de troliga konsekvenserna.för systematiskt kunnamodeller att ge avmer en

inteberäkningar eftersom modellernagivetvis ifrågasätta tillförlitligheten sådanakanMan av
Å sidan modellernainträffade förändringar. andra kankunnat verifieras hjälp redanmed .av

i överensstämmelse medfördelning jorden godräkna fram det nuvarande klimatets över
10%vinter medåterge variationer mellan ochobserverade förhållanden och även casommar

noggrannhet.

underi har konstruerat modellerfinns idag trettiotal forskargrupper världenDet ett som
beskrivasfundamentala fysikaliska roll skallskiftande hur deantaganden processemasom

medvisar jordytans skulle ökakvantitativt på dessa medeltemperaturbästa Ensätt. syntes attav
dåbli så för 150 år sedan,luftens koldioxid skulle dubbelt1,5 4,5°C, halt stor som caom av-

befolkning inte miljard. Osäkerheten berorindustrialiseringen började jordensoch ännu var en
till någorlunda säkerhet kunnaframför molnens roll och medallt på svårigheten hänsyn attatt ta

ingencirkulation. emellertid understrykasförutse förändringar skalleventuella havets Det attav
1,5 klimat såledesmindre än grader. ärenda beräkning givit värden Ettär varmaresom

precist bli och hurhur snabbt det kommersannolikt, det svårtännu sägaär attatt varmaremen
regionalasärskilt den fördelningen osäker.uppvärmningen kan bli, ärstor

scenario för framtidauppskattade temperaturökningen förfigur 2.2 visas i denI osäkerheten ett
utvärderingen 1992. effekt utsläppenavkylandeutsläpp, referensscenario från DenIPCC:s som

bildningen aerosolpartiklar inte tagits hänsynjorden harsvavel delaröver genom avav ger av
beräkning.tagits i dennatill. minskningen ozonhaltema medheller har effektenInte avav



Figur 2.2 Framtida förändring globala IPCC:sden medeltemperaturen enligtav
referensscenario, IS92a.

Hög klimat-
känslighet4 -

3 Bästa klimat--
känslighet

2 Låg klimat-
känslighet

O I l l l l
1990 201O 2030 2050 2070 2090

År

Källa: IPCC Supplementary 1992Report

Förändringar jordensi värmebalans

direkta förändringen jordens påDen värmebalans igrund ökande mängder växthusgaserav av
atmosfären idagberäknas effekten ökning koldioxid i luften medmängdenmotsvara av en av
45-50%, 28 procentenheter på ökningen koldioxidmängden 358beror från 280 tillvarav av ca
miljondelar. innebär enligt klimatmodellemaDetta potentiell ökning jordensen av
medeltemperatur 0,7med 2,2°C. förändring motverkasDenna emellertid till del utsläppen av-

svaveldioxid, ombildas till sulfatpartiklar, vilka ökar reflexionen den inkommandeav som av
solstrålningen. avkylande effekt förekommer främst OcksåDenna halvklotet.norra
minskningen i stratosfáren på grund utsläppen CFC-gaser motverkarav ozon av av
uppvärmningen. Beräkningar effekterdessa ännu mycket osäkra och uppskattasär motsvaraav
10 å 80% uppvärmningenden beräknade grund ökande mängder växthusgaser.av av

observerade globala förändringen jordens mindre angivitsDen denär äntemperaturav som
ovan.

I figur 2.3 visas uppskattningar förändring i strålningsbalansen förändringardenav avsom
växthusgaser, solinstrålningens vaxiabilitetaerosoler och givit upphov till. figurenI anges
osäkerhetsintervall ioch säkerheten bedömningen.

jämvikt kan emellertid inte eftersomEn etableras omedelbart, uppvärmningen haven tarny av

9



eftersläpning observeradedeninnebärvisar dettatid. Modellberäkningar att aven
med 40%jämviktstemperaturberäknaduppvärmningen jämfört med ca aven

globaldärförVi30 års fördröjning. kan väntamotsvarande atttemperaturökningen, oss enca
jordensnaturliga variabilitetenl,0°C.0,3 Deninträffat tills i dagförändring kan ha av-

till grad.halv Dennaärtusendet, dockför ärdetmedeltemperatur, uppskattats senaste enensom
ha förorsakat.människan kanförändringardölja dedärför delkan till avsevärd ännu somen

från 1850strålningsbalansenpå förändringenfaktorers inverkanFigur 2.3 Olika av
1994.enligt IPCCidagtill

Direkt växthuseffektJ2 5 CFC freoner mm
Dikväveoxid
Metan

1.5-
K°d°x&#39;d, Troposfäriska Sol-

strål-aerosoler
indirekt växthuseffekt partiklar ningen

0,5 - HE]Direkt Indirekt
E Tropos-

Stratos- färiskt0,5- fanskt ozoni ozon

-1,5 -
LágHög Lág Lág MycketMycket

|å9lågKonñdens intervall
-2,5

Forcing of Climate ChangeRadiativeKälla: IPCC 1994 report on

förändringarRegionala

förändring densuccessivadenför beräknai dagflertal klimatmodeller har använtsEtt att av
öka,fortsätterväxthusgasermängdenkanregionala fördelningen klimatet väntas attomsomav

1% år.koncentration med Dessaökning koldioxidensexempelvis motsvarande percaen av
ochexperiment medTvå identiskaförsiktighet.emellertid användasscenarier måste med en

eftersommån olika resultat,i vissutgängstillståndnågot olikamodell med gersamma men
till vissklimatförändringfördelningenregionaladärför denvädersystemen och även enav en

justdetdelvis på grundresultat,olikaslumpmässig. Olika modellerokänd del attär avger
fysikaliska ärdegrundsådan slumpmässig komponent, ävenfinns att processernaavmenen

i olika modeller.modellerade olikapå sätt
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naturliga variabilitetenDen klimatet till decennier kan ocksåpå tidsskalor eventuelltårav av
komma förändras ingadel klimatet blir modellexperiment har visatnär ävenatt en omvarmare,

troligendet skulle inträffa. tillDen regionala kan uppskattas l-3° för vissvariabilitetenatt en
månad jämförd decennium. inom regionöver Beräknade förändringar exempelvisett en
Sverige, nedan skall därför scenarier,exempel möjliga får inte uppfattasse ses som men

Väntade effekter framtida klimatförändring därförbör så långt ärsom prognoser. av en som
möjligt iuttryckas form riskanalys. utförtsFå sådana har hittills.analyserav en

Några allmänna drag beräknade framtida klimatförändringarregionala förärav gemensamma
flertalet klimatmodeller:

uppvärmningEn sker snabbare de kontinentema till havs likasåöver än och högrestora
i tropiskabreddgrader och subtropiska områden.än

Nederbörden öka höga nordliga breddgrader under vintern.väntas

måttligeller endast ökning kontinentema, vilket troligenIngen nederbörden överväntasav
innebär minskad vattentillgång i marken på grund samtidigt högre ochtemperaturav en

avdunstning.därmed ökad

uttorkning sommartid kan förväntas i Medelhavsområdet i inreEn och Nordamerika.

2.2 Klimatförändringar i Norden

Norden område flertal klimatzoner.täcker och Klimatet får sin karaktärstortett ett av
frånpolarfronten kall arktisk luft tropikluft geografiskaavgränsar Nordenssamtsom varm av

i inflytandeläge kontinent under Nordatlantenkanten och dess Deströmmar.storav en av
variationerna speciellt i fjälltraktema.lokala Detta Norden varierandeär mycketstora, ettger

klimat, vilket svårt kortfattat beskriva klimatutvecklingdet det århundradetsgör att senaste
översiktligt.änannat

Figur sammanställning årsnederbörd och årsmedeltemperatur2.4 visas från Falun.I Ien av
drag 130 årenkan sammanfatta de med stigande från mittenstora senaste temperaturman av

l800talet Därefter sjönktill slutet 1930-talet. fram till början 1960-talet dåtemperaturenav av
relativtuppgång vid. tendenser representativa förär delen NordenDessa störretognyen av

variationerna Eriksson, 1989.särskilt i ochär Alexanderssonstora,men norr

vintrar 1988-1993.Speciellt betydelsefull för årsmedeltemperaturen mildrasekvensenär av
lågtrycksaktivitetliknar förhållandena kopplad till kraftig ochDenna i slutet 1930-talet och ärav

åter temperaturförhållandenhög frekvens västvindar. Vintern 1993-94 dockuppvisade merav
typiska för 1900-talet.

1961-1990.+1,8°C periodenareella medeltemperaturen Sverige underDen över hela var ca
1985 i perioden ungefär 3,8°C,Skillnaden mellan det 1990 åretoch det kallaste ärvarmaste

diskuteras för närvarande för detungefär storlek klimatförändringardvs. deav somsamma som
århundradet.kommande

lufttemperaturen. osäkerhetemaNederbördens variationer betydligt svårtolkade Härär än ärmer
ivariationerna mätserien Falun kani mätningarna och de lokala så endaststörre attstora anses
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förhållandena i Dalarna. entydigEn tendens dock mildaär de vintramarepresentera underatt
perioden 1988-1993 inneburit kraftig ökning vintemederbörden i.de norska och svenskaen av
fjällen.

Klimatets variationer återspeglas i vattenföringen i vattendragen. speciellt intresseAv är extrem
nederbörd påverkar risken för översvämningar. Trots problem med höga flöden undersom
1980- 1990-talenoch visar analyser Vedin Eriksson,och 1988; Lindström, 1993 ingen
statistiskt säker ökning frekvensen och flöden.extrema extremaav av regn

Östersjön, Öresund,En sammanställning årsflödena i samtliga vattendrag rinner tillav som
Bälten och Kattegatt under perioden 1920-1990 redovisas i Figur 2.5. hälftenDrygt dettaav

kommer från nordiskade länderna, 35% från Sverige.vatten Som variationemaärca synes
mellan år finnsdet tydlig uppgång 1980-talet.under uppgångDenna hänför sig tillstora men en
ökad tillrinning vintertid och tillkopplad de milda vintrama.är
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årsmedeltemperatur för FalunFigur 2.4 Sammanställning årsnederbörd ochav
från SMHI.perioden 1860-1993.under Data
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Öresund,Östersjön,frånårlig tillFigur 2.5 Total tillrinning landsötvattenav
1920-1990.Bälten Kattegatt för periodenoch
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redovisas 1992, underberäkningar framtida klimatförändringar IPCCDe som avav
höjning globalaförutsättningen inga motåtgärder in, tyder densättsatt en av

nivå 1990 höjning påmedeltemperaturen 1-2°C till 2050 jämfört med dagens denutöverca
siffror för år 21000,5°C inträffat åren. Motsvarande 1,5-redan under de sista hundra ärca som

för atmosfären och haven,uppskattningar baserade sammankopplade modeller4°C. Dessa är
IPCC-scenariet 92a IPCC 1992.utsläppen komma öka i enlighet med Ennär antas att

Äveni beräkning. dessamotverkande effekt sulfatpartiklar medtagen dennaär omav
ändå uppskattningar kan under deberäkningar osäkra de de bästa görasär representerar som

efter ökande koncentrationgivna förutsättningarna. uppvärmningen släpar växthusgasemasAtt
ytterligare 50-10096,innebär emellertid skulle fortsätta öka med ävenattatt temperaturen om

ökningen vid viss tidpunkt.växthusgasema i luften skulle hejdas helt enav

Beräkningar framtida klimatet inom specifika regioner, Norden, ännu osäkraredet är änt.ex.av
rumsliga upplösning och derasdet gäller globala Modellemasden medeltemperaturen.när

inte tillräckligt visas blandförmåga detaljer i väderskeendena god.beräkna är ännu Dettaatt
specifikaolika klimatförändringar inomolika klimatmodeller uppvisar markantannat attav

förändringarna likartatområden, beskriver globala sätt.de deäven ettom

för beräkna de möjligade väldokumenterade klimatmodellema harTre använtsmest attav
sextioregionala förändringar nederbörd under deoch är vänta närmasteatttemperatur somav

uppvisar i modeller1994. i Sverige dessaåren IPCC Förändringar ettsommartemperaturenav
år 2020 tillkonsistent i genomsnitt 0,5-1°C till och medmed uppvärmning medmönster uppen

genomsnitt frånosäkra: i2°C till 2050. Förändringarna vintertemperaturen tycks vara merav
2050.till i Norrland till år+- 0 till +3°C fram till år 2020 och från +1 +4°C Den

inte förändrasvariationen från år till beräknas komma nämnvärt.nuvarande ett ett annat att
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Frekvensen vad skulle uppfatta milda vintrar kommeroch därförav attsom varma somrar
iöka motsvarande grad.

Förändringar i nederbörd för Sverige i sin helhet fram till 2020 liggerår enligt dessa
beräkningar i inom intervallet +- 10% troligenstort variationersett med större lokalt.men

till årFram 2050 visar alla modeller ökning vintemederbörden med till +20%.en av upp
Sommarnederbörden uppvisar variationer modellernamellan och tidsperiodermellan destora
dessa har tillämpats på.

förändringarDe angivits medelvärden tiounder år, dvs. flerasom ovan avser ca somrar
respektive flera vintrar. Variationema kring sådant medelvärde iskulle framtidenett vara
ungefär idag. När det gäller konsekvenserna klimatförändringar det viktigtärsom att vetaav
hur förekomsten väderleksförhållanden förändras,kommer dvs. förekomstenextrema attav av
sträng kyla, värmeböljor, torka, nederbördsmängder, kan kommastora stormar, etc. att
förändras. Som första approximation kan dessa förändras i grad,motsvarandeatten antaman
dvs. medeltemperaturen ökar med exempelvis +2°C, så skulle de högstaom temperaturema
troligen öka ungefär lika mycket.

beskrivnaDe klimatscenarierna visar inga dramatiska omsvängningar klimatet i denav
nordeuropeiska regionen. Om havsströmmarna i Nordatlanten skulle komma förändras,att en
möjlighet på sikt inte kan uteslutas, skulle betydligt förändringarstörre kunna inträffa isom
Nordeuropa.

2.3 Effekter klimatförändring globalt ioch Nordenav en

På grund osäkerheten regionala förändringarnade klimatet det svårtär precistav om attav mer
troliga effekter och därmed på jordens länder klimatförändring.naturen Någraange av en

principiella slutsatser kan ändå vilkadras, kan exempliñeras konsekvenserna denav av
klimatförändring skulle inträffa vid fördubbling mängden koldioxid i luften ellersom en av en

förändringmotsvarande olikaantal växthusgaser.ettav

vattenståndshöjningEn halv skulleO påverka levnadsförhållandena inommeterom ca en en
kustzon i världen där för 100närvarande miljonerrunt människor bosatta ochärom ca
skulle innebära folkomflyttningar.avsevärda Särskilt hotade är antal ö-länder i Stillaett

IndiskaHavet och inom iOceanen, deltaområden exempelvis Kina, Thailand, Vietnam,
Bangladesh, Pakistan vissaoch delar miljonstäder i u-ländema exempelvisantalettav
Shanghai, Jakarta, Bangkok, Calcutta, Madras, Karachi, Rio,Bombay, Lagos, Buenos

ÄvenAires. vissa l-länder skulle Nederländerna,hotade delar den amerikanskavara av
ostkusten och Florida, tillgång kapital för investeringar i skyddsanordningarmen
skulle förännu ganska lång tid kunna hejda konsekvenser.allvarligare

lO-20% jordens landarealO skulle lämpligare för andra ekosystem vide påträffaränav vara
idär dag, det svårtär förändringarprecist förutse framför allt skulleattmen mer var

inträffa. trolig förändringEn ekosystemens fördelning de förskjuts någraattav vore
hundratal kilometer polartrakterna.mot

Det troligtär de boreala skogarna såO småningom skulle etableras inom de södraatt
tundraområdena. De subtropiska torrområdena 15-30 graders bredd å sidanskulle andra
likaså troligen förskjutas högre breddgrader negativa konsekvenser förmedmot
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jordbruket områden.inom dessa

börjanproduktiviteten inom jordens landområden tilltroligt den totalaDet inteär0 att en
koldioxidmängd i luftenpåtagligt eftersom högreskulle minska kanske tvärtom,t.o.m. en

tillförändringarna troligenstimulerar fotosyntes, regionala skulletill ökad de varamen
till båtnad för andra. Skogsbruketsskada samtidigt kanskeför många länder, men

jordbrukets, på grund skogamasomställningsförmåga mycket begränsad änär avmer
breddgrader.långa synnerhet på tempererade och högatillväxt, i

spridas till tempereradetropiska sjukdomar kan kommafinns risker för antalDet attO att ett
latituder i värld.varmareen

Konsekvenser för Sverige mh Norden

Sverigeframtida effekterna i och Nordenidag svårt något deår mycket sägaDet att enavom
ldimatförändringar såförhöjd regionala Hurväxthuseffekt, eftersom osäkerheten är stor.om

kan dockSverige därför svårt Några känsliga ekosystemskulle drabbas bedöma.är att
sammanfattning byggerNedanståendeidentifieras risken för negativ påverkan kan belysas.och

ingickNaturvårdsverket. förutsättningarnatill genomgång gjorts Idel på denstor ensom av
påresultat tyderbåde och vinter. Senareökning nederbördsåväl atttemperatur sommarav som

förändringminskar sommartid, Ennederbördenökar,temperaturema att snarast ovan.semen
sikt,sannolikt på långvilket potentiell risk,Golfströmmen med kallare ldimat, ärett en menav

beskrivna.skulle effekter de nedanhelt andra änge

i framför alltkustzonerskulle påverka stränder ochvattenståndshöjning på halvEn meterca en
pågåendehöjning havsnivån denSverige kompenserassödra Sverige. I en av avnorra

översvämningar mederosion stränderna ochlandhöjningen. kansamband medI stormar av
störningar påbli vanligare. Ekologiska växt-saltvatteninträngning i våtmarker och brunnar etc.

sannolika.och djursamhällen i strandzonen är

följa påorganismer skulle sannoliktartsammansättning hos marinaändrad fördelning ochEn en
påverkarvattencirkulationi nederbörd, vindar ochförhöjd havsvattentemperatur. Förändringar

vattenskiktomblandningen med djupare ävenförutom cirkulationsmönster ochytvattnets
också förändras.miljögifter närsalter kan kommasalthalten. ochTransporten attav

ÖstersjönsÖstersjön. få allvarligförändring vattenbalans kanSärskilt Enärutsatt av
skulle sannoliktförändringmarina ekosystemen.konsekvenser för de En vattentemperaturenav

förändrastormfrekvens skulleartsammansättningen. förändring nederbörd ochförändra En av
Östersjönsförskulle konsekvenserfrån Atlanten.tillförseln syrerikt, salt havsvatten Dettaav

reproduktion. Likasåmöjligheter tilltorskens ärVattenkvalitet kunna förändraoch t.ex.
Östersjön miljögifter.föroreningsbelastning såväl närsalterökadkänslig för som avaven

koncentrationenvintertid eftersomtillrinning ochFörhöjd medförvintertemperatur större av
effekten blisammanlagdakan denunder vintern underexempelvis nitrat högre änär sommaren

föroreningsbelastningen.betydande ökningen av

nordliga ekosystemen.fjällkedjan och de Dessasärskilt känsligt område ärEtt annat
reproduktion och haroregelbundengenerationstider,kännetecknas långsam tillväxt, långaav

effekterområden tidigaFjällen tillhör de därsvårt anpassningar.därför klara snabbaatt av en
vegetationstillväxtenvisar påförväntas. Preliminära resultatklimatförändring kan att

kankoldioxidhalt. Trädgränsenochinledningsvis med ökandeökakommer temperaturatt
arktiskt-alpinavilket kan hota växtarter.tidigare kalfjällsområden,förväntas uppåt påexpandera
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Jämfört jordbruket,med flerhar vad skogsbruketän arbetar med och kortareartersom
omloppstider, kommer skogsbruket få svårare sig till klimatförändringar.att att anpassa
Förhöjd och nederbörd kan resultera i förbättradallmänttemperatur skogstillväxt. ökadEnen

kan emellertid få negativa följder.även Mildaretemperatur och blåsigare vintrar medför ökad
risk för stormfállning. Tallens förmåga till självföryngring kan också minska eftersom denna

Ävenkräver kalla vintrar. förväntas iväxa sämre mildare och maritimtprocess ettgranen
Ökadvinterklimat. ökar också risken för insekter,temperatur och andraangrepp av svampar

skadegörare. Modellexperiment visar möjlig förskjutning i artsammansättning ien
skogsbestånden ökat lövträdsinslag i delar landet och minskadmot grandominans istora av
södra Sverige.

deFörutom beskrivna direkta effekterna för Sverige kommer den indirekta påverkan. Deovan
globala förändringar riskeras, beskrivna i början detta kapitel, kan leda till storskaligasom av
förändringar förutsättningarna för befolkningen i olika delar världen vad gällerav av
livsmedelsproduktion och möjligheterandra till uppehälle och boende. Sådana störningar skulle
sannolikt leda till både folkomflyttningar och störningar i världshandeln. sådanEn global
storskalig förändring skulle inte lämna Sverige opåverkat.att

2.4 Slutsatser

Beträffande klimatets förändringar vi med säkerhetvet

jordens medeltemperatur ökat med 0,5°C sedan början 1900-taletatt ca av

de naturliga variationerna jordens medeltemperaturatt under de århundradenasenasteav
0,5-l° är storleksordning den beräknade temperaturförhöjning deav samma som som
hittillsvarande utsläppen växthusgaser förorsakatav

3. atmosfärens halt koldioxid och flera andra växthusgaser fortsätteratt ökaatt ettav som
resultat utsläpp orsakade människanav av

växthusgaser4. ökning atmosfärens halt koldioxid och andraatt leder till globalen av av en
temperaturhöjning

global temperaturhöjning åtföljs regionala förändringaratt ochen temperaturav av
nederbörd, kan både mindre eller förändringarna.större än de globalasom vara

Vi bedömer med relativt god säkerhet

fördubbling atmosfárens koldioxidkoncentration, elleratt motsvarandeen av en
förändringsammanlagd olikade växthusgasema, skulle medföra ökning jordensav en av

medeltemperatur med 1,5 4,5°C-

det finns fördröjning på några årtionden sådanmellan förhöjning atmosfärensatt en en av
koncentration växthusgaser och den ökning jordens medeltemperatur dettaav av som ger
upphov till

uppvärmning förväntas ske snabbare de kontinentemaöver till ochatt än havsstoraen
likaså på högre breddgrader i tropiskaän och subtropiska områden.mer
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Med större osäkerhet bedömer vi

mildareglobalt klimat skulle för Sveriges del troligen innebära vintrar medatt ett varmare
ökad nederbörd samt varmare somrar

10. koldioxidhalten betydligt fördubblas, inte Golfströmmendet uteslutetän äratt attom mer
på sikt förändras, dramatiska klimatförändringar följdlängre kan komma medatt mer sorti

påll. l0-20% landarealen jorden skulle nuvarande ekosystem med andraersättasatt av
ekosystem, klimatförändring fördubbling luftens koldioxidmotsvarandeom en en av

inträffaskulle

12. känsliga ekosystem i Sverige för klimatförändring skogen, tjällområdet ochäratt en
Östersjön. förändring påverkar skogs- och jordbruket osäkert, skogsbruketHur ären men

förändringar.har grund långa omloppstider svårt sig till snabbaatt anpassaav
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3. Drivkrafter och åtgärdsstrategier

Översikt3.1 över utsläpp och åtgärder i globaltett

perspektiv

Eventuella svenska åtgärder för hejda klimatförändringatt måste i internationellten ettses
perspektiv. En kort översikt den internationella situationen är därförav viktig.

Klimatkonventionen föreskriver inga bindande åtgärder för de länder ansluter sig tillsom
konventionen. Artikel 2 definierar konventionens målsättning stabilisera växthusgasemasatt
koncentration i atmosfären, det kommer troligen viss tid innanmen att ta kan kommaman
överens de nivåer inte skallom överskridas. Artikel 4.2som a framhåller önskvärdheten avi-ländemasatt utsläpp växthusgaser vid sekelskiftet inte överstigerav 1990 års utsläpp, menbetonar samtidigt vikten upprätthålla kraftigatt och uthålligav utveckling och i-ländemaen att
visar vägen tidigt initiera åtgärder.attgenom U-ländema har inga förpliktelser, i-ländemamen

assistera dem tekniskt och ekonomisktuppmanas för också de så småningomatt skall kunna
bidra till uppfylla konventionensatt målsättning.

Det är viktigt betona konventionenatt föreskriveratt åtgärdsprogram beaktar samtligasom
växthusgaser och ska Åtgärdereftersträva kostnadsoptimering.man samtidigt har andrasom
positiva effekter skall prioriteras. Vidare uttrycks önskan i-ländemas utsläpp år 2000en attom
inte skall överskrida 1990 års utsläpp med avseende på deras samlade växthuseffekt, dettamentillsär vidare inte bindande krav.ett I denna beräkning skall hänsyn till de olikatas gasernasskilda uppehållstider i atmosfären. Det är tveksamt flertalet i-länder kommer kunnaom att
uppfylla målsättningen stabilisera utsläppenatt på detta sätt, även flestade ställt sig positivaom
till den. Några länder, bland Danmark, Kanada,annat Nederländerna och Tyskland dockavsergå vidare och minskaatt sina utsläpp iatt början 2000-talet.av

D; globala utsläppen

Människans utsläpp koldioxid det bidragetstörsta tillav den pågåendeger förstärkningen avden naturliga växthuseffekten, 55-65%. Ett medelvärde för stömingen atmosfärensav
koldioxidbudget under 1980-talet sammanfattas i tabell Felmarginalen 95%angertillförlitlighet.

ospecificeradeDet tidigare kalladupptaget the missing sink, beräknad differens ison1 en
tabellen, beror troligen framför allt ökad tillväxt grund högre koldioxidhalt iav
atmosfären och gödning de naturliga ekosystemen på grundav utsläppen kväveoxiderav samtav
kan till del också effekten successivt klimatvara ett underen 1900-talet.av varmare

Under rad år har skogarna påen tempererade och höga breddgrader ackumulerat kol i den
Ävenskogens virkesinnehållreservoar utgör.som osäkerheten i uppskattningarna dennaom avtillväxt är betydande denär med all sannolikhet positiv. Troligen sker också en

nettoackumulation kol i torvmark, sjöarnas och kustzonens sediment,av medan vi fögavet om
vad händer i skogsmarken i dettasom avseende. Den skogenssvenska roll i kolbudgeten
beskrivs närmare i avsnitt 3.4.
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1980-taletunderkoldioxidbudgetatmosfärensStörning3.1Tabell av

årkolmiljarder ton

Koldioxidkällor
+- 0,55,5cement-tillverlmingfossila bränslen,Förbränning av

1,01,6 +-tropikemaimarkanvändningeniförändringarfrånNettoemissioner

+- 1,17,1emissionerTotala antropogena

kølcykelnsmellanFördelning reservoarer
+- 0,23,2Ökning atmosfäreni

0,8+-2,0Ökning modellberäkningari havet
0,5+-0,5skogarborealatempererade ochiUpptag
1,5+-1,4differensÖkning beräknadi det systemet,terrestra som en

klimateffekterkvävegödsling,koldioxidgödsling,

1994Källa: IPCC

pånaturliga utsläppmedjämförtmiljoner375 caårligen tonutsläppMänniskans metan, caav
15%,risodling ca25%,kreaturshållning cafrånframför alltkommer160 miljoner ton,

25 %,avfall caförmultning10%,cai u-ländemaframför alltbiomassa, avförbränning av
olje- ochfrån10% ochcakolgruvor10%, frånnaturgasutvinning cavidläckage

0,4årligennaturligen,förekommerdem cautsläpp utöverSvenska5%.kolanvändning ca som
gödselhantering. Dedjurhållning ochavfallshantering,frånhuvudsakligenkommermiljoner ton,

Sverigesmedlikaungefärocksåvilket ärutsläpp,världens1,3 promillesammanlagtutgör avca
befolkning.världensandel av

industrin40%,jordbruket cafrånhuvudsakligendikväveoxid kommerutsläppenglobalaDe av
Sverigei är10%. Utsläppendjurhållning caoch15%biomasseförbränning ca35%,ca

skogsdikning,ekosystemenpåverkanindirektamänniskansdärtill spelarlikartade, avmen
kunskapVårroll.betydandeluftföroreningardeposition omeutrofiering ochawerkning, enav

osäker.svenska utsläppen ärtotalade

iträderozonskiktet,påeffekterderasgrund somCFO-gaseranvändaFörbudet avattmot
förhöjdaminska denockså tillsiktlångpå attbidrar1990-talet,successivt underkraft

ökar. Iinte längrejordytanhalterna närasåminskathar attUtsläppenväxthuseffekten. passnu
sedanför1990-talet,till i slutet attökafortsättadock halterna att avstratosfáren kommer att

kommeremellertid det att tainnebäratmosfären attiuppehällstidenlångaminska. Denbörja
nivåer.naturligapåtillbakainnan halterna är100 åränmer

medsuccessivt ersättaskommer attHCFC-gasemaozonnedbrytandegradi mindreoch deCFC-
Förväxthusgaser.emellertid allaärozonskiktet. Depåverkarintebl.a. HFC-gaser som

finnsDetHFC-gaser.gällervadrestriktionerinternationellanågrafinns intenärvarande
begränsas.bördessaockså utsläppintesigfrågaanledning gaseravatt om

samspelkomplextiatmosfärenisönderdelas ettkoldioxidnämndahittillsSamtliga utomgaser
atmosfären.iföroreningarandramängdstrålning ochultravioletta storsolensmellan en
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Förändringar i utsläppen koldioxidav

Från slutet andra världskriget fram till 1973 ökade utsläppen koldioxidav grundav av
användning fossila bränslen med drygt 4% år, figur 3.1. två oljekrisemaDe 1973av ochper se
198081 minskade ökningstakten under decenniet 1973 1983 till endast 0,5% år, medanca per-
den har varit 2% under sistadet decenniet. Det emellertid viktigtär understrykaca att att
i-ländema efteräven 1983 ökat utsläppen med 0,5%endast drygt år medan u-ländemas taktper
vuxit till 3 6% år. Under det sista decenniet har de ökat sin andelper senare av-
fossilbränsleanvändningen i världen från drygt 25% för decennium sedan till 35%över idag.ett
Ökningen beror idag till 80 a 90% på den fortsatta snabba ökningen i vissa u-länder, framför
allt i Kina ioch Sydostasien. De totala utsläppen från fossila bränslen och cementtillverlcning

Ändå1992 6,1 miljarder kol C år. kommerton det troligenvar dröjaca ytterligareattper ett
årtionden innan u-ländemas utsläpp kommer överstiga OECD-ländemas.par Påatt grund av

den snabba befollqiingsökningen i u-ländema har dock utsläppen capita där under sistadetper
decenniet endast ökat från 12% till 16% capita utsläppen i i-ländema.ca ca av per

Figur 3.1 Utsläpp koldioxid från förbränning fossila bränslen 1860-1993av av

Koldioxidutsläpp 2:a Oljekrisenkolårmiljarder ton
1:a Oljekrisen

2:a
vänds-
inget133 Depres-

Världs- sign
kriget

U-landernas
utsläpp

l:-I l l I l1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Källa: Hotet klimatförändring, Bolin 1993om
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förstärkasfortsättakommerväxthuseffektenperspektiv atti längre omuppenbartDet attär ett
punktenspringandedrastiskt.minskar Denbränslenfossilaanvändningeninte globaladen av

stabilförutsättningarna förekonomiskadekan skesnabbt dettahurkom utan att enatt varamer
utvärderingar,forskning ochpågående attframgårutveckling Detoch äventyras. enhållbar av

potentialeninternationelltråderenergi. Enighetmed atthushållningförsta gälleråtgärd om
påmånga gånger baserasvidare tillväxt ännuu-ländemashärför inte endastär attstor, genom

till ökadmöjlighetergodafinns mycketOckså i i-ländemaanläggningar.ineffektiva
idärbetydligt högre änenergienhet redan äranvändproduktiviteteneffektivisering, atttrots per

energianvändning högstaeffektivsamtliga OECD-länderpraktisktu-ländema. I taget ges
ocksåbruk,i idag äranläggningar deäneffektivafinnsprioritet. det somTrots somatt mer

ändå långsamt.omställningendrift, gårbilligare ikan bli

utsläppSven ges

f.n.cementtillverkning ärbränslen ochfossilaanvändningpå grundutsläppensvenskaDe avav
promille0,25koldioxid. utgörDettamiljoner62kol dvs.miljoner1992 17 ton caton caca

medelvärdettvå gångercapitaochi världenduetotala utsläppen avcamotsvarar perav
för u-ländema,genomsnittetgångervärlden och änför helacapita menutsläippen mer sexper

capita utsläpp.70% OECD-ländernasendaist peravca

1970-talet. Dettasedantredjedelungefärmedminskatkoldioxid harutsläppensvenskaDe enav
Åtgärder ocksåenergieffektivisering harförkärnkraften.utbyggnadenalltframförberor av

basindustriråvaruproducerandeindustrin från motomstruktureringbidragit liksom meraven
medjämförtdärför lågabränslenfossila ärfrånkoldioxidutsläppSverigesföräudlande industri.

U-ländemasI-ländema.genomsnitt förikgmed 11,4capita jämfört7,3 kgandra I-länder, per
Sverigesobserverascapita. börkoldioxid Det attl,l kgbetydligt lägre,dockutsläipp är per

I-länder.med andrajämförelselåg vidlikacapita inteenergiförbrukning är enper

inte harvibl.a.i-länderflesta andrasig från de attskiljerenergistrukturensvenska genomDen
kärnkraft ochmedelproduktion skerbetydelseelproduktionfossilbränslebaseradnågon utanav

förkortsiktiga åtgärdernasig de attI-länder riktarvarje. andrahälften Ivattenkraft, ungefär av
effektiviseringar ochelproduktionen däri första handkoldioxidutsläppenminska mot

Sverigeproblemdeutsläppsreduktioner. Ettrelativttillfrånkonvertering kol stora avgergas
skallel-försörjningen15-20 åren hurärsikt, dvs de närmastemedellångstår inför på kort och

vidallvarligareblirProblemet änÖkar.fossila bränslenanvändningenkumna utan atttryggas av
i formåtgärderkraftfullasikt ärframkomliga vägenendakärnkraften. Denavveckling aven

förnyelsebaraintroduktionmedi kombinationeffektiviseringarbesparingar och avav
medellång sikt. Dettapå kort ochpotentialenha den störstabiobränslen verkarenergikällor där

energianvändning.industrinsochuppvärmningocksåelanvändningengäller inte bara utan

ökandestadigttransportsektorn. Detsina utsläppökar ärnärvarandeförenda sektorDen som
påberorforden Dettabränslesnålarei formgjorts etc.vinsterdetrañlkarbetet äter avsomupp

affärsflygetsmedi allmänhetrörlighetenökande t.ex.privatbilismen och denden ökande
25%så det enbartanvändning ärbilensvad gälleruppmärksammas caexpzansion. börDet att

ökandedenorsak ärfritiden. Enärsig till arbetsresor,hänför resten annanresorsom
transportsektomsförtrendbrotttillväxten. Etthaft den störstagodzstrafiken, där vägtransporterna

klimatmålen.för klaranödvändigasiktminskningar är attrejälautslêäpp och

kunskapnuvarandemedkoldioxid bedömsänväxthusgaserandrautsläppenDe ;antropogena av
utvinnaåtgärderna äraktuella metanSverige. attsmå i Deförhållandevis urmestvarat

fluorföreningar.stabilautsläppenbegränsaavfalllsdeponier och att av
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3.2 Måldiskussion

Olika mål för klimatarbetet har diskuterats i politiska sammanhang, både långsiktigamer
målsättningar konkreta kortsiktiga utsläppsmål.som

målDe direkt atmosfärssystemetsrör önskade utveckling huvudsakligensom är två slag. Fförav
det första vilken nivå koncentrationen iväxthusgaser atmosfären bör stabiliseras förav att
undvika allvarliga effekter. För det andra vilken förändringenhastighet i kan accepteras.som
Klimatkonventionen formulerar i Artikel 2 målen på följande sätt.

Slutmåletför denna konvention och varje hithörande legal handling partskortferensen kansom
komma uppnå,år i överensstämmelseatt med deanta relevanta föreskrifternaatt i
konventionen, atmosfärens koncentration växthusgaseratt stabiliseras på nivå skulleeav en som
förhindra farlig störning klimatsysterrtet.i sådanantropogen En nivå bör uppnådd inomvara een
tidsram tillräcklig förår tillåta ekosystem sig naturligtsom att tillatt anpassa en
klimayörändring, säkerställa livsmedelsproduktion inte hotasatt ochatt möjliggöra föratt
ekonomisk utveckling fortgå på hållbartatt sätt.ett

Inom IPCC pågår syftar till belysa frågan vilka stabiliseringsnivåeratten process som om somt
år nödvändiga för förhindra farliga störningar.att kommerDetta naturligtvis bli mycket svåårtatt
och facit kommer vi inte få förrän i efterhand. nivåeratt De tidigare diskuterats inomsom
IPCC och härrör från Stockholm Environment Institute är maximal föråndringshastigheatsom en
på 0,l° årtionde och maximal temperaturökning l-2° förindustriellöverper nivå.en För attt
klara detta torde krävas globala utsläppsminskningar med minst 50-6096 till år 2050. Utifrån
detta formulerade riksdagen bl.a. följande utgångspunkter för den svenska klimatpolitiken Propp

Åtgärder199293:l79, klimatpåverkanmot m.m.

utgångspunktEn i det internationella klimatarbetet har varit begränsa klimaqöråndringar tilllatt
vad tål. harJag uppskattat detta innebärnaturen ökningen den globalaatt att av
medeltemperaturen inte bör 0,1överstiga ° decennium eller 2 sedan industrialismens början.per
För stabilisera koldioxidhalten i atmosfären och föratt motverka allvarliga efekter boratt
enligt min de globalamening utsläppen koldioxid minska med 50-8096 inom SO-årsperiødl.av en
Dessa angivna nivåer bör läggas till grund jör den svenska klimatpolitiken.

Det utsläppsmål klimatkonventionen,i bindandeutan för länderna,som anges att ärvara en
Stabilisering I-ländemas utsläpp växthusgaser 1990 års nivå till sekelskiftet,av medav
hänsyn till tidigare åtgärder,taget sänkor och åtgärder med andra länder jointgemensamma
implementaton. kortsiktigaDet målet Sverige, fleraoch andraEU länder bundit sigsom upp
för är stabilisering koldioxidutsläppen till år 2000. Sveriges riksdagen beslutade 1993av om
bl.a. följande mål:

nationellEn strategi bor koldioxidutsläppen fossilafrån bränslen stabiliserasatt i enlighettvara
med klimatkonventionen till 1990 års nivå år 2000, därefterför minska.att

Satsningar från svensk sida på utveckla sänkor bor kompletterande åtgärderatt tillsomses
huvudstrategin minska utsläppen koldioxid.att av
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efter år 2000 följande.Angående utvecklingen sägs

Åtgärdsprogram detintegrerad delskallväxthusgaserminska utsläppenför utgöra avatt enav
samhällsaktiviteter.olikaoch i med milioanpassasamhällsbyggandet arbetetframtida att

framtidaochingående inför energi-bör beaktasKlimataspekrema transportsystemens
drivkraft förbliochoch utfomtningarbetsplatsemas lokaliseringochutbyggnad, bostâdemas en

den tekniska utvecklingen.

Stabilisering kglgigxidhgtçrnadiskussionlPçgzs om av

atmosfärensmåletbl.a. ärklimatkonventionen relateradesartikel i sägs2 attI attsom ovan
farligatillinte upphovnivåskall stabiliseraskoncentration växthusgaser som gerenav

intepå harligga ännukoncentration börVilken sådanklimatsystemet. nivåstörningar enav
färdigutvärdering skalltillIPCC, det kommer nästaanalyserats inom görasatt varasom

1995.sommaren

från 350olika slutnivåer,medkoncentrationsprofilerantal olikahar därför konstrueratIPCC ett
konoentrationsproñler harUtifrån dessa750 figur 3.2.nivå tilldagens manppmv, seppmv

stabiliseraförkoldioxid skallförför de utsläppenprofilema attberäknat hur utantropogena se
snabbt utsläppenoch hurnivåer, illustrerar hurolika figur 3.3koncentrationen Detta snartse

viss stabiliseringsnivå.måste minska för klaraatt en

figurerna harhalten.förindustrlella Iungefär denfördubblingNivån 550 motsvarar avenppmv
referensscenariet.det s.k.därIS92a, och ärtidigare IPCC-scenariemaockså lagts de ac

sånivån 750Stabilisering påi fall vidsamtligaprofilema kan utläsa ävenAv att ppmvenman
IS92a ochSoenariemanivå.1990 årsunderstigerså småningom väsentligtkrävs utsläppen eatt
lågScenarionågon beskrivna nivåerna.Stabilisering på antoginte till deleder somcav

begränsningarekonomisk kraftfullalåg tillväxt ochbefolkningsökning, av
koncentration.slutlig550 i450 ochfossilbränsleanvändningen hamnar mellan ppmv

profiler.möjliga valflera3.3i figurutsläppsproñlema ärockså påpekasbörDet att aven av
utsläppeninnebärnivån.slutliga Dettautsläppen denackumulerade avgör attdeDet är omsom

exempel kanminska snabbare. Somså också sedanmåste tasnedåt debörjar vändat.ex. senare
tillutsläppenglobalaminskning deUtsläppsprofilen innebär450Stabilisering avenppmv.en

kringminska redanbörjardå utsläppenmed 1990, förutsätterjämfört2050 med 25% attmenca
1990medjämförtreduktionen2010 måsteårfortsätter öka tillår 2000. utsläppen sägOm att

år 2050.bli större

allvarligasig nivå kantidigt uttala vilkenför utan attaccepterasDet är ännu att somom
regionaltglobalt ochklimatförändringarutvärdering vilkamåsteuppstår. görasstörningar En av

utifrånockså värderasklimatförändringarnivåer. Sedan dessablir följden olika skallavsom
iklart detstår dockaktiviteter.mänskliga Detpå ekosystem och attvilka effekter de har

360nivå, dvspå nuvarandestabiliseringomöjligt klarapraktiken att ppmvcavara ensynes
tredubbling denockså 750bör nästaninom överskådlig tid. Det sägas att avenppmv,

650liksom ävenföiindustriella nivån verkar mycket högt, ppmv.vara

allvarligaskeförändring kanfortdiskussioningen förts hur utan attprofiler harI dessa enom
sig.anpassainte hinnerverksamhetmänskligochgrund ekosystemstörningar uppstår attav
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Figur 3.2 Profiler för koncentrationer i koldioxidatmosfären leder tillav som en
Stabilisering vid 350, 450, 550, 650 750och ppmv.
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Figur 3.3 Illustration emissionerantropogena koldioxid leder tillav av som
Stabilisering vid koncentrationer i påatmosfären 350, 450, 550, 650 och
750 Emissionerna för IPCC-scenariema IS92a, och visasppmv. c e
streckade i figuren.
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awaktas. DetutvärderingIPCC:småstedetaljifastställasmålenlångsiltiga kande merInnan
tidigareomvärderingomvälvandenågontyder avidagdockfinns mersom

förriskenavvärjaförsiktighetsprincipen ochtillämpaförinnebärbedömningar. [etta attatt
föridagstårI-ländemadrastiskt.nedlångsiktigt skäms cautsläppenstörningar börallvarliga

80-9096förstårU-ländemamedanbränslenfossilafrån avkoldoxiditsläppen23 av
huvudsakligenutsläppenminskningarrimligtdärför attantautsläppsökningei. Det är att av

Dettadämpas.skall kunnaökningenfrågan huru-ländema äri i-läidema. Förmåste ske
tropikema ochiskogsawerkningenhejdaväsentligtsamtidigt är attdetförändras inte attar

växthusgaser.andraminska utsläppei av

koldioxidutsläppenminskningförNyckelfrågor3.3 aven

samhällsomstâllning. Enmål föralternativaolikanågraillustrerari ñgirema enProfilema ovan
användningenminskningradikallångsiktigsamtliga fall aviinnebär avomställningsådan en

tillochenergikällorandraanvändningökad endelsskekanfossila bränslen Detta avgenom en
koldioxidutsläppenminskningomfattandeenergiförbrukning. Enninskad avdel engenom

förnyelsebaraövergång tillenergibesparingarsåvälinnehållasannolikhet sommåste med störta
samhällssystemgrundläggandeförändringar dekrävsgenomföra dettaenergikällor. Fir avatt

konsumtionsmönster.ochenergirör transport-som

måstehinderantalfinnsgenomföra. Det ettnaturligtvis inte lätt somomstälning attsådan ärEn
lämpligaochåtgärdereffektivaidentifieraföranalysmåste görasVitare attidentifieras. en

viktigtåtgärdereffektiva är ettkostnaderochkonsekvenserippskattningstyrmedel. En avav
såtan analys.ielement en

följande:övervinnas ärmåsteviktiga hnderNågra som

ochallmänhetpolitiker,förriskbedömning göras attochtydliggörasmåsteHotbilden en
krävs.beslutlångtgåendedefattabereddaskall sombeslutsfatare attvara

klimatområdet.påutvecklingeninternationelladenberoendeSverige ä2. av
för devilket gränsersätterökatomvärldsberoendevårtgjortharIntematioialiseringen att

kan göra.landenskiltomställniigar ensamtett

kostnadernatidenergisystemoch tar omtransport-Omställniigen systemstora somav
långsammalikasåärkonsumtionsmönsterochattityderFörändringarhållasskall avnere.
förändringsamhällsutvecklingen göritröghetinneboende enfinns somDet enprocesser

mådosamtill process.en

ekonomisksamhällsintressenandrakonflikt medsikt somkortfinnsåtminstoneDet4. en
godsför såvälrörlighetenökadedenkonkurrenskraft och somräringslivetstillväxt,

individer

styrningminskadenergiområdet,inom avmarknaderfria t.ex.Utvecklirgen mot
direktagjortharverk statensstatliga attbolagiseringar etcbebyggeleplanering, av

skatterstyrmedelandraintehinderutgör somminskat. Detta ettstyrmöjligheter har om
förinstrumentregleringarstatligaersättakomplettera enavgiter kan somoch

samhällsunställning.
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dessa hinderHur skall övervinnas är viktig fråga utformningen klimatstrategi.vid Deten av en
kommer krävas både forskning politiskadministrativoch för finna lösningar.att atten process
Medverkan från näringslivet viktig iär del sådan Klimatdelegationen har etten process.en som
bidrag till sådan valt belysa frågor.antal viktiga naturligtvis inteDet äratt etten process en
fullständig lista skall inledning. återkommer tillDelegationen dessa frågor.utan ses som en

För kunskapsöversikt och stoff till diskussion har antal underlagsrapporter tagitsatt ettge en
fram. slutsatserna dessa diskussionenoch kring sammanfattas kortfattat i 3.4-dem avsnittav
3.8. frågeställningar inledningsvisDe vi behandlar följande.är

a Skogens roll i Sveriges koldioxidbudget. koldioxid binds iHur mycket skogen, och inu
framtiden Vilka skillnader i koldioxid olika alternativ för användning skogsråvarager av
Se avsnitt 3.4.

b Biobränsle Eråttningen fossila bränslen med biobränsle kärnfråga iärsom resurs. av en
Sveriges omställning till samhälle mindremed koldioxidutsläpp. skall vi användaHurett
biobränsleresursen på optimalt sätt Se avsnitt 3.5.ett

Vilkac drivkrafter ligger bakom i-världens utveckling konsumtionssamhälle och högmot en
energiförbrukning Vilka nyckelfaktorer kan identifieras bakgrund de möjlighetermot av

finns påverka utvecklingen Hur spridningsprocesserna inom i-länderatt medsom ser
olika socioekonomisk struktur ut avsnitt 3.6 3.7.Se och

livsstild Den etableras teknikoch den utvecklas i något de blocken, Väst-tresom som av
Europa, USA påverkaroch Japan världen. Hur spridningsprocesserna frånresten av ser

tillland u-land ut Finns det möjlighet för u-låndema gå direktgenvägar ochatt ta nya
energisnåla system 3.6Se avsnitt och 3.7.

finnse forskningsprogramDet antal studier och för energi- och trañksystemenett stort var
för sig. Vilken räckvidd studierhar dessa de hänsynTar till helheten Vilka studier och
vilken forskning behövs för beskriva sådan genomgripande omställning krävsatt en som
för klara de långsiktiga klimatmålen avsnittSe 3.8.att

3.4 Skogens i Sverigesroll koldioxidbudget

kapitelDetta bygger Skogens roll koldioxidbudget Hillevi Eriksson.i Sverigesrapporten av

Sveriges emission koldioxid från fossila bränslen för närvarande till 17uppskattasav ca
miljoner kol år och har långsamtökat 1980-talet 1988.ton sedan Callander al.slutetper etav
Samtidigt sker för närvarande lagerökning i form skogsbiomassa under de senasteen av som
decennierna i genomsnitt har varit 9 7-1 miljoner år1 kol Eriksson, 1991.tonca per
Lagerökningen beror m3skinte hela skogstillväxten miljoner95 skogskubikmeterdrygtatt

år m3ski årliga avverkningar 65 miljoner år. sker också lagerökning itas Detutper per en
form sjösediment troligenoch också i organiskaskogsmarkens material, vilkatorv, kanav
uppskattas till l miljon kol år.tonca per

Förbränning biobränsle inget nettotillskott koldioxid till atmosfären eftersom likaav ger av
mycket binds då exempelvis träd igenväxer efter avverkning. Skogen bidrar i dag påett upp
två tillsätt minska Sveriges nettoemissioner koldioxid. ökar sitt lager i formDen kolatt av av
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energiCa 60 TWhfossila bränslen.bioenergi kan ersättaden producerarochbiomassa somav
Sveriges16%från skogsbruket carestprodukterför närvarande årligenproduceras avav

energiproduktion skulletillolja dennaanvändaenergiförbrukning. vi i stället skulleOm
användaSverige bästår. kankol Hur6 miljonermednettoemissioner ökaSveriges ton perca

koldioxidnettoemissionemaminskaytterligare kunnaför i framtiden avattskogen

7lanvndninrknin ller k d v v

genomsnittslagervisstså småningomavverkningsgradkombination skötsel och ettVarje gerav
koldioxid vid växternasjämvikt mellansiginställeri skogen. Detta upptagkol avensomav

nedbrytningsorganismer,frånkoldioxidmaineochbiomassa,för uppbyggnadfotosyntes avav
omsättningen,kanske ökarförändring i skötselsjälva.viss från Enoch till del växternaur

tills dessDå minskar lagretikol lagratexempelvis utflöde kg är systemet. en nysomper
exempelvisolikaOckså deposition ämnen,utilöde.sig ochinställer mellanjämvikt upptag av

kollagretsluften, påverkarkoldioxidhalt iklimat ochförändringarföroreningar liksom av
storlek.

också mindreawerkninglagerökning, mindreavverkning desto störremindre germenJu
i formkg kolviförlorar änvi i skogenlagrar ettbioenergi. varje kg kolFör avsommersom

ibiomassanproduceradedel denbränslen.fossila Enbioenergi skulle ha kunnat ersätta av
vi kunnatluftenikoldioxiden hamnaroch utan attsärskilt dör och brytsskogen, nergrenar,

energin.använda

bidragnågotinte längrefullt fåroch det ärnärvidare gränsi skogen har övre manLagret en
förawerkningamavilldå ökakoldioxid. Om attnettoemissionemasänkningentill manavav

nivå bestämsdentillminskar lagretbiobränslen,fossilbränslen medersätta avsomnerkunna
välja i dag.dennadirekt skullevi nårlageravverkningsnivån, dvs omsomden sammanya

upprätthållsgenomsnittliga tillväxtenden högstaberorhar övre gräns omlagret attAtt en
minskarbli äldreLåter denkulminerar.medeltillväxtenavverkas när manskogen

ytterområdenochgallringar hoppas översjälvgallringen närökarmedeltillväxten. Dessutom
småningomså uttaget.Nettotillväxten kommer motsvaraattlämnas.tranportsträckorlängremed

kretsloppkoletsSkggsindustriproduktionen och

i temporärkol skogen ärupplagringenpågåendedeninnebärredovisats att avVad ovansom
Ökade avsättningtillmöjligheterdecennier.någraytterligarepågå endast avkanoch

minskaomgåendedärmedavverkningen ochökainternationellt skulleskogsprodukter
vidåterförsoch koletlivslängdbegränsadharochlageruppbyggnaden. Trä enpapper

delenform Störremån ii någonkoldioxid ochform metan.till luften inedbrytningen avavav
världen.iavfallsdeponierisker runtdetta om

energiproduktion.tillskogsindustriema användstillvirkedetHälften transporterassomav
andeleneffektiviseras ochenergiproduktion kunnadennaskulleskogsindustrin byggs somiutOm

öka.metanolfabriker kunnaindustrierandra t.ex.ellertill kommunergår

fossilbränslen.minskar behovetvilketenergiproduktion,föranspråkbörjat ihar avtasMetan
docki atmosfären. Detmetanuppbyggnadenfördröjerutsläppenminskade voremetanDe av

minskadpåkravställeravfall direkt. Detenergisynpunkt brännaeffektivare att merur
såträprodukterandrabyggnader ochi atttlagrenökamiljöfarliga Attämnen.komaminering med

utrymmesskäl.rimligtintebetydelsenågon ärfår avdet
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Slutkommentarer

Lagerökning i skogsbiomassa skall inte sådant sätt det minskar eller hållerattettgynnas
tillbaka ökning biobränsleanvändningen, förutsatt biobränslen verkligen används tillen attav att

eller hindraersätta ökning fossila bränslen, på grund att:en av av

ökning biobränsleanvändningen medför lagerökningen isänkan skogen minskaren av att-
under övergångsperiod. ersättningDen fossila bränslen kan åstadkommas sänkeren av som
emellertid nettoemissionerna koldioxid i högre grad lagerökningenän kunde ha gjort underav
denna period;

lagret fulltnär år upphör skogens biomassa fungera sänka för koldioxidatt som-

avverkningsnivån i lageralternativ höjs efter det lagemivån nått sitt maximumettom att sänks-
igenlagret

lagerökning är osäker den kan brinna iröta eller insekterätast.ex.en ochupp, upp av-
den svårär jämförtuppskatta med uteblivna koldioxidemissioneratt från fossilförbränning.

kan därför inteDet rekommenderas sänkor lagerökningar i biomassaatt man ger som samma
värde uteblivna emissioner från fossileldning i åtgärdssammanhang. strategiEn gårsom som ut
på lageruppbyggnaden i skogen för vinnaatt tid och energiteknik möjlighetattgynna ge ny att
utvecklas är bakgrund ovanstående tveksam.mot av

Åtgärder kan vidtas för säkerställa eller öka lagret kol i skogen påverkaattsom utan attav
produktionen biobränslen negativt år att:av

markbereda och hyggesdika så försiktigt möjligt bibehållenmed föryngringgod ochsom-
näringsomsättning fläckmarkberedning oftare harv;än

öka ansträngningarna minska den depositionen;att sura-

återföra vedaska regelmässigt i områden där helträdsavverkning praktiseras.-

3.5 Biobränsle som resurs

Flera utredningar och studier har behandlat möjlighetbiobränsle fossilaersättaattensom
bränslen och minska koldioxidutsläpen. Senast Jordbruksverket, Nuteklade och Skogsstyrelsen
fram i slutet 1993, Jord- och klimatarbetet.rapport skogsbruket ien av som resurs
Klimatdelegationen framförde i yttrandet sammanfattningsvisöver följande:rapporten

Ersättningen fossila bränslen med biobränslen, framför allt skogsråvara ochav-
energiskog, den viktigasteär jord- och skogsbrukets klimatarbete,i samtidigt börresursen
skogens roll sänka för koldioxid upprärrhålas.som

Markens kolbalans och effekterna olika jord- skogsbruksmetoderoch på denna börav-
klarläggas ytterligare forskning.genom
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möjligaanalysmåstebiobrånslenakunna bedöma avFör ensom resursatt- biobränsleintroduktion.förstrategiresultera ibärdenaanvändningsområden göras, en

transportsektorn. FoU-såväl energi-viktiga inommycketFoU-satsningar är som- resultat.skalldestyrmedelbeslutmedhandgå hand imåstesatsningarna geomom

poängteradesanvändningsområdenmöjligaanalystredje punktenAngående den avenom
följande:

minska emissionemaåtgärden förejfektivadenslutsatsutredningens avVi delar attmestatt
ochträdbränslenmedvärmeproduktion ävenförkolanvändningen attkoldioxid ersättaär att

detdettadock tilläggavillkoldioxidsynpunkt. Viefektiv attolja avserersättningen är urav
ochklimatarbetetiskogsbruketochjord-bedömakunnakorta perspektivet. För resurssomatt

allt måsteFramföranläggas.perspektivlångsiktigtmåstekunna strategi enutforma ett meren
föranvändaskanBiobränslenanvändningsområden attbiobränslenas göras.bedömning utifrån

drivmedel.flytandefasta ochel,producera värme,

hurochanvändasskallbästbiobränsleresursenhurvidarediskussionen enföra omFör att om
ochJohanssonThomas Buppdrag tilllagtharkunnalångsiktig strategi skulle ututse

förbiobränslenAnvändningi Lund. attenergisystem Rapportenför miljö- ochInstitutionen av
Johansson,Börjesson, BengtPålLeif Gustavsson,Sverigekoldioxid iminska utsläppen avav
nedan.sammanfattningenförtill grundliggerJohanssonoch Thomas BSvenningssonPer

koldioxid Sverigeiminska utsläppenbiobränslen forAnvändningRapporten avattav

iochi skogenfinns bådebiobrånsleproduktionökadframtidaförResursbasen en
värmeverk ochförbränning iförflisi formenergiidagFrån skogenjordbruksmarken. uttas av

förbränningpappersmassaindustrinsvidenergiråvarabiomassaanvändsindustri. Dessutom som
från trädbränslen1990idagenergianvändning, kommerSveriges16%60 TWh,avlutar. avav

utnyttjandei ökatpotentialfinnsfrån varje.hälften Det ettstor avlutar,och enca
kräverkraftigt, dettapotentialenökaranvändasskullestamvedavverkningsrester. Om även

massatillverkningochanvändningsområden,andradock avvägning pappers-somgentemoten
etc.

Salix,energiskogenergigrödor,odlingtilli övergångpotentialenliggerjordbruketInom aven
de grödorenergiändamålförutnyttjandemöjlighet är somlusern En ett avrörflen, annanm.m.
dieselolja medersättningellermetanoletanol ellerframställning vete avidag,odlas avt.ex. av

iberäkningarnaenligterhållesodlingsförhållandenVid dagensframställtdrivmedel raps.av
ungefärochochmedSalix jämförtförenergiutbyte vetehögtungefär dubbelt rapsrapporten

för lusern,energiutbyte30% änhögre

möjligt.principiellt2015 bedömstill årTWh125biobränsle medökning varaEn uttaget avav
byggeriPotentialberäkningama rapporteninkluderat.från skogenstamvedingetDå år uttag av

hurförutsättningar förekologiskabiologiska ochtekniska,hurpå kunskapdagens om
000 i800 haåkerareal tastill å 2015,utvecklasbioenergiproduktion kan samt att omen

ochpotentialdetta ärpåpekasbör storenergigrödor. Det attenergiskog ochföranspråk en
och påutvecklingskogsbruketsochjord-blandanspråk berorihuruvida den kan annattas

kostnadsbilcen kommerhur ut.att se

ochavverkningsresterförerhållesproduktionsförhållandenvid dagensenergikostnaderLägst
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halm 110 SEKMWh, följt Salix 140 SEKMWh rörflen och lusem 170samtav
SEKMWh.

Beträffande användningen biobränslet finns två huvudområden, antingen ienergiråvaraav som
el- och värmeproduktionen eller drivmedel i första hand etanol eller metanol ersättningsom som
för bensin. Vid jämförelse mellan olika råvaror för framställning drivmedel etanol ochären av
metanol Salix och skogsbränsle effektivast, dvs koldioxidreduktionen.största Metanolur ger ger

utbytestörre tillfördenhet biomassaett etanol.änper

Skogsbränsle och Salix således såväl koldioxidreduktionenstörsta lägsta kostnaden vidger som
ersättning fossila bränslen. Frågan då vilketär effektivasteden användningenärav som av
denna Av framgår användande Salix för kol och olja vidrapporten ersättaattresurs. attav
produktion och värme koldioxidreduktionstörre tillverkningän drivmedel ochav ger av
ersättning bensin och diesel. Detsamma gäller avverkningsrester från skogen.av

figur 3.4Av framgår kostnaderna i allmänhet lägre vid användning biomassaatt är för el-av
och värmeproduktion för drivmedel.än

Figur 3.4 Kostnad för koldioxidreduktion vid ersättning fossila bränslen med Salixav
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Kostnadför koldioxidreduktionvid drivmedelfossila medmetanolfrånersättning salixav
fossila bränslenför el- och salix. gråvärmeproduktionmed Det fältet beskrivervaria-sam
mellantion olika anläggningarochanläggningslørlekar.Värdenabaseraspåtyperav upp-

skattningar odlingsförhállandenför Samtligadr 2015. värdenför elproduktionfrån bio-om
baseraspdfärgasadebiobränslen kømbicykelteknik.ochmassa

Potentialen for sänka kostnaderna för produktion likasåbiomassa och föratt ökaattav
energiutbytet för energigrödor är fortsatt teknikutvecklingEn kan också kommastor. att
medföra biobränslen utnyttjas väsentligt effektivt framtiden.i innebäratt Detta attmer
potentialen för minska fossila bränslen då utgår frånatt är större än dagens tekniknivå. Påman

kommersätt kostnaden sannolikt bli mindre efterhand tekniken utvecklas.attsamma som
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utnyttjaskanbränsleceller,kaneffektivitetsvinster nämnasmedförteknikerBland de somsom
förgasturbinerförfinadeytterligarevärmeproduktion ochbåde el- och samtför transporter,

batterier kommaenergieffektiva attochkompaktautvecklingelproduktion Vidare kan aven
produceradeffektivtutnyttjavilka kanelfordon,batteridrivnaförgenombrottinnebära ett

utnyttjandeförbränsletlämpligastedetärelektricitet från biobränsle. Vätgas av
produceraäranvändningen vätgasunderlätta attförtekniklovandebräslecellsteknik. En att av

långsiktigtdärmedMetanol kan etti fordonet.metanolomvandlingdenna varaavgenom
andrajämfört medeffektivaredet ärdrivmedel. Förutomvalintressant attav

framtidaunderlättaocksåmetanolanvändandedrivmedel kanbiobränslebaserade enett av
vätgasteknik.tillövergång

användaalternativ förolikaredovisas attrelateradefrån den en3.5, hämtadfigur rapporten,I
enligtvilketbränslenfossilaför ersätta125 TWhmotsvarandebiobränsleresurs att

ersättningvisar2015. Figurentillgängligt år attkunnabiobränslekommissionen skulle avvara
ocksåvisarFigurenbiobränsle.koldioxid enhetreduktionernaolja dekol och största peravger

medbensinanvändningendeleffektivt ersättamätt ävenmed stordet detta är att avenatt
jämfört medMtonår31minskning medkoldioxid blirreduktionentotalabiomassa. Den enav

fossila bränslen. Dettaanvändningen motsvararfrån1992 släpptesMtonår år56de ut avsom
3.5.i figurAsystem

potential förochbiomassaenhetkoldioxidutsläppReduktionFigur 3.5 perav
reduktion

C02MWhkg
K°1 via värmepumpOlja400

Gasol

300

200

100

0 II TWhâr15050 1000

olika alterna-COZMWh föranvändbiomassakg3 Redaktion koldioxidutsläpp enhetFigur av per
TWhår kanmängdbiomassabränslenredovisad den använ-fossilativ ersättaatt mot som

fossil-992årsbaseraspd Ibränslen.Redovisningenfossiladas;är deolika ersättasättenatt
1992.jämfört medpd 125TWhârbiobränsleanvändningbränsleanvändningoch ökaden

användningökaddr funktionkoldioxidreduktionunderkurvan möjligArean avper somger
utifrånvärdenberäknademedelvärdenbiomassan.Redaktionen enhetbiomassaär grovaav per

bio-direktförbränningKol, olja. gasolochfår olika anläggningar. ersättsnaturgas avav
mindreanläggningaroljeanvändninginnebär iolja via värmepumpAlternativet attmassa. Bensinbiamassebaseradekondensanläggningar.frånutnyttjarersätts värmepumparsomav

biomassebaseradmetanol lättavägfordøn.iersäxsav
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på devisautveckling förenergisystemetsredovisas framtidsbilder för attI trerapporten
biobränsle.utnyttjandeökatkoldioxidutsläppenmöjligheterna reducera etttekniska avatt genom

till vadillustrationskallskall nå ditviFramtidsbildema visar inte hur manutan ensomses
hindersvårbemästradeantalfinnsbedömning.teknisk Detuppnå utifrån somkunna ettskulle en

övervinnas.måste

tillgänglighet ochbl.a.mellansambandkompliceradeenergisystem berorUtvecklingen avav
förpolitiska åtgärderolikaoch attekonomisk tillväxtenergikällor,för olika tekniker ochpriser
oftastutgårutvecklaskanenergisystembedömningar hurVidenergisystemet.förändra manav

utvecklas.energianvändningen kommer attexplicita antaganden hurimplicita ellerfrän om
vidminskaelanvändningen kan ävensärskiltenergianvändningen ochvisatstudier harFlera att

fulltutnyttjasteknik skulletillgängligkommersiellt ut.ekonomisk tillväxtkraftig omen

ochenergisystemenergianvändning och1992 årsbaseradeår 2015för ärDe systementre
följande:modifierade enligt

Ökat TWhär.125biobränslen medutnyttjandeA:System av
awecklad.Ökat kärnkraftenTWhår;125biobränslen medutnyttjandeSystem B: av

Ökat awecklad;kärnkraftenTWhär;125medbiobränslenutnyttjandeC:System av
10%.medenergianvändningövrig30% ochmedminskadelanvändningen

energianvändningeffektiviserad motsvaraseffekternaoch av enA BI attantassystem enav
effektiviseraförinsatser gjortsdessutomi C attmedanenergitjänstmängd, storaökad system

varit måttlig.energitjänstutvecklingenalternativtenergianvändningen eller att

fall för deti1992 ochfossilbränsleanvändningfrån treKoldioxidutsläpp3.6Figur
textår 2015 sekringenergi- transportsystemetochsvenska

kton COZär

1992 SystemA SystemB SystemC
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Resultaten från förenkladede starkt framtidsbilderna, figur 3.6, tekniskttyder det ärattse
kraftigtmöjligt koldioxidutsläppen också vidreducera kämkraftsavveckling. Såvälatt en

energieffektiv samproduktion effektivisering slutlig energianvändningoch värme ärav som av
förbetydelse uppnå sådant beskrivna tekniska möjligheternareslutat. Hur de härstor att ettav

realiserasskall viktigaste områden för framtida diskussionen.är de den harRapportenett av
redovisat förinte kostnader detta och analyserat hinder finns.inte heller de som

Diskussion

sammanfattats överblick potential föroch kostnaderDen överrapport som ovan ger en
produktion och utnyttjande biobränsle. Slutsatsema energiskog på åkermarkär ochattav
avverkningsrester från reduktionskogsbruket och också uppvisar de lägstastörstger
kostnaderna. Effektivast för minska koldioxidutsläppen först olja.kol och Vidär ersättaatt att

användning potential biobränsle125 TWh dock ersättning bensinutgör meden av en av
metanol ungefär potentialen. reduktionen blir minskninghalva totalaDen en av
koldioxidutsläppen från fossila bränslen 50%. visar också i målbildemamed drygt Rapporten

tekniska potential finns för energieffektivisering. förutsättningarden Med de görsstora som som
bl.a. energianvändningens exempelvis kärnkraftenutveckling, kan avvecklas utan attom

koldioxidutsläppen för energieffektiviseringökar och insatser kan utsläppengörsstoraom
samtidigt kraftigt minska.

kärnkraften behålls skulle den tekniska potentialen för energieffektiviseringOm och
biobränslepotentialen kunna användas för koldioxidreduktion. Eftersomän störreen
elproduktionen i Sverige idag till absolut delen sker med vattenkraft och kärnkraft lederstörsta

inte effektivaredock elanvändning till minskade koldioxidutsläpp.idagen

studie illustrerar potential ligger i biobränsleresursen också iden tekniska ochDenna stora som
besparingspotentialen. Studier utgår från utveckling framåt idagens och görsom prognoser

framförtiden, allt makro-ekonomiska fördjupatmodeller, helt andra resultat. Ettger mer
kostnader investeringspolitik måste föras för överbrygga skillnadenoch attresonemang om

tekniska potentialermellan och ekonomiskt baserade kan begränsningar iT.ex.mer prognoser.
tillmöjligheterna nyinvesteringar begränsa den takt i vilken lönsamma investeringar kanäven

finns också tendens energibesparingar energikonsumtion.Det äts ökadgöras. atten upp av en
Jämför tekniska besparingspotentialer i avsnitt 3.6. därför kraftfullaDet krävsresonemanget om
aktiva insatser denna tekniska potential skall kunna i praktiken. Utformningenomsättasom av

insatsersådana och lämpliga styrmedel viktig fråga för framtida diskussioner.är en

Delegationen vill för diskussion möjligheterbred och fördjupad deöppna en av som
biobränsleanvändningen kan skapa för utformningen framtida energisystem i Sverige.ettav

behöver diskuteras förFrågorna i olika kretsar för lägga långsiktig och hållbar grundatt en
biobränsleanvändning. Följande frågeställningar kan utgångspunkt för sådanvara en en
diskussion.

Vilka åtgärder vidtas vilka införas förbehöver styrmedel behöveroch att-
biobränslepotentialen motiveras förskall kunna utnyttjas skall aktörer ökadHur en
biobränsleanvändning.

ekonomiska avvika frånHur kostnadsbilden ut mycket vi styrmedelHur kanser genom-
den europeiskainternationella utvecklingen
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biobränsleanvändasstamvedSkall även som-

skogsbruketochjord-inombiomassananvändningkonflikter finns medVilka annan av-
lösasskall dettaoch hur

jordbruketochmångfald, skogenbiologiskmiljöfrågor,till andrakopplingar finnsVilka- lösesbekämpningsmedelsanvândning Hurförsurning,näringsläckage,kolsänka,som
konfliktereventuella

Nordamerikadelarmed bl.atillsammansNordeuropa hardelarliksom andraSverige avav- detta.saknar Hurländerandramedanibiobrânslepotential skogenRysslandoch storen
spridningvidarefåteknik ochoch hur kanvi samarbetakan system en

vilka kaninomochomvärlden görberoende vadviteknikområdenvilka ärInom av- metanolframställning,fordonsteknik,utveckling gällerDettaSverige driva t.exen egen
förgasningsteknik m.m.

utnyttjaskunnabiobränslepotentialen skallförförstärkasbörstrategisk FoUVilken att-

ökadfördrivkrafterpåaspekterSamhällsekonomiska3.6 en

energianvändning

vilkaanalys görasmåsteväxthuseffektenåtgärdergenomföra effektiva ommotkunna enFör att
högkonsumtion ochökadutvecklingi-världensdriver motegentligen enfaktorer ensom

vilkaidag. Inomtrendernabeskriva hurutgångspunkt utärenergiförbrukning. En att ser
länderolikamellanlikheter finnsochskillnaderenergiförbrukningen Vilkaområden ökar

BNP-enhethögre Encapita ochenergiförbrukning JapanänmycketVarför har USA perperen
lämpligadiskussionförtillligga grundfaktorerna kankritiskaidentifiering de omenav

styrmedel.åtgärder och

Är ellertidsförskjutnai-länderna, barade desammau-ländemaitrendernaHur somutser
skeutveckling kunnaekonomisknödvändig utan attskallmönster Hurföljer de annatett en

klimatförändringOacceptabeldriver framden en

Vilkaföljande frågeställningar analyseras.strategi måste bl.a.utvecklingenFör enav
sambandetvi brytalågenergiscenario Kanutvecklingenfinns påverkamöjligheter ettmotatt

effektiviseringspotential. Hurfinnsenergianvändning Det storBNP-utveckling ochmellan en
konsumtionsvarorexempelvis ätsvi denundvikerrealisera den hurvi och nyakan att upp av

resandeoch ökat

ochenergibruk industri-iøketfordrivkraftersamfimnsøkonomisk analyseEnRapporten av
kunskapsläget.belyserutviklingsland Stein Hansenav

økdrivkra.nnsøkonomisk analEn ororten erse avsam
wviklingsland

tjänster ochfrångradi ÖkandeidagOECD-ländema härrörienergianvändningenökadeDen
minskar.traditionella basvarorproduceratillanvändsfritidsaktiviteter andelenmedan attsom

också.ökarenergiförbrukningendelTransportemas av
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Energieffektiviteten i OECD-länderna ökade snabbt efter oljekrisen 1973 och denna utveckling
framemotfortsatte slutet 80-talet. innebar i ekonomiskaDetta trendbrott och med denett attav

tillväxten under denna period följdesinte lika ökning i energianvändningen.storav en
Utvecklingen mellan 1973 1990och kännetecknades bl.a. följande:av

bostäder har blivt 30-75 % energieffektivanya mer-
elektriska hushållsapparater har blivit 20-40% energieffektivanya mer-
amerikanska bilar blivit 60%har bränsleeffektivanya mer-
flygplan förbättrathar energieffektiviteten med 40-70%nya-

detta fortsätter i-ländernasdock energiförbrukningTrots öka endast långsamt.änatt om nu
OECD-ländernas energiförbrukning frånhar Ökat från 3,2 miljarder oljeekvivalentertontoe

till1970 drygt 4 miljarder 1990, 1% år. Effektiviseringsvinstema har ätitstoe ca per upp av en
konsumtionökad och ökat resande.ettav

finns dock skillnader mellan i olikaDet utvecklingen länder och mellan olika sektorerstora
inom länderna. 3.2I tabell visas utvecklingen i USA, Väst-Tyskland och inom olikaJapan
sektorer.

3.2Tabell Procentuell förändring fråni energiförbrukningen 1973 till 1988 för
viktiga sektorer i USA, Japan och Väst-Tyskland

Sektor USA Väst-TysklandJapan

Industri 6 % 0 % 7 %- -
ll 76 56Resor

40Varutransporter 33 17

Boende 14 89 l8

Tjänster 36 82 25

Tabellen illustrerar vilka sektorer står ökningen energiförbrukning.för i Genomgående ärsom
ökningen dvs och energiförbrukningenoch den ökade itransporterna, varutransporter,av resor
tjänstesektorn. Industrins energiförbrukning inte i något Skillnadernaökar land. i utveckling
mellan länderna beror till olikadel utgångspunkter. började 1973 påJapanstor en
genomgående låg konsumtionsnivånivå och hög. inte själv har någraUSA Japan,en som

eller energiresurserråvaror alltid prissatt energi efteroch har världsmarknadspriset, harsom
också den lägsta energiförbrukningen capita och BNP-enhet. å andra sidanUSA ärper per som

på råvarorrikt och har OECD:s lägsta bensinpriser, på den andra skalan vidhamnar ändan av
jämförelse, såmed dubbelt hög årlig energiförbrukning capitaån Väst-Japan.en mer per som

Tyskland och Sverige ligger mellan tvåäven dessa länder.

fortsätterU-länderna energiförbrukningen svårt några effekterstadigt det spåraI växa, äratt att
två oljekrisernade sedan 1973. U-lånderna emellertid ingen homogen Några ärär grupp.av

och energiexportörer,råvaru- andra energiimportörer beroende ensidigär och mycket ochav en
konjunktursvängningar exportbas. Befolkningstillväxten i fattigasteför deär störstutsatt
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ekonomiskaregimema. Denpolitiskalabilamed deframför i Afrikaalltländerna, mest
ochOstasienmedU-landsregionemaolikafördelad deojämntmyckettillväxten är

kontinent där dendenAfrikasubsahariskadettillväxttigrar, ochSydostasien somsom
befolkningstillväxten.medhålla jämnautvecklingen knappast kanekonomiska steg

i OECD-snabbaremycket änsig i U-ländema,ändrar snabbtekonomiska strukturenDen
ökandesnabbtbefolkningstryck,ökatUtvecklingen kännetecknatsharländema. ett enav

iindustrialiseringen åroch stegurbaniseringenindustrialisering. Bådeurbanisering och en
antaletresandet ochökandedetekonomier. Biltätheten,energiintensivariktning mot mer

ofta mycket högiökaretctvättmaskiner, TV-apparaterkylskåp, frysar,hushållsmaskiner en
föromstrukturerasIndustrinenergiförbrukningen. attprivatabidrar till öka dentakt och att

ienergiförbrukningenåterigenpåverkardettaochenergiefterfrågan och hemma,möta ute
påochbåde i städerelektrifreringenden snabbagenomgående drag ärindustrin. Ett

ochindustrialiserings-tilldärför koppladEnergianvändningen ärlandsbygden.
ekonomisktillkopplingdirektenergianvändningen harökadeurbaniseringsgrad. Den meren

i-länderna.ii u-ländernatillväxt än

imycket högre U-generelltBNP-enhet, ärenergiförbrukningenEnergiintensiteten, dvs per
skillnader isammansättning ochnäringslivetsdelvisförklarasi I-ländema. Dettaländerna än av

också fleraenergiintensiteten ärdockundersökning visar attförbrukningsmönster. En närmare
branschvis.räknatTysklandellerden i JapanRyssland vad ärKina eller änigånger högre t.ex.
med andraboyta. Det ärkvadratmeterräknattransportmedel ochför olikagällerDetsamma per

ipå skillnaderaktivitet vilket beroraktivitet föreffektivitet räknatskillnader iord stora
dessutomsaknarkreditvärdighetdåligmedteknologi. Ländervalteknologisk kunskap och av

energieffektivai ochinvesteringarskaffa utländskamöjligheter processer.att nya

iochi-länderi någrautvecklingenergiintensitetensschematisk bildvisas3.7 u-figurI aven
feldeallaoch hoppa övernågra genvägaru-länderna kan somFråganländema. är taom

materialhistorisktlitetfinns dockutveckling. Deti singenomlevt somOECD-länderna har
industrialiseringsprocess.smutsiga idemöjligt hoppa över stegendet skullevisar att enatt vara

favoriseringmedpolitik förtsharekonomiskamed den avmyckethängerDetta somsamman
de rikapolitikhar här förtU-ländernaenergislösandeindustri och somsammaprocesser.tung

institutioner,brist påakuttillpolitik har lettområde.på detta Dennaländerna en
förunderhållsrutiner vilket krävs attochdrift-utrustningteknisk etc., nyfackkompetens,

teknologi skall kunnaenergisnål emot.tas

iligga U-framtidenkommer ienergiförbrukningen attglobalai denall tillväxtSå gott som
SådanaU-ländema.justienergibesparingarmöjligheter tillSamtidigt finnsländerna. stora

Ennämntsproblemdegenomföras lyckas lösakunna ovan.besparingar skulle somom man
strategi skallvarjeielementviktigtenergi ocksåprissättning somkostnadsorienterad är ettav

tillhörandeochenergibesparingardessareformer. Storlekengenomföra sådanalyckas
U-ländemavadtill änuppgårochiuppskattasföroreningsskador kanreduktioner merpengarav

strategi skall Hursådan ut.hurfrågorna därföravgörande äri bistånd. seDetotalt enmottar
och sininstitutionersinabyggateknik kan u-ländernatillhandahålla Huri-ländemakan upp

teknik påanvändaoch ettså kanadministrativa kompetens emotochtekniska taatt man
sätteffektivt
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Figur 3.7 Energiintensitetens utveckling tiden: Ett typiskt förlopp.över
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Hur den optimala det lägenergisamhälletvägen moderna ut hjälp sofistikeradeMedmotser av
makroekonomiska modeller olika samhällen och samspelet länderna emellan, försökerav av
forskarna kartlägga sambanden mellan reduktioner koldioxidutsläppen och reduktioner iav
BNP.

Tillgängliga studier från olika länder visar marginalkostnadema för reduktioner utsläppenatt av
har varit stigande. Många studier visar erforderligaden koldioxidavgiften och kostnaden iatt
form minskad stiger kraftigtBNP vid ökande reduktionsgrader. Resultaten dock starktärav
beroende förutsättningarna, så det avgörande hur intäkterna koldioxidavgiftenårt.exav av

intäkternaanvänds. Om tillanvänds arbetsgivaravgiftenreducera istället för reduceraatt att
budgetunderskottet eller inkomstskatten blir samhällsekonomiskaden kostnaden enligt studieen

USA:s naturvårdsverk EPA betydligt lägre. BNP-förlustema ocksåreduceras betydligtav om
räknar vinster i form förbättrad hälsa följer eftersomutsläppsreduktioner,man av mm som av

utsläppen svavel och andra hälso- miljöfarligaoch minskar iämnen takt medav
koldioxidutsläppen. kompenserandeDessa vinster räknas vanligtvis inte i modellresultaten,

finns tilläggsresultat, ibl.a. norska modellberäkningama.demen som

En väsentlig fråga vi kan iär den tekniska utvecklingen insatsergenvägar förtaom genom
utveckling introduktionoch teknik. Frågan återstår hur förhindrakan attav ny man
besparingarna tillleder ökad konsumtion och ökad energianvändning. Energin blir i realiteten
billigare mindrenär behöver den för utföra aktivitet tidigare. energinJa,attman av samma som

intehar bara blivit billigare, realintäktema har också följdökat åtgärderna, eftersomsom en av
energikostnaderna producerad blivitenhet har lägre. aktualiserar fråganDetta hurper man
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inteenergianvändning. Omökadmotverkaåtgärder kanfinanspolitiska och andra engenom
verka.energianvändningdrivkrafterna för ökad attfortsätterdetta sker

Diskussion

mått. kanDettaenergiintensitetenvikt vidrefereras läggs somI storrapporten ovansom
godtyckligavseenden pararneter.i vissadetu-länderna ärSärskilt gällervadkritiseras. en

ofta svåroch BNP ärBNP attenergianvändningen ochmellanEnergiintensiteten kvotenär
utanför detliggerekonomindeleftersomiriktigt u-ländemamäta storen av

iförsdiskussionen rapportendocki åtankeMed detta ärmarknadsekonomiska somsystemet.
Möjlighetenvärdefull.energianvändningentillkopplingenochutvecklingenekonomiskadenom

pekarockså Rapportenårhindren stora.u-ländemaenergieffektiviseringar i ärtill stora, men
utrustningtekniskfackkompetens,styrmedel,institutioner,adekvataskapapå viktenhär attav

arbete.långsiktigtunderhåll. ärDettaför drift ochrutiner ettoch

förasmåsteenergiutvecklingenpåverkatfaktorerekonomiskavilkaDiskussionen somom
energiutvecklingenfördrivkrafternavilkafråganinteegentligenbesvararvidare. Rapporten om

viktigaindustrialiseringenochurbaniseringenpekar somu-ländemaFör rapporten utär.
tekniskpåpekarkraft.pådrivande Rapporten attbefolkningsökningen enfaktorer och som en

vinstentilllederoftai praktiken attden omsättsenergieffektiviseringar närpotential för
flerpåberorenergikonsumtion. Det attökadomintetgörsheltvissa falloch ireduceras av en

ochkapacitetmed högreofta ocksåtvättmaskinerkylskåp,TV,energikrävande varor som
iocksåpåpekas attökar. Det rapporteninkomstenefterfrågas närbilresortjänster som

förhindraråtgärderandramedi handmåste hand typer eneffektiviseringsåtgärder somav
skattehöjningarväsentligt problem.äråstadkommasskalldetta ettutveckling. Hursådan

genomföra.svårtmycketpolitiskt attdrivmedel kanbränslen och vara

ivanligtvilketstyrmedel, ärendakoldioxidskattanvändskostnaderuppskattningenVid somav
också börstyrmedelochandra åtgärderdock hävdaskanmodeller. Det attmakroekonomiska

institutionellalagstiftning,styrmedelSådana äruppnås.skalleffektenförvidtas störstaatt
kostnadendärförkanenda styrmedletkoldioxidskatt ärberäkningar därVidåtgärder etc.

styrmedel ärkombinationervilkadiskussionframtida somEnöverskattas. omkomma omatt
angelägen.bäst är

strategi förtillvidare bidraoch kandiskuterashärväcksfrågorde enväsentligtärDet att som
tilloch vändasi i-ländemaenergianvändning kan brytasökad enmedutvecklingnuvarandehur

drägligalevnadsstandard,förhöjdhurfrågancentraladenu-ländema ärminskning. enFör
åstadkommas utan attekonomisk utveckling skall kunnalevnadsförhållanden och en

förunderlagtjänabörRapportenalltför snabbt.alltför mycket och somökarkoldioxidutsläppen
diskussion.sådanen

konsumtionsmönsterLivsstil och3.7

blocken, Väst-dei någotdelen tretill övervägandeutvecklasteknikochLivssstil etableras av
imönsterdel restentillföljer dockUtvecklingen avUSA och Japan. stor sammaEuropa,

Sydostasien ochimegastädemaiuppståtttrañkproblemså harvärlden, t.ex. samma
konsumtionsmönsterÖsteuropa tenderarSåväl u-länder sammaLatinamerika. att anammasom

ochmiljöproblemökadeinnebärdettablockenindustrialiserade äventeknik deoch tre omsom
nationelltenbartiintedärför ettSverige kaniUtvecklingenenergiförbrukning. sesökad t.ex.
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perspektiv hänsyn måste till spridningseffektema.utan Dettas är väsentligt belysa hur sådanatt
spridning teknik livsstiloch sker beskriva konsekvenserna för klimatområdet.av samt

Föregående avsnitt beskrev drivkrafter och energiutveckling samhällsekonomisktettur
perspektiv. I detta avsnitt behandlas fråga på och individnivå mellan länder,samma samtgrupp

sociologiskt perspektiv.ett Spridningen livsstilar och konsumtionsmönsterur betydelsemedav
för energianvändningen står i fokus. Detta gäller såväl spridningen inom länder mellansom
länder och u-länder.

frågorDessa har delegationens uppdrag analyserats i Anna-Lisa Lindén,rapporten av
Livsstil och konsumtionsmönster drivkrafter och motkrajier i energianvändning. Rapporten-
sammanfattas i nedanstående avsnitt.

Rapporten Livsstil och konsumrionsmönster drivkrafter och motkrañer i e-

Utvecklingen det moderna konsumtionssamhället idag i i-världen och i vissaav delarsom ser
u-ländemas storstäder är viktigastede faktorerna för den ökande globalaav en av

energianvändningen. För utveckling konsumtionssamhälle krävsett antal grundläggandeav ett
förutsättningar. En alldeles avgörande sådan faktor är urbanisering, dvs inflyttning tillen en
städerna. Med växande stadsbefolkning följer allt större andel hushållenen att kommeren attav

självhushållnings-lämna eller bytesekonomi till förmån för penningekonomi.en en

andra förutsättningEn för konsumtionssamhälle är det finnsett individer kanatt en grupp som
bli konsumenter. Denna bör dessutom tydlig och synlig samhållsgrupp så degrupp vara en att

bli förebilderkan och stilbildare för andra samhällsgrupper. Denna kangrupp vara en
ekonomiskt priviligierad överklass, kulturell åldersgrupp, etnisk ellermänen grupp, grupp,
kvinnor. I analyseras spridningsprocesserrapporten mellan flera dessaav grupper.

illustreraFör utvecklingenatt konsumtionssamhälle och denmot ett därmed ökade
energiförbrukningen i i-ländema har bilen valts exempel. En viktig förutsättning försom
uppkomsten massbilismen befolkningstillväxtenär i städerna. När bilismen utveckladesav i

länderEuropas vid sekelskiftet låg urbanisexingsgraden kring 30%, dvs tredjedelca en av
befolkningen bodde i tätorter. SverigesFör lågdel denna andel 20%.ca

Utvecklingen kan illustreras den ökade rörligheten, tabell 3.3. Den dagliga genomsnittligaav se
förflyttningen fordonmed har frånökat 40 till 40 000 dygn på 130 år.meter meter per
Ökningen har varit störst de sista 50 åren i takt med bilismens utveckling. Personbilen svarar
idag för 65% persontransportema.ca av

Bilen har ökat människors handlingsfrihet och geografiska räckvidd. Bilen borde leda till en
effektivisering hushållens resande innebär tid för andra ändamål.av att Svenskasom man sparar
undersökningar har dock visat istället väljer behålla restiden ochatt öka reslängden,attman

byta bostad, bytaatt arbetsplats, byta inköpsstället.ex. eller ändra fritidsvanor.genom Man
övergår från lokalt bundet beteendemönster tillett geografiskt flexibelt beteendemönster.ett

delDen resandet ökar snabbast fritidsresandet,är det står idag för hälftenav översom av
reselängden i Sverige.

slutsatsEn drar analysen bilar förändradeochrapporten transportmönster tidsvinsterårav av att
effektivitetsvinsteroch slag konsumtion ersätts med konsumtionett hör tillav annan som

fritidens och behov. Detta tycks generellt drag för många slag konsumtion.ettvanor vara av
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Tabell 3.3 Den befolkningens genomsnittliga reslängd dag fordonmed ivuxna per
Sverige, 1850-1980.

Tidpunkt iReslängd meter

1850 40

1870 200

1890 350

1910 900

1930 3 000

1960 20 000

1980 40 000

VilhelmssonKälla: 1988

Soridning konsumtionsmönster och livsstilar från i-land till u-landav

tabell 3.4I folkmängd, urbaniseringsgrad och capitapresenteras BNP i Världsdelarregioner.per
kanMan konstatera Afrika och Asien båda har den lägsta urbansieringsgradenatt och den

högsta folkmängden bland världsdelarna. Variationen mellan länderna inom världsdelarna är
mycket stor.

kan konstaterasDet urbaniseringsprocessen i är avslutad iatt västvärlden. Alltsedanstort sett
50-talet har inflyttningen till städerna varit kraftigdäremot i u-ländema. Antalet människor som
kommer flytta in till många gångerstäderna är störreatt än det någonsin varit. Enligt FNav
gjorda beräkningar räknar inom femtioårsperiodmed bor 75% världensattman en av
befolkning i vilket jämförasstäder, kan 43%.med dagens I konsumtionsperspektiv kanett man
därför konstatera mängden potentiella konsumenter kommer mångfaldigas, vilketatt att ger
underlag för mycket varumarknad.storen

En förutsättning för konsumtionssamhället är utveckling fleradär allt människor kanannan en
delta på marknaden. land behövs inte bara inkomstutvecklingI ocksåett utanen en
inkomstspridning detgör möjligt för fleraallt tjänster.och så kalladekonsumera Isom att varor
nic-länder Newly Industrialised Countries, Thailand m.fl.,Sydkorea, Taiwan, har bådadessa
faktorer spelat roll för den ekonomiska måstestor utvecklingen. Man sammanfattningsvis
konstatera flestade länder under utveckling befolkning,haratt mycket mycketstoren en ung
befolkning och konsumtionsinriktning bär tecken på ha i-ländemastydliga atten som
konsumtionsinriktning konsumtionsnivåoch förebild. finns här tydligtDet problem.ettsom

många gångerDen ohejdade konsumtionsutveckling, energiförbrukning ochmed stor
miljöförstöring i spåren, dominerat och fortfarande dominerar i i-lândema tenderar attsom
spridas till u-länderna. sker samtidigtDetta åtminstone på sinai i-ländema, håll,som man
kommit tillrätta med de värsta och börjat första för ändra inriktning.deavartema stegen attta

förändringEn konsumtionsinriktning och livsstil västvärldens i-länderi skulleav genom
spridning via media på effektivt tillsätt leda kursändring samtidigtglobalett en om en
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slagdettaunderlättades. Det äru-ländemakonsumtionsinriktning iförändrad avgenom
konsumtionsnivä.sinutvecklati-världenlivsstilkonsumtion ochspridningsprocesser av

1990.Världsdelarregioner,capita i olikaBNPochUrbaniseringsgrad3.4Tabell per

capitaBNPUrbaniseringsgradBefolkningVärldsdelregion per
USDmiljoner

61029677Afrika

1580313155Asien

2090074280Nordamerika

19907045 lLatinamerika

1292074502Europa

66292USSR -
l 12807 l27Oceanien

1991.ReferencePopulation Bureau,Källa:

företeelse.harden kunskapbeteendeoch ärattityderför människorsGrundläggande om enman
såeffektivt kansättsprida kunskaprättkaninte så enkelt bara ettdock manDet är att man

förstärka redanlättareriktning.miljövänlig Det äribeteende attmänniskorsändra en
kunskaptillföra änlivsstilarochhandlingsmönster attattittyder, beteenden,existerande genom

miljöanpassadfå till ståndförutbildninginformation ochEnbart attändra dem. en meraatt
till resultat.ledertid innan denlånglivsstilkonsumtion och är tarsomen process

i det detfinnsuppträda.inte T.ex.och börmänniskor börför hursamhälle harVarje normer
ovanligti Sverigedet äravläsas ikanförlevnadssättet respekt attsvenska naturen somen

arbeta medmodellkonsumtionsvanor kan attNormstymingiskräpkasta vara ennaturen.att av
Förutsättningarna ärbeteende.attityder ochändramänniskor i samhällefåför attettatt

de hardvssamhället,förankring i atttill harvillbeteendenemellertid deatt enuppmanaman
omställningMotkraftema ökar störremänniskor.hosvanliga och finns kvarvarit avgrupper

förändringen kräver.vardagslivhandlingar ochav

lederbeteendeavvikande99h lagar därreglermänniskors beteende sker ettStyrning genomav
uppfattassanktionemamåstesamhällelig effektfåsanktion.form För somnågontill att enav

beteendet ändras.tillledaför de skallmänniskorantal attförtillräckligt kännbara attstortett
förbetydelsefullauppfattasså deÄven utformade ettmästeekonomiska styrmedel att somvara

meduteblir eller ersättskonsumtiontillmänniskor för ledaantal attatt en varaavstort
ekonomiskaochregelstymingdet gällermotkrafteroch närkonsumtion. Drivkrafteralternativ

sidanå andrakännbarhet,sanktionemassidanåmedförbundnadärförstyrmedel näraär ena
konsumtionsmöjligheter.alternativapåtillgången

fallkonsumtionsbeslut. deIhushållensförbetydelsemening harSamhällsplanering i vid stor
ekonomiskaellerreglerharsaknasalternativasamhälleliga argument,transporter nonner,där
Hushållenbeteendeförändringar. ärtillledasvårtbilenfrånför avstå denstyrmedel attatt egna
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i allmänhet beredda till avsevärda uppoffringar för bibehålla uppnådd välfärdsnivå.att en
Möjligheten åstadkomma förändringar i komplicerade handlingsmönster hängeratt medsamman

möjligade alternativ finns tillgängliga och passformen mellan konsumtionsaltemativenattsom
hushålletsoch behov rimligtär stor.

Diskussion

diskussionDen förs i konsumtionssamhället och spridningsprocesser byggerrapportensom om
analys bilismens framväxt. Bilismen å sidan mycket viktig företeelseär ochen av enena

Åtrafiken står för del energiförbrukningen växthusgaser.och utsläppen andrastoren av av
sidan bilismen speciellär företeelse och vidareresultaten kan inte tillöversättas andrautanen
konsumtionsområden. djupareEn analys bör därför inom andra områdengöras även som
vitvaror, elartiklar etc.

betonas urbaniseringensI betydelse för framväxten bilismen ochrapporten av av
konsumtionssamhället i förhållandetDet omvända också bilismensbör diskuteras, dvsstort. och
trafikplaneringens betydelse för bebyggelseutvecklingen. betydde mycket förJämvâgama hur
bebyggelsen kom gestalta sig under slutet 1800-talet. Idag uppbyggandetåratt av av
infrastruktur och storstädemas trañkapparater för framtidabetydelse hur denstorav

Öresundsbronbebyggelsen kommer Exempel på detta är Dennispaketen.ochatt ut.se

Skillnaderna i utveckling mellan och USA framhållas.Europa bör till vissStäderna delär olika
uppbyggda, det framför iär allt USA vi har utvecklingen förortsområden.med utglesadestora

hänger ocksåDetta med bilismens utveckling, i USA finns betydligt fler hushåll medsamman
flera bilar. finnsI Europa tradition samhällsplanering och bättre utbyggden av mer
kollektivtrafik.

diskussionEn ovanstående faktorer föras syftebör med hitta mindrevägaratt mot ettom
transportintensivt samhälle.

Andra för diskussion följande:punkter framöver är

Vilka förändringar åtgärder till förändringeller kan leda individuelladet beteendeten av-

fritidsresandet former inte innebär högKan energiförbrukning och storaenges som-
utsläpp växthusgaserav

Hur kan vardagsbehovet bilåkande minskasav-

Bilen bör jämföras med andra tekniska försystem transporter.-

dilemmatDet framöver hur vi skall påverka utvecklingen så u-ländema inteärstora göratt om
misstag i-världen med utveckling konsumtionssamhälleenergislösande när desamma ettsom av

får till stånd ekonomisk utveckling. Analysen från tillspridningsprocessema u-land ien av
fokuserar problemet på utvecklingen vi väljai i-världen. måsteDvsrapporten

konsumtionsmönster livsstilaroch kan tjäna för övriga delarförebilder världen.som som av
Som led i sådan bör ansträngningar hitta tekniska lösningar ochett göras att systemen process

kan introduceras i i-länderna och samtidigt introduktionen i u-ländema.underlätta Dettasom
skulle innebära energi- och resurssnåla in på tidigtoch kommeratt ettnya varor processer
stadium. vi skallHur kunna påverka livsstilar i tillräckligoch konsumtionsmönster grad är en
utmaning för framtiden.
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ochenergi-omställningenStudier över3.8 av

transportsystemen

förtrafiksystemenför energi- ochforskningsprogramantal studier och varfinns stortDet ett
energi-forskare hanterarocholika myndigheterocholika kompetensdetOftasig. är som

bild hurheltäckandefåsvårttill detleder ärtrañkfrågor. Detta attatt enrespektive aven
medsamhällesiktpå längre Hurkoldioxidutsläppen ettut.för begränsaomställning serseratt

storskaligpåverkarutbränslen Hurfossilaanvändningbegränsad t.ex.mycket enaven
biobränsleAnvändningenenergisituation.ochSveriges totalaelbilarintroduktion avav

sådanproduktion el- och ärtill värmeellerdrivmedelproduktiontill annanantingen enavav
skalltrendbrottväsentligt belysa huri avsnitt 3.5 Det ärtagitshar attfråga ovan.uppsom

dettahur påverkarochsystemskiften behöver görasvilkaDvs.åstadkommas.kunna
tillmöjligheter ochbildövergripandefåfinns därför behovhelhetsbilden. Det att avenav

brist på sådanapå lång sikt. Det ärtrañksystemenenergi- ochomställningeffekter avenav
studier.långsiktigaintegrerade

översikt ochkrävsbehöveröversikt vad görasfåför överinledning och enSom att somenen
på vån uppdragharsammanställning analysochsådangjorts.studier Endeutvärdering somav

Åkerman anställningenstudiersyntesi överSteen och Jonas rapporten avPetergjorts avav
i Sverige.ochenergi- transportsystemen

msrällnitudier öv rnes av

till derasmed hänsynsystemkaraktärstudierochforskningsinsatserstruktureratVi har av
till3.8 koppladfiguraxeln i ärbehandlar. Denförändringar detidsperspektiv och hur stora ena

hållbarbetraktasvad kani linje medliggerstuderadedefrågan systemen somsomom
hur de-finnsovisshetellerosäkerhetavspeglar denGråzoneneller manutveckling omsom

i gråzonen.ingår ocksåVärderingsskillnaderområde.inomutvecklinghållbar ettfinierar

På mångatidsperspektiv.behandlatistudier beskrivasandra axeln kan termerPå den av
lägetgråzonen, dvsunderliggerpunkt motsvarardagslägetområden representeras somav en

utveckling.hållbarinnebärfrågan detpånej ensvaret om

karaktäriserasvilka kani fyragjortsharindelning typer, som:En
riktningsstudier A,typ-

studier B,typkortsiktiga-
C ochframskrivningsstudier typ-

framtidsbildsstudier typ D.-
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Figur 3.8 Olika studier.typer av
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Riktningsstudier, Diskuterar åtgärder förhoppnitngsvisA. leder i riktning hållbartyp motsom en
utveckling. Exempel studier ekonomiska styrmedelutgör där tillämpas och där deras effekt kan

relativt okänd. således inteMan de kommer miljöproblemlösa elleratt inte,vet ettvara om
förefaller förbättring.däremot det troligt åtgärderna leder tillatt en

Kottsiktiga studier, utvecklingarBehandlar i relativtB: kortsiktigt perspektiv, inomtyp ett
ntiljömål.ungefär decennium. tillkan relateras konkretaDessa Om miljöproblemet harett en

dignitet kan dessa konkreta mål endaststörre etappmål.ses som

siltçtFramskrivningsstudier, C: Behandlar längrevägar framskrivningar fråntyp genom
situation. tilldagens Leder viss, utveckling h;ållbar nivå Ofta blir nej.antagen svareten en

Skälet till detta kan vid framskrivningen utveckling gjort antaganden baseratattvara man av en
på vad i dag rimliga förändringar.eller restriktioner lederacceptabla Dessa tillsom anses vara

möjligheterna nå långtgående miljömål Specielltbcgränzsade. brukar efterfråganatt är påatt mer
olika slags energirelaterade tjänster för given extrapolationer. De vägaroch utgöratas som
skisseras blir variationer businesssmärre usual-stcenario. pålagda restriktionemaDeettav as
kan individersäven sammanhänga med föreställningsvärldar eller vilka kansynsätt, vara
omedvetna.

Framtidsbildsstudier, Utgår normativt nå hållbartD: från samhället skalltyp t.ex. ettatt
tillstånd diskuteraroch nå det. .studier formulerar framtidsbilder.vägar Denna kategoriatt av

utgå frånDessa brukar backcasting-perspektiv, utgår från mål ochdvsett ettatt man
baklänges arbetar sig fram till situation.dagens fra-.mtida tillstånd explicitValet är normativtav

utgår från någon situation där koldioxidutsläppen hållbarär nivå.att t.ex.genom man en
då formuleraMan kan scenarier eller framtidsbilder för beskriva sådanthur samhälleatt ett
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hurför bedömaunderlagsig. kankan gestalta Dessa utgöra attsamhällssektoreller etten
nå.framtidsbilden-ema kanintressantointressant attvara

utnyttjadeavspeglarstudierpå olikabeteckningarna depåpekasbörDet typernaatt av
måste inte såi figuren Detinplaceradestudiernas resultatsamtidigt ärangreppssätt, varasom

framtidsbildsstudier ligger ii figuren ochi område Cframskrivningsstudier hamnar attatt
hållbarpåförefaller berofallet.så oftast Deterfarenhet dock är attområde Vår ärD. att en

belysasvåradessaicke-marginella förändringar och år attutveckling innebär att genom
framslqivningsstudier.

kortsiktigaellerriktningsstudier Atypkaraktärengjorts hittillsstudier ärflestaDe avsom
miljömål.kunskapsområden ochbåde vad gäller berördaavgränsade,och destudier ärtyp B

utsträckninglitende i mycketbrist hos dem ärbidra med delkunskaper. Enkan attDe
kombineras.styrmedel Iflera olikatroligen uppstår dåsynergieffekterdebehandlar som

till förpraktiken måsteimånga olika åtgärdergrunder kangodadetsynnerhet attantassom
smårelativtriktningsstudiemaflestabehandlar detillräcklig effekt.få Dessutomatt av

icke-marginelladåblir desammamekanismemasjälvklartinte allsförändringar. ärDet att
liggerstudiers resultatdå uppträda.tröskeleffekter kan DessaOlikablir aktuella.förändringar

också deoklarttillstånd.hållbart Det ärkallasskulle kunnai vadinte närheten ett omav som
sådant mål.nåutveckling föriinledandeskulle duga ettattsteg ensom

framtidsbildsstudier och Cstudierlångsiktiga DBeträffande typtypav ---
tekniskt-oftaförstnämnda harurskiljas.perspektiv Detvå olikaframskrivningsstudier kan en

perspektiv.nationalekonomisktfrämstutgångspunkt. andra harnaturvetenskaplig De ett

sekretariatet förenergiområdet vidframtidsbildsstudier inomgenomfördesTidigare
vidvillkor,studier människanstvärvetenskapligavid förframtidsstudier och centrum av

bilenprojektför tvärvetenskapvidpågåruniversitet. närvarande ettFörGöteborgs centrum om
Institutionen förbedrivits vidtidunder långEnergiframtidsstudier hari samhället.dess rolloch

forskningsanstalt Foa.och försvaretsuniversitet IMESenergisystem vid Lundsmiljö- och
nätverkensutveckling dehållbarstudieframtidsstudier utförsförInstitutetInom nyaavaven

samhälle.

är:omställning energi- ochför transportsystemenfunnit relevantastudierDe mest avensom
Norden-1993, Miljö och energi iklara miljömålen Johansson,transportsektornKan

miljöanpassat1992,Arbejdsrapporter, EttSeminar-2010. Nordiskeför ärenergiscenarier og
miljöanpassatnaturvårdsverk, 1989, Ettenergiverk och StatensStatensenergisystem

forStrategiesTransportforskningsberedningen, 1990, Robust systemsenergytransportsystem -
framtidsbilderTvå20101992, SverigeControl Larsson, transporterC0, Emission samt av-

från olikakunskaperintegrerat1992. dem har dockoch miljö Boverket Ingen avm
klimatfrågan lösas.kanstrategi för hurgår formuleradetområden på sådant sätt attattett en

i två delar,delasnås börtillstånd skall kunnaframtida hållbaraDiskussionen hur ettom
framtida tillstånd.nåförändringsprocesser, dvs vägarförframtida tillstånd och attförunderlag

finns i vissförändringsprocesserfigur Kunskapersammanfattas medkanKunskapsläget om
vilka förändringar be-inomintervallDock destudier och äri A B.utsträckning, typt.ex. av

miljömål.långtgåendeför nåunderlagförofta förhandlas snäva attatt merge
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Figur 3.9 Tillgång på underlag för framtidsbildsstudier
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Lösningar på klimatfrågan kommer innebära relativt förändringar vilket inteatt stora
nödvändigtvis behöver innebära uppoffringar. För finna goda alternativ behövsstora att
samordnade insatser på många olika områden. handlarDet analyser möjligheter påom av
många olika plan och kombinationer dem. Det kan gälla utnyttjande befintligaett annatav av

eller utveckling teknik och Institutionersystem och aktörer och derassystem.av ny nya
systemkulturer behöver då beaktas. förståelse förEn förändringsmekanismer i samhället, t.ex.
effekter styrmedel eller kunskaper individers beteendemönster och livsstilar kanav om ge nya
alternativ. Forskningsinsatser syftar till kunskaperna på olika viktiga områdensyntesersom av
behövs också.

finns relativtDet studier hur nåkan långtgående miljömål. flestaDe studierom tarman mer
delfrågor ocheller har begränsade mål. studier liggerDe beskrivanärmast vadupp attsom

hållbara tillstånd kan innebära framtidsbilder iär typ den klassificeringD utnyttjats. Detsom
finns långsiktigaäven andra studier de år vad kommer hända,attmen mer en prognos av som
givet vissa åtgärder och händelser, beskrivningän vad behövsantagna och hur vägenen av som
dit kan kanDe karaktäriseras framskrivningsstudierut. av C och begränsadese typsom ger
kunskaper vad gäller omfattande omställningsmål.mer

övergripandeDe studier av C finnsoch D har i huvudsak tekniskt ellertyp ettsom
ekonomiskt perspektiv. tekniskaDe leder oftast till inte analyserar de sociotekniskaatt man
förutsättningarna för den teknik föreslår ska olika aktöreratt accepterasnya man av
energitjänstproducenter, konsumenter Riskenetc. här inteär några begränsningaratt man ser -

tekniska vad vilkaän gäller framtida tillstånd möjliga.annat ekonomiskaär De leder isom-
många fall till människors preferenser för givna. innebärDettaatt onödigtarman en
begränsning vilka tillstånd möjliga, eftersom inte hänsyn tilltarav attman ser som man om
omgivningen i vid mening annorlunda, så ocksåär kan preferensema helt annorlundavara- -

de grundläggande behoven och värderingarna ändrats.utan att
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gällerofullständig. Detförändringsprocessen samhället äricke-marginellaKunskaperna om
betydelsesociotekniska samtochlivsstilar, aktörer systemsochbeteendemönsterindividersbl.a.

teknologi.utveckling av

såhelhetssynviktigt hadet attdärförbli berörda och ärsamhällsområden behöverMånga en
vilkasynergieffekter,identifieradågår ävenområden beaktas. Detolikamellan attsambanden

områden.på olikamellan åtgärderföreliggakan

inomdelkunskapemaförövergripandebehövs attdet systemsynslutsats ärRapportens att en
formuleringenvidbådegällerklimatfrågan. Dettanågot för lösaskall betydaolika områden att

stånd.tillskall kommaförändringarnahurför analyserframtida tillstånd ochintressanta avav

sionDi

studier. görautförda Förstrukturering attframför alltrelaterade görDen rapporten avenovan
framöveruppgiftviktigomfattande arbete. Det är attbetydligtkrävs ett ensyntes meren

till.refererarframtidsbildsstudierinitiera den rapportentyp somav

framtidsbildsstudier.framskrivningsstudier ochförhållandet mellandiskussionför ärämneEtt
tillvägledningoperativa, deblirstyrkan deFramskrivningsstudiema har den att ger enmer

Samtidigt finnssituation.utgår från dagensdeeftersomförändringsprocessiförstade stegen en
förändringar ochicke-marginellapekasvårtde haribetonassvagheten attrapporten attsom

vision ärpekardefinns riskenframtidsbildsstudiema utattbli statiska. somtenderar Hos enatt
handlande.förvägledningtillräckligdärför inteverklighet ochtillsvår koppla dagens geratt

dit ochmålbilden. Vägenochtillståndnuvarandemellankopplingendärförviktig faktor ärEn
iNågra elementdiskussion.fortsattförviktigt ämneförändringsprocessen enärsjälva ett en

följande:förändringsprocess ärsådan
teknikutvecklingvillkor för-

styrmedelekonomiska-
livsstilochbeteendemönsterindividens-
förändringsamhällsstrukturensden fysiska-

egentligendetVad ärutifrånproblematiserabehov rapporten. somfinns vidare attDet ett av
motkrafterhinder ochförändringarna Vilkanödvändigadesvårt genomföradet ärgör attatt

tydligare.beskrivasbörisamhället Tröghetenifinns systemet

strategiSverigesaspekter påInternationella3.9

klimatfrågan.iharochUSA Japanstrategier EU,vilkabeskrivs kortfattatNedan som

nivå till år1990 årsstabiliserasskallkoldioxidutsläppenministerråd 1990beslutade1511:5 att
genomföra dettaförstrategitillförslagfram attEU-kommissionen1992 lade2000. ettVåren

Strateginenergikällor.andrainföraenergieffektiviteten ochefterfrågan, ökaminskaattgenom
förskattelättnaderdessutomenergikoldioxidskatt samtoch främst införandetinnebar först av en

förochSAVE attenergihushållningsprogram ettdrivmedel,biobränslebaserade programett
inte kunnatdockharManALTENER.energikällorförnyelsebara omfrämja enas

meddettavillkorades1992Rio-konferensenInförenergikoldioxidskatt.genomförandet av en
politiken liksomtransportområdet ärsådan skatt. Inominföraoch skulleJapanockså USA enatt
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dels storskaligaminska utsläppen,målpå håll i världen motsägelsefull med delsandra att
påsatsningar utbyggnad bl.a. vägnätet.av

klimatforskningpå grundläggandeforskninggäller och utveckling EUVad satsar stora summor
s.k. Iherrmie-detramforskningsprogrammet. IChange-forskning inomGlobal det 4:e

energianvändningrationellområden:följande fyra6,3 miljarder kr inomEUprogrammet satsar
avfall,bioenergi ochenergikällorförnyelsebarainom industrier, byggnader och transporter; som

miljövänliginkluderarvindkraft geotermisk energi; fasta bränslensolenergi, och som
kolanvändning; olja och gas.

Action Plan.Change årClimate DenClinton hösten 1993 sinoffentliggjorde presidentL155I
nivå 2000.års till årtill 1990tillbakaväxthusgaserutarbetad för reducera nettoutsläppenatt av

tid. skalldenna Dettafossilbränslen öka underkoldioxid frånplanen emissionemaI antas av
minskade mestanutsläpp.koldioxidsänkorskogsvårdsåtgärderdock uppvägas samt avgerav som

1990ernissionerna.hålla påförytterligare åtgärderplanen framhålls också det behövsI attatt
tvingande. därförinte Duetfrivillighet och ärärårs nivå efter år 2000. Planen bygger mycket

energiskattinföraursprungliga förslagetmålet.kommer klara Detosäkert den att enatt omom
iröstades kongressen.ner

tillfossilbaseratenergipolitik frånskifte iinnebär inget fundamentalt USA:sPlanen systemett
radenergikällor och iförnyelsebaraVisserligen premierasalternativa energikällor. naturgas en

systemskifte. Iskall våga talatillräckligt föråtgärdsprogrammen, inte ettatt ommanmenav
förnyelsebaraenergieffektivitet ochfick områdenaforskningsbudgetenergidepartementets

kärnkraft fick sänkta.ochkraftigt höjda medan kolenergikällor anslag

Administrationeni plan före 1994 års slut.långsiktiga strategi planerasUSA:s presenterasatt en
miljövänlig ochständig förbättradtill ströminrikta långtidspolicynvill attmot att en avse

sådanForskning utveckling teknikochpå marknaden.effektiv teknik finns tillgänglig av
forskningsområdenNågraområde i längre perspektiv.viktigtidentifieras också ettett somsom

ochgasturbinsystem,bioenergisystem, avancerade vätgassystempioriterassärskilt bör är:
energi.och geotermiskvindkraft, solcellerenergikällorförnyelsebara som

växthuseffekten från sig regering1990 åtogför hejda Japansaktionsprogram attI Japans att
förocksåår 2000. Ansträngningar skallcapita fr.o.m. görasstabilisera koldioxidutsläppen per

utvecklandet teknik bl.a.koldioxidutsläppenstabilisera totaladeatt genom av ny
införteknik fångaandra energikällor liksomochteknologi för använda sol, vätgas attatt nya

skall öka.dikväveoxid inteoch andra växthusgaserkoldioxid. Utsläppenoch fixera metan,av
inkluderar flestadelistainnehållerAktionsprogrammet 1990-2010,perioden dettäcker en som

områden i samhällslivet.

ochforskningsomfattande1993industri startadeoch handelsdepartement MITlJapans ett -
Målsättningen ärSunshinemiljöteknik, Program.utvecklingsprogram för energi- Theoch New

samtidigt lösertillväxthållbarfrämja utvecklingen teknologi för skapaatt som manatt enav ny
miljöfrågor.energi- och

föregentlig strateginågonharUSASammanfattningsvis varken ellerkan konstateras EU attatt
siginriktar påteknikorienterad,strateginlångsiktigt hejda växthuseffekten. japanska ärDen man

påi frontlinjensamtidigt liggaochutvecklingen teknologi lösa problemenatt genom av ny
strategiskt viktiga områden.
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Intematignella förutsättningar för Sveriges agerande

Bl.a. följande förutsättningar föravgörande Sveriges i klimatfrågan.är agerande

internationella handeln. intemationaliseringen inteDen Genom handeln kan enskilt landettav
Sverige genomföra alla ovanstående förändringar enskilt för vissa beroendeärutansom av

andra länders agerande.

för genomföraKostnaderna de mål skissats kraftigt beroende på vilkaär underatt som ovan
förutsättningar och vilket de genomförs. Bland den ekonomiska politikenssätt ärannat
utformning för huruvidaavgörande lyckas nå målen.man

För de globala målen skall kunna nås det nödvändigt inte tillräckligt genomföraäratt attmen
förändringar i OECD-ländema. Etableringen teknik förändringar måsteoch strukturellaav ny

Öst-statema.också spridas till U-ländema och aktiva insatserDetta kan göras genom men
också vid utveckling teknik ihar den globala marknaden åtanke.attgenom man av ny

Utveckling teknik måste till del internationellt. Sverigeoch ske börsystem storav nya ny
på vissa områden där vi har kunnande och naturliga förutsättningar och där insättasatsa ett

utvecklingsresurser. Exempel sådana strategiskt viktiga områden biobränslen,är
energisnåla byggnader och transporttekniktransportsystem.

3.10 Styrmedel

i h koldioxidEn katter vi irt rr

ekonomiskaGenerella styrmedel koldioxidskatt överförbara föreller utsläppsrättersom
koldioxid diskuteratshar intensivt både internationellt i Sverige. Sådana ekonomiskaoch
styrmedel incitament till kostnadseffektiva utsläppsreduktioner och innebär starkger en
stimulans till teknisk utveckling. fördelar frågasärskilt påtagliga detDessa är när är attom
påverka många olika åtgärdsmöjligheter skiftarslags aktörer och åtgärdskostnadervars
väsentligt.

analyser gjorts ekonomiskaDe med globala modeller pekar skatten på fossilamot attsom
bränslen måste höjas koldioxidutsläppen minskasväsentligt för skall kunna på lång sikt. Detatt
första skulle i många subventioner prissättabehöva länder slopa och ochärsteg tas attsom

på speglar de direkta kostnaderna för tillhandahålla energin. fårvärme sätt Manett attsom
räkna med energiprisema får höjas stegvis för omställningskostnadema inte bli förskallatt att
stora.

Energi- och koldioxidskatter bidrar till inkomster. höjs kanOm dessa skatter andrastatens
skatter tid möjligheterna till sådan skatteväxling kommitsänkas. Under har attsenare en
diskuteras i många länder. idé förts fram höja på energi ochDen är skattenattsom

minska i första arbetskraft för därigenom minskaoch den handnaturresurser att att
belastningen på miljön. Många skatteväxlingens förespråkare hoppas kunna ökaävenav
sysselsättningen sådan omläggning.genom en
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kompletterasbehövermen

bristande konkurrens ochi vissa avseendentransportmarknaderna kännetecknasEnergi- och av
till dem använder bränsle ochsnedvrider prissignalemainstitutionella förhållanden somsomav

uteblir därför ofta de kan lönsammai energisparandedrivmedel. Investeringar atttrots vara mer
oftastförklaringar brukar nämnas är:investeringar i produktionsskapacitet. Deän somny

dåligaindustrin serviceföretagen hari viss mån den lätta ochHushållen och även -- -
förför varje enskilt hushållenergi. Kostnadenmöjligheternakunskaper attatt sparaom

sig i tid och direkta utlägg.informera kan hög,vara

möjligheter låna och mycketolikaindustriföretag energiproducenter harHushåll, och att-
hafttraditionellt lägreEnergiproducenter haravkastningskrav sina investeringar.olika

påskillnaden berorindustriföretag. delsina investeringar Enavkastningskrav på än t.ex. av
differensen. Mångaförklarar dock inte helainvesteringarna olika riskabla. Detäratt

återbetalningmycket snabbdärtill på hushållen har kravundersökningar tyder att av
investeringar i energieffektivisering.

vidare sänkaenergi måste sparandet kunnamotiveradskallkonsumentFör attatt vara sparaen
iblanddebiteras värmekostnadenalltid fallet. hyreshusenergikostnader. Så inte Ihans är som en

förden enskilde hyresgästen. Taxorkonsumerasoberoende hur mycketdel hyran avav somav
rättvisandekostnader sätt.återspeglar inte alltid producenternasoch värme ett

till användersnedvrider prissignalema demför tjänstebilar arbetsresorSkattereglerna och som
inslagmedomständigheter måste räknadrivmedel. På grund dessa ett stort av meramanav

ekonomiska styrmedlen.till de generelladirekta åtgärder komplementsom

på underlätta beslutlämplig information ellerhushåll företag med sättförse ochAtt annat om
förEnergimärkning kan utnyttjasstyrmedel.energieffektivisering kan verksamtt.ex. ettvara

bilar och villapannor.liksom förkontorsapparatermånga hushållsapparater och t.ex.typer av
kampanjerenergisparmöjligheter ochkonsulthjälp för kartlägganyckelgrupper, attav

information.andra förasätt överär att

styrningstarkareochenergieffektivitet för fordon, byggnaderförNormer apparatert.ex. enger
svårt frånockså det bedömsaktualiserasinformation. Sådana kan närenbartän normer

energipriser.höja vissafördelningssynpunkt att

energislagutnyttjande förnybara ärenergieffektivisering ochförmånliga lån förBidrag och av
iundanröja effekterna skillnaderutnyttjas förpå kanexempel styrmedel att avsom

har ii Sverige och andra länderenergisparandeolika stöd till prövatsavkastningskrav. De som
syften.haft fördelningspolitiskapraktiken även

former försökabörjat elmarknaderna ochavregleraBåde i USA och har attVästeuropa man
institutionella förhållandenmarknadsregler och andraSådana förändringaröka konkurrensen. av

integrationochklimatsynpunkt. ökad konkurrenspositiva negativa från Enellerkan en avvara
bidrar till ökadelpriserna.därmed sänka Dettaolika minska kostnaderna ochelnät kan

lättare församtidigt detFörändringar kan göraelanvändning därmed till ökade utsläpp.och nya
produktion och värme.sig underlättaaktörer etablera ochatt avgemensam

i järnvägar,investeringarna vägar,bostadsområden liksomindustri- ochPlaneringen avav nya
beroende hur deväxthusgasutsläpptill minskadeliknande bidra ökade ellerhamnar och kan

investeringsnlaneringenplaneringen och ärfysiskaprinciper denutformas. motDe styrsom
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Investeringar i miljövänlig kollektivtrafikbakgrund viktiga från miljösynpunkt. bl.a.denna är
väsentliga.

i jordbruk. näringarMetoderna skogsbruk och andra behöver anpassas.

emergislagfrämja energieffektivisering utnyttjande förnybara behöverParallellt med ochatt av
jordbrukets förmåga binda kol motverka utsläpp andrasäkra skogens och ochatt avman

växthusgaser koldioxid.än

viktigtDet är att

behålla skogsmarken så intakt möjligtsom-

motverka försurning skogsskadoroch-

irisken för införande och åtgärder skogsbruket.begränsa ökade utsläpp vid metoderav nya

tilljordbruket viktigt fullfölja halveringen ochdet kvåveutsläppenInom är vattenatt av
utformning minskaavgången ammoniak. åtgärder lämpligbegränsa kan med ävenDessaav

avgången dikväveoxid och metan.av

jordbruksmetoderna förändras många skäl. finnsSkogsbruks- och kommer behöva Detatt av
iekonomiska sikt eliminera olika jordbruksprodukterstarka skäl på överskottenatt av

mångfalden jordbrukslandskapet måste Styrmedlenbiologiska i värnas.Västeuropa. Den
riktas injordbruket måste hänsyn till alla dessa aspekter ochskogsbruket ochgentemot ta

uthållighet.

koldioxid bedöms med nuvarande kunskaputsläppen andra växthusgaserDe änantropogena av
förhållandevis Sverige. viktigaste åtgärderna utvinnasmå i De är metanatt urvara

Naturvårdsverket haravfallsdeponier stabila tluorföreningar.och begränsa utsläppenatt av
deponigasuttag. Pånyligen förslagit föreskrift i miljöskyddslagen med krav pågenerellen

organisktsikt enligt efter minska lätt nedbrytbartlängre bör verket mängdensträva attman
behandlingavfall källsortering och avanceraddeponeras och möjliggöra utvecklad avsom en

organiskt avfall.

3. l l Slutsatser

växthuseffekten.koldioxid idag dominerande bidraget till den ökandeUtsläppen det Deav ger
skogsavverkning i tropikemafrämsta fossila 80% ochkällorna användningen bränslenär av

fossila bränslen idag 65% medan20%. I-ländernas bidrag till kolidoxid från ärutsläppen u-av
Ökningen25%.andel till 35% för tiotal år sedan denländernas ökat ettuppemot avvar ca

till 80-90% i u-ländema.fossilbränsleanvändningen sker idag

koldioxidutsläpp.lågaSveriges situation jämfört med andra i-länder, Dettakännetecknas av,
vattenkraftsker medframför vår elproduktion till helt övervägande delenberor allt denatt
olja ochhuvudsakligen fossila bränslen, kol,och kärnkraft. de flesta andra länder användsI

inom industri,koldioxidutsläppen ökar,idag inom transportsektornendastDet ärnaturgas. som
minskat.service 20 åren successivtbostäder och har utsläppen de senaste
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för tidigt sig vilken framtida nivå koldioxidkoncentration iuttalaDet är ännu att om av
atmosfären allvarliga uppstår. påkan störningar Detta beror deaccepteras utan attsom
regionala klimatförändringar förväntas vilka effekter dessa ha ekosystem,kan och kansom
livsmedelsproduktion Utifrån beräkningar utförts inom dock någrade IPCC kanm.m. som
slutsatser dras:

O nivå 750stabilisera koldioxidhalten i atmosfären, på så högFör ävenatt en som ppmv,
nivån,motsvarande tredubbling den förindustriella så krävs de globalanästan attaven

koldioxidutsläppen så småningom väsentligt understiger 1990 års nivå. IPCC:s
referensscenario till ständig ökningför framtida utsläpp IS92a leder en av
koncentrationen.

O stabiliseras på nivå skulle halten iOm de globala utsläppen omedelbart kunde dagens
atmosfären ändå fortsätta år så småningom sigöka i hundra och närmaatt ett par en
fördubbling förindustriella koncentrationen, 550denav ca ppmv.

0 i praktiken omöjlig inomStabilisering nuvarande koncentration, 360En ppmv, synesav
kraftfullaöverskådlig tid. stabilisera koncentrationen på 450 krävsFör att ppmv
förutsätter lågåtgärder. IPCC-scenariet IS92cInte med de lägsta utsläppen somens

förbefolkningstillväxt, låg ekonomisk tillväxt kraftfulla åtgärder begränsaoch att
i nivå 450 550användningen fossila bränslen räcker resulterar mellan ochutan enav

ppmv.

O nivåför på vilkenDet de ackumulerade utsläppen avgörandeär ärsom
fortsätterkoldioxidkoncentrationen stabiliseras. innebär utsläppen ökakan Detta att om

måste förunder period, så minskningen därefter bli i motsvarande grad större, att etten
förmål Stabilisering skall kunna nås.uppsatt

ditolika målen för koncentrationer i atmosfären och de utsläppsprofiler lederDe motsvararsom
innebär i samtliga fallolika alternativa mål för samhällsomställning. sådan omställningEn enen

minskninglångsiktig radikal minskning användningen fossila bränslen. omfattandeEn avav av
till förnyelsebarakoldioxidutsläppen måste innebära såväl energibesparingar övergångsom en

energikällor.

ÖkningenKoldioxidutsläppen capita i i-ländema gånger så i u-länderna.är storaca somper sex
iframöver kommer enligt samstämmiga enbart skeutsläppen nästan attprognoserav u-

innebär sammanfattas i två frågeställningar:ländema. den centrala uppgiften kanDetta att

fossilai-länderna sina så användningen bränslenskall kunna ställa samhällenHur attom av-
radikalt minskar

ekonomiskt utsläppen växthusgaser ökarskall u-länderna kunna utvecklasHur utan att av-
alltför alltför mycketsnabbt och

förändringaromställningen energissystem tid liksomochstora system transport- tar avav som
internationellaattityder konsumtionsmönster. Sverige dessutom beroende denoch är av

både forskning och politiskutvecklingen. utforma långsiktig strategi krävskunnaFör att enen
i från såväl näringsliv allmänhet avgörande.administrativ vilken medverkan ärprocess, som

intensifiera sådan valt belysaKlimatdelegationen har bidrag till att ettett attsom en process
utifrån diskussionen kring dessaUtifrån dessa kunskapsöversikter ochantal centrala punkter.

lyftasföljande slutsatser och frågeställningar fram.kan
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kanproduktion biobränsleråvarupotential förSverige skogenI utgör stor somaven
kol ikoldioxid, dvsförfunktion sänka upptagetfossila bränslen. Skogensersätta avsom

dock sekundär.viss betydelsebiomassan, är änom av

koldioxidreduktionskogsbrånsle störstochenergiskog från åkermarkAnvändning gerav
förspannmålutnyttjandeochenergigrödorockså kostnaderuppvisar lägre änoch av

energiändamål.

eldningsolja.ochkoldå biobränslenkoldioxidreduktion fås ersätterStörst
minskning äventill betydandei principBiobränslepotentialen räcker dock aven

tillkunna kommaskallfrågeställning hur dennaviktig ärbensinanvândningen. En resurs
styrmedelkostnadsbilden ut Vilkainvesteringar och huranvändning. Vilka krävs ser

biomassan Vilka andraanvändningfinns medinföras Vilka konflikterbehöver avannan
nischer förSverige hittakanförstärkas,uppstå Vilken behöverFoUmiljöproblem kan

teknikutvecklingenindustri isvensk

finnspotentialtekniskaocksåpåvisar denbiobränsleanvändningenStudien stora somom
tekniskt möjligt,på dettyder ärenergieffektiviseringar. Resultatenför att genom

minskningtillgänglig teknik förkommersielltbiobränsle ochanvändning avav
frågeställningar ärViktigakoldioxidutsläppen.kraftigt reduceraenergianvändningen, att

potentialtekniskaförfinns dennavilka hinderuppstår ochvilka kostnader attsomsom
övervinnas.kanrealiseras hur deskall kunna samt

skullekoldioxidutsläppenförtillräckligti principtekniska potential ärDenna attstor
potentialenbehålls blirkärnkraftenkämkraftaweckling. Omvidreduceraskunna även en

koldioxidreduktionför större.

oljekrisen 1973.kraftigt sedanenergieffektiviteten ökatharOECD-ländemaI
denbetydligt långsammare änfortfarande,Energiförbrukningen dockökar men nu

betydande.dock JapanOECD-länder ärSkillnaderna mellanekonomiska tillväxten. som
energiförbrukningsåhälftenenergipriser baraharråvaror och högahaft stor peront om

frågeställning hurviktig ärUSA.capita BNP-enhet Eneller somper
följerrealinkomstökningdengenomförasenergieffektiviseringar skulle kunna attutan som

energikonsumtion.ökadtilleffektivitet upphovökad gerav

iföljt i-ländemahittillsGenomenergiförbrukningen snabbt.u-ländema ökarI att man
snabbtkopplad tillurbaniseringindustrialisering ochtillväxt medspåren ekonomiskär en

energieffektivitet änbetydligt lägresamtidigtenergianvändning. U-ländema harökande en
hurenergibesparingar. Frågan ärmöjligheter tillvilketOECD-ländema, stora u-ger
hoppa överutvecklingenioch genvägar attskall kunna bryta mönstretländema ta genom

Viktigaindustrialiseringsprocessen.imiljöförstörandeenergikrävande ochde stegenmest
administrativa kompetensen.tekniska ochinstitutioner och denutvecklandetpunkter är av

också centralainvesteringspolitikfinansiering och ärenergi liksomPrissättningen av
energiproduktionsanläggningar och tungi uppbyggnadenBiståndets rollfaktorer. storaav

i sammanhang.industri analyseras dettabör

ökandeför denavgörandekonsumtionssamhället ärmodernaUtvecklingen detav
beteenden kanmänniskorsochKonsumtionsmönsterenergiförbrukningen. som enses

står tillhandlingsmöjlighetervilkadelsattityder,värderingar ochfunktion dels somavav
särskilt hurpåverkas,beteenden kanattityder ochdiskutera hurväsentligtbuds. Det är att
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individer i i miljövänlig riktning,och hushåll bidra till förändringar beteendetkan större
viktigt fritidsresor.område andelenär och den allt störreett transporterna

Transportområdet framtida utsläppen koldioxid, såvälcentral betydelse förär deav av
vigodstransporter. frågan hur skall kunna vända trendenDen väsentliga ärperson- som av

stadigt fyller.ökande utsläpp och samtidigt tillgodose olika behov transporternasom
Diskussionen måste omfatta möjligheter förändringartill rör transponapparatenssom

fordonsteknik, alternativauppbyggnad och infrastruktur-investeringama, bränslen,ny
förändrade människor.för godstransporter förändrade beteenden hosmönster och

10. Spridning livsstil från i-land till u-land avgörande faktoroch konsumtionsmönster ärav en
för förändring rimligen måsteu-ländemas ökande energianvändning. innebärDetta att en

i i-lånderna. i vi hittaske Följande frågeställningar väsentliga sammanhanget. Kanär
tekniska i i-ländema samtidigt få bredlösningar och kan introduceras ochsystem ensom
spridning i livsstil vårt i i-ländema iu-ländema vi förändra vår och beteendeKan en
riktning u-ländema Vilka aktiva insatser kan försnabbt kan göras attsom anammas av
sprida energisnåla biståndets utformningbeteenden och teknik Kant.ex.genom
urbaniseringen i former decentraliserad ekonomisku-ländema andrata genom en
utveckling landsbygdenav

ll. finns relativt få studier nå långtgående miljömål.Det hur kan Deom man mer
perspektiv.övergripande studier finns i huvudsak tekniskt eller ekonomiskthar Deettsom

sociotekniskatekniska studierna oftast till ofullständigt deleder analyseraratt man
förutsättningarna för teknik föreslås olika aktörer.den skall Deatt accepterassomnya av

givna, vilketekonomiska leder i många fall till människors preferenser föratt tarman
framtida samhällsformer möjliga.leder till onödig begränsning vilkaen av man ser som

fortsatt diskussion utifrån olika utgångspunktema nödvändig.deEn är

icke-marginella förändringsprocesser ofullständig.12. Kunskaperna i samhället Detärom
individers och livsstilar, socioekonomiskagäller bl.a. beteendemönster aktörer och

utvecklingen teknologi och fysiskabetydelse, den samhällsstrukturenssystems av
utbyggnad.

ekonomiska styrmedel Många studier visar13. Koldioxidavgifter det diskuteratsär mest.som
koldioxidskatt därmed koldioxidminskning stiger kostnaden ivid ökande och störreatt

kraftigt. Resultatenform reduktioner i är dock bl.a. starkt beroende hurBNP avav
kan användas samhällsekonomiskaintäkterna används. intäkterna för hålla deHur att

väsentlig frågeställning.kostnaderna fördelar Kanoch samtidigt vinna ärandra enennere
ekonomiskaskatteväxling höjda styrmedeldär koldioxidskatter andra ersätteroch t.ex.

arbetsgivaravgifter sådana fördelarge

kompletteras med14. Generella ekonomiska koldioxidavgifter kan behövastyrmedel som
framtida utvecklingen den fysiskaandra faktorstyrmedel. En väsentlig den ärstyrsom

Exempel på andraplaneringen, bebyggelseplanering i infrastruktur.investeringaroch
förviktiga energimärkning, nyckelgrupper,styrmedel utbildningär normerav

energieffektivitet, bidrag förändringar marknadsregler ochoch förmånliga lån samt av
vilken mixinstitutionella styrmedel och frågorandra förhållanden. Utformningen omav

diskussion.optimal viktigt framtidaär område förär ettsom en
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Svensk klimatrelaterad forskning
Översikt4.1 svensk klirnatrelaterad forskningöver

Klimatdelegationen har kartlagt forskning. sammanfattat isvenskklimatrelaterad Resultatet är
Bilaga

med utgångspunkt i policy emellertidAtt denna sammanställningutforma förslag till häverett en
ingående Klimatnelaterad forskning.analys. forskning inte klart avgränsaddel svenskärmer en av
innefattar såväl satsningar fragestållningaravdirelctDen somårklartinriktademotproblemoch

praktisk och politisk naturvetenskaplig forskningbetydelse, grundläggande inom meteorologi,som
ooeanograñ, terresnisk marinoch ekologi m.tl. vetenskapsomraden, skogs- och
jordbruksforslcning, teknisk forskning och utveckling framför allt gällande energi,
byggnadsverksamhetoch samhällsforslaiing. områden hartransporter Dessasamt storsenare
betydelse for frågeställningar aktualiseras farhågoma framtida klimatförändringar,som av om men
bör endast till klimatforskning. klimanielaterade forskningensdel På grund denen sessom av
karaktär kan ekonomiska sammanställningar pågåendeforskningens omfattning bliden lättav
missvisande, eftersom definitionen innefattasinte entydig. redovisasvad skall tabell 4.1är Iav som
anslagen till klimatrelaterade forskningen.huvuddelarna denav

Tabell 4.1 till klimatrelaterad forskning SverigeAnslag i 199394.

Område miljoner kr

Naturvetenskaplig forskning 43

Energiforsloiing 180

Transportforslcning 52

samhällsvetenskaplig forskning 10ca

Klimatdelegationen genomföra ingående klimatrelateradsådan analys svenskattavser en avmer
forskning under det kommande året 1995 års till regeringen.och iden rapportpresentera

Klimag dringar

Forskning klimatsystemet i omsättningenhur förändringar växthusgaser mellanom avreagerar
lutt, strålningsbalans förhav och de jordens grundläggandeoch förändringar i ärterrestra systemen

bedömning klimatproblemet. öka kunskapen förväntade eller möjligaviktigtDet är atten av om
förändringar analysernederbörd, havsnivâ, stormfrekvens Noggrannatemperatur,av m.m. av
pågående förändringar klimatet utvärderingar förändringar klimatetjorden, liksomav av av

efter sista istiden Forskning kringunder och den också betydelse. dessaproblemär centralav
tillbedrivs del inom för internationella forskningsprogram globaladestor omramen

miljöforändringar Change.benämnts Global Fmvironmentalsom
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BiosphereInternational GeospheresamordnasforskningennaturvetenskapligaDen genom
omfattarförraWCRP. DetResearchClimate Programme,WorldochIGBPProgram,

mellansamspeletfysikaliskadetfokuseratWCRPmedan ärkemiskabiologiska och processer,
SvenskaVetenskapsakademienforskningensamordnasSverigeland.atmosfär, hav och l genom

SIFRSNV,allt NFR,framförFinansiering skerför och WCRP.Nationalkommitté IGBP genom
och NUTEK.

MeteorologiskaSverigesvidhögskoloruniversitet ochhuvudsakligen vid samtForskningen bedrivs
för klirnatdata.harInstitut SMHI,Hydrologiskaoch ansvarsom

orfr thushKällor

klimatförändringarkring konsekvensenforskningsinsarserfinansierarNaturvårdsverket av
följandeUFR-strålning harochFörändra: klimatForskningsprogrammetnordliga ekosystem.

delområden:

växthusgaserAvgång och upptag av-
landekosystemnordligaklimatförändringar påglobalaEffekter av-

nordliga ekosystemUV-B-strälningökadEffekter av-

påverkar dessamänskliga aktivitetertonvikten hurmedflöden växthusgaserForskning avom
projektområdetinomochSkogsekosystemBioenergiIdimat,bedrivs inom NUTEKrs program

Bränsletelarik.

drinldiEffekter v

globalastudierprioriterasUV-B-srrâlrzingochklimatFörändra: avSNVs FoU-programInom
ipopulationerochväxtsarnhällenmiljöförändringars effekter

Fjällomrädet-
Skogsrniljön-

påverkanområdestöd inom dettaSJFRs avser
Jordbruk-
Skogsbruk.-

äçrgifäkrting

tillbidragetkoldioxid det störstaföljande utsläppoch däravfossila bränslenFörbränning geravav
minskaföravgörandedärförutvecklingteknisk är attForskning ochväxthusgaser.utsläpp av

energi ochframför alltalternativ inomframförochfossila bränslenanvändningen attav
bränslenfossilaanvändningenminskningdrastisktrañkonrrädena. enEn avav

liksomproduktionsmönster,konsumtions- ochblandförändring engenomgripande annatav
åtgärder måstesådanastrategier förväljakunnaFörförändring attomfattande transportsystemet.av
väsentligabedömtsområden harFöljandebelysas.optimera dessa sommöjligheterna systematt

besparingareffektivisering-
biobränslen-

energikällor.förnyelsebaraövriga-
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forskning for tillmed relevans klimatfrågan övervägande delen s.k.utgörs av
âtgärdsforslming. Brergiforslmingsprogrammet energirelateradetransportforslcningen ioch den är

utsträckning motiverad klimatfråganmiljöskäl och då inte minst och minskasträvanstor attav av
emissionen koldioxid minskad användning fossila bränslen. finansierar ocksåNUTIXav genom av
forskning gäller kartläggning källor och för växthusgaser inom försänkorsom ramenav
bioenergiforslmingen. finansieras teknisk utvecklingDessutom forskning och gäller ersättningsom

freoner och andra ozonnedbrytande i fall fungerarmånga även växthusgaser.ämnenav som som

Energiforskningen bedrivs idag inom forskningsprogram definieraddels för olika medramen
inriktning, dels inom olika projektområden inriktning.med vidare stöder antalNUTEK även etten
sammanhållna utvecklingsprogram energiområdet med stöd från dessaI

näringslivet för 60% finansieringen för 40% viaoch NUTEKprogram svarar av
energiteknikfonden. Flera dessa för klimatfrågan.bedöms ha relevansav program

FoU stöder teknisktUtöver NUTEK utvecklingsarbete energiområdet framför alltäven genom
energiteknikfonden. NUTEK genomför särskilda området effektivareäven program
energianvändning administreraroch olika introduktionsstöd for energiteknik.typer av ny

Biobränslekommissionen, tillsattes 1991 trepartiöverenslcommelsenresultatettsom som av om
energipolitiken, initierade syftar till till stånd ökad biobränsleanvändrtingett attprogram som en
för elproduktion. biobränsle-el 1992,Detta kallas FABEL Främjande startadeprogram som nu av

femårigtär och har total budget 625 Mkr. omfattar främst projektstöd tillProgrammeten som
skall demonstrera tekniker for produktion med hög verkningsgrad, vilka bli kommersielltkan
tillämpade i 1990-talet. teknikernaslutet krav de också skall uppvisa godaEtt är deattav nya

Ävenmiljöegenslcaperi avseenden. teknisk demonstrationandra inom övriga delen av
biobränslekedjan kan villkor för detta tillstöd. Ett är den demonstrerade tekniken kan kommaatt
användning vid omfattande produktion hjälpmed biobränslar.aven av

Sverige internationelladeltar i antal samarbetsprojekt. inom for olikaskerDet EU-ett stort ramen
projekt Drive, Brite-Eu-Ram,Hrvironmentprogrammet, Joule, ochAIR, IEAsetc.som
Greenhouse har tillGas RD uppgift klargöra förutsättningarna förProgram. Det attsenare

koldioxidavskiljning, hantering och lagringdeponering från fossileldadeav
förbränningsanläggningar. intresse ocksåAv är GREENTIE Greenhouse Gasesprogrammet

tillTechnology Information syftar spridaExchange kunskap internationelltattsom om
energitekniker och speciellt till minska emissionenicke-OECD-länder kansystem som av
klimatpåverkande gaser.

Byggfglmingsrâdets verksamhet definieras följande sätt:

ForsGäng, avveckling och och ugømmingen den byggda miljönkring förändringenexperiment av
hjälpmed planering, Ansvarsområdet omfattar ocksåbyggande ochförvaltning.av

energihushállrzing och energiteknik.

projektomrâden:Insatsema gäller tre
Bebyggelse infrastrukturoch- . Energieffektiva byggnader-

energiteknik.Ny-



kninT

därförtransportområdet.också inom Det ärenergikällandominerandebränslen denFossila är
alternativaframeffeldivitet ochprioritera för förbättraviktigt FoU attatt motorernasatt nya

förändringarstorskaligainnebärakananvändning fossila bränslenenergikällor. Minskad avav
intressedärförtrafiksystemetoptimera ärStudier möjligheterna atttransportsystement. avav

därförtransportforslcningenNyckelomráden inom år

infrastrukturfrägor-
fordonstelmikny-

alternativa bränslen-

lmnspmtbmkninâ iövergripande förhar 611 ansvar
för miljön.kommunikationernas betydelseforskning rörandeSverige. blandDet gäller annat

perspektiv i relevantaofta del idärvid störretill klimatets påverkan berörsKopplingen ettensom
ochanvändning motoralkoholerdemonstrationvidare utveckling ochprojekt. stöderKFB avav

hybridfordon.biogas el- ochsamt

användningentill syfte introducerahartvå demonstrationsprogramför närvarandehar attKFB som
för ökakoldioxidutsläppen,därigenom minskaalternativa drivmedel och attsamt ettav

användningen kollektivtransporter.av

utveckling rörandeforskningenergiteknik för ochinsatsonrradetförinomME ramensvarar
ökadoch skapaeffektivare miljövänligaSyftet utveckladrivsystem. attoch är motorerattmotorer

Etanolutvecklingsprogrammet,särskildaalternativa drivmedel. Detförbättringkunskap somom av
framställning etanolteknik förutvecklatreärsperiod, syñar tillförplaneratär att uravnyen

oellulosarilca råvaror.

byggdautformning denförändringforskning ochrörandeblandstöder annat av
markanvändningen.ochplanläggningkopplingar tillmiljön med transportapparatenav

klimSmhällsvetenslmplig

tväsig allvar under demiljöforskning etableratharhumanistisk senastesamhällsvetenskaplig och
kulturgeografi,sociologi,Statskunskap,nationalekonomi,exempelvisdecennierna. gäller inomDet

stimulerat till viktigakomplexa karaktär harhistoria. Nliljöfrägomaspsykologi och
viduniversitet, Temaforskningenhumanekologi vid Göteborgstvärvetenskapliga ansatser, som

Institute, StockholmsBrvironmentekonomi-ekologi vid Stockholmuniversitet,Linköpings
Vetenskapsakademin.Beijerinstitutet viduniversitet och

FRN, HSFR,miljöforskning AFR, BFR,humanistisk ärsocioekonomisk ochHuvudñnansiärer av
forskning ärstödet till dennatotalt riktadeSJFR och SNV. DetSAREC, typNUTEK, RI,KFB, av
förmiljöforskningen uppskattassamhällsvetenskapligaklimatrelateradelitet.fortfarande Den

forskning MISTRArniljöstrategiskStiftelsen för10 miljoner kronor.stödnärvarande ett ca
forskning detta slag.tillstödframtiden också kunna avsevärtibör avge

iliggerfrågoridentifiera och bearbetaframföruppgift alltsamhällsvetenskaperna är att som
insikt ochresurser Vilkentill sinaförhåller sig samhälletnaturvetenskapema.Hurmot

andrafungerar politiska ochmiljönrörande Hurmänniskorfinns blandvilket medvetande
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samhälleliga institutioner det samhället i bärkrañig riktningnär gäller påverkaatt

behövs därförDet mötesplatser forskare två laingmellan från de kulturema konkreta
problemområden. är i form arbetsseminarier möjligheter till interaktion.Det önskvärt skapaatt av

4.2 Några sammanfattande synpunkter

översiktliga beskrivningDen givits klimatrelaterad forskning i Sverige och dmsom ovan av mer
detaljerade kartläggningen i Bilaga frågor,l bas för fonnulera rad viktiga förärattger en en som
utformningen policy för svenskklimatrelaterad forskning. Några preliminära synpunkterav en ges

tills vidare främstnedan, skall uppfattas vidarebör införpenetnerasmen som som
Idimatdelegationens 1995:rapport

Befarade klimatförändringar igrund växande utsläpp växthusgaser atmosfären harO av av
tilllett ganska loaftig ökning för klimatrelaterad forskning sedansluteten av resurserna av

1980-talet.

flesta forskningsråd, fonder myndigheterDe och andra för resursfördelningen tillsom svarar
forskarna för miljörelaterad forskningmedel och betydande del föravsätter härav stödären
klimatrelaterad forskning. Samordningen mellan dessamyndigheter dock ganskaär svag.
Bilden forskningsinsatsema ide svenska måtto splittrad.ärav

Anslagen från grundforslmingsråden relativtär begränsad. lüimatforslcningens karaktärsett av
målinriktad tillämpad forskning kanoch orsak till detta. Därigenom ärmer vara en

internationella forskningsfrontenkunskaperna den inte tillräckligtkanske etablerad i detom
forskarsamhället.svenska

svenskaforskningen kring effekter klimatförändringDen och Sveriges sårbarhetärav en
jämfört till försurningsforslaiingen.ganska outvecldad, med exempel

internationellt det varit svårtSåväl nationellt har etablera samarbetemellannäraatt ettsom
naturvetenskapliga, tekniskaforskare inom de och socioekonomiska ämnesområdena. Detta

systemforslmingbörjar Övergripandefram, sig nyckelfrågorväxa detarnu men som an
ställs inför är i sin linda iännu Sverige.

Teknisk forskning, särskilt energiforslmingen, relativt anslag, inte minst gäller dettahar stora
forskning och utveckling kring område uppmärksammas svenskainsatserbioenergi. På detta
internationellt.

Frågor aktualiserasär:som

utvärdering Därvid aktualiserasEn svenskklimatrelaterad forskning bör blandgöras.O annatav
vilken Miljöstrategiska förroll den stiftelsen spela den klimatrelateradeMistra kan
forskningen.



klimatforskningensatsningarske inom denvilken omfattning skall svenskaI
institutioner med den inemationellasvenskaoch hur skall denna bästa knytasätt samman

utvecklingen

lclimattörändring för de svenskaforskning angåendekonsekvenserskall svenskHur av en
samtidigtnordiska behov ochså kan svenskaellersamhället byggas den motatt svaraupp

grundläggande forskningen presenterarklimatförändring denbygga de bilder somav en
naturliga Vilkaldirnatetsi och betydelsensynnerhetosäkerheterDetta avavser

Villaviktiga samverkansformer lämpligakänslighetsanalyser särskilt Vilka ärär
internationell arbetsfördelningprioriteringar bakgrundbör göras mot av en

givetvis betydelseförklimatförändring årekosystemensDe stor attterrestra avgensvar en
också viktig rollklimatförändring. ekosystem spelarbedöma konsekvenserna Dessa enenav

vår kunskap dettaatmosfär land. byggerför växthusgaser mellan och Hurutbytet utav
omrâde systematiskt sättett mer

uppbyggnaden framtidaforskning angåendebehovet ochintensiñerasHur av
begränsningar användningenlångtgåendeoch trafiksystem, kan loävas, avavsom om mer

fossila aktualiserasbränslen

organisation tvärvetenskaplig forskninginitiativ insatsersärskilda i frågan ochKrävs avom
centralasamhällsforslmre för övergripande analysmed betydande inslag attett avav en

initiativgenomföras kan sådana bygga denskall kunnasvenskaproblem Hur
internationella forskningens resultat

vissa u-länder ha byggtTyskland, Kanada,Många länder bl.a. Nederländerna, Japan,
så också ifrågor hållbar utveckling.särskilda forskningsinstitut for analys Bör göraav om

Sverige
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Redogörelse för klimatdelegationens
Verksamhet

ÅtgärderRegeringen beslutade 1993-07-01 i i propositionenenlighet förslagetmedatt mot
klimatpåverkan l992l93zl79, 199293361bet. 199293:JoU19, rskr. delegation förutsem.m. en
klimatfrågor. propositionen framhålls forskningsinsatser kringI bl.a. vikten ökadeav

klimatförändringar.konsekvenserna Vidare också viktenunderstryks attav av en
klimatforskning stöds och utvecklas. inte minst samhällsekonomiskaanalyser ochgällerDet

effektervärderingar klimatförändringar nödvändiga motåtgärder.och Mot den bakgrundenav av
förordades vetenskaplig samrådsgrupp försöka samordnaskulleatt en
forskningsinsatser. Riksdagen godkände regeringen anfört i propositionen.vadsenare

Delegationen har enligt direktiven följande uppgifter.

Delegationen skall samordna klimatrelaterade forskningen. innefattarA. den svenska denDetta
naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga ekonomiska forskningen tekniskaoch desamt
utvecklingsprogram väsentlig för utvecklingen inomkan betydelsesom ansesvara av
klimatområdet. Delegationen också sprida information följaskall och de svenskaom upp
forskningsresultaten internationellt.

forskningsDelegationen skall E till regeringen hur och utvecklingsresultaten bör utnyttjasB. ge
inför nationella beslut inför internationella överläggningar i klimatfrågorna. Vidare skalloch
delegationen följa utvecklingen, föreslå ändringar inriktningar forsknings- ochavupp av
utvecklingsprogrammen regeringen frågor inom ldimatonuâdet.och uppmärksamma andra Detta

årlig till regeringen.bör ske rapportgenom en

Delegationen för insatseri IEQ samordningen granskningarC. skall svenska ochansvara av av
delrapporterna.

frågori viktigareDelegationen skall remissorgan gäller klimatområdet.D. vara som

Delegationen för sammanhållen ldirrtatforsloiing.skall rapporteringE. ensvara om

Delegationen sinbestår elva 1993-10-27. Till hjälp harledamöter utsågsslutligtsom av
delegationen seloeterare.en

förHittils delegationen 93-11-24. arbetethar haft första ägde En plansammanträden,det rumsex
i december punkter:lämnades år. innehöll följandePlanensamma

följande innehåll:Delegationen fram årlig medtill regeringentar rapporten

utveckling i Sverige1A. Inventering klimatrelaterad forskning ochav
i internationellt perspektiv1B Sammanfattning kunskapsläget Sverigei ettav

1C till prioriteringarFörslag FoU-insatserav
råd förslag1D Utvärdering hotbild åtgärdsstrategiermed ochochav



Delegationen till svenskaerfarenheter avspeglasi IPCC-utvärderingen och IPCC-att attser
utvärderingen granskas svenskaforskare ochav organ.

Delegationen seminarier kring nyckelfrågor för sammanfatta ochordnar kunskapslâgetetc. att
utforma till tillunderlag förslag insatser.

Delegationen remisser in.kommersvarar som

Delegationen for rapporteringen klimatforskning i till Klimatkonventionenrapportensvarar om
enligt särskilt regeringsuppdrag bidra till övriga ligger inomdelarsamt rapportenav som
delegationensansvarsområde.

årsrapportenArbetet med har varit delegationensviktigaste uppgifter hittills. samband medIen av
inventeringdetta arbete har svenskklimatrelaterad forskning genomförts, bilaga Vidareen av se

översikthar kunslapss1ägetpåbörjats vilket i Klimatdelegationendennapresenteras rapport.en av
återkommer i års ytterligare aterial prioriteringar.med bl.a. konkreta förslag ochnästa rapport mer
Som underlag for för påbörjadkunskapssammanstållningenoch utvärderingen av
ldimatpnoblematiken fem tagits fram. publicerashar konsultrapporter Dessa avses som
underlagsrapponer till årsrapporten. följande:Rapporterna är

Användning biobränslenför minska utsläppen koldioxid Leifi Sverige Gustavsson,artav av av-
Pål Börjesson, Svenningssonoch Institutionen förBengt Johansson,Per Thomas Johansson,B
miljö- och energisystem, universitet.Lunds

sarrfiørnsøkonomisk uwiklimgslandanalyse drivkrafter for øket energibruk i industri-En av og-
Stein Nordic ConsultingHansen, Group A.S.av

Livsstil och konsumriønsrrzönsrer drivknzjier motkrafier energianvändning Anna-Lisaoch i av- -
Lindén, Sociologiska institutionen, universitet.Lunds

studier ontsrallningensyntes energi- och i Sverige SteenPeteröver trampomystentenav av av- Åkerman, miljöstrategiska universFoa.och Forskningsgruppen för studier, StockholmsJonas

Skogensroll koldioxidbudget Hillevi Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet.i Sveriges av-

Delegationen har varit bidragsgivama till gjorts Sveriges tekniskadessutom rapporten av en som av
i Washington.attachékontor

åtgärderUSA-s vaxthusmjêløen Sundell.Permot av-

andra delen delegationens samordning Sveriges insatser iDern verksamhet IPCC.ärtunga av av
Sex svenskaforskare deltagit Delegationen organiserat granskningenhar Lead authors. harsom

de delar IPCC-utvärderingen sldckats hittills.utav av som

seminarium Klimarförandringens grunder anordnades i juni 1994. YtterligareEtt öppet om
seminarier vintern.planeras under hösten och

Delegationen har tillsammans Naturvårdsverket, och lämnat underlag tillmed Nutek DPU
regeringen angående Klimatkonventionen.Sveriges tillrapport
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KLIMATDELEGATIONEN 1994-09-30

Översikt klimatrelaterad forskningsvensköver

Den riksdagensvenska har behandlat frågan forskning och utveckling led i fortsattaettom som
åtgärder klimatförändringar. I regeringens proposition forskning och utveckling propmot om
199293: 171 betonas vikten ökade forskningsinsatser kring konsekvenserna klimat-av av
förändringar för de nordiska ekosystemen. Större vikt skall läggas forskningstillämpning.
Vidare understryks också vikten samhällsrelaterad klimatforskning stöds och utvecklas.attav en
Det gäller inte minst ekonomiska analyser och värderingar effekter klimatförändringar ochav av
erforderliga motåtgärder.

Naturvetenskaplig klimatrelaterad forskning

Den naturvetenskapliga forskningen globala miljöförändringar Global Change samordnasom
två internationella International Geosphere-Biosphere Programme IGBP ochgenom program

World Climate Research Programme WCRP. IGBP framför allt inriktatär de biologiskamot
och kemiska medan WCRP fokuserat fysikaliskaär relaterade tillprocesserna processer
klimatförändringar. I Sverige samordnas forskningen den Svenska Nationalkommitten förgenom
IGBP och WCRP. Finansieringen sker framför allt via Naturvetenskapliga forskningsrådet
NFR, Statens naturvårdsverk SNV, Skogs- och jordbrukets forskningsråd SJFR och
Näringslivs- och teknikutvecklingsverket NUTEK. Forskning bedrivs huvudsakligen vid
universiteten vid Sveriges Meterorologiska och Hydrologiskasamt Institut SMHI harsom

för klimatdata.ansvar

I tabell 1 visas fördelningen medel till den naturvetenskapliga klimatforskningen i Sverige.av
Projekten har så långt möjligt fördelats på olikade områdena inom IGBP ochut WCRP. Till
detta kommer de anslag förmedlas Nordiska ministerrådet och EUzssom genom genom
Environment-program. Ca 10 miljoner har fördelats året till projekt med svensk med-senaste
verkan i Nordiska ministerrådets Klimatforskningsprogram. Till projekt med svensk medverkan
inom Environment-programmet har 7 miljoner gått till studier effekter klimat-ca av av en
förändring och 3 miljoner till studier källor och sänkor för växthusgaser.ca av



SiverigeforskningklimatrelateradnaturvetenskapligÖversikt finansiering löverITabell av
Mkr199394,

TotaltSNVSJFRNutekNFRProjekt

4,41,51,61,3atmosfarskemi,Global
IGAC

0,60,6i haven,flödenGlobala
JGOFS

0,80,60,2ochlandmellanUtbyte
LOICZkustzoner,ihav

6,20,44,61,3hydro-i denBiosfáren
BAHCcykeln,logiska

19,42,11,6 15,50,2förändringarGlobala -
markekosystem,GCTE

4,64,6föränd-globalaHistoriska
PAGESringar,

0,40,4klimatforsknings-Globala
WCRPprogr.,

0,50,5i världshaven,Cirkulation
WOCE

0,10,1Stratosfársprocesser -
SPARCklimat,

6,41,3Övrigt 1,0 3,70,4

43,45,923,64,29,6Summa

forskningIGBP-relaterad

Project särskiltChemistryAtmosphericGlobalInternationalIGAC TheinomSverige har
bios-spårgaser mellanoch andraväxthusgasermed utbytetsambandharprojektbetonat avsom

och i tropikerna.nordliga breddgraderpåbådeekosystemStudiernaatmosfären.ochfáren avser

ModelingGLOMAC Globalprojekteteuropeiskai detcentral rolldeltagande spelarSvenskt en
ochkemiskaoch i dennakärnan ämnenklimatmodell ärChemistry. En utgörAtmosphericof

simulering-kringbidraget fokuseratsvenskainkluderade. Det äromvandlingsprocesserkemiska
ochsvavelutsläppaerosolbildning frånsärskiltsvavelcykeln och antropogenaglobaladenavar

på klimatet.påverkanaerosolpartiklarnas

forskareforskare med medsvenskasamarbetarStudyFluxGlobal OceanJointJGOFSInom



från andra nordiska länder. pågåendeDet nordiska projektet studier utbytet C02om av av
atmosfärenmellan och Norska havet JGOFS. Svenskarelaterat till forskare arbetar medär en

högupplösande regional atmosfársmodell för region. Endenna mätstation på Spetsbergen ger
högkvalitativa mätningar C02 och andras atmosfárskomponenter.av

Svenska forskare har under de decennierna intresse integrerade ekologiskaägnatsenaste stort
Östersjön.och hydrologiska studier i Denna forskning har kunnat användas inom LOICZ land-

Ocean Interactions in the Coastal studierZone. Särskilda har utförts omsättningenav av
organiskt kol i kustzonen och kustzonens funktion näringskålla, liksom de biologiskasom om

Östersjön.återkopplingsmekanismerna i

BAHC BiosphereInom Aspects of the Hydrological Cycle deltar Sverige med projektett
NOPEX Northern Hemisphere Climate Processes Landsurface Experiment. Projektet syftar till

öka förståelsen för de hydrologiska och meteorologiska förhållanden utbytespro-att styrsom
energi, och kol i mark-vegetation-atmosfär.gränsytanvattencesserna av

GCTEInom Global Change and Terrestrial Ecosystems svensk forskning avsevärdager
bidrag inom två de fokuserade områdena. förstaDet Ekosystems fysiologiär där fáltex-av
periment på den boreala skogens ekosystem utförs. Dessa studier kompletteras studierav av
spårgaser och hydrologiska studier inom BAHC.av

Det andra prioriterade området för svenska forskningsinsatser inom GCTE modelleringär av
strukturförändringar hos ekosystem på regional, kontinental och global nivå resultatsom av
klimatförändringar. forskningDenna har etablerat sambandnära med den paleoklimatologiska
forskningen inom PAGES Past Global Changes och särskilt inriktadär på globaltett an-

för utveckla dynamiskagreppssätt modeller syftar till bestämmaatt de klimatiskaattsom
förhållanden för jordens biota bådesätter gränser idag och i det förflutna.som

De svenska aktiviteterna inom PAGES fokuseras på förändringar de 20 000 åren.senaste
Svenska forskningsinsatser i Arktis och Antarktisgörs även den svenska Polarforsknings-genom
kommittén.

WCRP-relaterad forskning

Svenska forskningsprioriteringar inom WCRP-relaterad forskning finns beskrivna i ett nytt
förslag A Proposal for Strengthening Climate Modelling in Sweden KVA, Documenta Nr 59,
1994. Nedan följer beskrivning de viktigaste svenska klimatelaterade forskningsinsatsernaen av
inom för WCRP.ramen

GEWEX the Global Energy and Water Cycle Experiment kombinationär fáltexperimenten av
och teoretisk modellbildning, inriktat studera hydrologi-är och energiutbyten iattsom
klimatsystemet.

Ett inom GEWEX särskilt intresseär svenskt BALTEX theär Baltic Seaprogram som av
Experiment. De viktigaste vetenskapliga målen för BALTEX bestämmaär de olikaatt
mekanismer bestämmer variabiliteten hos flödena energi och tid ochöversom vattenav rum

Östersjönsinom tillrinningsområde och koppla dem till atmosfärens och havensatt globala
cirkulationssystem.BALTEX Östersjöländernatänkt genomförasär hållerattsom gemensamt av

avsluta planeringsfasen. Sverige har viktigatt roll i genomförandet projektetnu ochen av en
särskild svensk kommitte har satts upp.



finansieratprojektsamnordisktProjectModelingClimate ärNordic ettNOCLIMP av
målsättningarnaeftersomför GEWEX ärrelevansProjektet harministerrådet.Nordiska en av

Circulation Models förGeneralGCMsklimatmodeller,hoskänslighetenstudera storaatt
atmosfärisklågfrekventdessaInverkanfuktighet-moln-strålningsprocesser. processerav

isvenska forskare dettaanvändsglobal modellstorskaligockså. Enundersöksvariabilitet av
ClimateCLIVARWCRP-projektetmålsättningen förligger inomuppgiftarbete. Denna senare

Variability.andPredictability

medDatabaseroch analysera data.samlamedarbetetfallerCLIVAR även attInom
iförstå variationernödvändiga föroceanograñska datahydrologiska och är attmeteorologiska,

insamlandetPådatabaser.skapa sådana sätt ärmedarbetarSMHIklimatsystemet. att avsamma
tidsperspektiv.variationer i längreklimatetsförståväsentliga fördatapaleoklimatiska ettatt

World OceanWOCEGEWEX och CLIVARvid sidan ärWCRP-projekttredjeEtt större av
pånordiskt samarbete koncentrerassker här iSvenska insatserExperiment.Circulation som

Grönland och Skottland.mellani Nordatlantendjupvattenoch överutbytet yt- ryggenav

klimatmodellering.svensk kapacitet förskapaförslag lagts framharNyligen attett enom
för SMHI, SMHI,Förslag till Handlingsprogram1994;59, L. Bengtsson:KVA Documenta nr

världen. Tankenbara på fåtal platser iklimatmodeller GCM finns ärFullständiga1994 ett
något utländskt modelleringscentrum.samarbeta medmodellskapa heltinte attutanatt en egen

sänkgr for växthusgaserKällor och

forskningsinsatser kring konsekvenser klimatförändringarfinansierarNaturvårdsverket av
Förändrat klimat och UV-B-strålning har följandeForskningsprogrammetnordliga ekosystem.

sittdelområden på program:
växthusgaserAvgång och upptag av-

klimatförändringar nordliga landekosystemglobalaEffekter av-
UV-B-strålning på nordliga ekosystemEffekter ökadav-

klimatförändringar påverkar nedbrytning och omsättning organisktPrioriterade frågor hurär av
kolomsättningen. olika framtida klimatscenarier simulerasmaterial hur kväve reglerar Församt

vattenbalansen markklimatet hos barrskogsekosystem. Likaså försökförändringen görssamtav
nitrifikationens klimatberoende.kvävemineralisering och Försök ocksåuppskatta görs attatt

reglering emission N20 från betydelseprocessstudier förklara skogsmark. Av storav avgenom
markanvändningsbeslut kunskap flödetstrategiska hur växthusgaser frånför framtida är om av

markanvändning. Studieråkerjordar påverkas förändrad hur kan minskaav manorganogena av
stallgödsel genomförs också.emissionen frånN20

metanflödet från svenska våtmarker syfteför uppskatta medSärskilda insatser görs att att
organiskt material i kommer påverkasnedbrytningen klimat-förutsäga hur attav myrar av en

belastningar svavel och kväve.förändring ökadesamt av

mänskligaflöden växthusgaser med tonvikten hur aktiviteter påverkar dessaForskning avom
Bioenergiklimat, SkogsekøsystemNutek:s och inom projektområdetbedrivs inom program

Bränsleteknik, nedan under 2.1.se

klimatförändringarEffekter av

Förändra: klimat och UV-B-strålning prioriteras studier effekterSNVs FoU-programInom av av
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globala miljöförändringar växtsamhällen i fjäll området.och populationer Vid Abisko
Naturvetenskapliga Station, effekternaLappland, bedrivs studier ökad förhöjdtemperatur,av av
COz-halt ökad UV-B-strålning arktisk hedvegetation. Resultaten kommer erbjudasamt att
framtida möjligheter förutsäga effekterna samtida förhöjd och C02-haltatt temperaturav en

möjliga återkopplingar till atmosfären. Utvalda reproduktion följs underväxtarterssamt en
flerårsperiod inom försök med experimentella klimatförändringar. Studien fördjupningär en av
lTEX The International Tundra Experiment inom vilket klimatförändring avseende förhöjden

simuleras med hjälp open-top chambers och utvalda cirkumpoläratemperatur av sex arter
studeras.

Som förgrund uppskattningar hur effekterna klimatförändring kan bli skogenstoraav av en
behövs förståelseökad för hur fort naturlig skog sig till klimatförändringar. Dennaen anpassar

studeras modellsimulering naturliga löv-, bland- och barrskogens rumsligaprocess genom av
dynamik. Paleodata används för validera modellresultaten.att

Underlag till modell avseende klimatbetingad utbredningsdynamik för den boreala barrsko-en
nordgräns hämtas studier olika marginala trädpopulationers ålderstrukturer.gens genom av

Dessa data jämförs med de oberoende klimatrekonstruktioner framkommit års-som genom
ringsstudier.

En satsning har gjorts på studier effekter förhöjdstor CO, halt, förhöjdav av temperatur samt
ändrad näringstillförsel på skogen. Modeller har också utvecklats där biosfärens reaktion
förhöjd CO, halt i atmosfären simuleras.

Östersjönl pågår omfattande projekt vad gäller torskreproduktionett och dess beroende av
miljön, bl.a förändringar i klimatet.

2. Teknisk och samhällsvetenskaplig klimatrelaterad forskning

Den svenska klimatrelaterade tekniska och samhällsvetenskapliga forskningen integreradär med
de sedan länge pågående satsningarna inom energi- och transportområdet. Dessa satsningar har
vid sidan klimataspekten målandraäven ökad energieffektivitet,av minskat oljeberoende,som
minskade utsläpp försurande och toxiska ämnen Nedan beskrivs deav etc. viktigaste FoU-
insatserna inom energi och transportområdena med särskild betoning på de områden harsom

direkta klimataspekter. Vid sidan dessa satsningar pågårmer forskningäven och utvecklingav
inom kraftindustrin, transportindustrin Stödet till tekniskt utvecklingsarbete,etc. introduktions-
stöd för energiteknik och olika demonstrationsprogram förny typer teknik redovisas iav ny
kapitel 3 ovan.

2.1 Energiforskning

Forskning vid NUTEK med relevans för klimatfrågan

Närings- och teknikutvecklingsverkets NUTEK:s forskning med relevans för klimatfrågan
tillutgörs övervägande delen s.k. åtgärdsforskning.av

Inom området kartläggning källor och sänkor för växthusgaser finansierar NUTEKav forskning



projektområdetmarkanvändning. Inomenergianknutenområdetanknytning tillmedalltframför
nettoemis-och hurtorvmarkerfrånmetanflödengällerforskningfinansierasBränsleteknik som

torvförbrännmg.ochtorvtäktdikning,påverkasklimatpåverkandesionen avgaserav

flödetår kartläggsinnevarandeBioenergiklimat startat avforskningsprogrammet somI
övergripande målsättningskogsskötselintensitet. Enolikaskogsmark vidfrånochtillkoldioxid
biobränsleanvändning kanökadhurförsystemlösningarframockså enför är att taprogrammet

minskasynpunkt församhällsekonomiskkostnadseffektiva attsättetdetutnyttjas urmest
klimatpåverkandenettoemissionerna gaser.av

metanemis-Sverige förkällan iviktigastedenavfallsdeponierfrån är antropogenaEmissioner
finansieratavfallsbranschenmed1988 tillsammanssedan ettharNUTEKatmosfären.tillsioner

på optimaltsyftar till sättdemonstrationsprogramoch att ettutvecklings-forsknings-, som
deponigas metan förbildadutvinnaförgasinsamlingssystemochdeponeringsceller attutforma

energiändamäl.

energislag och delförnybarahuvudsak inriktati storEnergiforskningsprogrammet är mot en av
bränslen skallfossilaanvändningensyftar tillinsatserforskningsprogrammet rör att avsom

projektområdenochforskningsprogramurval deföljandedetminska. I ett sompresenteras av
2 nedan.i tabellpresenteras

sina uppgifterenergisystemstudierAES harAllmännaForskningsprogrammet attsom en av
på miljö- och klimathänsyn.till ökade kravenergisystemetanpassningforskning förstödja av

omställningen tillfrågorhuvudsakligenområdet inriktas rörinomForskningen ettsom
energiteknikenergikällor, huruthålliga och inhemskainslagmed ökadeenergisystem t ex nyav

Vidare studeras verkningarkan undanröjas.finns och hur devilka hinderkan introduceras, som
för utifrånMARKAL har utvecklatsoptimeringsmodellentekniskastyrmedel. Denolika attav

energimix under givna för-lämpligastevägleda beslutsfattarekunnamiljörestriktioner om
tillväxtmodellvidareutvecklats med makroekonomiskMARKAL-modellen harhållanden. en

MACRO.

hur biobränslen kan producerasbränsleteknikområdet inriktas blandForskningen inom annat
skogsekosystem studeras miljökonsekven-miljöanpassat Iuthålligt och sätt. programmetett

krävas i formkompensationsåtgärder kanskogen och vilkabränsleuttag som avuravserna
Förbränningför-biobränsleaska. Inomåterföringvitaliseringsgödsling eller programmenav

inom projektområdet Förbränningbiobränslen och projektenförbränningSmåskaliggasning, av
Forskningsinsatsernaanvändningen biobränslen.insatser kringdominerarförgasningoch av

utsträckning inriktad förnybaraKraftvärmetillförsel iprojektområdet ärinom motstor
innebär och kantekniker ochutveckling värmeenergislag attmotsamt processer somav

effektivt.utsläppen föroreningar begränsasverkningsgrad samtidigtmed högproduceras avsom
föranpassade biobränsle, avanceraderörande kraftvärmeprocesseromfattar FoUVerksamheten

bränsleceller,elproduktion, vindkraft, solvärme, solceller,ochkombineradcykler för värme-
geotermi.ochfjärrvärme, värmepumpar

industri i huvudsak energieffektiviseringprojektområdet energiintensiv rörForskningen inom
pappersmassaindustrin, kemiindustrin livsmedels-ochstålindustrin,järn- ochinom samtpapper-

industrin.

på de områdenforskningssamarbetenantal internationellaiSverige deltar ett stort som
Drive, Brite-EuRam,för olika Joule, AIRinom EU-programdelspresenterats somramenovan,
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dels inom för lEAs forskningssamarbete energiområdet. Blandetc, [EA-projekten kanramen
specifikt lEAs Greenhouse Gasnämnas RD Programmet har till uppgift klargöraattsom
förutsättningarna för avskiljning, hantering och lagringdeponering koldioxid från fossilelda-av

förbränningsanläggningar,de GREENTIE Greenhouse Gases Technologysamt programmet
Information Exchange syftar till sprida kunskap internationellt, speciellt till icke-attsom
OECD-länder, energitekniker och kan minska emissionen klimatpåverkande-systemom som av
gaser.

Tabell 2 Nutek:s anslag till energiforskning 199394, Mkr.

program:
strömningsteknik d
allmänna energisystemstudier
kraftelektronik
energirelaterad materialutveckling
bränslecellersolceller
förbränningförgasning
termisk elproduktion
värmeteknik
vindkraft
vattenkraftmiljöeffekter O
energiskogsodling
skogsekosystem
systemstudier bioenergi-
skogsbränsleteknik
bioenergiklimat
småskalig förbränning

projektomrâden:
energirelaterade basteknologier 8
kraftvärmetillförsel 8
energiintensiv industri 13
bränsleteknik 10
industriforskning 15

Summa 141

Byggforskningsrådets FoU

Byggforskningsrådets BFR:s verksamhetsområde definieras på följande sätt:
Forskning, utveckling och experiment kring förändringen och utformningen den byggdaav
miljön med hjälp planering, byggande och förvaltning. Ansvarsområdet omfattar ocksåav forsk-
ning, utveckling och experiment kring energihushållning och energiteknik för bebyggelsen .ny

På lång sikt kan förändringar i bebyggelse och transportstruktur betydande effekter. Kommu-
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medverkatrafiksystemochbebyggelseplaneringstrategiskkanregioner avoch engenomner Kommunikationsforskningsbered-medtillsammansharBFRenergianvändning.minskadtill
bebyggelsemellansambandenkringforskarmiljöerKommunförbundet byggtochningen upp

energi,tillhänsynmedbebyggelseplanering trans-förmodellharBlinfrastruktur.och ena
utgångspunkterekologiskakunskapsöversiktliksomutvecklatsmiljöbelastning omoch enporter

byggande.ochplaneringför

energianvänd-för sänkateknikfinnsidagdetvisats attexperimentbyggnadsprojekt har attI
inomhus-förbättratellerbibehâllet50% medtillmedsmåhus t.o.m.direktvärmdainingen upp

flerbostadshus.förhållanden gälleriklimat, settstort samma

hjälpmedproduktionför värmeinriktadvaritharSolvärmeforskningen system avstora avmot
dockSolvärmeteknikenområde. är ännuinom dettavärldsledandeidagSverigesolfångare. är

marknaden.konkurrenskraftigekonomisktundanstagsfall,iinte, änannat gynnsamma
möjliggörsimuleringsprogramutvecklingengällergjorts vadocksåharFramsteg somav

solfångarfált.dimensioneringtillförlitligare storaav

länge låg itill Sverigeexperimentbyggande leddeomfattandetidigareoch attFoU-insatserna ett
värmepumpforsk-Idag äroch medelstorabeträffar värmepumpsystem.vadfrontlinjen stora

höskoleinstitutioner.vidi huvudsak inomoch bedrivslångsiktigutpräglatningen ramprogram
fortfarandeSverige har dockeffektivareköldmedier ochinriktadfrämstDen system.är mot nya

fleraOperating agent inominom IEA ochledande roll är annex.en

Även ledande ställning. Vissainternationelltintar Sverigeenergilagringsomrâdetinom setten
vissaolika slag, ståitankar ochkorttidslagerkonkurrenskraftiga,redantekniker är t.ex. av

introduktion akviferlager, borr-kommersiellpå tröskeln tillAndra stårakviferlager. t.ex.
groplager.hålslager och

energiforskning 199394, Mkr.anslag tillTabell 3 BFR:s

totaltProgram varav
energi FoU

25 25Energiforskning
solvärme
värmepumpar
energilager
energisystem

installationerenergieffektiva byggnader
och dokumentationinformation

Byggforskning
167 sByggforskning

och infrastrukturbebyggelse
byggnaderenergieffektiva

dokumentationinformation och
10Experimentbyggande 5
9 2fastighetsforskningochBygg

211 40Summa



Transportforskning2.2

insatser för klimatrelaterad forskningKFBs

Kommunikationsforskningsberedningens insatser gäller klimatrelateradvad forskning begränsas
transportrelaterade forskningsfrâgor.till KFB har flera berör energi- ochprogram som

miljöfrågor, både vad gäller forskning, utveckling demonstration.och Kopplingen till klimatets
påverkan oftastberörs del i i dessaperspektiv projekt.störreettsom en

har särskilt forskningsprogramKFB för energirelaterad transportforskning. För 199394ett
uppgick anslaget till miljoner5,5 kr. Syftet forskningmed denna dels minska miljöp-är att
roblemen i form skadliga Iuftemissioner och koldioxid, dels effektivisera energianvänd-attav
ningen studera styrmedel för övergå till biobaserade drivmedel.samt att att

ordinarielnom KFBs forskningsanslag finansieras projekt går till grundläggande kunskap-som
suppbyggande forskning vid universitet och högskolor. Exempel på sådan forskning är temapro-

Människan och transportmedlen och Bilismen och samhället vilka båda syftar tillgrammen
studera livsstilar och beteenden har betydelse för ochatt miljön.transportersom

Nuteks insatser för klimatrelaterad transportforskning

Nutek inom för insatsområdet energiteknik för forskning och utvecklingsvarar ramen rörande
och drivsystem. Syftet med insatsernamotorer är uveckla effektivare miljövänligareatt motorer

och skapa ökad kunskap förbränning alternativa drivmedel. Inom förom av ramen programmet
El och hybridfordon stöds utveckling batterier.a av

lnom den energirelaterade transportforskningen bör även för El- och elhybrid-programmet
fordon liksom det särskildanämnas, skapats inom energiteknikfonden förprogram som
Miljöanpassade fordon. Detta innefatta utveckling fordon, ochprogram avses motorerav
drivsystem drift med biobaserade drivmedel, elhybridsystemsamt Projekt inomm m. program-

genomförs i samverkan mellen fordonsindustri,met underleverantörer och där så ändamåls-är
enligt med trafikföretag.

Det särskilda Etanolutvecklingsprogrammet planeratär för treårsperiod och syftar tillen att
utveckla teknik för framställning etanol cellulosarika råvaror. Programmetny av ur är ett
komplement till det sedan tidigare pågående forskningsprogrammet alternativa drivmedel.
Genom det kan intensiteten i utvecklingsarbetetprogrammet höjas och måletnya deär att nya
teknikerna skall kunna börja tillämpas för kommersiell framställning etanol cellulosarikaav ur
råvaror och därmed leda till fossila bränslen kan börja inomatt ersättas transportsektorn i större
skala.



199394, MkrtransportforskningtillanslagNutekTabell 4

Program:
10förbränningmotorrelaterad

8hybridfordonoch
15etanolutveckling

4drivmedelalternativa
15fordonmiljöanpassade

52Summa

klimatforskningSamhällsvetenskaplig2.3

1970- ochsig allvar underetableratmiljöforskning harhumanistiskochSamhällsvetenskaplig
kulturgeografi, psykologi ochsociologi,nationalekonomi, statsvetenskap,1980-talen. Inom tex

totala riktadeetablerade delområden. Dettämligenstudier blivitmiljöinriktadeharhistoria
relativt litet.miljöområdet fortfarandesamhällsforskning inom ärtillstödet

finnsmiljöförändringarnarörande de globalaforskningensamhällsvetenskapligadenFör
HDP. Enligt beräkningarChangeEnvironmental Programmeof GlobalDimensionsHuman

199394 det sammanlagdaunder b.â.Dimensionskommittén uppgickinom Svenska Human
finansiärenenskildatill 40 Mkr. Denmiljöforskningsocioekonomisk störstatillstödet varca

samhällsvetenskaplig miljöklimatrelateradStödet till direktForskningsrådsnämnden FRN.
10 Mkr.uppskattades tillforskning ca

forskning MISTRA vilken beräknas inommiljöstrategiskStiftelsen för1994 tillkomjanuari1
samhällsutveckling. Frånmiljöanpassadforskning för250 Mkrâr tillår utdelanågot enca

samhällsvetenskapliga miljö-ambition stärka denuttrycktssida har ävenMlSTRA:s atten
beslutat.utformasinsatser kommerforskningen. dessa är ännuHur att

samhällsvetenskapliga ochinom denforskningsprojektforskargrupperfåtalEndast ett
hur växthuseffekten kan för-frågoruttryckligenhumanistiska forskningen ttar ex omupp

huvudsakligen statsvetenska-klimatproblematiken denfördirekt relevans ärhindras. Av t.ex.
miljöpolitiskaroll i implementeringeninstitutionernasfokuserar påforskningpliga avsom

miljöförhandlingssystemets funktioninternationelladetanalyserliksom de görsbeslut, som av
energislagtagit människors val förviktiga projekt hargovernance-studier. Andra avupp

infrastruktursatsningarnas miljöeffekter.ochurbaniseringensbostadsuppvärmning eller
insatserstyrmedel förutom deekonomiskamiljöekonomi och görsområdetInom som

naturvårdsverket. Frågorsatsningar bl.a.energiforskningbeskrivits under även somavovan
medför för samhället.styrmedel och de kostnader detolikaeffektiviteten hosstuderas är
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Skogens iroll Sveriges koldioxidbudget

Hillevi Erikssonav
Institutionen för skoglig marklära
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Inledning

Halterna antal växthusgaser atmosfären.ökar i Det kommer medett storav
fâsannolikhet till följd den globala medeltemperaturen kommer ökaatt att att

klimatet svâifönitsägbartoch ändras regioneröver För vidaresätt.stora ett
beskrivning 1991 1992.det s.k. växthusproblemet, SNV ochav se

Man räknar med den hittillsvarande ökningen i global växthuseffekt sedanatt
1750 till 35% beror förbränningen fossila bränslen, har släppt utca av som
geologiskt bundet kol koldioxid i atmosfären. Avskogning kan ha bidragitsom

stårmed 25%. Av ökningen 80-taletunder fossilt kol för 45%.ca ca

Sveriges frånemission koldioxid fossila bränslen uppskattades till iav
Tg Cstorleksordning 15 COZ-CTg för årgenomsnittligt i slutetettper

åttiotalet Calander 1988. frånal, Emissioner kalkstensförbränning adderadeet
0,8 år.Tg C Samtidigt sker fördet närvarande lagerökning iper en
skogsbiomassa under det decennierna i genomsnitt har varit 9senastesom ca
7-11 Eriksson,år 1991.CTg Lagerökningen beror inte helaattper

drygt mskskogstillväxten 95 miljoner årskogskubikmeter i detas utper
årliga 65 år.miskavverkningarna miljoner ocksåDet sker lagerökningar iper

ocksåsjösediment och troligtvis i skogsmarkens organiska material.torv, För
den minerogena skogsmarkens organiska material finns mycket osäkeren
uppskattning det sker ökning Tg år.1 C Det finns opubliceradeatt en ca per
forskningsresultat indikerar den så.kan högre änattsom vara

För koldioxidhalten i atmosfären ska stabiliseras nivå mellan 400 ochatt en
måste500 frånde globala COZ-emissionema fossil förbränning under deppmv

årtiondenanärmaste frånminska år.med minst 60%, 5.4 till 2,2 Pg C 2,2per
CPg år.idag 0,4 C capita och Det innebärmotsvarar ton attper ca per

Sverige sikt behöver frånminska sina emissioner fossil förbränning med
från80% 1,9 till 0,4 år.C capita ochton per

Skogen bidrar idag två till Sverigessätt minska nettoemissioneratt av
koldioxid. Den se ovanökar sitt lager kol i biomassa och den producerarav

Årligenbioenergi bl fossilersätter energi. produceras 63 TWh energisom a ca
frånrestprodukter caskogsbruket energiförbrukning.15% Sveriges Omav av

vi istället fossilaanvände bränslen till den energiproduktionen skulle Sveriges
nettoemissioner år.5-6 Tg C kan Sverigestörre Hur bäst användavara per
skogen för ytterligare minska nettoemissionema koldioxidatt av



Lagerökning eller användningökad vedbränsleav

Varje kombination skötsel avverkningsnivåoch visst genomsnittslagerettav ger
ikol den svenska skogen. Det inställer sig tidenmed jämvikt mellanav en

koldioxid till fotosyntesväxternasupptag producerar kolhydrater ochav som
andra kolrika föreningar för biomassauppbyggnaden, och utandning av

frånkoldioxid nedbrytningsorganismer och djur frånoch till viss del växterna
själva. En förändring i skötsel, kraftigare markberedning, kanske ökart ex

utandningenomsättningen C systemet.kg lagrat Dåi minskar lagret tillsper
dess jämvikt inställt sig utandningmed det totalaatt kgen ny upptaget per

upptag.lager lager Förutom skötsel avverkningsnivå påverkaroch också
depositionen olika ämnen, klimatet COz-haltenoch i luften kollagretsav
storlek.

Alla val skötselavverkningsnivå med genomsnittslager är störreett änav som
det lager vi har för närvarande därmed lagerökning under tid, tillger en en upp

nivån.den Ju mindre avverkning desto lagerökning förutsattstörrenya att
skogsbränder bekämpas nivå tidigare. l boreala skogsekosystemsamma som

inte brandskyddas människor detär de naturliga skogsbrändemasom av som
bestämmer jämviktslagret. Men mindre ocksåavverkning mindre bioenergi.ger
För varje kg kol vi lagrar i skogen förlorar vi kg kolän isom ettmer som
form bioenergi hade kunnat sefossila exempel.ersätta bränslen En delav av
den producerade biomassan i skogen, särskilt den i dör och brytsgrenar, ner
och koldioxiden hamnar i luften energin har använtsutan att av oss.

Lagret har dessutom övre ochgräns det fulltnär är har inte längreen man
något bidrag till sänkningen nettoemissionema koldioxid. Den gränsenav av
nås tillväxtsänkningennär grund förlängda omloppstider och den ökadeav
självgallringen tillsammans nettotillväxtengör Omatt motsvarar uttaget. man
då skulle vilja öka avverkningama för fossilaersätta bränslen, kommeratt

återlagret minska till den storlek bestämsatt den avverknings-som av nya
nivån. Dvs nårlager vi vi väljer den avverkningsnivån idagsamma som om
och ersätter fossila bränslen direkt. Den högsta genomsnittliga tillväxtenmer
upprätthålls skogen avverkas medeltillväxtennär kulminerar. När skogenom
blir äldre minskar medeltillväxten. Självgallringen dåökar gallringar hoppas

ytterområdenöver och långa lämnas. I verkligheten idagtransporter ärsom ger
det kombination dessa i huvudsak bestäms ekonomiskaen treav som av
avvägningar. T har förgränsen ekonomiskt skogsbruk flyttat iett österutex.

Norrland. Vägar och infrastruktur kan komma avvecklas.norra annan att

Om energisortimentet förbättrar sitt konkurrensläge kommer ökningen i
avverkningsaktivitet framförallt formske i helaatt trädetatt tar utav man
stam grenaroch istället för enbart i ökad omfattning,stammen samt mer
gallring och tidigarelagd slutavverkning många gångersämre skötta,av

beståndrötskadade Bådamed lägre kvalité. dessa alternativ minskar den
avgångennaturliga och självgallringen när dör.trängda träd Ju äldre trädett



kalamiteter.blir desto risken det hinner drabbas och andrastörre är rötaatt av
Granrötan i Sverige.utbredd, speciellt södraär

Räkneexempel

m3skårliga tillväxten för 95 miljoner i svenskaDen närvarande denär ca
m°skavverkning 65 miljoner huvuddelen enbartskogen. Nuvarande är ca varav

stamvedsavverkning. Om höjd koldioxidskatttänker sig att tman ex en
mskfossila höjer 80bränslen awerkningen i skogen till miljoner huvudsak-

årfrånligen enligt Cavverkat helträdsmetoden, skulle öka 15 Tguttaget ca per
grenarLageralt. inkluderari lageraltemativet till 25 C iTg perca

Bioalt. Tabell 1. årliga ibiobränslealtemativet Den lagerökningen kolav
skattningsvis minskabiomassa och organiskt material under nedbrytning skulle

åri genomsnitt till fyra C i Bioalt. kommande femtiomed Tg under detre per
förenklat. Iåren någondärefter skulle inte skillnadoch det vara

Tgår.fortsättningsvis 3,5räkneexemplet används

Cår,inte 10 fleraAtt hela skillnaden, Tg ökning lagret har skäl.en avger
består från6 ökningenDrygt Tg i avverkning i Bioalt. och topparav av grenar

helträdsawerkning. Grenar och kan endast i lägre grad bidra tilltoppar en
lagerökning. Vare sig skogen blir äldre eller ökar grenbiomassan itätare samma

sågrad stamveden. Grenbiomassan blir färdigvuxen redan tidigtgottsom som
beståndsutvecklingen.under De och sitter trädtoppargrenar som vars

bådai iavverkas alternativen, skulle bidra till lagerökning lägreänstammar en
grad eftersom de skulle ha brutits marken ined Lageralt.

Osäkrast i bedömningen skillnaden i lager mellan alternativen hur detärav
pâverkas. Utifrånmarkens organiska lager forskningsresultat där helträds-

ifråga effekteravverkning och stamvedsawerkning jämförts marken,om
fann ingen signifikant skillnad i mängd organiskt material tjugo efterman

Lundkvist 1992.behandling al Härav dras slutsatsen skillnaden liten iäret att
förhållande ändåtill lagrets storlek, sig tillden bedöms kunna röramen om upp

årår0,5 C i femtio iTg exempletper ovan.

från från10 CYtterligare Tg biomassa kan därmed 100 TWh kolersätta ca
eller olja i Bioalt., vilket lika minskade emissioner 10 respektive 8är med

år.Tg C Om sig främst olja blir vinstentänker under deersättsattper man
åren undanhålls 225årkommande 50 4,5 Tg C atmosfären CTgper som

totalt därpå femtioårsperioder år 400följandeoch alla 8 C CTg Tgper per
totalt fig 1..jämfört med Lageralt. A

årFör inte öka nettoemissionema femtio i därför troligtLageralt. detäratt om
då avverkningsnivånväljer öka för kunna fossilbränslenersättaatt att attman

gårmed biobränslen. För jämförelsen tänker vi till 80 miljonerattoss man upp
m°sk Lageralt B. underDå långsamthelträdsavverkning kommer lagretper

år nivå100 minska igen, till den hamnade närattca ner som man man
avverkningsnivån frånvalde den början. Om vill kan öka avverk-man man
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ningsnivån ytterligare under övergångsperiod. Det såinnebär i fall lagreten att
Åminskar snabbare. andra sidan kan under denna period ersättaman mer

fossila bränslen Bioalt.än Ju bättre vill den lagradeta extraman vara
kvantiteten,desto måstesnabbare avverka den. Eftersom energianvändningman
normalt innebär långsiktiga investeringar och systemanpassningar blir det

svårtemellertid sådantutnyttja utbud effektivtatt förett energiändamâl.extra
Här förutsätts redan biobränsleanvändningen ökaratt kraftigt i detta skede. Om

lyckas såanvända mycket 50% det lagret tillman biobränslenextrasom av
olja,ersätter minskar totalsumman för emissionersom i Lageralt. B tillextra

330 jfrTg C 400 1.Tg C i Tabell

Tabell Effekt Sveriges koldioxidemissioner ökad användningav av
skogsbränslen i relation till den lagerökning kan förväntas intesom om man
ökar skogsbränsleanvändningen. I Lageralt. B ökas avverkningama lagretnär är
fullt år50 till nivå [Tg Cår]Bioalt.om samma som

År Bioalt. Lagera1t.A Lageralt. B

Uttag 1-50 25 15 15
50-100 25 15 25

100-150 25 15 25

Koldioxid-sänka
Extra lagerökning
jfrt Bioalt.

1-50 3,5 3,5
50-100 0 -1,8

100-150 0 -1,7

Koldioxid-källa
Extra frånemissioner
oljeeldning jfrt Bioalt.

1-50 8 8
50-100 8 0

100-150 8 0

årligNetto
emissionextra

1-50 4,5 4,5
50-100 8 1,8

100-150 8 1,7

Netto total
[Tg C]emissionextra

1-150 1025 400
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svårtDet räkna lagerökning i biomassaär säker kolsänka. Riskenatt en som en
åstadkommaför insekterbränder och ska skada i Lageralt., dels förär störreatt

högre åldrar,lagret bränsleär större röta, elden, själv-att mer mer mer
etc,gallrad döende ved lockar insekter, fördels skogen i genomsnittattsom

såhar lägre värde motinsatsema kan bliett att tamare.

pågår följaktligen bådaI period 1 lagerökning i lageraltemativen,en som
dämpar nettoemissionema. I period 2 beräknas fulltlagret för lageralter-vara
nativen. I Lageralt. B ökas avverkningama minskas.och lagret En del lagretav

tillanvänds biobränsleproduktion jämfört med Bioalt. I period 3 Bioalt.ärextra
hundrafemtioårsperiodenoch Lageralt B lika. Vinstnettot under för Bioalt. blir

6,8 Cår 2,7totalt 1025 Tg C jämförtTg med Lageralt. 400 CA och Tg Tg
Cår Tabell 1.jämfört Lageralt.med B

påverkar användningenHur till timmer massavedträ ochav

bark inkluderadAv den stamved forslas till skogsindustriema blirsom
energiinnehålletungefär hälften till energiproduktion. eldaranvänt Man bark,av

sågspån, irestbitar, lutar,det blir över när har kokatsom man pappersmassa
ÄvenCa 70% kolet bundet i skogsindustriprodukteräretc. exporteras.av som

bara hälften biomassan används till energiproduktion kan högreom av
avverkning hundraårsperspektivlägre nettoemissioner iredan jämförtettge
med lagerökningen vid oförändrad avverkningsnivå, förutsatt att
överskottsenergin fossila bränslen. Om konjukturemaersätter bara för
skogsprodukter goda dessa biobränslenär är dessutom mycket billiga.
Skogsindustrins energiproduktion idag relativt ineffektiv.är Den skulle kunna
effektiviseras rejält, speciellt vid nyutbyggnad, och överskottsandelen kansom
exporteras in till fjärrvärmesystem toch andra industrier framtidaex
metanolfabriker ökas. Det bra energiexporterandeär kemisk kanom massa

bekostnad energikrävande kraftrnassa.gynnas av

I princip borde ocksåprodukterna, denär väl tjänat kunna föreldasut,
energiproduktion problem i högre idag.grad En förutsättning förän detutan är

kontaminationen med miljöfarliga färger,i impregneringsmedel,ämnenatt osv
minskar. också någonLagret i sopstationer gång,bryts oftaned delvis som

försökMan utvinnagör med för energiproduktion, detmetan. att metanet men
dåligtnormaltär energiutnyttjande jämfört med bränna direkt.ett att

från uthålligtTrä och härrör skogsbruk bidrar inte till ökaett attpapper som
koldioxidhalten i atmosfären eftersom skogen hela tiden nybildas. försökaAtt
öka lagren så fåroch i någonträ samhället det signifikantattav papper
betydelse för låternettoemissionema koldioxid sig knappast Därtillgöras. tarav

förhållandeskogsprodukter för mycket plats i till den kolmängd de
Då det betydelsefulltär alternativen till användningrepresenterar. träattmer av

och ofta specielltär metaller och plaster. Framställning metallerpapper av
aluminium kräver normalt energi än träproduktion. Energin närmer som sparas
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trä används kan eller fossilersätta energi. Plaster oftastiavgörs olja.sparas När
färdiganvända plastprodukter bränns eller slutligen bryts ned har de bidragit till
ökningen koldixidhalten i atmosfären.av

Övriga skötselåtgärders påverkan på koldioxidbalansen

Mycket tyder inte bara skogsbiomassan ocksåatt mängden organisktutan
material under nedbrytning i marken ökar. såDet beror i fall till delstor
följande faktorer: ökningen meri tillväxt fömaproduktion, de senaste
decenniernas kvävenedfall, ökningen i atmosfärens koldioxidhalt, den sura
depositionen. Att slutat svedja skogen, bekämpar skogsbränderattman man
effektivt, jordbruksmarkgammal återbeskogatsatt har och skogsbetet iatt
princip ocksåbortaär faktorerär fortfarande kan bidra till markkoletsom att
ökar. Flera faktoma ocksåberor varandra. Det svårtär därmedav mycketav att
säga vad dagens lager markkol för skötselavverkningsnivåav representerar
eller vad dagens skötselavverkningskombination skulle för genomsnittslager.ge
Vi har inte heller metoder för studera långtexakt huratt tid det för olikatar
delar träd brytas fullständigtnedett iatt skogen.av

En gissning, grundar sig bedömningar de olika faktoremassom möjligaav
påverkan och vikt i sammanhanget de indikationer pågåendesamt om en
ökning vi har, lagretär i skogsmarkensatt organiska materialetsom kommer att
fortsätta öka i avtagande taktatt under antal decennier framöver.ett
Avverkningsnivån påverkabör takten jämviktslagretsoch slutliga sestorlek
ovan troligtvis inte mycket. En ökning skörden imen exempletav som ovan
minskar den totala fömatillförseln till skogsmarken frånmed 12% 85% till
73% den totala produktionen organiskt skogen, beräknatmaterial i frånav av

1991.Eriksson Eftersom nedbrytningsorganismema förökar sigupp om
tillgången är större det inte 12%mat längre tidtar bryta ned 12%att mer
förna. Skillnaden i lager bör därmed bli så.mindre än

I markprofil och halv finns ungefären tredjedelca meter koleten ien en av
dehumuslagret översta 3-10 centimetrarna i skogsjord.typisk Det ären

troligtivs också det lagret storlek påverkaskan påtagligt medelkortavars
tidsperspektiv decennier.

Om humuslagret förär medelgrova till ttunt sand är dentexturergrova ex
närings- vattenhållandeoch kapaciteten begränsad och därmed
biomassaproduktionen. Sådana marker de där skogsbrändervar mestvar
frekventa förr. Här kopplingenär positiv mellan skogsproduktion och lagret av
kol i organiskt material under nedbrytning. Ett ökat humuslager ocksåkan ge
ökad biobränsleproduktion. Antagligen räcker det hindra bränder,att attnya
markbereda försiktigt efter avverkning och därmed till inteatt systemetse
förlorar för mycket kväve och andra näringsämnen, för humuslagretatt
sådana marker ska växa sig tjockare.



På hållerandra marker, speciellt finkomigare kvar kylamarker norröver som
låg ilänge efter vintern, nedbrytningshastigheten näring bindsär att upp

återspeglas fåtjocka humuslager. Det sänkt tillväxt. För lyckadi att enen
sådanaföryngring och god tillväxt efter avverkning brukar markerman

såmineraljordmarkbereda kraftigare för ochdränera marken attatt exponera
och luft nedbrytningen och omsättningenvärme kommer ökaatt av

Även hållanäringsämnen. här finns motsättning mellan lagerdet ett stortatten
å åmöjligsidan och biomassaproduktion den andra.ena

ocksåMarkberedning för undvika snytbaggargörs att stamgnag av
Snytbaggar inte krypatallplantor. har torgskräck och tycker överattom

blottlagd mineraljord.

optimera näringsbudgetsynpunktDet gäller biomassaproduktionenatt ett ur
uthålligt Tidigare ofta kraftigt de flestasätt. markberedde skogsbolagen
marker och optimerade antagligen föryngringsresultatetdet sättet

långsiktig produktionsförmâga.näringsekonomi Forsknings-bekostnad ochav
från påverkatresultat mark- och utlakningsstudier har i hög redangrad

iskogsbruket det avseendet.

skyddsdikning.Ett liknande exempel hyggesdikning Efter avverkningutgör
från direkthamnar tidigare avdunstade trädkronoma efterdet ellervatten som

rotupptag grundvattennivånträdens i marken. Därför stiger och marken blir
grundvattennivâni partier. Om inte sänks hjälpvattenmättad lägre med enav

svåragles dikning kan dessa partier mycket föryngra. Samtidigtattvara
småmossar myrstråk innanoch redan awerkningenavvattnas som var

tillgångenförsumpade och hade litet torvlager. I och ökademed denett syre
förbörjar brytas ned. Jämfört med tio sedan idag irekommenderasatttorven

försumpadehög grad skog i och partier, bl föratt runt annat attman spar a
skydda känsliga och bevara mosaik biotoper hygget. Det kommerarter en av

bidra till behovet hyggesdikning minskar.attatt av

N P,Det viktigt mängdema kväve och näringsämnenandra K, Mg,är att av
osvCa, i omlopp i inte minskar tiden. SverigeI hela kanöversystemet

förlusterna via skörd ocheller hyggesfaseni utlakning under ensamma vara
avgörande för budgeten ska bli negativ, specielltomloppstidenöveratt om man

såskördar hela kvävedepositionenträden. I södra Sverigehalvan är stor attav
och därtill,kvävet kompenseras depositionen medförofta denmedan suramer

ökad utlakning K, Ca bristeroch Mg. innebära andraDet kan ämnenattav
än kväve kommer bli vanliga depositionen minskar ochellerdär, inteatt om
andra tillförs.ämnen

Lägre tillväxt hos plantor efter behöver intehelträdsavverkning betyda att
kvävebudgeten negativ. kvävenedfallet innebär iär I och med det ökade det de
flesta fall den bara förbättrad i lägre grad. Hyggesrester skaparäratt en

förmiljö kvävemineralisering. Det högre tillväxt kort siktkangynnsam ge
hos de trädplantor etablerats, eftersom kvävet utnyttjas ineffektivt närsom men
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det mineraliseras så entidigt ut såandel lakas kan dennastor skillnad jämnas
Sådanmed tiden. tendenser ocksåut har långliggandeobserverats i försök

Sinclair 1991.al. Skogstillväxten Sverigeet i såär normalt starkt
kvävebegränsad ökad kvävetillgång alltidatt ökad tillväxt.en ger

åtgärd åtminstoneEn kort sikt bådeskulle öka produktionensom och lagret
gödsla med ännu kväve iatt skogarna. sådanEn åtgärdvore skullemer

emellertid förvärra de problem dagens höga kvävenedfall redan orsakarsom
eller är väg orsaka: genomgripande biotopförändringaratt och ökad
kväveutlakning, framförallt efter avverkning, förhöjda nitrathalter i grund-som ger
och och bidrar tillytvatten gödning haven. Med ökad kväveutlakning underav

hyggesfasen följer också ökad utlakning andra senäringsämnen ovan,av
vilket ökar risken för sjukdomsliknande näringsbristtillstånd i skogen.mer
Normal kvävebrist begränsar tillväxten, träden motståndskraftigaärmen mot
torka och och insekter.angrepp av svampar

En ökande användning skogsbiomassa till bränsle ökande mängderav ger
vedaska. grundåtgärdEn för kompensera förlusteratt bl CaK, och Mg kanav a
bli återföraregelmässigt tatt vedaska till skogen gång omloppstidex en per
ungefär marker helträdsavverkar Rosén 1993.alsamma I desom man et
fåtal fall i Sverige där kvävebudgeten befaras bli negativnorra bör försökaman
minimera utlakningsförlustema och, det inte räcker, kompensera medom
kvävegödsel.

Slutsatser

Lagerökning i skogsbiomassa ska inte sådant sätt det minskarettgynnas att
hållereller tillbaka ökning biobränsleanvändningen, förutsatten av att

biobränslen verkligen används till ellerersätta hindra ökningatt fossilaen av
bränslen:

ökning biobränsleanvändningen medför lagerökningenen sänkanav att i-
skogen minskar under övergångsperiod. Den ersättning fossila bränslenen av

åstadkommaskan sänker emellertidsom nettoemissionema koldioxid i högreav
grad lagerökningenän kunde ha gjort under denna period;

lagretnär fulltär bidrar inte lagerökningen alls till sänkaatt-
nettoemissionema;

avverkningsnivån i lageraltemativ höjs efterom ett det lagernivån nått sittatt-
maximum sänks lagret igen;

lagerökning denosäkerär kan brinnaen it röta eller ätasex- upp, upp av
insekter svåroch den uppskatta jämförtatt med uteblivna koldioxidemissioner
från fossilförbränning. Det kan därför inte rekommenderas sänkoratt man ger



ifrånuteblivna emissionerlagerökningar i biomassa värdesom samma som
åtgärdssammanhang.fossileldning i

Åtgärder lagret kol i skogenvidtas för säkerställa eller ökakan utanatt avsom
påverka produktionen biobränslen negativt är att:att av

bibehållenså försiktigt möjligt med godmarkbereda hyggesdikaoch som-
harv;fläckmarkberedning oftareföryngring och näringsomsättning än

depositionen;öka ansträngningarna minska denatt sura-

återföra områden helträdsawerkning praktiseras.vedaska regelmässigt i där-
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Sammanfattning

finns omfattande potential fossila Sverige.Det bränslen med bioenergi iersättaatten
Utnyttjas denna potential kan koldioxid minska vilketnettoutsläppen signifikant, bidrarav
till minska risken för klimatförändringar.att

effektivtHur biomassan kan utnyttjas för reducera koldioxidutsläppen ersättningatt genom
fossila bränslen kan bedömas dels utifrån effektivt den fysiska utnyttjas,hurav resursen

kostnadseffektivdels hur användningen biomassan I denna studie utnyttjas följandeav
mått för bedöma effektivt biobränslen fossilahur bränslen:ersätteratt

reducerade koldioxidutsläpp utnyttjad COzha,for biomasseproduktion kg årytaper
reducerade koldioxidutsläpp mängd använd biomassa kg COQMWhper
kostnad enhet reducerade koldioxidutsläpp SEKkg C02per

Koldioxidutsläpp från hela fossilbränslekedjan, dvs inklusive utsläpp vid utvinning, om-
vandling och distribution beaktas vid beräkningama. de biobränslebaserade teknikernaFör
förutsätts all insatsenergi for odlingskörd, distribution och förädling biobränslen äratt av
baserad på bioenergi. Detta innebär kostnads- och arealeffektiviteter kan beräknas föratt en
koldioxidneutral energikedja. Vidare utförs alla ekonomiska beräkningar med en gemen-

kalkylränta 6% exklusive avgifter.och skatter och Kostnadsberäkningama baserassam om
på dagens priser på fossila bränslen.

Biomasseproduktion

Möjlig nettoproduktion biobränslen bestäms tillgängliga arealer jordbruks- ochav av
skogsmark, produktivitet, insatsenergi olika restriktioner för biomasseuttag.behov ochav
Som påmått biomasseproduktionens energieffektivitet används i denna studie energiutby-

d energiskörd hektar år energiinsatsen för odlingoch subtraherat med ochtet sv per
skörd.

jordbruksmark odlingsforhållanden ungefärFör erhålles vid dagens dubbelt så högt ener-
förgiutbyte för salix jämfört med och och ungefär 30% högre energiutbyte lu-änveteraps

och rörflen. Energiutbytet för de olika energigrödoma uppskattas kunna öka med 60-sem
80% till år 2015 växtförädling, förbättrad odlings- och skördeteknik energi-ochgenom
effektivisering.



Dagens awerkningsrester i skogen relativt lågt hektar och år kan öka iäruttag av per men
framtiden avverkningsrester två gånger ornloppstid i stället föratt tas utgenom per en
gång. Förutsättningen dock skogsmarken kompenseras för näringsförluster viaär att tex
askåterföring. Om stamved började utnyttjas för energiändamål skulle energiutbytetäven
från skogsmark kunna ökas kraftigt.

Ett ökat bioenergi jämfört med idag med 125 TWhår, exklusive stamved, be-uttag av ca
dömer vi möjligt kring år 2015 från jord- och skogsbruket. Potentialberälmingamavara
bygger på dagens kunskap hur tekniska, biologiska och ekologiska förutsättningar förom
hur bioenergiproduktion kan till 2015,utvecklas år på åkerareal 800 000 hasamt att en om

i anspråk för energigrödor.tas

energikostnaderLägst vid dagens produktionsförhållanden erhålles för awerkningsrester
och halm 110 SEKMWh, följt salix 140 SEKMWh och rörflen och lusemav
170 SEKMWh. Kring år 2015 kan kostnaderna för biomassa ha reducerats med 20-
40% ökad produktivitet och effektiv biomasseutvinning. Störst kostnadsre-genom mer
duktion förväntas för biomassa från jordbruksmark och kostnadsslcillnaden mellan awerk-
ningsrester och salix förväntas därför krympa.

Produktion drivmedel, el- och värmeav
Drivmedel kan produceras såväl konventionella jordbmksgrödor spannmålur som raps,
och vallgrödor cellulosarika råvaror skogsbränslen och energiskog. alter-Desom ur som
nativ utnyttjar cellulosarika råvaror, d metanol frånoch etanol skogsbränslen ochsom v s
salix, potentiell koldioxidreduktion. Drivmedelsutbytet enhet tillförd bio-störstger per

högre för metanol för etanol. Vid etanolproduktion påverkas resultatet kraftigtär änmassa
hur biprodukterna utnyttjas. Kostnaderna för koldioxidreduktion blir lägst för metanolav
cellulosarika råvaror.ur

frånEtanol biogas från lusem och rapsmetylester lägre koldioxidreduktionvete, ger per
arealenhet metanol och etanol från cellulosarika råvaror. Kostnaderna för koldioxidre-än
duktion dessutom höga. Odling kan dessutom växtföljdsskäl endast utökasär av raps av
med 150 00 ha jämfört idag,med vilket maximal produktionmotsvararca en av rapsme-
tylester 1-1.5 TWh.om

För el- och värmeproduktion utnyttjas biomassan effektivast vid sarnproduktion el ochav
Om biomassa används ersättning för fossila bränslen inom el- ochvärme. värme-som

produktion erhålles koldioxidreduktion arealenhet biomassan används istörre änper om
form drivmedel, figur Störst koldioxidreduktion erhålles vid ersättning följtkolav av av
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ersättning olja och Värdena i figur 1 gäller utnyttjande salixnaturgas.av av men samma
relation mellan alternativen gäller for skogsbränslen.även

CO2hakg
40000

30000

20000

10000

Drivmedel El ochvärme

Figur 1 Koldioxidreduktian hektarjordbruksmarkvidersättning fossiladrivmedelmedmetanolper av
från salix fossila bränslenför el- ochvärmeprøduktionmedsalix.Det gråfältet beskri-samt

variationmellanolika anläggningarochartläggningstorlekar.Värdenabaseraspåtyperver av
uppskattningar ødlingsfärhâllandenfår är 2015.Samtligavärdenför elproduktionfrånom
biomassabaseraspdfärgasadebiobränslenochkombicykelteknik.

Kostnaderna for koldioxidreduktion äri allmänhet lägre vid användning biomassa förav
el- och värmeproduktion för drivmedel, figurän Kostnaderna för redaktionen varierar
emellertid kraftigt mellan olika anläggningar och anläggningsstorlekar. Ersättningtyper av

kol med biomassa lägst reduktionskostnad 0.04-O.14 SEKkg C02, följt oljaav ger av
och i sarnproduktionsanläggningar och hetvattenpannor och inaturgas stora naturgas me-
delstora hetvattenpannor 0.10-0.20 SEKkg C02. Reduktionskostnaden vid ersättning av

eldnin gsolja i medelstora hetvattenpannor och i kondensanläggningar hö-tung ärnaturgas
0.30 respektive 0.37 SEKkg C02, och i nivå med den reduktionskostnadärgre som er-

hålles för drivmedel.

Värmepumpar de utnyttjar biomassebaseradär, även kondensproducerad el, effek-om ett
tivt utnyttja biomassa försätt värmeproduktion, kostnadema relativtatt ärseparat men
höga. Beräkningarna för små vedpannor låga kostnader for reduktion koldioxid vidger av
ersättning olja. I beräkningarna har emellertid inte drifts- och underhållskostnader in-av
räknats. Vedeldning fordrar, jämfört med och oljeeldning, relativt omfat-värmepumpar
tande drift- och underhállsarbete. Modemare och automatiserade for förädlade bio-pannor
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bränslen skulle kunna förändra dessa förhållanden teknikläget inklusive möjligheternamen
minska emissionema från dessa mindre osäkert.äratt pannor

SEKkg C02
0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
Bensin Diesel Kol Olja Naturgas

i1 I7 xDrivmedel El ochvärme

Figur 2 Kostnadför koldioxidreduktiønvid fossila drivmedelmedmetanolfrån salixersättningav
fossila bränslenför el- ochvärmeproduktionmedsalix.Det gråfältet beskrivervaria-samt
mellanolika anläggningartion ochanläggningstorlekar.Värdenabaseraspåtyperav upp-

skattningar odlingsförhållanden årför 2015 Samtligavärdenfär elproduktionfrån bio-om .baseraspäfärgasadebiobränslenochkombicykelteknik.massa

Teknikutveckling

fortsattEn teknikutveckling kan komma medföra biobränslen kan utnyttjas väsentligtatt att
effektivt med teknikerde för el- och värmeproduktion och inklude-än transportermer som
i beräkningarna Den biobtänslepotentialen skulle därmed räcka tillrats antagnaovan. en

mängd energitjänster och kunna bidra till ytterligare reduktion fossilbränsle-större av
användningen. Fortsatt utveckling biomassetekniker kan bidra till sänkta kostna-ävenav
der, vilket skulle innebära kostnadsskillnaden dagens fossilbaserade teknikeratt gentemot
skulle kunna minskas ytterligare eller elimineras.

Även teknik för fossila bränslen kan komma förbättras både vad gäller ökad effektivitetatt
och sänkta kostnader. Tekniker for utnyttjande biomassa har emellertid utvecklats underav
kortare tid tekniker för fossila vilketbränslen kan innebära kostnaderna för bio-än att
massebaserad teknik kan sig kostnaderna for fossilbaserad teknik.närma

Bland de tekniker effektivitetsvinstermedför kan bränsleceller, kannämnas ut-som som
nyttjas för både el- och värmeproduktion och ytterligare förfinadetransporter, samt gas-
turbiner for elproduktion. Vidare kan utveckling kompakta och energieffektiva batte-en av
rier komma innebära genombrott för batteridrivna elfordon, vilka kan utnyttja ef-att ett

4



feiktivt producerad elektricitet från biobränsle. Både bränslecellsdrivna och batteridrivna
fordon har potential halvera energibehovet jämförtän med fordonatten mer ett ut-som
nyttjar metanol i forbränningsmotor. Vätgas det lämpligaste bränsletär for utnyttjandeen

bränslecellsteknik. En lovande teknik för underlätta användningen i fordonvätgasav att av
producera denna omvandling metanol i fordonet. Metanol kan därmedatt genom av vara

långsiktigt intressant val drivmedel förutom de fördelar detettt har från effektivi-av som
tettssynpunkt jämfört med andra biomassebaserade drivmedel kan underlätta framtidaen
övergång till vätgasteknik.

Potential reducera koldioxidutsläppenatt
Kcoldioxidutsläppen från fossila bränslen uppgick 1992 till 56 kton, inklusive utsläpp vid
utvinning, omvandling och distribution. De viktigaste utsläppskälloma ochtransport-var
inudustrisektorema vilka svarade for 42% respektive 22% utsläppen.av

CO2MWhkg
KO Olja via värmepump400

Gasol

300

200

100

0 I I TWhår0 50 100 150

3Figur Redaktion koldioxidutsläpp enhetanvändbiomassakg C02MWh för olika alterna-av per
tiv fossila bränslenredovisadersätta denmängdbiomassaTWhär kanatt mot använ-somdasför deolika fossila bränslen.sätten ersätta Redovisningenbaseraspå I 992årsfossil-att
bränsleanvändningoch ökad biobränsleanvändningpå 125 TWhär jämfört med1992.en
Arean underkurvan möjlig koldioxidreduktion år funktion ökadanvändningger per som av

biomassan.Redaktionen enhetbiomassa medelvärdenberäknadeutifrånär värdenav per grova
för olika anläggningar. Kol, olja, gasoloch direkt förbränning bio-ersättsnaturgas av av

Alternativetolja via värmepumpinnebär oljeanvändning mindreanläggningarimassa. att
ersätts värmepumpar utnyttjar från biomassebaseradekondensanläggningar.Bensinav som

biomassebaseradersätts metanoli lättavägfordon.av

figurI 3 redovisas olika alternativ reducera koldioxidutsläppen ersättningatt genom av
fossila bränslen vid ökat utnyttjandet biobränslen med 125 TWhår. Beräkningarnaett av
utgår från användningen fossila bränslen 1992. De olika alternativen fossilaersättaav att
bränslen i figuren efter hur effektivt koldioxidutsläppen från fossila bränslensorteras redu-
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enhet utnyttjad biomassa kg CO7MWh. Arean under kurvan mängdtotalceras per ger
reducerad koldioxid. En ökad användning 125 TWhår jämfört med idag skulle kunnaav
reducera koldioxidutsläppen med ungefär 31 Mtonår.

Olika förändringar energisystemet, förutom ökat utnyttjande biobränslen, kan in-ettav av
nebära det blir effektivt utnyttja biobränslena på andra vad redovisassätt änatt attmer som

figurerna.i Det således generellt effektivt biobränslenär använda för produceraatt attmer
för för producera drivmedel. innebär strategi förän än Detta minska utsläppenatt att en

koldioxid behöver baseras på hur hela det svenska energisystemet förväntas utvecklasav
och inte enbart på dagens koldioxidutsläpp.

Framtida energisystem biomasseanvändningmed ökad
Några helhetsbilder det svenska energisystemet har formulerats för visa på möjlig-attav
heterna reducera koldioxidutsläppen ökat utnyttjande biobränsle.att ettgenom av
Utvecklingen energisystem beror komplicerade samband mellan bl tillgänglighetav av a
och priser för olika tekniker och energikällor, ekonomisk tillväxt och olika politiska åtgär-
der för förändra energisystem. Vid bedömningar hur energisystem kan utvecklasatt ut-av
går ofta från implicita eller explicita antaganden hur energianvändningen kommerman om

utvecklas. Flera studier har visat energianvändningen och särskilt elanvändningenatt att
kan minska vid kraftig ekonomisk tillväxt vid utnyttjade kommersielltäven tillgänen av g-
lig teknik.

De framtidsbilder system vi har formulerat utgår från 1992 års energisystem ochsom
energianvändning utnyttjandet biobränslen ökas med 125 TWhår medan energi-men av
användningens nivå och utnyttjandet kämkraft varieras. Resultaten från de starkt För-av
enklade framtidsbildema påtyder det möjligt kraftigt reducera koldioxidutsläppenäratt att
också vid kämkraftsavveckling. Såväl energieffektiv samproduktion och värmeen av

effektivisering slutlig energianvändning förbetydelse uppnå sådantär stor att ettsom av av
resultat För kunna öka utnyttjandet biobränslen 125 TWhårmed det viktigtäratt attav
utnyttja för biomasseproduktion med hög produktivitet ytenhet. Samtidigtsystern per
måste markens långsiktiga produktionsfönnåga bibehållas den negativa påverkan påoch
den lokala miljön från biomasseproduktionen hållas acceptabel nivå.en



1 Inledning

Det finns omfattande potential fossila bränslen med bioenergi i Sverige.ersätta Dettaen att
signifikantkan minska nettoutsläppen koldioxid, och därmed bidra till risken förattav

klimatförändringar minskar. Biomassa kan forutnyttjas producera och värmeatt samt
fasta, flytande och gasformiga bränslen. Olika förädlingsvägar och användningssätt har
emellertid skilda karakteristika vad teknisk effektivitet, kostnader och inverkan påavser
miljön.

En kunskapsmassa existerar olika tekniker för utnyttjande bioenergistor i energi-om av
och Det saknas dock övergripande bild hur effektivt kantransportsystem. en av man an-
vända biobränsleresursema for minska nettoutsläppen koldioxid. Syftet med fore-att av
liggande utifrån tillgängligaär studier enskilda tekniker och produktions-rapport att av
metoder diskutera olika alternativ for användning biobränslen. Resultaten sammanfattasav
i några helhetsbilder det svenska energisystemet. Olika biobränslestrategier för el-,av

och transportsektorema jämförsvärme- med avseende på arealproduktivitet och kostnader.

Vi utnyttjar följ ande indikatorer for analysera hur effektivt ökad biobränsle-att en
användning kan reducera koldioxidemissionema netto fossila bränslennär ersätts:

reducerade koldioxidutsläpp utnyttjad for biomasseproduktion kg CO2ha, årytaper
reducerade koldioxidutsläpp mängd biomassaanvänd kg COzMwhper
kostnad enhet reducerade koldioxidutsläpp SEKkg C02per

Indikatorerna definieras utgående från alternativa fossilbränslebaserade tekniker. En kvan-
tiñering indikatorema förutsätter därför fossilbränslealtemativen karaktäriseras medattav
avseende på emissioner och kostnader. Vid jämförelsen beaktas koldioxidutsläpp fråna
hela fossilbränslekedjan, dvs inklusive utsläpp vid utvinning, omvandling och distribu-
tion. Vid karaktäriseringen de biobränslebaserade teknikerna baseras all insatsenergiav
for odlingskörd, distribution och bioenergi.processer Detta innebär kostnads- ochatt
arealeffektiviteter kan beräknas för helt förnybar koldioxidsneutral energikedja. Vidareen
utförs alla ekonomiska beräkningar med kalkylränta och exklusive skatteren gemensam
och avgifter.

De helhetsbilder biobränsleanvändningen formuleras tänkta kring årav systemsom avser
2015. Potentialen for biobränsleproduktionen beräknas utgående från tillgängligaantagna
arealer för biobränsleproduktion framtidaantaganden produktivitet vidsamt om
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odlingskörd. Energisystemet beskrivs på starkt förenklat med någrasätt variationerett av
energianvändningen och energitillForselsystemet.

Studien begränsas till förhållanden.svenska De biobränslen behandlas avverk-ärsom
ningsrester från skogsbruket några energigrödor. I analysen olikasamt systemav
fokuseras på möjligheterna reducera koldioxidutsläpp. Hur andra emissioner kanatt
påverkas de valda strategiema diskuteras kortfattat.av
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2 Metod och antaganden

detta avsnittl redovisas den metod och de antaganden vid beräkningarna föranväntssom
biomassa, drivmedel, el- och värmeproduktion. Specifika antaganden för de olika områ-
dena redovisas i respektive avsnitt.

Koldioxidutsläpp från fossilbränsleanvändnin beräknas för hela bränslekedjan. Antagnag
emissionsfaktorer för fossila bränslen redovisas i tabell 2.1 där också de direkta utsläppen
vid slutlig användning anges.

Tabell 2.1 Antagnakoldioxidutsläppvidanvändning fossila bränslen.av

Bränsle KoldioxidutsläppbKoldioxidutsläpp
slutlig användning Helabränslekedjan

COgMWkg h CWMWhkg
Bensin 261 305
Diesel 271 294
Eldningsolja1 271 294
Eldningsolja2-5 274 291
Gasolpropan 234 280
Lätt- ochmellanoljor 260 305
Naturgas 203 246
Kol 326 396
Koks 370 480
Stadsgas 280 360
Koksgas 216 280
Masugnsgas 370 480

SCBÅUtsläppsfaktorer utnyttjasa som av
Ecotrafflczb Utsläppvid utvinning,omvandlingochdistributionbaserarsig för oljeprodukterpå därana-

lys hurenergianvändningenvid lafflneringkanhänförasgörs till olika oljeprodukter.Förav typeravHektor.3kol och dessavärdenbaseradeär För lätt ochmellanoljornaturgas värdenantassamma som
för bensin.För koks,stadsgaskoksgasoch 25% ursprungligtenergiinnehållantasmasugnsgas att av
förbrukasvid produktion respektivebränsle. utsläppstilläggetd 30% emissionemaav motsvararsv av
vid slutlig användning.

deFör biobränslebaserade teknikerna insatsenergi for odlingskörd, distributionantas att
och baseras på bioenergi. Detta kostnadsinnebär och arealeffektiviteter kanprocesser att
beräknas för helt koldioxidneutral energikedja. För insatsenergi i form och värmeen av

biprodukter från odling och produktion energibärare används i första hand. Omantas att av
biproduktema inte räcker till del huvudsakliga biomasseråvaranden salix,antas att av
vetekäma etc for detta el- och insatsenergiavsätts värmebehov. För i form drivmedelav

i de fall biomassebaserade drivmedel delproduceras detta drivmedel används.antas att av
När biomassan används for el- och värmeproduktion del råvaran avgår forantas att av
metanolproduktion för täcka behovet drivmedel.att av
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Undvikna koldioxidutsläpp jordbruksmarkhektar beräknas för olika områden där bio-per
används for ersättning fossila bränslen. När undvikna koldioxidernissioner be-massa av

räknas for drivmedel ingår såväl undvikna koldioxidutsläpp vid användning drivmedletav
i stället for bensin eller diesel, undvikna utsläpp från utnyttjande biprodukter försom av
ersättning för olja för värmeproduktion, principskiss figur 2.1.se

i
Drivmedel

Odling Drivmedel Slutlig användning
Br rodukterpproduktion ifordon

1iEnergi för Varma..gödselmedel,
utsäde etc.

Ersättning
:räfsâjâa -co2 reduktionr
EIochvärme

Fig. 2.1 Principskiss energitlödenvid drivmedelsproduktionfrånöver åkergrödor.

Beräkningarna baserar sig på antaganden storskalig användning biomassa för el-,om av
och drivmedel. Detta har framförvärme allt betydelse för vissa drivmedel etanol, rapsolja

där biprodukter, foder olikaoch bränslen kan påverka såväl energibalans kostna-som som
der. Möjligheterna foderbiprodukter begränsade vidavsätta produktionär störreatt t ex en

TWhår4-5.dessa drivmedel 1-1.5 I energibalanser, och beräkningar koldioxidre-av av
duktion och kostnader endast de biprodukter kan användas for energiändamålantas att som
kan tillgodoräknas. Effekten hur möjlig användning foderbiprodukter skulleav en en av
påverka kostnader och reducerad mängd koldioxid studeras emellertid i fall.ett

Samtliga investeringar har annualiserats med realränta 6%. Samtliga kostnader ären om
baserade på 1993 års prisnivå, exklusive avgifterskatter, och subventioner. Antagna
bränslepriser för fossila bränslen redovisas i tabell 2.2. Kostnader för biobränslen baserar
sig på produktionskostnader enligt avsnitt 4.

Kostnad för koldioxidreduktion SEKkg C02 för olika alternativ beräknas ur:

Kostnadred Kostnadbio Kostnadfossn 002m-
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där Kostnadbio kostnadenär utnyttja energibärare drivmedel, och frånvärme bio-att
inkluderande kostnader för odling, produktion och användning energibärama,massa av

Kostnadfossu de kostnader för fossilbränsleanvändningär undviks utnyttjandesom genom
denna bioenergi, och COZmj den koldioxidreduktion detta bioenergiutnyttjandeär lederav

till.

Tabell 2.2 Antagnapriserpåfossila bränslenexklusiveskatterochavgifter.
Bränsle Bränslepriser

exkl skatten
SEKMWh

Bensin 290
Diesel 270
Eldningsolja1 150
Eldningsolja2-5 95
Naturgas 130
Kol 60

ÖvrigaOljeprodukterbaserade IEA. kostnaderbaseradepåL. Gustavssonoch B. Johanssonomräk-a
6nu 1993nade årsprisläge.

drivmedelFör innefattas i Kostnadbio produktions- distributions- och lagringskostnader
for drivmedel, appendix A, eventuell merkostnad for användning fordonett utnytt-av som
jar biomassebaserade drivmedel jämfört med konventionellt fordon kapital- driftsett samt
och underhållskostnader for värmeproduktion med biprodukter, enligt anläggningsdata i
appendix FörB. användningen biproduktema ingen bränslekostnad förutom förantasav
halm, där tillvaratagandekostnad enligt avsnitt 4 Kostnadfossü innefattar såvälen antas.
undviken drivmedelskostnad eventuella undvikna kostnader för oljebaserad värme-som
produktion utnyttjande biprodukter.genom av

I kostnadsberäkningama för el- och värmeproduktion ingår bränslekostnader kapi-samt
tals-, drifts- och underhållskosmader enligt appendix B.
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fossila bränslenanvändningDagens3 av

Sverige. Analysenbränslen ifossilaanvändningsammanfattas dagensavsnittI detta av
bio-bränslen medfossilamöjligheterna ersättaavseendei kapiteldiskussionen attoch

data.från dessabränslen, utgår bl a

idagfossila bränslenanvändsVar och hur3.1

energiändamål,Sverige föribränslenfossilaförbrukningallredovisas upp-tabell 3.1I av
ochproduktion el-SCBÅ Förbrukning förenligtverksamheterefterdelat av

påbaseradTabellenexkluderad.sjöfart ärför utrikesBunlcring ärsärskilt.redovisas
konsistentdefinitiv ochför vilketåretdet1992. Detoch äruppgifterSCB:s senasteavser

erhållas.statistik kunnat

substitutionvidintressesärskilti tjärrvärmesystemen ärFossilbränsleanvändningen enav
fjärrvärmeförsöxjningen,svenskaför denvissa dataredovisas3.2tabellbiobränslen. Itill

framgår bltabellenenergiomsättning. Avårligafjärrvärmenätens auppgifter blmed a om
betydelseharvilkettjärrvärmenät,ivärmeproduktionen sker störredelenden störstaatt av

ochsamproduktion värme.iinvesteringarmöjligaför ava

mindreochbränslenfossila i störreanvändningochProduceradTabell 3.2 värme samt av
1992.2jjârrvärmesystem

IWh:FossilbränsleanvändningProduceradProduceradStorleksklass
Olja NaturgasKolTWhTWh värme

0,31,60,27,20,3levereradvärme
system119240GWhår

2,62,57,729,33,2Levereradvärme
33 system240GWhår

2,94,17,936,63,5TOTALT
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3.2 Koldioxidemissioner från användning fossilaav
bränslen

I tabell 3.3 redovisas koldioxidernissioner från fossila bränslen i Sverige 1992 enligt upp-
delningen i tabell 3.1. Utnyttjade emissionsfaktorer framgår tabell 2.1. Faktorema ärav
baserade på SCB:s material, med tillägg för koldioxidutsläpp förknippade medettmen ut-
vinning, förädling och distribution se vidare till tabell 2.1.noter

Alla koldioxidutsläpp enligt tabell 3.3 hänförs till den slutliga användningen fossilaav
bränslen. Detta innebär koldioxidutsläpp vid användning sekundära omvandladeatt av
energibärare t koks, förädlade oljeprodukter inkluderar utsläpp vid tidigare omvand-ex
ling i rafñnaderier eller koksverkt ex .

Av tabellen framgår de enskildastörsta nañkens utsläpp från bensinatt är ochposterna
diesel industrins olje- och kolkoksanvändning. De samlade utsläppensamt från kraft- och
värmeverk storleksordningär från hushållen främst olja till uppvärmning.av samma som

Referenser

1 ÅrligaStatistiskacentralbyrån, energibalanser1991-1992,Statistiskameddelanden E 20 SM 9402,nrÖrebro,SCB-tryck, 1994.
2 VärmeverksföreningenVVF, Statistik 1992, Vårmeverksföreningen, 1109,Box lll 81

Stockholm, 1993.
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Biobränsleproduktion omkring 20154 ochidag

biobränslen odling energi-Produktion kan både inom jordbruket,skeav genom av
grödor eller tillvaratagande livsmedelsproduktion och inomrestprodukter vidav
skogsbruket, avverkningsrester. Detta avsnitt belyser energi-uttag tgenom av ex
effektivitet och energiutbyte, produktionspotential och produktionskostnader for några

framtida energiförsörjning.de biobränslen kunna bli aktuella i Sverigesav som anses

4.1 Energibalans energiskördoch

första fårEtt krav bör ställa på produktion bioenergi energi, iär att utman man merav
form skördad biomassa, den energi in vid odling eller Ett mått påän sätts uttag.av som
produktionens energieffektivitet energibalansen, fås energiskördenär attsom genom

energieffektivaredivideras med energiinsatsen. Ju högre denna kvot destoär, är
produktionen. Om tillgången på mark begränsad energiutbytet hektar ocksåär är per

biobränslen jämförs. Energiutbytet, eller nettoenergi-väsentligt olikanär typer av
ifrånskörden, fås energiinsatsen dras energiskörden.attgenom

I tabell 4.1 redovisas energibalans och energiutbyte vid odlinguttag biobränslen medav
jord- och skogsbruket,dagens metoder inom i tabell 4.2 hur dessa kan kommasamt att

tjugo åren till följd växtförädling, förbättradförändras under de kommande odlings-av
energieffektivisering. Energianalysemaskördeteknik och har begränsats till gällaatt

till bilvägtill och med skördad biomassa d till förädlings-transporttransport av sv
industri och därefter följande omvandlingsprocesser medtagna. energiinsatserDeär

drivmedelinkluderas i beräkningarna energibehov för gödselmedel,utsäde,är samtsom
bekämpningsmedel, maskiner, maskintransporterkemiska vid skogsbränsleuttagsamt,

vedaskåterföring.kring 2015, Uttag avverkningsrester ske gångäven antasav en per
omloppstid idag respektive två gånger kring 2015.

tonkilometerÅ0,8 kWh I dettaEnergiåtgången vid lastbilstransport uppskattas vara per
vidinnefattas såväl driv- smörjmedelsförbrukning den totala energiåtgångenoch som

reservdelar. Vid transportavståndtillverkningen lastbilsekipaget inklusive ettav om
50 km blir energiåtgången cirka 200 kWh hektar och årför vetetransport texav per

1% transportavståndet fördubblas till 100 km blird mindre energiskörden. Omäns avv
energiåtgången 1% energiskörden. Motsvarande siffror för övriga energigrödordrygt av

blir tåg och båtoch hyggesrester i storleksordning. Vid längreär transportersamma
respektive 10 gånger energi-aktuellt och eftersom dessa transportmedel cirka 7är

lastbil energiåtgången förbli liten vid jämfört medeffektivare kanän transporter
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energiskörden. Energiåtgången vid biomassatransport försummas därför i detta arbete
medan däremot kostnaden, vilken kan relativt beaktas.stor,vara

Energiskördama normalt från södra till Sverige, vilket påverkar framför alltavtar norra
energiutbytet. Vi har därför genomsnittsområden valt Götalands slättbygdersom norra

Östgötaslättenför odling energigrödorVästgöta- och och Balansområde 2av
Stockholms, Uppsala-, Västmanlands-, Gävleborgs-, Kopparbergs- södra delensamt

Jämtlands län för avverkningsrester.uttagav av

idag.3Tabell 4.1 Biobränsleprøduktiøn
Biobränsle Energibalans EnergiutbyteEnergiskörd EnergiinsatsakWhhur

kWhhah drivmedel övrigt kWhhahtotalt
Avverkningsrester l 140 31 354 33 1001
Salix 41900 490 1110 1600 26 40300
Rörflen 30300 8 1450 2250 14 28100

käma 20900Vete 1040 2350 3390 6 17500
Vetekäma+halm 22900 1090 2470 3560 193007

frö 18300Raps 1150 2380 3530 5 14800
Rapsfröwhalm 20300 1200 2500 3700 6 16600
Halm vete, raps 2000 50 120 170 12 1800
Lusem 32100 1310 520 1830 18 30300
a data energiskörd energiinsatsoch lägrevärmevärdetöver avser

scenarioflTabell 4.2. Biobränsleprøduktiønomkring2015 e-
Biobränsle Energiskörd Energiinsats Energibalans EnergiutbytekWhhur

kWhhah drivmedel övrigt totalt kWhhair
Avverkningsrester 4100 87 9 96 43 4000
Salix 75000 590 730 1320 57 73700
Rörflen 47000 1060 930 1990 24 45000

kärna 31000Vete 800 1580 2380 13 28600
Vetekärna+ha1m 39000 940 1660 2600 15 36400

frö 22000Raps 930 1550 2480 9 19500
Rapsfröt-halm 30000 1070 1630 2700 11 27300
Halm vete, raps 8000 140 80 220 36 7800

58000Lusem 1680 370 2050 28 56000

2 Resursbasen

Biobränslekommissionen5Enligt 800 000 åkermarkuppskattas ha potentielltvara
tillgängliga för odling energigrödor i Sverige kring sekelskiftet, eftersom denna arealav
inte bedöms nödvändig för täcka det svenska livsmedelsbehovet. I tabell 4.3att
redovisas den potentiella nettoenergiproduktion for olika energigrödor, idag och kring
2015, respektive gröda odlas på all överskottsmark. Spannmålsarealen förantasom
livsmedelsproduktion uppskattas bli, efter anpassning till det minskade livsmedels-

hektarbehovet, miljoner En bedömning det möjligt1,1 halm-är att att ta utca en
mängd i medeltal for Sverige år5 MWhha, idag, respektive 10motsvararsom
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MWhha, år 2015 potentialen förkring I tabell 4.3 redovisas också uttag av
avverkningsrester gjorda Biobränsle-vilken bygger på uppskattningar av
kommissionen 10%Storleken skogsbränsleuttaget har räknats vid dagens uttagav ner
respektive 10% vid kring 2015, till skogens tillväxt-med hänsynuttagupp
förändringar eftersom Biobränslekommissionen gäller för år 2005.den potential anger

ochkring 2015.Tillgänglig arealförTabell 4.3. Energipøtentialför respektivebiobränsle,idag
biomasseproduktionfärenergiändamál oförändrad.antarvara

Biobränsle PotentialPotentialmeddagens medantagna
brukningsmetoderkring 2015brukningsmetoder

år TWh åüTW h
20-225Avverkningsrester 53-65°

Halm från livsmedelsprod. 6 ll

lik v fl rn r rm n
anvangming;
Salix 32 59
Rörflen 22 36

käma+halm 16 29Höstvete
2 4frö+halmaHöstraps
24 45Lusem

Sverige.Av växttöljdsskälbedömsdenmöjligaoljeväxtarealen 285000hektari Idaga varaca
livsmedelsproduktionpå 00 förodlasoljeväxter 135 hektar vilket innebär denpraktisktanca

möjligaoljeväxtarealenför energiändamål 150000hektar.ärca
ekologiskarestriktioner.10%b Potentialmeddagens lägrebiomassauttag 2005.än

Potential kompensationsgödsling,förändrat förändratmed massavedsuttagi gallringarochc
kvalitetskrav skogsindustrin.10%högrebiomassauttag 2005.änav

Produktions-4.3 och transportkostnader

Uppgifter produktions- och transportkostnader för respektive biobränsle hämtatsharom
allfrån justerats i detta arbeteAxenbom och med hänsyn till de aktuella skörde-et

penningvärde. Produktionskostnademanivåerna till 1993 års varierar beroende påsamt
odlinguttag de redovisadeförutsättningarna för varför kostnaderna i tabell 4.4 ska ses

riktvärden. Vid följande det biomassakostnadsberäkningar antas att transportsom av
sker med lastbil med avstånd 50 km.ett om

I tabell 4.5 redovisas produktions- ochuppskattning hur transport-en grov om
kostnadema kan komma förändras tjugo åren. Kostnadsuppskatt-de närmasteatt
ningarna på antal traktonimmar, drivmedels-bygger hur arbets- och maskininsatser
förbrukning gödsel- förändras vid framtidaoch sprutmedelsgivor antassamt

Övrigadagsläget. produktionskostnaderbrukningsmetoder kring 2015, jämfört med
markersättning, projektering, administration och försäkringart antas varasom ex

oförändrade. Som framgår tabell de framtida produktionskosmadema4:5 uppskattasav
Lantbruksuniversitetsjunka med mellan 20 40%. Studier vid Sverigesoch utförda
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visar också på möjligheter sänka produktionskostnader i framtiden. Derasstora att
bedömning produktionskostnadema vidär spannmåls- och oljeväxtodling i detatt

skulle kunna halveras till 199596, jämfört 198990 årsnärmaste med situation, genom
framförallt mindre maskin- och arbetsinsats.

Tabell 4.4. prøduktions-Dagens och transpørtkøstnaderfârrespektivebiobränsle.
Biobränsle Produktionskosulad Transportkosmad Total kostnad

kronor ha,år kronor MWh kronor MWh kronor MWh
Avverkningsrester 99 87 20 101
Salix 4 868 116 20 140
Rörflen 4 088 135 35 170
Höstvetekärna 6307 365 15 380

fröHöstraps 8 138 447 15 460
Halmvete, raps 147 74 35 110
Lusem 2834 133 35 170

Tabell 45. Uppskattadeprøduktions-ochlransporlkoslnaderför biobränslerespektive kring 2015.
Biobränsle Produktionskostnad Transportkostnad Total kostnad

kronor årha, kronor MWh kronor MWh kronor MWh
Avverkningsrester 208 68 18 90
Salix 5 833 78 18 100
Rörflen 6 855 97 31 130

kåmaHöstvete 6 855 221 13 230
Höstrapsfrö 7 324 333 13 350
Halm vete, raps 477 59 31 90
Lusem 5 272 91 31 120

Miljöeffekter odlinguttag4.4 tillrelaterade biobränslenav

Produktion bioenergi kan, den utförs felaktigt, medföra lokala miljöproblemav om som
försämrad markbördighet, Vattenkvalitet och biologisk mångfald. därförDet viktigtär

ekologiskt acceptabla metoder utnyttjas för biobränsleproduktion, så inte baraatt att
den globala miljösituationen, den lokala, kan förbättras vid ökatävenutan ett ut-
nyttjande bioenergi.av

Den teoretiska tillgången restprodukter halm och awerkningsrester är stor,av som men
ekologiska skäl kan endast mindre mängd för energiändamål, eftersomav tas uten

markens långsiktiga produktionsförmâga försämraskan alltför nettobort-storgenom en
försel näringsämnen och organiskt material. Dagens ekologiska restriktioner inomav
skogsbruket medger mycket begränsat avverkningsrester från naturligtett uttag av
fattiga och torkkänsliga skogsmarker från skogsmarker hårt belastade för-samt av
surning. Dessutom tillåts endast gång omloppstid. Nya ekologiska restrik-uttag en per

förtioner skogsbränseleuttag, vilka under utarbetning, medgeär störreantas ett
biomassauttag bl näringsförlustema kompenseras via askåterföring.atta genom
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miljömässiga fördelarhaenergigräsFleråriga energi grödor Salix och olika synessom
material tillTillförseln organisktjordbruksgrödor.ettåriga traditionellagentemot av

jord-Risken förmarkstatusen.från fleråriga grödor vilket förbättrarjorden är större
fleråriga grödor,vid odlingockså mindrepackning, framförallt på lerjordar, är av

sker sällan. Den lägrejordbearbetningmed ettåriga, eftersomjämfört t meraex
året ochmarken bevuxenjordbearbetningsfrekvensen, tillsammans med är attatt om

från Salix- och energi-näringsläckagetmedförgödselgivoma normalt lägre,är att
livsmedelsgrödor.ettåriga, traditionellalägre från odlinggräsodling är än av

växthusgasenemissionerförutom via nitmtläckage, skeKväveförluster kan, avsom
frånfuktiga lerjordarfrånN20. Risken for emissioner ändilcväveoxid är större torrare

kvävegödselgivansmellansambandfunnit generelltsandjordar. har dessutomMan ett
17NZD-emissioner. Eftersomgödselgiva högreemissionemas, där högrestorlek och ger
N20-risken forSalix och energigräs börnormalt lägre förkvävegödselgivoma är

ettåriga livsmedelsgrödor. Enjämfört medfrån dessa grödor,emissioner lägrevara
fuktigaSalix odlas påemellertid uppkommaför NgO-emissioner kanökad risk om

övriga grödor.normalt inte brukas medjordar vilka

fleråriga grödor,energiproduktion i formlivsmedelsproduktion tillfrånövergångEn av
blirmarkfaunanbiologiska mångfalden, dåinverkan på denviss positivhar tex meren

anrik. bekämpningsmedel vid odlingkemiskaanvänds mindre mängdDessutom av
ochpåverkar floranlivsmedelsgrödor, vilket bljämfört medoch energigräs,Salix a

mång-skogslandskapens biologisksåväl åker-viktigaste förpositivt. Detfaunan som
tillvaratagandebör vidartrika biotoper bevaras. Dessutomemellertidfald är att av

lärrmas.och all döddel färsk ved, vedvissavverkningsrester en
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från5 Drivmedel biomassa

Följ ande drivmedel och produktionstekniker jämförs med avseende på möjlig koldioxidre-
duktion ersättning fossila drivmedel kostnaden for koldioxidreduktion: 1genom samtav
rapsmetylester RME producerad rapsolja från höstraps förestrin med metanolav genom g
från salix; 2 biogas från lusern 3 etanol från 4 etanol från salix utnyttjandevete;;
CASH-processen sur hydrolys; 5 etanol från salix utnyttjande enzymatisk hydrolys samt
6 metanol från salix. Dessutom uppskattas kostnad för koldioxidreduktion för etanol- och
metanolproduktion vid utnyttjande skogsbränslen awerkningsrester råvara.av som

Beräkningar dels forgörs ersättning bensin i lätta fordon och diesel i fordon medav tunga
konventionella förbränningsmotorer. RME har likartade egenskaper diesel och analy-som

för detta bränsle begränsas till fordon. De antaganden gjorts vad gällersen tunga som
energieffektiviteten för olika drivmedel redovisas i tabell 5.1.

Produktivitet och råvarukostnader för bioenergi baseras på avsnitt Halm från såväl raps-
veteodlingar utnyttjas enligt produktivitet i tabell 4.1 och 4.2. Antagandenantassom om

energiflöden vid drivmedelsproduktion, produktions och distributionskostnader for driv-
medlen eventuella merkostnader för fordon använder biomassebaserade drivme-samt som
del redovisas i appendix A.

Tabell 5.1 Antagenskillnadi energiejfektivitet% för fordon använderdrivmedelfrån biomassaisom
förbränningsmotorjämförtmedfordon använderfossiladrivmedel.Antagandenabaseradesom

ErilcssonÄsamt Ecklunázpå Mills och

Drivmedel Personbil fordonTungt

Rapsmetylester 0 %i-Biogas 15% 15%+ -Etanol 15% 0 %i+
Metanol 15% 0 %+
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5 1 Resultat
.

Nettoenergiproduktion5

Nettoproduktionen drivmedel och biprodukter for värmeproduktion foranvändbaraav
olika grödor, odlingsförhållanden och tekniker för drivmedelsproduktion redovisas i ta-

5.2.bell

Tabell 5.2 Nettoproduktiøn Wiiha drivmedelM ochbiprodukter kananvändas bränsleDav somsom
fär värmeprødiaktiøn viddagensodlingqfärhållandenB ochuppskattningar odlinggförhdl-om

Odlingsfärhállanden[andenår 2015. gällerGötalands slâttbygder.norra

BiogasRME Etanolfrån Etanolfrån Etanolfrån Metanol
lusem Salixsalix salixvete

CASH Enzym
MWhha MWhha MWhha MWhha MWhha MWhha

D D B D B D B D B BDBa
Dagensodling 7.3 8.0 14 0 O 12 13 167.7 5.5 24 0

18hOdling20l5 9.2 26 017 1.2 22 24 28 44 0ll
Halmochrapsexpeller.a Ökningenb beror till del, på mängdhalmvilken i förökad kananvänds stället del råvaranstor att en av
för processenergi.

5.1.2 Redaktion koldioxidutsläppav

Störst koldioxidreduktion jordbruksmark erhålles förarealenhet de drivmedelskedjorper
baseras på salixodling, figur 5.1-5.4. såvälFör rapsmetylester och etanol från salix ärsom

möjligheterna biproduktema för energiändamål avgörande förbetydelseavsättaatt av re-
rapsmetylesterkedjan likasultatet. Biprodukterna från ungefär delar halm ochär rapsex-

peller. Biprodukter från salix formvid produktion etanol i ligninbränsle. Någraärav av
inteerfarenheter rapsexpellerpraktiska från användning bränsle finnssomav

Något koldioxidreduktionhögre erhålles vid drivmed-användning de biomassebaseradeav
len i lätta fordon högre energieffektivitet jämfört med bensinfordon, tabellantagenap g
5.1.

Effektiviteten med vilken skogsbränslen kan for och metanolproduktionanvändas etanol-
tillförd biomassamängd jämförbar med salixaltemativet. innebär reduceradär Detta attper

mängd koldioxid tillförd mängd skogsbränslen lika vid etanol-ochungefärär storper
metanolproduktion under förutsättning det finns avsättning för gninbränslet frånatt
etanolproduktionen.
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odlingsförhållandenfordonCOZha, Lättakg år dagens-
40000

30000

20000
E Biproduktcrer-

sättandeeol

I Drivmedeler-
sättandebensin

Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol
Salixfrån Salix Salix
EnzymCASHvete

Figur 5.1 Redaktion koldioxidför olikagrödorochdrivmedelvilka bensin lätta vägfordoniersätterav
baseradepd dagensodlingsförhållandenGötalands slättbygder.i norra

odlingsförhållandenfordonC02ha,år Tungakg dagens-
40000

30000

H Biproduktere:-
sättandeeol

I Drivmedel er-
säuandediesel

RME Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol
från Salix Salix Salix

CASHvete Enzym

5.2 Redaktion koldioxidför olikagrödorochdrivmedelvilka diesel vägfordonFigur iersätter tungaav
baseradepå dagensodlingsjörhdllandenGötalandsi slåttbygder.norra
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årodlingsförhållanden kring 2015fordonLättaC02ha, a:kg -
40000

30000

20000
E Biproduktere:-

sättandeeol

I Drivmedeler-
bensinsättande

MetanolEtanolEtanolEtanolBiogas
SalixSalixSalixfrån

CASH Enzymvete

lätta vägfordønbensindrivmedelvilka iochför olikagrödor ersätterkoldioxidRedaktion5.3Figur av
slättbygder.Götalands2015odlingçförhdllandenför år iuppskattadepdbaserade norra

år 2015odlingsförhållanden kringfordonTungaCOZm, årkg -
40000

30000

20000
E Biprodukterex-

sättandeeol

I Drivmedeler-
bensinsättande

Etanol MetanolEtanol EtanolBiogasRME
Salix SalixSalixfrån
EnzymCASHvete

vägfordondieselvilka iochdrivmedelolikagrödor ersätterkoldioxidfärRedaktion tunga5.4Figur av slättbygder.2015 Götalandsødlingjörhållandenförår iuppskattadebaseradepå norra
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5.1.3 Kostnad för reducerade koldioxidutsläpp

Kostnaderna för reducerade koldioxidutsläpp blir lägst for metanol, figur 5.5-5.8.
Reduktionskostnaden blir lägre för lätta fordon förän fordon den skillnadtunga ip g a
energieffektivitet mellan lätta alkohol- och bensinfordon antagits, tabell 5.4. Utansom
denna verkningsgradsskillnad stiger kostnaden för reducerad koldioxid i personbilar till

nivå för fordon.samma tungasom

I figurerna redovisas endast kostnader för etanol och metanolproduktion med salix och
råvara. Beräkningarvete har emellertidsom gjorts visar kosmadema för koldi-attsom

oxidreduktion blir ungefär 10% lägre avverkningsrester används i stället förom salix, ba-
på dagens råvamkosmaderserat enligt avsnitt Med antaganden framtida odlingsför-om

hållanden blir reduktionskostnaden endast obetydligt lägre awerkningsrester användsom
råvara i stället för salix.som

Förbättrade odlingsförhållanden kan sänkta kostnader för drivmedlen, figur 5.7-5.8.ge
Särskilt tydligt det forär drivmedel rapsmetylester och etanol från därsom råvam-vete
kostnaden dominerar. För dessa grödor har resultatet förbättratsäven störreattgenom en
mängd halm kunna tillvaratas, vilkenantas bidrar med koldioxidreduktion till låg kostnad.

Lätta fordonSEKkg C02 dagens odlingsförhållanden-
4

Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol
från Salix Salix Salix
vete CASH Enzym

Figur 5.5 Karmadfär reduktion koldioxidför olikagrödor ochdrivmedelav vilka bensinersätter lättaivägfordønbaseradepâ dagensodlingsfärhållartdeni Götalands Slättbygder.norra
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odlingsförhållandenfordonTungaSEKkg C02 dagens-
4

BiogasRME Etanol Etanol Etanol Metanol
från Salix Salix Salix

CASH Enzymvete

Figur 5.6 Kostnadför reduktion koldioxidför olikagrödorochdrivmedelvilka dieseliersätter tungaav
vägfordonbaseradepå dagensodlingsförhållandenGötalands Slättbygder.i norra

ârodlingsförhållandenfordon kring 2015LättaSEKkg C02 -
4

Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol
från Salix Salix Salix

CASHVette Enzym

Kostnadför grödorFigur 5.7 reduktion koldioxidför olika ochdrivmedelvilka bensin lättaiersätterav
vägfordønbaseradepå uppskattadeodlingjörhållandenkringår 2015 Götalandsi norra
Slättbygder.
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SEKkg C02 Tunga fordon odlingsförhållanden årkring 2015-
4

RME Biogas Etanol Etanol Etanol Metanol
från Salix Salix Salix

CASH Enzymvete

Figur 5.8 Kostnadför reduktion koldioxidfär olikagrödorochdrivmedelvilka dieselav ersätter i tungavdgfardønbaseradepå uppskattadeodlingförhållandenIrvingâr 2015 Götalandsi norraSlättbygder.

5.1.4 Alternativa beräkningar för rapsmetylester och etanol från vete

Vid mindre produktion etanol från och rapsmetylesteren kan det finnasav vete avsättning
för foderbiprodukter från drivmedelsproduktionen. För studera effekten sådanatt av en
avsättning altemativberälminggörs där foderproduktema krediterasen med 4 MWh per
MWh rapsfrö respektive 0.1 MWh vetekäma4MWh för undviken energianvändningper
för foderproduktion. Beräkningarna för dagensgörs odlingsförhållanden och användning i

vägfordontunga

Möjlig koldioxidreduktion hektar påverkas biprodukter från etanol kanper användasom
foder. För RME minskar koldioxidreduktionen hektarsom med 10%. Kostnademaper ca

för koldioxidreduktion sjunker för etanol från från 3.20 SEKkg C02 till 2.0 SEKkgvete
C02 i vägfordon. Motsvarande reduktiontunga för rapsmetylester blir från 1.60 SEKkg

tillC02 1.0 SEKkg C02.

5 2 Alternativa drivsystem.

Ovan har endast möjligheterna utnyttja biomassebaserade drivmedel i konventionellaatt
förbränningsmotorer behandlats. Eldrift baserad antingen på batterier elproduktion sker
utanför fordonet eller bränsleceller elproduktion sker i fordonet tycks ha potentialen
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användning jämfört med konventionellt bensin-for hög energieffektivitet vid slutlig ett
fordon, 5.3.tabell

bensindrivenpersonbilochuppskattningarför.Tabell 5.3 Uppskattningar energiejfektivitetför enav
melanoldrivnabränslecellsfordønbaseratpå Ogdenochframtidabatteridrivnaelfordonoch

Nitsch.5

EnergieffektivitetFordonstyp
kWh km

0.78Bensin förbränningsmotor- 0.19Batteridrivetelfordonelbehov
0.31metanol metanolbehovBränslecellsfordon-

frånmetanolenombord fordonet.bränslecellenutnyttjas vilkenproducerasI vätgasa

bensin personbil meduppskattning möjlig koldioxidreduktion vid ersättning iEn av enav
för utnyttjad i förbränningsmotorforbränningsmotor beräknas biomassebaserad metanol

frånrespektive for batteridrivet elfordon utnyttjar produceradbränslecell samt ett som
jordbruksmarkfigur 5.9. samtliga alternativ biomassan salix frånbiomassa, I utgöraantas

elproduktion från biomassanettoproduktion år 2015. Verkningsgraden förmed uppskattad
de olika drivsystemen0.45 förlusterna i 7%. Skillnaden mellanoch ärnätetantas vara

fortfarande finns vissförmodligen något mindre vad figuren indikerar då detän en
förbränningsmotor-verkningsgradsförbättringar i drivsystem baserade påpotential for

teknik.

kg C02ha, år

40000

30000

20000

10000

0 -4
ElfordonFörbrännings- Bränslecell

Metanol Metanolmotor,
från salix från salix salix

bensin lätta5.9 Reduceradekoldioxidutsläpp odladarealbiomassa ersättning i for-Figur genom avper
odlingdärhâllandendonmedfärbränningsmotor.Beräkningarnabaseradepå uppskattningarav

år 2015.
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Skillnaden mellan de olika alternativen visar på skillnader energieffektivitet mellan olika
drivsystem. Användning bränslecellfordon eller batteridrivnatyper fordon leder tillav av

tillgängliga biomasseresurer kan räcka tillatt transportarbetestörre fordonän medett om
Ävenkonventionella förbränningsmotorer används. fossila bränslen kan användas effek-

tivt for transportändamål utnyttjande bränslecellsfordon och batteridrivna el-genom av
fordon.

Utnyttjande biomassebaserad metanol i stället for fossilbaserad metanol i bränslecell-av ett
fordon, eller biomassebaserad i stället for fossilbaserad i batteridrivet elfordon, le-ett
der inte nödvändigtvis till reduktion koldioxidstörre biomassebaseradän metanolav om
använd i förbränningsmotor bensin. Det bestämsersätter såväl energieffektivitet vidav
produktionen metanol och val fossil råvara för metanol och elproduktion.av som av

5.3 Utsläpp regionala luftföroreningaroch lokala vidav
användning fråndrivmedel biomassaav

Förutom bidra till reduktion utsläppen koldioxidatt kan biomassebaserade driv-en av av
medel bidra till reduktion andra utsläpp kväveoxider, svaveldioxid och kol-en av som
väten.

De biomassebaserade drivmedlen praktiskt svavelfria.är Utsläppen kväveoxidertaget av
från fordon kan reduceras 30%med vid etanolanvändning,tunga 50% vid metanolan-
vändning och 80% vid metangasanvändning t biogas jämfört med dagens bästa die-ex
seloljemotoné För RME har något uppmätts.7ökande kväveoxidutsläpp För lätta väg-
fordon bestäms kväveoxidutsläppen katalysatoms funktion varför effekten på fordons-av
emissionema introduktion biomassebaserade drivmedel osäker. Emissionernaärav en av

kväveoxider från biomassebaserade drivmedel kan kraftigt överstiga utsläppen frånav
fossilbaserade drivmedel för lätta fordon hela drivmedelskedjan studeras och da-om om

dieselbaserade arbetsfordon transportanvänds vid odling och Om i stället biomas-gens
sebaseradedrivmedel med låga kväveoxidutsläpp utnyttjas för odling och vilkettransport,
förutsatts i denna eliminerasstudie, kan denna skillnad

De biomassebaserade drivmedlen låga utsläpp polyaromatiska kolväten. Alko-ger av
holema emellertid ökade utsläpp aldehyder vilka dock kan reducerasger av utnytt-genom
jande katalysatorteknik. Bensin och dieseloljedrivna fordon efter katalysatorävenav ger
utsläpp reaktiva förär oxidantproduktion från de biomassebaseradeänsom mer avgaserna
drivmedlen. metangas.Lägst reaktivitet återfinns hos
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drivmedelDiskussion5 .4

producerade cellulosa-erhålles för drivmedelpotential för reduktion koldioxidStörst urav
såväl produceradstorleksordning för etanol medråvaror. Potentialen ihaltiga är samma
och metanol, förutsatt bipro-CASH-processen eller enzymatisk hydrolysantingen med att

energiändamål. Kostnaderna för koldi-etanolproduktion kan användas förduktema vid
påför metanol for etanol beroende högreoxidreduktion emellertid lägretycks änvara

for detta alternativ. Kostnaderna emel-drivmedelsutbyte och lägre produktionskostnad är
cellulosahaltiga rå-produktionstekniken etanol eller metanol fråneftersom forlertid osäkra

försöksstadiet.fortfarande påärvaror

bidra tillbiomassekostnader kan sänktafor odling och tillvaratagandeSänkta kostnader av
kostnader för undviknadrivmedel och därmed sänktakostnader för biomassebaserade

råvarukostnadendet få for drivmedel därkoldioxidutsläpp. Av särskild betydelse kan sva-
for andel de totala kostnaderna.stor avrar en

reduktion lägre dåkostnaderna för dennafor koldioxidreduktion ochPotentialen är större
huvudsakliga orsakeni fordon. Denbensin i lätta fordon då dieselän ersättsersätts tunga
finnas för de biomasse-energieffektivitet iden potential for ökadär ottomotorer antassom
for dieselmotorer.fördelar finns intedrivmedlen jämfört med bensin. Dessabaserade

elleralkoholkväveoxider tycks däremotPotentialen reducera utsläppen störreatt omav
katalysator.i lätta vägfordon medi fordon bensinbiogas diesel än ersättsersätter tunga om

vad gäller effek-övriga biomassebaserade drivmedelMetanol tycks ha fördelar gentemot
lämpligt bränslePå sikt dessutom metanoltivitet reducera koldioxidutsläpp. längre är ettatt

lågfordon har potential för mycketanvändning i bränslecelldrivna fordon. Sådanaför en
Teknik för reformering metanolenergianvändning och låga utsläpp luftföroreningar. avav

utveckling. På längre sikt kan bio-för användning i bränsleceller undertill ävenärvätgas
förfordonsdrift. Fortfarande teknikenmassebaserad direkt användas för är vätga-vätgas

fordonen både skrymmande och kostsam.slagring i

energieffektivitet såväl vid användning biomassaBatteridrivna elfordon hög av somger
behäftade med kortelproduktion. Batteridrivna fordon så längefossila bränslen för är än

batterierTeknikutveckling medför medmöjlig körsträcka och höga kostnader. asom
fåförmodligen för elfordonen skall kunnakapacitet och sänkta kostnader fordrashögre att

användning.omfattandemeren
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I beräkningarna har låginblandningar fordonsalkoholer inte beaktats. Dessa kan ha be-av
tydelse i introduktionsskede då produktionett alkoholbränslen byggs Denen av upp. po-
tential for ökad energieffektivitet och minskade emissioner finns för renalkohol-som
bränslen tycks inte finnas för bränslen.dessa En ökad energieffektivitet vid användning

alkoholbränslen har tidigare visats betydelse för de kostnaderav for reduktionsom stor av
koldioxidutsläppen beräknats.som

Referenser
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från6 El biomassaoch värme

El och kan produceras från bränslen flertal olika Olika tillmetoder ledervärme sättett attt
bränslena utnyttjas olika effektivt. Samproduktion och leder till bättrevärme ettav
utnyttjande bränslen el- och värmeproduktion liksom tekniker baserade påän separatav

ångturbinanläggningarlkombicykel ång- och gasturbin jämfört med

Effektiviteten i biobränsleutnyttjandet cirka 30%ökar med vid övergång från el- ochseparat
värmeproduktion till samproduktion och ytterligare cirka 30%med vid övergång från
ångturbin- till kombicykelteknik. Detta gäller föranvänds denäven värmepumpar separataom
värmeproduktionen. Förutom bränslet utnyttjas bättre blir kostnaderna lägre.ävenatt
Kostnaderna reduceras med 30% vid övergång från el- och värmeproduktion tillnästan separat
samproduktion och ytterligaremed cirka 15-20% vid övergång från ångturbin- till kombicykel-
teknik val olikaI mellan producera el- och det således fördelaktigtsätt värme ärett att att
utnyttja samproduktionsanläggnin baserad teknik högt elutbyte och hög total-gar som ger
verkningsgrad .

Den bränslebaserade el- respektive värmeproduktionen i Sverige sker varierande skalstorlekar
och i flera olika anläggningar. Här genomförs beräkningar förtyper treav
anläggningsstorlekar: i anläggningar 35 förMW samproduktion eller ochel-stora separat
värmeproduktion, ii medelstora 6-8 MW respektive iii små anläggningar 10-20 kW för
enbart värmeproduktion.

Osäkerheterna i beräkningarna och detta gäller särskilt för kostnadsberäkningama.är stora
Utvecklingen bränslepriser osäker liksom kostnader för teknik under utvecklingärav t ex
biobränsleteknik baserad kombicykel. Investeringskostnadema för olika anläggningarnade
beror lokala förhållanden och kan därför variera kraftigt. gällerDetta särskilt medelstoraav

Ävenanläggningar torde ha heterogena förutsättningar anläggningar. för småän storasom mer
anläggningar kan förutsättningarna variera kraftigt. Kostnadsberäknin indikerar därförgarna
vad det kan kosta reducera utsläppen koldioxid från fossila någrabränslen för typanlägg-att av
ningar. Tekniska prestanda för olika anläggningar säker varför osäkerhetema vad gällerär mer
reduktion koldioxid för olika anläggningar och olika bränslen relativt små. Samtligaav
beräkningsförutsättningar för de olika anläggningarna finns redovisade i appendix B. Kostnad
för och produktion biobränslen baserade på uppgifter i avsnittärav

Reduktionen koldioxidemissioner vid ersättning fossila bränslen med biomassa och kost-av av
förnader redaktionen har beräknats med utgångspunkt från energiskogsodlingar.

Energiskogsodlingar högst energiutbyte och lägst kostnad analyserade energigrödor.ger av
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Kostnaden för awerkningsrester något lägre kostnaden förär energiskog. Används awerk-än
ningsrester i stället för energiskog blir kostnaden för koldioxidreduktion 10-15% lägre vid
dagens bränslekostnader och cirka 5% med uppskattade kostnader kring år 2015.

6. 1 Stora anläggningar

ñguremaI 6.1-6.4 redovisas reduktion koldioxidemissioner och kostnader för reduktionenav
biobränslennär fossila bränslenersätter i anläggningar. De tekniker beaktas het-ärstora som

kondens- och samproduktionsanläggningar. För de fossila samproduktions-vattenpannor, och
kondensanläggningama har förutsätts naturgasanläggningama utnyttjar kombicykel medanatt
kol- oljeanläggningamaoch utnyttjar ångturbin. Om relationen mellan el- och värmeutbyte för
de olika samproduktionsanläggningama skiljer sig kostnader och verkningsgradernormeras
så anläggningarna producerar lika mängd Den mindre mängdatt värme. då produceras isom
anläggningar med lägre elutbyte förutsätts bli producerad i kondensanläggningar.ett

Stora anläggningar odlingsförhållandendagens-
COZha,kg år

4 I Biobränslen fossilbaseradersätter
hetvattenprodulction

30000 m Biobränslenângturbin ersätter
fossilbaseradkondcnsproduktion

H Biobränslenkombicykel ersätter
20000 fossilbaseradkondensproduktion

Biobränslenångturbin ersätter
fossilbaseradsamproduktion10000-

El Biobränslenkombicykel ersätter4
fossilbaseradsampnoduktion0

Kol Naturgas

Figur 6.1 Redaktion koldioxidemissioner fossila bränslenmedbiobränslenersättning produce-av genom av
radepd dkerrraarkavseendedagensodlingyärhâllandeni Götalands slättbygder.norra
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odlingsförhållandenStora anläggningar dagens-
C02SEKkg

4 I Brobränsicn. fosstlbaserad.ersätter
hetvattenproduktion

l Biobränslenångturbin ersätter3
fossilbaseradkondensproduktion

4
I Biobränslenkombicykel ersätter

2 kondensproduktjonfossilbaserad

ângmrbinBiobränslen ersätter
fosssilbaseradsamproduktion1

E] Biobränslenkombicykel ersätter
fossilbaseradsamproduktion

Kol E05 Naturgas

reduktion koldioxidemissioner fossila bränslenmedbiobräns-Figur 6.2 Kostnadför ersättningav genom av
ødlingdörhâllandenGötalands slättbygder.lenproduceradepååkermark seendedagens i norrau

odlingsförhållanden årStora anläggningar kring 2015-
kg C02ha, år

4DDOO I fossilbaseradBiobränslenersätter
hetvattenproduktion

ångmrbinE Biobränslen ersätter30000
fossilbaseradkondensproduktion

E Biobränslenkombicykel ersätter
7á20000 kondensproduktionfossilbaserad
á

Biobränslenän turbin ersättersørå á fosstlbaserad. samprodukuon.10000.
áá D Biobränslenkombicykel ersätter
áá fossilbasemdsampmduktion0

E05 Naturgas

6.3 bränslenFigur Redaktion koldioxidemissiøner ersättning fossila medbiobränslenproduce-av genom av
radepâ åkermarkavseendeødlingsförhållandenGötalands slättbygderkring2015.i norra
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Stora anläggningar odlingsförhållanden årkring 2015-
SEKkg C02

4
Biobränslen fossilbaseradersätter
hetvattenproduktion

Biobränslenångturbin ersätter
fossilbaseradkondensprodulction
Biobränslenkombicykel ersätter2 fossilbaseradkondensproduktion

§ Biobränslenångturbin ersätter
1 fossilbaseradsamproduktion

D Biobränslenkombicykel ersätter
fossilbaseradsamproduktion

Kol E05 Naturgas

Figur 6.4 Kostnadfär reduktion koldioxidernissioner ersättning fossilaav bränslenmedbiobräns-genom avlenproduceradepå åkermarkavseendeodlingjörhdllandeni Götalands slättbygderkring2015.norra

6. 2 Medelstora anläggningar

[figurerna 6.5-6.8 redovisas reduktionen koldioxidemissioner och kostnader forav reduk-
tionen biobränslennär fossilaersätter bränslen i medelstora anläggningar.

Medelstora anläggningar dagens odlingsförhållanden-
kg C02ha, är

40000
I Biobränsleni kondcnsanläggnin viagar

värmepumpar fossilbaseradersätter
hetvattenproduktion3

H Biobränsleeldadehetvattcnpannorersätter
fossilbaseradhetvattenproduktion

Kol E05 E01 Naturgas

Figur 65 Redaktion koldioxidemissioner ersättning fossilaav bränslenmedbiobränslengenom produce-avradepå åkermarkavseendedagensodlingsfärhâllandenGötalandsi slättbygder.norra
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eldrivnadels förochbiobränsleeldadc hetvattenpannorgenomförts dels förharBeräkningar
producerad i biobräns-förutsättsför drivaElektriciteten värmepumparnavärmepumpar. att vara

kondenskraftverk kombicykel.leeidade

odlingsförhållandenanläggningar dagensMedelstora -
SEKkg C02

4
viai kondensanläggningarI Biobränslen

fossilbaseradersättervärmepumpar
hetvattenproduktion

3
i Bicbränsleeldadehetvattenpannorersätter

hetvattenproduktionfossilbaserad
2

NaturgasE05 E01Kol

medbiobräns-fossila bränslenersättningkoldioxidemissionerKostnadför reduktion6.6Figur avgenomav
Götalands slättbygder.odlingsförhållandenipååkermarkavseendedagenslenproducerade norra

årodlingsförhållanden kring 2015anläggningarMedelstora -
C02ha, årkg

40000
viakondensanläggningarI Biobränsleni

fossilbaseradvärmepumparersätter
hetvattenproduktion

30000 g
H Biobränsleeldadehetvattenpannorersätter

hetvattenproduktjonfossilbaserad
20000

10000

NaturgasE01E05Kol

produce-bränslenmedbiobränslenfossilaersättningkoldioxidemissioner6.7 RedaktionFigur avgenomav
slättbygderkring2015.Götalandsodlingyörhållandeniåkermarkavseenderadepå norra
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Medelstora anläggningar odlingsförhållanden årkring 2015-
SEKkg C02

4
I Biobränsleni kondensanläggningarvia

värmepumpar fossilbaseradersätter
hetvattenproduktion3

l Biobränsleeldadehetvanenpannorersätter
fossilbaseradhetvattenproduktion

2

Kol E05 E01 Naturgas

Figur 6.8 Kostnadför reduktion koldiøxiderrtissiøner ersättningav fossila bränslenmedbiobräns-genom avlenproduceradepd åkermarkavseendeodlingjärhâllanden Götalandsi slättbygderkring2015.norra

6 Små3 anläggningar.

För små anläggningar redovisas i figur 6.13-6. 14 till vilken kostnad och hur effektivt biobräns-
len reducerar utsläppen koldioxid från oljeeldade medav hjälp vedparmor och el-pannor av
drivna värmepumpar. Vedpannoma förutsätts helaersätta värmeproduktionen. Värmepumparna
förutsätts 50%ersätta värmelasten innebärande oljepannorav föratt resterande 50%svarar av
lasten. Befintliga oljepannor förutsätts bli medanersätta kostnad för skorsten inte ingår i
beräkningarna. Elektriciteten för driva värmepumpamaatt förutsätts producerad ivara .biobränsleeldade kondenskraftverk kombicykel.
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Små anläggningar
C02ha.kg år

40000
I Biobränsleni kondensanläggningarvia

fossilbaseradvärmepumpar- ersätter
värmeproduktion

E Vedpannor fossilbasetadersätter
värmepmduktion

Idag 2015

Figur 6.13 Redaktion koldiaxidemissioner ersättning fossila bränslenmedbiobränslenproduce-av genom av
radepa dkennarkavseendedagensodlingsjörhdllandenGötalandsi slättbygderochodlingsför-norrahållandenkring dr 2015.

Små anläggningar
SEKkg C02

4
I .Btobränslen. kondensanläggnmgar. .1 vta

fossilbaseradvärmepumparersätter
värmepmduktion3

E Vedpannor fossilbasemdersätter
värmeproduktion

2

l

%._I__
0

Idag 2015

Figur 6.14 Kostnadför reduktion koldioxidemissioner fossilaersättning bränslenmedbiobräns-av genom av
lenproduceradepd åkermarkavseendedagensødlinggbrhâllandeni Götalands slättbygderochnorra
odlingsförhållandenkringår 2015.
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Slutsatser6.4

Koldioxidreduktionen blir biobränslen och lägstkolstörst, när ersätter när ersätts.naturgas
Kostnaderna för redaktionen blir också biobränsle kol. anläggningarlägst Förersätternär stora

det dyrast reducera koldioxidutsläppen från naturgaseldade anläggningar. För medelstoraär att
anläggningar kostnadsskillnaden för koldioxiden från och oljeeldadereduceraär att naturgas-
anläggningar relativt liten. Dock kostnaderna något lägre för lätt eldningsolja eftersom prisetär
för den olja högre för eldningsolja ellerär äntypen tung naturgas.av

Värmepumpar reducerar utsläppen koldioxid effektivare biobränsleeldade hetvattenpannoränav
både för små och medelstora anläggningar, väsentligtkostnaderna blir högre. Tillgångenmen

lämpliga värmekällor också avgörande för möjligheterna utnyttja iär värmepumparatt
medelstora anläggningar.

små anläggningarFör kan vedpannor till relativt låg kostnad reducera utsläppen koldi-en av
oxid. begränsande faktor förEn utbyggnaden vedpannor kan dock de föroreningarav vara

orsakarsådana driftArbetet med skötsel och vedpannor omfattande i förhållandeärpannor av
till och oljepannor vilket också begränsatorde utnyttjandet vedparmor. Envärmepumpar av
teknikutveckling medför miljöprestandabättre och automatiserad eldning, medtsom ex
pellets, förändra förutsättningarna förkan utnyttja biobränslen i små anläggningar.att

föroreningar kväveoxider frånUtsläpp svavel- och biobränsleeldade anläggningarstoraav som
effektiv förbränning vid behov,kan och, reningsteknik hållas låga.mycket Engenom genom

utveckling värmepumpstekniken leder till högre värrnefaktorer och kostnaderlägre änsomav
för dagens skulle kunna medföra medelstora och små fossileldadevärmepumpar, anlägg-att
ningar kan med värmepumpsteknik medför effektiv koldioxidreduktion tillersättas som en
rimlig kostnad. gäller elektricitetenDetta för drift produceras i bio-även värmepumparom av
bränsleeldade kondensanläggningar med kombicykel.

Referenser

1 GustavssonL. andB. Johansson,Cogeneration OneWay Use BiomassEfficiently, Heat Recoveryto-System å CHP Vol. 14,No. 93-103,1994.pp
2 Beräkningsförutsätmingarfinnsredovisadei appendixB.
3 NUTEK Naturvårdsverket,Utsläpp frånsmåskaligVedeldning, Teknik, Stockholm,NUTEK 1993.
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någraBiobränslen7 koldioxidreduktionoch -
framtidsbilder

I detta avsnitt formuleras några helhetsbilder det svenska energisystemet med avseendeav
på möjligheterna koldioxidutsläppenreducera utökat utnyttjande biobräns-att ettgenom av
len. Resultaten från föregående avsnitt möjliga tekniker och råvaror.utgör en avmeny
Flera möjligheterdessa emellertid behäftade med osäkerheter vad tek-är storaav avser
niska, ioch synnerhet ekonomiska egenskaper. uppskattning potentialenEn reduceraattav
koldioxidutsläppen ersättning fossila bränslen formulerasDessutom någragörs.genom av
förenklade framtidsbilder där effekten några möjliga förändringar energisystemetav av
studeras.

Framtidsbildema definieras med tidshorisont 20 år utifrån olika övergripandeen om ca
förantaganden tillförsel och användning energi. Därefter utnyttjas bio-systemenom av

vissbränslen i ordningsföljd, utgående från kostnaderna för koldioxidreduktion samten
effektiviteten i biomasseutnyttjandet.

7.1 Hur biobränsleutnyttjandet prioriteraskan

I avsnitt 4-6 har redovisats ekonomisk arealmässig effektivitet för former bio-och olika av
bränsleutnyttjande. viktigaste koldioxidreduktion utnyttjadDe resultaten, som avser per
odlad mark respektive för koldioxidreduktion för olika kedjor frånkostnader markut-
nyttjande till energitjänst sammanfattas i figur 7.1 och 7.2.

tidigareAv avsnitt följer bl energiskogsodling har den högsta produktiviteten och deatta
lägsta kostnadema de energigrödor från jordbruket här analyserats. Avverknings-av som

har ytterligare något lägre kostnader. Vidare har framgått den högsta koldioxidre-rester att
duktionen och de lägsta uppnås vid ersättning kol i el- och värmeproduk-kostnaderna av
tionen, följt ersättning olja Ersättning drivmedel för fordonoch harnaturgas.av av av ge-
nerellt lägre effekt på koldioxidreduktionen högre kostnader. Osäkerhetema ärsamten
dock sådana drivmedelsersättning i vissa fall ekonomiskt skulle konkurrerakunna medatt
ersättning olja för värmeproduktion.eller el- ochnaturgasav
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kg C02ha
40000

30000

Bensin Diesel Kol Olja Naturgas
9

Drivmedel El ochvärme

Figur 7.1 Koldioxidreduktion hektarjordbruksmarkvid ersättning fossila drivmedelmedmetanolper av
ersättning fossila bränslenför el- och vänneprøduktion;bådafallen baseraderesp påav

energiskogsodling.Detgråfältet varierande anläggningar.Figurenbaseraspåtyperavser av
uppskattningar odlingsfärhâllandenför dr 2015.Elproduktionfrån biomassa skemedav antas
färgasadebiobränslen kombicykelanlåggningar.i

SEKkg C02
0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
Bensin Diesel Kol Olja Naturgas

Drivmedel El ochvärme

Figur 7:2 Kostnaderfär koldioxidreduktionvid ersättning fossila drivmedelmedmetanol ersätt-av respning fossila bränslenfår el- ochvärmepraduktion;bådafallen baseradepå energiskogs-av
odling.Det gråfältet varierande anläggningar.Figurenbaseraspå uppskatt-typeravser av
ningar odlingjörhållandenför år 2015 Elproduktionfrån biomassa skemedförga-av antas.sadebiobränsleni kombicykelanläggningar.
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7.2 Potential reducera koldioxidutsläppenatt

figur 7.3I redovisas olika alternativ reducera koldioxidutsläppen ersättningatt genom av
fossila bränslen med biobränslen vid ökat utnyttjande biobränslen med 125 TWhår,ett av
den mängd på längre sikt enligt avsnitt 4 kan bli tillgänglig. Beräkningarna utgår frånsom
användningen fossila bränslen 1992. vilkenI omfattning de olika bränslena kan ersättasav
med biomassa baseras de överväganden i appendix C. De olika alternativengörs attsom

fossila bränslen i figurenersätta efter hur effektivt koldioxidutsläppen från fossilasorteras
bränslen reduceras enhet biomassa används kg COQMWh. Redaktion enhetper som per
biomassa väljs redovisningsmâtt då såväl biomassa från jord- och skogsbruketsom antas
bli utnyttjad. Ett arealmått skulle i detta fall missvisande.vara

Arean under kurvan i figur 7.3 koldioxidreduktion år. Ett ökat utnyttjande bio-ger per av
med 125 TWhår kan enligt figuren bidra till reduktion koldioxidutsläppenmassa en av

med ungefär 31 Mtonår vilket halvering utsläppen 1992.änmotsvararca mer en av

kg CO2MWh
Kol Olja via värmepump400

Gasol

300

200

100

0 I l
TWhår0 50 100 150

7.3Figur Redaktion koldioxidutsläpp enhetanvändbiomassakg C02MWhfär olika alterna-av per
tiv fossila bränslenredovisad denersätta mängdbiomassaTWhår kanatt mot använ-som
dasför deolika fossilabränslen.sätten Redovisningenbaseraspå 1992ersätta årsfossil-att
bränsleanvändningoch ökadbiobränsleanvändningpå 125TWhårjämfört med1992.en
Areanunderkurvan möjligkoldioxidreduktion år funktion ökadanvändningger per som av

biomassan.Redaktionen enhetbiomassa medelvärdenberäknadeutifrånär värdenav per grova
för olika anläggningar.Kol, olja, gasoloch direktförbränning bio-ersättsnaturgas av av

Alternativetolja via värmepumpinnebär oljeanvändningi mindreanläggningarmassa. att
ersätts från biomassebaseradevärmepumpar utnyttjar kondensanläggningar.Bensinav som

biomassebaseradmetanol lättaersätts i vägbrdon.av

figurI 7.4 redovisas reduktion koldioxidutsläpp ersättning fossila bränslenav genom av
med biomassa funktion ökad användning biomassa jämfört 1992.med Figurensom av av
baseras på fossila bränslen i ordning efter hurersätts mycket koldioxid kanatt redu-som
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1992, jämför ñ-tillförd fossila bränslenmängd biomassa och användningenceras per av
7.3.gur

COZârkton
40000

X
10000

0 II
TWhål0 50 100 150

Reduceradmängdkoldioxid fossila bränslenmedbiomassa funktionFigur 7.4 ersättningav somgenom
förutsätts skeökadbiomasseanvändningjämfört med1992års användning.Ersättning iav

7.3d efterhur effektivtkoldioxidutsläppenreducerasordning i figur ut-persamma som v s
mängdnyttjad biomassa.

koldioxidreduktion reduktions-redovisning potentialen för sorterade efter stigandeEn av
för koldioxid-kostnader skulle önskvärd för komplettera bilden. Kostnademaattvara

i betydligt högre koldioxidreduktionen tillfördreduktion bestäms emellertid grad än per
anläggningsstorlekmängd biomassa anläggningstyp, och lokala förhållanden och enav

redovisning har inte kunnat inom för detta arbete.sådan göras ramen

förutomförändringar energisystemet, utnyttjande biobränslen, kan in-Olika ökatettav av
utnyttjadet blir effektivt biobränslen på andra vad redovisas inebära sätt änattatt mer som

således generellt effektivt för producerafiguren. Det använda biobränslenär att attmer
strategi för minska utsläppenfor för drivmedel.producera Detta innebäränän att attatt en

förväntas utvecklaskoldioxid svenska energisystemetbehöver baseras hur hela detav
och inte enbart dagens koldioxidutsläpp.

utvecklingframtidsbilder energisystemets7 3 Tre för
.

energianvändningcns utvecklingalternativ för energisystemets ochDe den slutliga som
tidshorisont2015, dvs medformuleras nedan framtida situation kring en om caavser en

för biobräns-20 år. tidshorisont produktionssystemenDenna medger bl utveckling ava en
så de potentialer i avsnitt Det innebär vidare delen de diskuterats attatt motsvarar som
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tekniska for energiomvandling och slutlig användning i utsträckning harsystemen stor
fomyats, så den teknik diskuterats i avsnitt 5 och 6 kan i allmänt bruk.att som vara

Vi avstår från bedöma energitjänstutvecklingen och effektiviteten i den slutliga energi-att
användningen. I stället formuleras starkt förenklade fall för energisystemet. syf-Dessatre

i första hand till deñnera det energibehov potentiellt skulle kunna täckas medtar att som
biobränslen.

Hur energi- och kommer utvecklas beror tillgänglighet ochtransportsystemen att a av
kostnader för olika tekniker och energibärare den ekonomiska tillväxten och vilkasamt
politiska åtgärder vidtas för förändra energisystemen. flertal studierI har visatsatt ettsom

energianvändningen kan effektiviseras successiv teknisk for-avsevärtatt genom en
nyelseÅ-2v3-4Energianvändningen, och särskilt elanvändningen, kan komma minskaatt

vid kraftig ekonomisk tillväxt. Detta gäller enbart idagäven kommersiellt till-ävenen om
gänglig teknik utnyttjas. De för år 2015 baserade 1992 års energi-ärantas tre systemen
användning och energisystem modifieras följande:och enligt

ÖkatSystem A: utnyttjande biobränslen med 125 TWhår.av
ÖkatSystem B: utnyttjande biobränslen 125 TWhår,med kärnkraften avvecklad.av
ÖkatSystem C: utnyttjande biobränslen med 125 TWhâr, kärnkraften awecklad;av
elanvändningen minskad med 30% och övrig energianvändning med 10%.

I A och effekternaB effektiviserad energianvändningsystem antas att motsvarasav en av
energitjänstmängd,ökad medan i C dessutom insatser gjorts för effekti-system stora atten

visera energianvändningen eller alternativt energitjänstutvecklingen har varit måttlig. Iatt
appendix C sammanfattas bränslebehovel- och antaganden hur el- ochantagna samt om
fjärrvärmeproduktionen skeri de olika systemen.

I samtliga utnyttjas hela biobränslepotentialen för fossila bränslen.ersättasystem att
Biobränslen i anspråk enligt följande:tas

800 000 jordbruksmarkha utnyttjas för energiskogsodling. Dessutom
utnyttjas hela potentialen för awerkningsrester.

Samproduktion och utnyttjas maximalt, elbehov föreliggervärme utöverav om
vattenkraft och eventuell kärnkraft.

forstaI hand kol, därefter olja viss del fossilbränsleoch Enersätts naturgas. av
användningen undantas från ersättning.

Fossila drivmedel i mån biobränsletillgång.ersätts av
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1992 framgår figur 7.5.jämfört medResulterande koldioxidutsläpp för de systementre av
oförändrad energianvändningför kärnkraft medframgår alternativet med ochDet att

halvering utsläp-medförakan utökad biobränsleanvändningsystem A än avmer enen
1992.ungefär lika Detutsläppenalternativet kärnkraft system B,I är storautan sompen.

C koldioxid-med väsentlig höjning energieffektiviteten systemendastär somen av
awecklas. Minskningen utsläppensamtidigt kärnkraftenutsläppen kan minskas avsom

45%.blir då ca

COZårkton

System C1992 SystemA B System

fossilbränsleanvändning1992och fall fär detsvenskaenergi-Koldioxidutsläppfrån iFigur 7.5 tre
2015kring åroch se text.transportsystemet

koldioxidkämkraftsaweckling skall kunna kombineras med reducerade utsläppOm aven
utnyttjande biobränslen måstekraftigt utökat inte tillräckligt. Därutöverenbartär ett av en

slutliga effektiv el-effektivisering den energianvändningen ochkombination enav en av
samproduktion ochproduktion utnyttjas, vilket satsning påinnebär värme.ava en

Även solenergi kan bidra till reduceraförnybara energikällor vindkraft ochandra attsom
koldioxidutsläppen.

medför omfattande effektivitetsvinsterutnyttjande bränslecellsteknikEtt för transporterav
fossila bränslenersättningoch skulle kunna leda till biomassan räcker till större samtatt av

utnyttjas efektivare.kande fossila bränslen ändå används i transportsektomatt som
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7.4 Diskussion

Effektiviteten med vilken koldioxidutsläppen kan reduceras kan bedömas dels utifrån ef-
fektiviteten i markutnyttjandet, dels utifrån den ekonomiska effektiviteten. Utifrån båda
dessa perspektiv tycks ersättning kol för el- och värmeproduktion med biomassaav vara
det effektiva reducera koldioxidutsläpp.sättet Dessa jämförelsetal inte de endamest äratt

bör bestämma biomassa skall användas. Målet reducera lokalaparametrarna som attvar
och regionala miljöproblem kan skäl utnyttja fordonsalkoholeri for-ett att t tungavara ex
don. Vidare kan bevarandet landskap i vissa delar landet motiveraöppet ökatett ettav av
utnyttjande vallgrödori stället för energiskog, lägre nettoproduktiontrotsav yten-en per
het.

samtliga fallI i avsnitt 7.3 har hela den uppskattade biobränslepotentialen tagits i anspråk.
Detta innebär bl jordbruksmarken fortsättningsvis utnyttjas föräven monokulturer,atta

del arealen energigrödori stället för livsmedelsgrödor.stor upptasmen en av av
Energiskog och vallgrödor har dock flera miljöfördelar jämfört med konventionella livs-
medelsgrödor. Genom utnyttja hela överskottsarealen till energiproduktion minskaratt
möjligheterna intensitetensänka i livsmedelsproduktionen eller överföra åker-att att t ex

tillmark och hagmark med hög biologisk mångfald.ängs- Utnyttjandet awerknings-av
förutsätter fortsatt intensivt skogsbruk där näringsbortförseln, tillsammans medrester ett

försumin sannolikt måste kompenseras för inte markens långsiktiga produktions-attgen,
förmåga ska Sammanfattningsvis detäventyras. miljösynpunkt väsentligtär hittaattur
produktionsmetoder medför lokala och regionala miljöproblem undviks i sambandattsom
med biobränsleproduktion.

Av intresse vid framtida reduktion koldioxidutsläppen också vindlaaft, tillären av som
måttliga kostnader har potential fossila bränslen i elproduktion.ersätta En tänktatten
vindlcraftsproduktion 15 TWhår skulle kunna reducera fossilbränsleanvänd-tom ca ex
ningen i kondensanläggningar med 30 TWhår. Används bränslenaturgas mot-ca som

detta koldioxidreduktion 7400 ktonår.svarar en om

En fortsatt teknikutveckling kan vidare medföra biobränslen skulle kunna utnyttjas vä-att
sentligt effektivt med de tekniker För el- ochän värmeproduktion ochmer samt person-
godstransporter vi inkluderat i våra beräkningsfall. Den biobränslepotentialenantagnasom
skulle därmed kunna bidra till ytterligare fossilbränsleanvändning.ersättaatt

Bland de tekniker medför effektivitetsvinster kan bränsleceller, kannämnassom ut-som
nyttjas för både el- och värmeproduktion och ytterligare förñnadetransporter, samt gas-
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turbiner for energieffektivaelproduktion. Vidare kompakta och batte-kan utveckling aven
rier komma innebära batteridrivna elfordon, vilka utnyttja effek-genombrott kanforatt ett
tivt producerad elektricitet från bränslecellsdrivna och batteridrivna for-biobränsle. Både
don har jämfört med fordon utnyttjarpotential halvera energibehovetänatten mer som
metanol i förbränningsmotor. det lämpligaste bränslet for utnyttjandeVätgas ären av
bränslecellsteknik. En lovande teknik för underlätta användningen i fordonvätgas äratt av

fordonet.producera denna omvandling metanol i Metanol kan därmedatt ettgenom varaav
långsiktigt intressant val drivmedel förutom de fördelar det har från effektivitets-av som

jämfört underlättasynpunkt med andra biomassebaserade drivmedel dessutom kan en
framtida övergång till vätgasteknik.
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Appendix A Drivmedel -beräkningsförutsättningar

Antagna energiflöden för studerade tekniker för drivmedelsproduktion redovisas i tabell
A.1. Beräkningama för de flesta baseras på produktion drivmedel ochprocesser av
biprodukter tonsubstans tillförd biomassa. Samtliga energiflödenton i lägreper anges
värmevärden.

Tabell AJ Antagenproduktion drivmedeloch biprodukter behov tillförd processenergiel-av samt avoch omräknattillvärme bränsledtgdng enhettillförd biomassaför deolika drivmedelsal-per
ternativen.

Rapsmetyl- Biogasfrån Etanolfrån Etanolfrån Etanolfrån fr.Metanol
b d festa lusem ° salix salix ° salixvete

RMEY CASH Enzym
MWh MWh MWh MWh MWh MWh

Tillförd biomassa l l l 1 1 1
Tillförd processenergi 0.035 0.085 0.26 0.09 0.14 -Produceratdrivmedel 0.45 0.53 0.50 0.30 0.39 0.65
Produceradebiprodukter 0.50 0.10 0.42 0.30- -Tillförd biomassa 0.96MWh rapsfröär för rapsoljeproduktion 0.04och MWha salix för metanolproduk-

tion. Baseraspå antaganden 110kg metanoloch 1000kg rapsoljaåtgårföratt att produktion 1000avkg rapsmetylesteLVidare 3301 rapsoljaerhållesfrån 1 rapsfröochantasatt övrig energimängdton att
rapsexpellemalfinns tillgänglig för energiändamåli oljepressningFör elbehovpå 0.25antasettrapsoljaz 2%3kWhkg och energiåtgångcnför omföreslringatt energiinnehålleti detantasvara av

produceradebränslet.Energivärdeti biprodukter energiinnehållför förbränning.är
torrsubstans.4b En nettoproduktion 2.125MWh biogas tillförd En energimängdav antas tonper mot-

fordonsdrifL5svarande16% energiinnehålleti åtgåför gasreningochkomprimeringförav antasgasen
EkebergBaseradpå Biostil enligt Sundell och 2.83c kubikmeterprocess 1 etanol.ton ts ger

Energiinsatser 0.45 MWhär kubikmeter etanol 2 MWh bränsleför fermenteringochper samt
destillering.Vid foderproduktionåtgår mängdenergi1.8 MWh kubikmeteretanolför torkningstor per

dmnkenflytande restproduktfrån processen.I huvudaltemativet foderproduktionav antas utanatt
etanol.70.2 MWh kanproduceras dranken MWhmetan ur per

Zacchi.8d Baseraspå Zivers och Observera tillförd biomassabaseraspå lägre vidvon att värmevärdet
fukthaltnormal för salix 50% 4.5 MWhton vilket betydligt lägre vidär 0% fukthaltän 5.2ts

MWhton Valet värmevärde för bränslents. medhög fukthalt såsomsalix skillnader.av Förger stora
etanolproduktion det tillfördär mängdtorrsubstans energimängdenän vid normalfukthaltsnarare sombestämmerutbytet etanoloch ligninbränsle.Beräkningarnabaserasdärför på tillförd tonts tillav pro-Elbehovtill 14MWhMWhär etanol.cessen processen
Elbehovtill 0.16MWhMWh produceradetanol.Sei övrigte processen not

f Katofsky.9Bedömningutifrån olika metanolproduktionsaltemativi Larson och Motsvararungefär
verkningsgrad0.6 i högrevärmevärde.Jämföri övrigt diskussioni not

I tabell A.2 redovisas de kostnadsuppskattningar gjorts för de olika drivmedlen.som
Samtliga odlings- och tillvaratagandekostnader baseras på avsnitt För beräkningarna an-
vänds kostnaderna exklusive kreditering för biprodukter, där biproduktemas värde för
energiändamål inkluderas de används bränslekosmad för ersättning oljaattgenom utan av
for värmeändamål. Undantag för altemativfalletgörs med laeditering foderbiprodukter.av
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baseradesåvälpå uppskatt-KostnaderberäknasTabell A.2 Antagenproduktianskostnadför drivmedel.
påtransportkostnaderför råvaran uppskattningardagensproduktions-ochningar som omav

2015enligtavsnittproduktians-ochtranspørtkostnaderår

frånEtanolfrån Etanolfrån EtanolRapsmetyl- Biogasfrån
db avvelknings-° salixlusemester vete

dRME3 rester
CASH CASH

SEKMWhSEKMWh SEKMWh SEKMWhSEKMWh
odlingsförhallandenDagens

1100 930 870biproduktskreditering 1250 600Exkl.
710 650740lnkLbiproduktslcneditering 700 -

Odlingsfömállandenår2015
790520 820 790Exkl. biproduktskrediterin 840g

460 570 S70InkLbipi-oduktskreditering 440 -
fran MetanolfrånEtanolfrån Etanolfrån Metanol

d awerknings-avverknings- salix esalix
°reste rester

Enzym Enzym
SEKMWhSEKMWh SEKMWh SEKMWh

odlingsförh.Dagens
310760 720 330Exkl. biproduktskreditering

640 600Inklbiproduktskreditering - -
Odlingsförhållanden 2015år

270biproduktslcreditering 660 660 270Exkl.
540Inklbiproduktskreditering 540 -- al.1°Övriga rapsoljaenligt AxenbomRâvarukosmaderenligt avsnitt4. produktionskostnaderför eta

11-12Biproduktskreditering förförestring nu 160SEKMWh baseratpâför uppskattas a:Kostnad
kredite-foder. bränsleblir värdetföranvändning rapsexpellema Vid användningeventuell somav som

ring lägre.
al.Övriga Därtill ingårproduktionskosmaderenligt AxenbomRåvarukostnaderenligtavsnitt4. et

SEKMWh.från 80rening vilken uppskattas Dalemotillkostnadför av gasen
al.15Övrigaenligtavsnitt produktionskostnaderenligt AxenbomRåvarukostnader et

eventuellavsättning foder.Biproduktskreditering förär av
ZacchilöÖvriga 6% real-kostnaderfrân Siversoch omräknattillRåvarukostnaderenligtavsnitt von

produktionskostrtaderför salixochochavverkningsresterår 2015erhållesFör ävenränta. omsamma
Orsken iskilda MWh tillfört bränsle. kostnaderna torrsubstans,kostnader är tonatt somangesper per

mängdetanolochmetanol, lika för detvåbiobränslesortema.beräkningarnabestämmerproducerad är
KatofskyÖvriga tillenligtavsnitt kostnaderenligt och omräknat 6%Råvarukostnader Larson re-

alranta. övrigt jfrI not

utnyttjar biomassebaseradeA.3 fordonI tabell uppskattad förmerkostnadantas ett som
drivmedlen. omräkningför Fördrivmedel distributions och lagringskostnadersamt av

livslängdför personbilardessa högre investeringskostnader kilometerkostnadtill antas en
fordon livslängd på 12 år15 år och årlig 13000 förkörsträcka km och tunga enav en av

och enårlig körsträcka på 48 000 km.
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Tabell A.3 Antagenmerkostnadvid investeringför fordon använderdrivmedelhån biomassajämförtsommedfordon använderfossiladrivmedel uppskattaddistributions-som ochIagringskast-samt
nadfår deolkadrivmedlen.

Merkosmadför investering
Drivmedel Personbil Tungtfordon Distributionsoch

lagringskostnad
SEKfordon SEKMWhSEKfordon

Rapsmetylester 0 40-Biogas 10000 60000 100
Etanol 4000 15000 110
Metanol 4000 15000 120

Naturvårdsverket Eriksson.Baseratpå ocha
al.b Etanolochmetanolenligt Ekström Såvälproduktion biogaset ochrapsmetylester skeiav antassmåskaligaanläggningarmedhuvudsakligavsättningpåproduktionsplatsen.Förbiogasmotsvarar

redovisadkostnadkostnadenför Dalemo.21komprimering tankningenligtsamt Föravgasen raps-metylesterharhalva alkostnadenför dieseldistributionenligt Ekström valts.et
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Appendix B El och värme beräkningsförutsättningar-

Beräkningsförutsättningar för medelstora och små anläggningarstora, redovisas i tabeller B.1-
B.3. För samtliga anläggningar har förutsätts livslängd 25 år. För och medelstoraen storaom
anläggningar 80% värmelasten tillgodosesantas att med baslastproduktion medav en
utnyttningstid 5500 timmar. Detta rimligaär antaganden för fjärrvärmesystemlom förmen
medelstora anläggningar med heterogen värmelast osäkerheternaären mer större.

För små anläggningar förutsätts värmebehovet 25 MWh årligen.att är falletI vedpanna täcks
100% värmebehovet. falletI värmepumpar förutsättsav oljepanna för 50%en svara av
värmebehovet.

Kostnaderna för eldistribution skattade till 50är respektive 150 SEKMWh för
högspänningsnät 220-20 kV respektive lägspänningsnät och överföringsförlustema till 2

5%.respektive

Tabell B.1 anläggningarBeräkningjörulsâttningarför stora

Teknik Effekt Effekt Värmen] El, InvesteringF DU R DUn
Samprod MWv MWe SEKkWe SEKkWe SEKMWhe

ArBiomassa, 94 50 0,56 0.30 15200 620 77
Biomassa,cc 35 35 0,43 0,43 12900 450 84
Naturgas,cc 51 50 0,43 0,43 7400 230 29

ArOlja, 94 50 0,58 0,30 12200 430 53
ÅTKol, 94 50 0,56 0,30 15300 700 87

Hetvattenprod SEKkWv SEKkWv SEKMWhv
Biomassa 50 0.86 2600 77 19. -Naturgas 50 0,90 720 0 0. .Olja 50 0:88 870 0 0. -Kol 50 0,86 2600 116 15- -Kondensprod SEKkWe SEKkWe SEKMWhe

ArBiomassa, 5,0 0,36 13900 760 68-Biomassa,cc 100 0,45 12900 450 84- -Naturgas,cc 2300 0,50 5400 160 13- -ArOlja, 2600 0,41 9000 270 26. -ÅrKol, 2600 0,40 11500 380 32. -Ar Ångturbin,cc Kombicykel, verkningsgrad,1 DU Fastn drift- och underhållskosmad,R DURörligdrift- ochunderhállskostnad

Bzl



blockcentraler.5Tabell B.2 Beräkningqfânasâttningarför medelstoraanläggningart ex

Teknik Effekt DU R DUVärme, investeringFn
SEKkW SEKMWhHetvattenprod MW SEKkW

Biomassa 6-8 0,87 3350 300 10
Naturgas 6-8 0,92 520 20 7
Eo4-5 6-8 0,90 520 20 7
E01 6-8 0,90 460 20 6
Kol 6-8 0,87 3460 300 10
Elvärmepump 6-8 2,50 3850 170 0

verkningsgrad, DUF Fastdrift- ochunderhållskostnad,R DU Rörlig drift- ochunderhållskostnad.n
förKostnaderna E01anläggningarhar 10%lägre för Eo4-5artläggningar.bedömts änvara

tvdb0stadshtu.6789Tabell 8.3 Beråkningsjörutsüttrtingarför småanläggningarför ochen

Teknik Värme, InvesteringF DU R DU
Värmeprod SEK SEKkW SEKMWh
Vcdpartna 0,65 36000 0 0
E01 0,80 20000 0 0
Elvärmepump 2,30 28000 0 0

verkningsgrad, DU drift- underhállskostrtad,F Fast och R DU Rörlig drift- ochunderhållskostnadn
Inklusivekostnadför ackumuleringstank.
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beräkningsförut-UtsläppsscenarierAppendix C: -
sättningar

formuleringengjorts vidappendix sammanfattas dels de antagandenI detta syste--avsom
koldioxid frånavseende utsläppenA-C i kapitel dels vissa beräkningsresultat avmen

fossila bränslen.

formuleringenvidC.1 övervägandenAntaganden och av
energisystemen

TWhår, exklu-till till 123-1352015 uppskattas i kapitel 4Biobränslepotentialen kring ca
29 i44 TWhår, TWh avlutarbiprodukter vilka 1992 motsvaradesive industrins varavca

1992för småskalig Vedeldning motsvarade llmassaindustrin och dagens användning ca
potential för fjärrvärme,C. utnyttjas 6 TWhår dennaTWh; vidare tabell Idag ca avse
TWhår. Med stödbiobränsleanvändning till 125varför potentialen för ökad sätts aven

utnyttjas dels avverknings-biobränsleresurseri kapitel 4-6 vi deresultaten ärantar att som
energiskogsodlingar. tillgängliga jordbruks-flis från Denfrån skogsbruket, delsrester

Använd-utnyttjas för produktion andra energigrödor.marken 800 000 ha inteantas av
förändras.småskaliga vedeldningen inteningen industrins biprodukter den antassamtav

analyserakring 2015. syfterealiserade Iformuleras kunnaDe attantastre system varasom
tillförsel-biobränsleanvändning varieras delsökadeffekterna på koldioxidutsläppen av en

energianvändningen. Denivån på den slutligamedutan kärnkraft, dels tresystemen
är:systemen

1992. produceras med kärnkraftenergianvändningen ElA: Den slutliga motsvarar
TWhår.motsvarande dagens utbyggnad 72

med1992. Ingen producerasslutliga energianvändningenB: Den motsvarar
kärnkraft.

30% mindreenergieffektivisering har medfört lC: En ökad satsning på att
övrig energianvändning harslutlig användning 2 allbehövs för samt

med kärnkraft.minskat med 10%. producerasIngen

till sampmduktion färrvärmenäten utnyttjas maxi-B-C möjligheterna iI system antas att
moti-samproduktionen tillräcklig.i fall nuvarande nivå Dettamalt behövs A, där är

energiomvandlingseffektivitet och lägre kostnader jämfört medbåde högre separatveras av
signifikantaproduktion Härigenom blir fjärrvärmenätenel och nettoexpottörervärme.av

5till situationen 1992 med nettoimporttill 20 TWhâr, iupp motsats av caenav ca
redovisningdetaljerad deTWhår till elpannor och värmepumpar. En system-antagnaav

JohanssonÅförändringarna finns i Gustavsson

Czl



Vissa fossila energibärare inte bli med biobränslen. Koksantas antasersättsersatta vara
processpecifrkt inom järn och stälindustrin, liksom delar oljeanvändningen förav spets-
last och processer och delar industrins gasol- och naturgasanvändning.av

Biobränsle förstai hand ersätta kol. 80%antas och lätta eIdningsoUortunga ersättsav av
biobränsle i och mellanstora anläggningar.stora I erfamiljshrzs 80% de oljeeldadeantas av
fastigheterna använda värmepumpar komplement till oljeparman. Värmepumpensom antas
därvid tillföra 50% värmebehovet. 50% gasol- och naturgasanvândningenav inom in-av
dustrin vidare kunna ersättas.antas

Om behov finns för produktion el kondensproduktionseparat används biobränslen iav
första hand. Iden mån biobränslet räcker till används för kondenspro-antas att naturgas
duktion.

Återstår ytterligare biomassa inom den angivna potentialen den används förovan antas att
drivmedelsproduktion. Lika andelar diesel- respektive bensinanvändningen medav ersätts
biomassebaserad metanol.

I tabell C.l redovisas hur energianvändningen fördelas sektorer iöver de olika fallen samt
hur produktionssystemen för el och fjärrvärme utformas.

C.2 Koldioxidutsläpp beräkningsresultat-

I tabell C.2 sammanfattas användningen fossila bränslen och resulterande koldioxid-av
utsläpp för 1992 för fallen A-C. I samtliga fall har helasamt biobränslepotentialen enligt

utnyttjats. Det framgår för fallet med kärnkraft ochovan med oförändradatt energian-
vändning fall A kan utökat biobränslebruk medföraett halveringän utsläppen.mer en av
I fall B, kärnkraft, utsläppenär ungefärutan lika 1992. Det endastär medstora vä-som en
sentlig höjning energieffektiviteten fall C koldioxidutsläppen kanav minskas samti-som
digt kärnkraften awecklas en minskning utsläppensom med 45%.av ca

Referenser

1 L Gustavsson B Johansson,Cogenerationz biomasseffrciently, Heatto Recoveryoneway useSystems CHP,and Vol. 14,No 93-1031993pp.

C:2



m

7

o
+

0

|
T

Im m
E

.1
m

m
m m

E
i

o .1
:

+

m

I

m

m

Q
Q o

h m
s os3

i E
E

E E âE s 3

G 3



3 v

t
o

:

.8

.

m

o o o o o o

m

m o

L

C:4





Klimatdelegationen Bilaga 4

samfunnsøkonomiskEn analyse drivkreñer förav
øket energibruk i industri- utviklingslandog

av

Stein Hansen

Underlagsrapport till klimatdelegationens 1994rapport





Llimadelrdp ijunLll 994

EN SAMFUNNSøKONOAHSK ANALYSE AV

DRIVKREFTER FOR øKET ENERGIBRUK

l INDUSTRI- 0G UTVIKLENGSLAND

av

tand Stein Hansenoecon
Partner, Nordic Consulting Group A.S.

Oslo, Norge

Juni 1994

Rapport ti Delegationen før .Klimatfrzigong Stockholm, Sverige





klimadelxap1Sjuni,I 994

EN SAMFUNNSøKONOMISK ANALYSE AV

DRIVKREFTER FOR øKET ENERGIBRUK

I INDUSTRI- OG UTVIKLINGSLAND

11V

cand Stein Hansenoecon
Partner, Nordic Consulting Group A.S.

Oslo, Norge

Juni 1994

Rapport til Delegationen før Klimatfrågor, Stockholm, Sverige



INNHOLDSFORTEGNELSE

KONKLUSJONEROGSAMMENDRAG

Side 1INNLEDNING

4ENERGIBRUKOECD-LANDENESTRENDER I

4trekkiUtviklingen2.1. grove
6Industriproduksjonen2.2.
8Reiser2.3.

10Varetransporter2.4.
11energibrukhusholdningersBoligsektoren2.5. og
13Tjenesteytende sektorer2.6.

sammensetningutviklingEnergiforbruketsoversikt:Samlet og2.7.
14OECD-landviktigei

16ENERGIBRUKU-LANDENESITRENDER

16trekkiUtviklingen3 1 grove. . 21Industriproduksjonen3.2.
25Transportsektoren3.3.
26Persontransporter3.3.1.
28Varetransponer3.3.2.
29husholdningssektorenBolig-3.4. og
30sektorerTjenesteytende3.5.
31Oppsummerende kommentarerU-landene:iEnergiutviklingen3.6.

32LAV-ENERGISAMFUNNETMODERNEMOT DETVEIEN4.

32energibrukmellom BNPsammenhengenOm og
35fortellemodellermakroøkonomiskekan ossHva4.2.
46energisparepotensialeneteknologiskemed deHva4.3.



SAMMENDRAG 0G KONKLUSJONER

Miljøets åtil absorbere, lagre eller gjenvinne avfallsprodukterevne fra vårt forbmk ierferd åmed bli tiltagende kostnad hinder foren økonomisk vekst. En del detteog hengerstor av
med forbrenning fossile brensler.sammen Samtidig foregår stadigav andelstørreen avenergibruken i U-land bådeder befolkningsveksten den økonomiske veksten vesentligog erhøyere i de industrialiseite OECD-landene.enn

Mens 90% den globale befolkningsveksten finner sted iav U-land, det fortsatt slik aterhver enkelt i OECD-land vil fortsette å forbrukeperson så fossil energi i løpetmenge ganger mye
sitt liv hva gjennomsnittspersonenav ienn U-land vil gjøre.et F eks brukte

gjennomsnittsamerikaneren i 1992 12 så energi målt i kg-oljeekvivalenterover ganger mye somgjennomsnittskineseren, 25 så gjennomsnittsinderen.og mer enn ganger mye som

Veksten i energietterspørselen i OECD-landene i økende grad frastammer tjenester ogfritidsaktiviteter i forbruksutviklingen, andelen energi brukes til åmens produsereav som
tradisjonelle nødvendighetsvarer stadig avtakende. Produktene tjenesteneer blir stadigog merkomplekse; kan kanskje utviklingenman energietterspørselenoppsummere reflekterer slik:som

more bytes, less bulk, pleasure, less productionmore

Energieñektiviteten i OECD-landene aksellerte oljekiisen ietter 1973, denneogutviklingen fortsatte frem slutten 1980-tallet.mot Langt vei fant detav sted brudd i denet
historiske koblingen mellom energiforbruk BNP. Utviklingen f eks kjennetegnetog var av:

Nye boliger 30 75% energielTektive hvavar de varimer 1973,- enn-
Nye elektriske husholdningsapparater blitt 20 40% energieffektive- ivar 1973,mer enn-Nye amerikanske biler blitt 60% drivstolfeffektive ivar 1973,- enn og
Nye fly forbedret energieffektiviteten med 40 70% i forhold til- 1973.-

Samtidig har observert tildels forskjeller iman store energibruksmønsteret ogenergiintensiteten totalt for ulike sektoret mellom OECD-landog med lag BNPom samme perinnbygger. Således har Japan ikke selv har råvarer energiressurser,som alltid harog-- og sompriset energi verdensmarkedets kostnaderetter det laveste energiforbruket innbyggerper-- ogenhet BNP, råvarerike USA harper OECDs desidertmens laveste bensinprisersom kommer-- --fløy i slikut motsatt komparativ oppstilling, med dobblet såen høyt årlig energiforbrukover
innbygger Japan. Sverigeper plasserer midt i mellomsom disse landene.seg to

I U-landene fortsetter energibruken å ufoitrødent.vokse det vanskelig åer sporevirkninger de oljesjokkene sidento 1973. U-landav imidlertid ingen homogen land.er gruppeNoen råvare- energieksportører,er andre energiimportørerog avhengigeer ensidigog svaertav enkonjunkturelt eksportbasis.og utsatt Befolkningsveksten i de fattigste landenestørst med deer
labile politiske regimene.mest Den økonomiske veksten ujevnt fordelt U-landssvaerter

regioner med øst-Asia Sør-øst-Asia vekst-tigrene,og Sub-Sahara Afrikasom og somkontinentet der det overllatisk kanrent den økonomiske utviklingen ikkesynes kansom holdeom
tritt med befolkningsveksten.



i OECD-raskereU-landene;irasktendrerøkonomiske strukturen ennmyeDen seg
delerfølger. Beggeindustrialiseringurbaniseiingen,aksellerererBefolkningspressetlandene. og

varigeantallBiltettheten,økonomier.energiintensitiveretningitrekker vmera
denetc,vaskemaskiner, T.V.-apparater,frysere,kjøleskap, oghusholdningsmaskiner

høyti til delsbåt, økerbil, fly, tempo,motorsykkel, svaert ogreiseaktivitetenmotoriserte tog,
åforomstruktureresIndustrien møteforbruket.privatei detenergibrukenå intensiverebidrar

industrien.ienergiforbruketpåvirker igjendettehjemme,etterspørseleniendringene ute ogog
landsbygda.både i byeneelektriñseringenraskedengjennomgående kjennetegn ogEt er

førstedetbroketblitt langtenergibruk BNP ettermellomsambandetMens mererog
sterkesammenhengenlineaererelativtdendetOECD-landene, ogioljeqokket i 1973 somsynes
tid,bådei Asia,fallU-land, i allevedvarer iforholddisse ogmellom overkorrelasjonenpositive

landasiatiskeforetablertsammenhengerTilsvarende lineasretid.ulike landmellom ersamme
industrialiseringsgrad.energibrukurbaniseringsgrad,energibrukmellom ogogog

delsskyldesi I-land. DettehøyeregenereltU-landiEnergiintensiteten ennmyeer
viserundersøkelserforbruksmønsterforskjeller, atsammensetningnäringslivets nzenneremenog
if eks Japanhva denRusslandKina ellerihøyerefleredelsenergiintensiteten erenngangerer

transpomnidlerlikesâ ulikeforindustrien,bransje innenfor og perbransjeTysklandeller og
aktivitet foreffektivitetsforskjellertaleordmed andreboligareal. storeDetkvadratmeter omer

iteknologi somvalgkunskap,teknologiskforskjeller iskyldes mangeigjenaktivitet, avsom
regnskapsbudsjett-manglendepiispolitikkrasjonelllitetilbakeføres til ogtilfelle kan svart og

utenlandskeå anskaffetilmulighetermanglendekredittverdighet,dårligmedfor landansvar, og
energieffektivemedinvesteringer prosessser.nye og

AlleU-landene.frafremtiden kommevil ienergiforbrukglobalvekst iSå allgodt som
muligheterdetSamtidigutviklingen.dennebidra tilvilsektorersamñmnsøkonomiens enormeer
heltmulige vedbarebesparelserSlikeU-landene.i armenenergibesparelser enfor ernettopp

inäringslivetikapitalutstyretvedlikeholddrifteffektivtil ogholdningprioritering avogav og
prissettingKostnasorientertinfrastruktur.fellesfysiskesamñmnets avherundersektor,oifentlig

disseOmfangetslike reformer.medå lykkesforstrategii enhverelementviktigenergi eter
beløperanslås iforurensningskader kanredusertetilhørende segenergibesparelsene ogpenger,og

forpotensialenemedi tilleggNårbistand.isamlet tarU-landenehvatil mottar manennmer
rekkeviddefullt innenbruksområder, skulle detstasjonaere utulikeenergikilder forfomybare vaere

periode.vissfall fori hvertogså U-land,forenergibrukmellom BNPå sambandetbryte enog

modeme lav-detveienå kommemå ofre forså motSpørsmålet hva overer
makroøkonomiskesoñstikertehjelpvalg. Vedoverhodet hardaenergisamfunnet; avnoeom

å kartleggeforskememellom, søkerilandenesamspilletsamñmnulikemodeller avogav
klimaskadeligedebestemtenergiforbruketireduksjonermellomsammenhengen naannere--

reduksjoner i BNP.brenslerfossileforbrenningufravikelig følgerutslippene ogavavsom --

medforbundetkostnadenemarginaledeland viserulikestudier fraTilgjengelige at
oppstår bådeC02-utslippavgifter etinnføringVedstigende.utslippsreduksjoner har vaert av

komplementaritet mellomdetfølgeproduksjonspotensialeredusertallokeringstap at eravsomog
eller BNPutslippC02hverkenviser f eksfor 2020Modellsimuleringer atkapital.energi og

$ synker55irnidletid skattenøkerC02.bli $avgiften 19påvirkes dersom C02 tonper
medreduseresanalysen, BNPreferansebanentil iforholdmed 21% iC02-utslippene og

forutsetningermodellensifølgefordres detutslippenereduksjon i C02å 30%0,55%. For --



C02 skatt $ 176 C02. så fall anslåttI det BNP vil blien ton 1,14% lavere iper at-- er enn
referansebanen.ønskes det halvering C02-utslippene i i forhold2020 til referansebanenen av --selv dette beskjedent i forhold hva klimapanelets eksperter hevde børog gjennomføreser i fraut
føre var prinsippet fordres C02 avgift $ 753 C02, altså sju-dobblingtonen per-- en av
avgiñen i forhold til hva kreves åfor oppnå 25% reduksjon i utslippene. tilhørendeDensom
prisen i form reduksjon i blirBNP i forhold2,85% referansebanen, altsåav detnesten
firedobbelte hva skulle for å oppnå 25% reduksjon. Dette illustrererav som klart at
marginalkostnaden åved redusere C02-utslippene stigende. Imidlertid reduseres BNP-tapeter
ved slike tiltak i betydelig grad krediterer tiltaket de helsemessige andre gevinsteneom man og

følger slike utslippsreduksjoner, fordi S02 utslippenesom andre helse-.av naturskadeligeog og
kjemikalier reduseres i takt med C02-utslippsreduksjonene. Disse kompenserende gevinstene er
vanligvis ikke med i modellresultatene, foreliggerregnet tilleggsresultater, fra demen som a
norske makroøkonomiske modellberegningene.

Ganske avgjørende for hvilket nivå vil måtte legge C02-avgift for å nåman en en
global stabiliseringsmålsetting, hvilken kostnad når forventer fomybare ikke-er atog man og
fomrensende energikilder vil kunne ikke-fomybare fossile brenslererstatte i skala. Over tidstor
har den fremtidige energiprisen derantatte energi vil forurensende energi stadig blitterstatteren
lavere i de ulike modellberegningene, fra OECD, dette har hatt resultat den anslåttea og atsom
fremtidige BNP-tapet ved innføring slike energiforbrukstiltak blitt stadig mindre årene.medav er

Problemene åmed aksept for med intemasjonaleet C02-avgiftersystem for
Stabilisering C02-utslipp, eller enda bedre; C02- konsentrasjonen, blir ikkeav lettere når vetman

energikildene i ulike landat ulike fonurensende, land har lagt ned investeringerer atog noen mye
i å gjøre både produksjonsutstyretnettopp produktene energielfektive.og

Teknologiske ñrsprang eller leap frogging selvsagt mulig i det minste i prinsippeter --selv det skulle gjøre i praksis også, så gjenstårmen spørsmåletom politikemeseg-- om er
beredt til å inndra konsumentoverskuddet merinntektene, slik unngår bomerang-atog man en
eller rebound effekt; nemlig folk bruker denat fordi den i realiteten blirsparteopp energen
billigare når mindre åden for utføretrenger aktivititetman tidligere. ikkeJa, bareav samme som

den blitt billigere; realinntektene også gått følgeer tiltaket, fordi energikostandeneer opp som av
enhet produsert blitt lavere. viserDette det behov forper aktiv ñnanspolitikkater i land derer en

slike utslag forventes å inntreffe. Hvis ikke overlater utviklingen til drivkreñene for øketman
energibruk.

Til slutt bør det også bemerkes dersom innen rimelig kort tid fat eks relativt tidligman
i århundret skulle bli ineste stand til teknisk kommersielt å fossile brensler mederstatteog-- --fomybare kilder ikke skader klimaet i omfangslikt klimagasskonsentrasjonenesom et at i
atmosfzerenikke øker, bortfaller innføring C02-avgifter.argumentene mot nettoppmye av av

På den side, det såvidt andre langsomt nedbrytbareannen kjemikalierer mange og
giftstoifer utvikles hoper i i faretruende mengdersom selv medog naturen Stabiliseringseg opp en

deres utslipp, det i selv kanav at for ñskale tiltak for å redusereseg et argument slikvzere
ressursbruk forbrukssammensetning. Men områdetdette burdeog det ofte tilstrekkeligvaere
med nasjonale tiltak, idet det ikke lenger vår felles atmosfaereer truet.som er



U-landenergibmlci I-ogdrivkrefterfor øketanalysesamfunnsøkonomiskEnSteinHansen: av

LEDNINGINN

isterkest U-Vekstentil 1990.fra 1970%med 30energiforbruk økteVerdens varover
2.4%,vekstratengjennomsnittligedenøstblokklandenegjennomsnitt.i Imed 45%landene var

globaleandel detI-landenesSåledes faltOECD-landene.i1.3%bare avden varmens
ivekstenraskerelangtfor denTili 1990.til 48%ifra 60% 1970 trossenergiforbruket
idethvalitenhode kunforbruket prosentfortsatt eru-landene,ienergiforbruket avenperer

OECD-landene.

land,utvalgiinnbyggerenergiforbruketkommersielle etUtviklingen i detTabell 1.1. per
innbyggerolje-ekvivalenterKilogram per

icapita BNP199271- PerLand
USSRatio 199219921971

3203,212840Nigeria
3102,1235112India
4702,1600281Kina
6703,930372Indonesia

19101,024072494Polen
27701,9681360Brasil
34702,31525653Mexico
67905,12569507Sør-Korea

230301,143583930Vest-Tyskland
281901,435862539Japan
232401,076627615USA
270101,253954507Sverige
258201,449253564Norge

25105665Russland m.v. ...... ..

tabellene 511994,Development ReportWorldVerdensbanken,Kilde: og

såhenholdsvis 1333forbrukergjennomsnittsamerikanerenviser gangerTabellen ogat
relativtdengjennomsnittskineseren,gjennomsnittsindierenenergikommersiell mensogsommye

Sør-rikereden 3-gangerlikeforbrukergjennomsnittspolakkenfattige nesten sommye
igjenpolakkendobbeltedetbrukerOgKoreaneren. avennmerrusseren

energiforbruketvekst iikke hartydelighet detallviser med vaert perTabellen nestenat
hartilleggU-landene. Iiharcapita VekstenOECD-landene, meget storcapita i vzertmens per

TabellenU-landene.befolkningsvekst iOECD-området høybefolkningsvekst ilavhatt ogman
til land. Forbetydelig fra landvanererenhet BNPenergi-intensitetenindirekteviser at per



drivkreñerfor energibruki U-landStein samfunnsøkonomisk øket I-ogHansen:En analyseav

Polen, samtidig BNPenergiforbruk innbyggereksempel har bare 50% høyereJapan enn somper
bemerkelsesverdig energiforbruketinnbygger Likesåhøyere. det15 at perper er ganger er

innbygger høyereidet 20%innbygger dobbelt høyt i i BNPUSA Japan, erperer mer enn som
BNP-anslagene ikkebemerkes dissei sarmnenlignet med USA det bør dogJapan at er

kjøpekrañskorrigerte.

iblant U-landene tabellen;finner variasjoner i energiintensitetenLikeledes storeman
KinasKina, har bare halvpartenIndonesia har 40% høyere innbyggerBNP avmenper enn

seks høyerekommersielle energiforbruk innbygger. Brasil har BNPnesten ganger perper
høyere.innbygger energiforbruket innbygger bare 10%Kina, det kommersielle per erenn mens

samfunnsøkonomiske struktureri ligger ulikeBak tallene tabell 1.1. svaert og
åfordisse i tabellforutsetninger, endringer skjer raskt. utvalg 1.2.Et presentenog av er

i aktiviteteranskueliggjøre spennvidden variasjonen i energibruksmønsteret ogog
stårprisforskjelleri energibruk. Inntekts- relativeforbruksmønstre leder til ulikhetersom og

ikke bli drøñet i denne innledningen.selvsagt helt sentralt i denne sammenheng, vil naemieremen

198456/7/8 dataTabell Sammenligning energirelevante forhold i utvalgte land,1.2. av

Aktivitetcapita Vest-Tyskland KinaUSA Japan
årper

Elforbuk i 3,4 0,24,1 1,1
boliger; mwh
Boligareal, 3351 25
m2

kmårReiser; 1000023000 8000 583
Varetrans.

årtonnkrn 400023000 2336
.....Biler per

innb.1000 240 0,6480 420
BNPkgoe
komm.energi 8,2 0,73,0 5,5

1992

Kilde: Schipper Conservatinand and the USSR:Lee R.C. Cooper 1991, Energy Use
Patterns, and Problems, Laboratory,Prospects Berkeley UCLA, LBL-29830Lawrence

Endringstakten kommer f mobilitetenda klarere frem eks personligatnotererom man seg
i Kina bare personkmår åri personkm i utgjør176 1980, 583 1988. Fortsattvar men per
imidlertid motoriserte reiser forsvinnende beskjeden aktivitet i forhold til i industrinasjonene.en

8-14-1393
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drivkreñenedet følgende skal disse strukturene trendene beskrives bak demI og og
åå forstå viktig fokusereanalyseres de underliggende detFornaarmere. prosessene er

energi.utviklingen i bruksmønsteret hvorledes folk teknologi samvirker i forsyningenog avog

På makronivå å energibrukendet vanlig observere forholdet mellom oger
ikkeBruttonasjonalproduktet energiintensiteten. denne indikatoren isolertBNP, dvs Hva sett

kan vise de underliggende:er

energiintensive produksjons-a strukturelle forskyvninger mellom energiintensive mindreog
forbruksaktiviteter i økonomien,og

aktivitet tid, slikb endringer i produksjonsprosesser innenfor atsamme over
energiintensiteten endres,

flyttinger land, dertilhørendec implikasjonene for energibruken indre mellom byav og og
produksjonsaktiviteter,geografisk konsentrasjon eller spredning forbruks-av og

d demografiske endringer i befolkningen, og

e utviklingen relative priser.betydningen i realinntektav og

ulik i fattige land. Reflekterer detteUtviklingen observeres kan rikesvaertsom synes og
f eks tenkelig u-land kanulike drivkrefter, eller tidsforkyvning de kreñene detEr aten av samme

hoppe bukk leap frog flere de energi- ressurssløsende teknologiske ogover av og
nå fra Vilarealbruksstadier de rike land har gjennom, arbeider bortvaerrtsom og som man seg

vellykket inføring energivennlige teknologier innebaere energisparegevinsteneat tar utav mannye
i form lavere samlet energibruk, eller vil resultatet inntektsvirkningen lavereatvare avav
energiintensiteter stimulerer forbruk tjenester slik det samladetil økt andre atav varer og

energiintensitetenenergiforbruket opprettholdes eller øker for i synkerBNPtross at og
sambandet mellom energibruk brytesBNPog

åHvilke styringsbehov muligheter foreligger for bevege verdensøkonomien fraog over
nåvzerenderessursmessige utviklingsbane lavenergibane i overens-stemmelse med denen mer

så,baerekraft naturvitenskapen jorden disponerer over virkemidlene tilstede, hvisErmener og
å nå målenepolitisk vilje å ellerdet dem i bmk for dette giøres enkletland isolert,Kantaer av

fordres samordnet intemasjonale tiltak



ENERGIBRUKOECD-LANDENESTRENDER I

Utviklingen i2.1. trekkgrove

jevn vekst iførste erfarte OECD-landeneden energikrisen inntraff iFør 1973 en
tilenergiforbruket olje-ekvivalenter toe i 4,1samlet ña milliarder 19703,2steg tonn vasom ca

milliarder iutgjorde ellerntilliarder i USAs andel dette forbruket 50% 21990. toetoe caav ca
milliarderforbrukte1990, Vest-Europas andel milliarder Japan 0,51,3 toe.toe, cavar mens

i beggeOECD-landene erfarte marken energiforbruket i 1980-82,nedgang i 1974-75 og nyen
Imidlertid toki forbindelse kraftig energiprisene økonomisk nedgang.med øking igangene og

periode med økonomiskenergibruken igjen disse krisene, frabegge 1983etterseg og enopp --
energietterspørsel medvekst realpriser energi OECD-landenessynkende til vokste1990og --

år veksten i energiforbruket sterkest i27% i gjennomsnitt. perioden underFor sett ettper var
i delerdvs det OECD-landet den sterkeste økonomiskeopplevdeJapan, store avOppgangensom

drivkraftå økonomiske har viktig idenne perioden. til den vekstenDet vaerttro at ener grunn
energiforbruksveksten både økt produksjonsvirksomhet har krevd økt energiinnsats, vedved at og

inntekstveksten husholdningenes energietterspørsel.har øktat

energiforbruket målt olje-ekvivalenter i utvalgteTabell Utviklingen i det komersielle i2.1.
OECD-land 1971 1992-,

årlig iLand Capita kg BNP U S$ kg % vekst totaltPer per
energiforbruk1971 1992 1971 1992
1980 1992-

USA 7615 7662 0.7 1.23.0
Vest-Tyskland 3930 4358 5 0.2....2539 3586 0.9Japan 8.2 2.6
Sverige 4507 5395 1.0 1.65.3

0.9Norge 3564 4921 1.55.3

Verdensbanken,Kilde: World Development sideReport 1994, Washington D.C. Table 171

i energiintensitetenDet observet betydelige variasjoner utviklingen mellom OECD-ier
landene i denne perioden ytterpunktene. Energiintensiteten har imed USA Japan avtattog som

OECD-området,hele forbednngbare Sverige, forhold til hele 31% imed 12% i imen en
øvrige midtJapan. De OECD-landene ligger temmelig mellom disse ytterpunktene.samlet Dento

intuitive forklañngen kan å i energiprisene fra land land.ulik utvikling Detsynes vaere er
imidlertid vanskelig å finne energiprisutviklingsammenheng mellomenkel aggregertnoen og
energiintensitetsutvikling for denne perioden. opplevde vekst i energipriseneSverige 1980.etter
Allikevel sank energiintensiteten der svakest. Frankrike opplevde fall iNorge og samme
energiintensitetene, ienergiprisene i de sank Frankrike. USA harNorge Japanstegmen mens og

1 Dette kapitlet Schipper,det byggeri detaltvesentlige Lee StephenMeyers, 1992,påneste etog :
World Energy:Building SustainableFuture. EnviromnentInstitute,Stockholm, TorlaifStockholma og
Haugland,RagnarOttosen OddbjømFredriksen Enøk-muligheter virkemidleri1993 Norgeog og og
intemasjonalt.Arbeidsnotattil SAlvilvIEN-prograrrunet,Energidata,Trondheim.
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hatt energiprisutvikling, energiintensitetene sank betydelig i Japan.samme men mer

Utslippene C02 varierer i takt med det fossile energiforbruket. imidlertidDetav er
betydelige variasjoner i den økonomiske sosiale strukturen landene imellom. Således spillerog
kjemekrañ betydelig rolle i enkelte land vannkraft tilsvarende rolle i andre land. Detteen og en
bidrar f eks til betydelig lavere C02-utslipp enhet i fBNP eks SverigeNorge, Frankrike,per og
sammenlignet med f eks USA, Storbrittania Tyskland. UtslippeneC02 i Sverige sank kraftigog
i første halvdel 1980-årene, ogsåsank isvakt perioden før dette. tilFra 1970av ettermen og
1990 sank C02 utslippene i Sverige fra millioner årlig.100 60 Tabell viser2.2.tonnca ca noe

variasjonen landene imellom, antyder samtidig capita utslippene ekstremt høy iav atog per er
USA, også høye i øst-Europa, intensivtBNP C02 i Asia.svartmen svaartog er

Tabell 2.2. C02 utslipp capita tonn innbygger enhet US$BNP tonnper per og per per
inoen land, 1985

Land C02 capita C02 BNP-enhetper per
tonn innbygger t0nnUS$per

Sverige 7,3 0,7
Norge 8,6 0,6
Finnland 13,1 1,0
Danmark 10,9 0,9
Tyskland 11,2 1,0
Frankrike 6,9 0,7
Storbrittania 10,3 1
Spania 5,5 1,1
USA 21,1 1,1
Japan 8,2 0,7
EU EFTA+ 8,5 0,9
øst-Europa 16,8
Asia 1,1 2,6

ÅtgerderKilde: Naturvårdsverket Rapport 4120: klimaførendiinger, tabell1992, 5.2.mot

derforDet naturlig å bakenfor dissemakrotallene, studere energibruken for visseer og
hovedkategorier aktiviteter; industriproduksjon, reiser, varefrakt, boligforbruk,av og
tjenesteyting, ikke minst med tanke hvilke tiltak kan aktuelle å åi verk forsettesom vaere
påvirke utviklingen lavenergiscenarie. Samtidig det viktig å fremmot det ulikeen er
utviklingsmønsteret i forskjellige OECD-land, i første rekke USA, Japan delsVest Europa,og
fordi ulike land har ført ulik energi-, pris-, skattepolitikk, dels fordi det viktig å fremog og er
hvilke aktører må samordne viktige energipolitiske tiltak medsom man .
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Industriproduksjonen2.2.

ifra 36% 1973periodenkraftig i dennesankenergiforbrukandel i OECDsindustriens
fra 1,15perioden,også i dennesankindustrienienergibrukenabsoluttei27% 1988. Den noe

med 2,3%industrienibearbeidingverdiensamtidig stegmilliardermilliarder 1,09 toe,toe som
årlig,

inedgangenviktigSpesieltrolle..viktigspilteindustrieniendringerStrukturelle varen
kjemisk33%. Innenbearbeidingsverdi fra 5.6%industriensandelstålindustriensjem avog

klorin,ammoniakkprodukterenergiintensiveframarkantdet ogindustri somovergangenvar
saerligreduksjonerstrukturelt bestemteSlikeferdigvareprodukter.energiintensivemindre var

-15%,energiforbruket Japaninedgang12%ledet til noeder de avviktige i USA ogogen
-8%.forbetydning Europamindre

krañigeoppsiktsvekkendedeendringerstrukturelleslikeviktigereEnda erenn
strukturelleforkorreksjonindustribransjene. Etterenkeltedeenergiintensitet innenreduksjonene i

med 32%gjennomsnitt sankienergiintensitetendet beregnetindustrisektorenendringen i ater
skyldesvesentligei det altnedgangeni Dennei 30% Europa.i USA, 34% Japan somog --

teknologierenergieffektivetiltrenden medlangsiktigevidereføring den og merovergang nyeav
energikrevendemindrebransje tilinnen hverviss gradogså overgangenenprosesser, menog

industri. Menkjemisk37% forbransjer,energiintensivei flere størstprodukter stor ogvar-- 27%,industrienpapirbygningsmaterialer 32%,også forbetydeligreduksjonen masseogvar
likereduksjonenlav-energibransjeneInnenformetallindustri 26%.stål 27%jem varogog , bearbeidingsverdihøyerehøyteknologitilgjenspeiler per37%, ogovergangenstor somnoe

kullolje,brukszerlig industriensbransjer. Detflestei de som erenhet produsert gass ogaver
lite iendretbeskjedne, svartstrømforbruket langtiReduksjonerredusert. segogmerer

elektriskabrukstadigfølgerland. prosesser, ogEuropeiske Dette avmerovergangenav
ireduksjoneneå merkeviktigsluttforbruket.i Detenergieffektivitet atdermed økt seger

fall i USAi hvert1980-tallet,fra midtenå flatethaindustrienienergiintensiteter ogutsynes
produksjongrad forogså til vissferdigvarer,szerlig forgjelderVest-Tyskland. avDette enmen

i 1981.sankmed energiprisene ettersammenhengkan ha stagnerteinnsatsvarer. Dette at og

sammenhengslikklarå påviseenkeltikkeimidlertidantydet oversomDet noener
strukturjustertedenemligviserenergipriser. Detenergiintensiteter atmellom segog

1960-1973stabile periodenenergiprisi densank ifor industrienenergiintensitetene temposamme
ikraftig økningopplevdeoljekrisen daIO-årsperiodenifør oljekrisen,dvs enetter mansom

energiintensitetenpåvirkerenergiprisenhypotesenenergiprisene. erDet atstøtter omsom
oljekrisen. Vekstenførraskereindustrien vokstebearbeidingsverdien i ettererfaringen ennmyeat

viktigstedetbearbeidingsverdien,medsammenhengnyinvesteringer hari volumet ognaer
raskerehavilleFølgelignyinvesteringer. ventetenergiintensiteterreduserte enbidraget maner

ikkeenergiprisendringerslikdetoljekrisen,førenergiintensitetene i tiden atinedgang varom
økteindisieraltså å foreligge attilpasning.industriens Detrolle forspilte synesnoen

selvindustrien,ienergiintensitetenå reduserebidrattharenergipriser 1973 ometter
studiedetaljfremskritt.teknologiske Entilbakeføresreduksjonen kandennemesteparten av



Stein samfunnsøkonomiskHansen:En analyse drivkreñerfor øketenergibruki U-landav og

Britisk industris tilpasning til endrede energimarkedsvilkår i bruk såkalt1970av etter tar en
årgangsmodell for å kunne indentiñsere den relative betydning energiprisendringer forav

omstillingz.teknologisk viktigEn konklusjon halve forbedringen i energieffektivitet i Britiskater
industri ville ha funnet sted uavhengig energikrisen, den enkle industrien underatav av grunn
enhver omstendighet måtteville skifte foreldet kapitalutstyr tiden.denne Endredeut
energipriser lønninger forklarer forbedringen i energieffektivitet from til 1980,restenog av men

1980 overtok teknologiske fremskritt stadig viktigere rolle energikonserverendeetter en som
drivkrañ, overtok rollen pådrivningsfaktor1985 for denne utviklingen.etter Forenesteog som
Japan for andre OECD-land, det til å reduserte energiintensiteter kantro atmer enn er grunn
tilslcxivesmyndighetenes aktive ENøK-politikk. spesielt forDet disse tiltakene iJapan at storer
grad har hatt form frivillige måltall for energieffektivitet utarbeidet i samarbeid mellomav
industrien myndighetene.og

industrienFor kan bidraget fra ulike virkningsfaktorer utviklingen i energiforbruket i
perioden 1973-1988 sammenfattes følgende måte for hhv USA, Japan Vest-Tyskland,og se
tabell 2.3. nedenfor. åDet viktig merke de prosentvise endringene for de enkelteater seg
virkningsfaktorene ikke videre kanuten summerers.

Tabell 2.3. Den prosentvise endringen i industriens energibruk i hhv1973-1988 USA, Japan
Vest-Tyskland følge sentrale virkningsfaktorertreog som av

Virkningsfaktor USA Japan Vest-Tyskland

Endring i industriens 52% 64% 18%
bearbeidingsverdi

Endring i industriens -12% -15% -8%
struktur

Endring i energiintensiteten -27% -29% 4%l-innen de enkelte bransjer

Kilde: Schipper and Meyers 1992, op.cit., tabell Richard2-1, Howaith,B.et Leeog
Schipper, Peter A. andDuerr Steinar Strøm 1991, Manufacturing Energy EightUse OECD
Countries Reprint Series No 390, Department of Economics, University of Oslo.

2A. Ingham, Maw, and UlphA. 1991, Testing for Barriers EnergyConservation ApplicationAnto --of VintageA Model. TheEnergyJoumal,V0112No 41-64.pp.
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år i periodengjennomsnitt 1%med ienergibrukreduserte sinIndustrien i Sverige per
år, fordi2,3%sank medenergiintensitetenvedi første rekkeskjedde1973-87. Dette perat

ireduksjonensamledeår.1,3% Denmedindistrienproduksjonsvolumet i steg per
redusertfremstskyldes førstperiodeni denneindustri 27,2%energiintensiteten i svensk og

endretskyldesreduksjonenliten delbransjer.de enkelte Bareenergi-intensitet innen aven
åinteressedetsammenligning kanTil notereforedlete produkter.industristruktur vaere avmer

såindustribransjer,norskeinnenmedenergiintensiteten sank rateomtrentat sammeseg mens
slik denutviklingsperiodenNordsjø-pregetei denne atindustristrukturennorskeendret den seg

uendrerblitt vedvilledenhøyereindustri ble 21,2%energiintensiteten i norsksamlede enn
C02redusertei Sverigeenergibrukenredusertesamband med denindustristruktur. I man
bortSubstitusjoni 1990.millionertilmillion i 10fra 1970krañig tonnutslippene 23 tonn caca

krañigedennehovedforklaringenenergisparetiltakel-krañ,kjerne-fra olje samt erannenog
reduksjonen.

Reiser2.3.

i 0,9komOECD-landeneenergiforbruket isamlededet nestenandelReisers oppav
Reisevolumetdette.90%Biltrañkken stod foriutgjorde 22% 1988.milliarder nesten avtoe og

imed 11% USA,reiser økteEnergiforbmketfra 1988.økte 40% 1973passasjerkilometeri
perioden.ii denne76% JapanVest-Tyskland,i56% og

flyreiserOECD-området eksl.omfang utvikling iTabell Persontransportenes2.4. og

i%-økning 1975-85KmLand Km person perperson per perper
reisevolumetdag forecast20001988dag

55USA 51
26%47Sveits 40
2542Frankrike 32
1739Tyskland 29
2632Storbrittania 27

010Tyrkia 5
1239Sverige 32
1639Danmark 33
133913Norge

Åke Energip0litik. ForedragochEnergiforbrukningFremtidenAndersson 1993,Kilde: E.
januar 1993.Hotel,Sundvollen 28-29UtviklingEnergi økonomiskkonferansen og
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samlede energiintensiteten for alleDen reiser sank med 13% i perioden, dette dekkermen
bådevariasjoner der strukturelle teknologiske endringer har spilt viktige roller.storeover og

bilreiser stod forMens hele 90% USA-dominett OECD-reisevolum allerede i 1970,etav
opplevde f eks krañig i 80-årene.Japan vekst bilens rolle i løpet Selv bilene1970 bleen av og om

energieffektive, dette bidro energiintensiteten for reiser sank med i der18% USA,atmer og
bilen allerede dominerte såreisemarkedet, iopplevde svak økning den aggregerteman en
energiintensiteten for Europeiske reiser, betydelig økt energiintensitet for japanske reiser,og en

fordi bilens rolle i disse markedene fortsatt i utvikling. økningen i fly- bilreisernettopp var og
bidro til energibruken reiser med i det skjedde beskjeden21% Japan, bareat steg mens en
stigning følge slike endringer i USA Europa.som av og

justering for strukturelle forskyvningerEtter mellom ulike reisemidler, fremkommer et
bilde der reisenes energiintensitet økte svakt for samtidig medEuropa Japan, den sankog som

i både15% USA. USA spilte bilenesI 30% nedgang i energibruk kilometer, det faktumen per og
energieffektiviteten i bådeflyreiser ble fordoblet pga energieffektive flyat nye og mer og

utskifting gamle flymotorer viktig rolle for denne utviklingen. Energiintensiteten forav en nye,biler faktisksank med i gjennomsnitt50% fra til i dels følge betydelige1973 1982 USA, som av
teknologiske forbedringer dels Ogsåfølge etterspørselen vred mindre biler.at motog som av seg
for tly- bilreiser det registren utflating energiintensitetene fra midten 1980-tal1et.og er en av

I har utviklingenJapan Europa for biler ganske bilene iDervaertog en annen. var
små,utgangspunktet bilbruken langt beskjeden i deUSA. Dermed harog mer enn

energibesparendetekniske forbedringene blitt spist opp til biler kraftigerestørreav overgang og
siste årene har det småDe bare endringer i bilenes energiintensitet både i USA,motorer. vaeit

Japan Europa. har økte kødannelser åDessuten i trañkken bidratt til trekke det spesiñkkeog
energiforbruket i biltrañkken Og ikke minst, gjennomsnittlig øketkjøredistanse med bilopp. er
med 25-30%, samtidig samlet reiseomfang øket med til for trådløse30% stadigtrosssom er nye
kommunikasjonsfonner skulle kunne reiser for formål.rekkeerstattesom en

kanDet herske tvil påvirkerprisen diivstoff reisevolumet, valgatneppe om av
transponmiddel hva slagsbil anskaffer. Historisk har drivstoffprisen lav i USAvaert svaertog man
sammenlignet med åEuropa viktig skilleJapan. Det mellom den kortsiktige tilpasningenog er
med de bilene det kollektivtilbudet allerede har, den langsiktige tilpasningen vedog man og
anskaffelse biler. derfor ikkeDet overraskende i harUSA valgtatav nye er man mer
energiintensive biler, kjører lenger med dem, bruker bil relativt til kollektivtransportman og mer

i Europa Over tid påvirketJapan. har dette bosettings- arbeidsplasslokaliseringen,enn og og og
langt flere blitt bilavhengige eller captives i USA for sine daglige arbeidsreiser i det øviigeer enn
OECD.

Samtidig det klart prisøkningene drivstoff ledet intensivering1973 iat etterer
fremstillingen biler med lavere energiintensitet i USA satsingenDenne 1980-talletstagnerteav
da energiprisene begynte å falle, alt tydet lave energipriser i fremover.og mange
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i hhvperiodenenergibruken reiser i 1973-1988iprosentvise endringenTabell 2.5. Den
virkningsfaktorersentralefølgeVest-TysklandUSA, Japan tresom avog

summerbare.videretallene ikke utener

Vest-TysklandUSA JapanVirkningsfaktor

33%40%36%Endring i reisevolumet

5%21%Endring i transportmidlenes 3%
relative rolle

12%5%19%Endringitransportmidlenes -
energiintensivitetrespektive

cit. table1992, 2-1Kilde: Schipper and Meyers et op.

så kanksje dobbeltveldrivstotfeñektivitet imidlertidbilers harObligatoriske krav vaert
Bilene har idagamerikanske biler.å energiintensiteten iprisutviklingen for nedviktig etsom

nå lavere hvadrivstoffprisenfør oljekrisen, fordrivstoñforbruklangt lavere tross at ennerenn
i det øvrige OECDbilindustrien stilteeffektivitetskraveneden vari frivilligeDe1970. motsom

i energiintensiteten.tilsvarende reduksjonerikkegav

tilhørende utslippenergibrukda spesielt veitrañkkensSverige har trañkkens ogI avog
økte fraC02-utslippeneTransportsektorens andelsiden tidlig 1970-tal1et.C02 bare tiltatt av

millionertilmillioner C02 i 40% 60millioner C02 17 1970,17% 100 tonntonntonn avav
millioner tonn idvs til 1990.24

2.4. Varetransporter

industrienbearbeidingsverdien itaktenergiforbruk økte iVaretransponers somsamme
sluttforbruk, dvssamlet 0,4år 10%i perioden utgjorde i 19882.3% 1973-1988, caca avper og

reiser.brukesutgjør halvpartenmilliarder varetransportertoe, somsom mye energyca
i Vest-Tyskland.på i i bare 17%økningen hele 40% USA, 33% Japan ogvar

energiintensive den økendestadigtiden bleløpet denneI varetransportene pgamerav
motorveiene, stadig laverehastighetkødannelse byene, høyererollen til lastebilene, øket i

lastebilenes vedkommendereturreiser.godset, andel Foregenvekt tommestørre varog
forfra til tili med 18% økning 1973 1988intensiveringen i energibruken sterkest USA tross

sistnevnte deenergieifektive det detekniske fremskritt Der ovemevntetremotorer. avvarog mer
energiintensitetlastebileneså utslagsgivende. derimot sankfaktorene viste I Japansom seg vzere

energibruk i OECD-iforble uendret i økningenmed 16%, den Europa. varetransportenesmens

10
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området samlet økningen i varetransportarbeidet år1.9% for antallsett størrevar enn per
tonnkilometer. økte energiintensiteten sterkest iDenne der veksten iJapan Europavar og
lastebilenesrelative rolle sterkere i for energiintensitetenUSA, lastebil sanktross atvar enn per
med hele slå16%. Dermed kan fast økningen i lastebilenes markedsandel eventuelt iatman
kombinasjon med de øvrige effektivitetssvekkende slättfaktorene har krañigereovernevnt ut

energiintensitet den løpende forbedringen i lastebilenes energieffektivitet.varetransportenes enn
Også for det energieffektiviseringen flatet midt 1980-tallet.varetransporter ut at utser

Tabell prosentvise endringen i2.6. Den energibruken i perioden 1973-varetransporter
i hhv1988 USA, Tyskland følgeJapan Vest sentraletreog som av

virkningsfaktorer prosenttallene lar ikke videre summereutenseg

Virkningsfaktor USA Vest-TysklandJapan

Endring i transportvolumetl 34% 18% 24%. tonn-kilometer

Endring i transportmidlenes 3% 30% 15%
relative rolle

Endringer i transportmidlenes 1% 3%l -20%-
respektive energiintensitivitet

Kilde: Schipper 1992, tableMeyers op.cit.2-1,et,

2.5. Boligsektoren husholdningers energiforbrukog

Husholdningers energiforbruk utgjorde 20% det primaere energiforbruket i OECD-ca av
landenei 1988, dvs milliarder0,8 forbruket har vokst saerligDette sterkt i perioden 1973-toe.ca

i 89% økning.1990 Japan Veksten har sammenheng med den sterke veksten i privat disponibel
inntekt sterk vekst i privat forbruk tjenesteytende virksomheter. Samtidig forsterkes denneog og
trenden landet hadde relativt lavt bygningsareal capita ved periodens begynnelse,atav per
sammenlignet med f eks USA Sverige USA Vest-Tyskland energiforbruket tilI stegog og
boligformål med bare hhv 14% øvrige18%. de OECD-landene med unntak forI Norge derog
veksten har hele har derimot54% husholdningenes energiforbruk falt.vant

Nedgangen har i Sverige med hele Dels20%. skyldes dette svak vekst i privatvart størst
disponibel inntekt sterk vekst i ogsåoljeprisene, det har spiltMen rolle Sverige iatog en
utgangspunktet hadde relativt høy bygningsarealmengde innbygger, endringer iaten per og
bygningsstandarden har bidratt å redusere denne delen energiforbruket. imidlertidDetav er

åverd merke nedgangen i C02-utslipp fra den svenske boligsektoren adskilligat størreseg er enn

ll
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SverigeC02-utslipp isamledeservice sektorenesenergiforbruk. Bolig-i sektorensnedgangen og
dennemillioner i 1990. Detmillioner i til 13fra 1970sank 35 mestetonntonn avcaca

kjemkrañsutbyggingenmedhengerreduksjonen fant sted mellom 1988,1973 a sammenog og
kraft.elektriskfra til1976 1984, og overgang

oppvarmingstår i hvoravfor 20% OECD,energibrukBoligsektorens representerer caca
bidro isolertmatlaging,oppvarming,elektrisitettil bruk60%. Overgang vamtvann ogmer av

bidroPå sideOECD-området. denboligformålenergiforbmket for i heleåtil reduseresett annen
forenergiforbrukcapitagjennomsnittshusholdningene til øktreduksjon i størrelsen per

+25%,i areal capitavekstenspesielt iboligformål. gjorde EuropaJapanDet perogsamme ----
ienergibrukenelektriske husholdningsapparater. Mensstørrelseantall +100%i ogog

medøkte denperiodeni i 1973-1988,økte med 15-20% USA Europaboligsektoren nestenogca
OECD-ulike i de ulikeimidlertidunderliggande forholdenestrukturellei90% Japan. De svaarter

sank deni USA,ble halvertkJm2grad-dagoppvarmingsintensitetenregionene. Mens nesten
forbedringer asåvidt imponerendeforklaringi viktigi 35%28% Europa, Japan. En er merog

gamle boliger,ieffektive oppvarmingssystemerinstallasjonenergieffektive nybygg,, b merav
vedmindreslipper 30-50%boliger. boligeretterisolering i gamle Nyec ut varme ennog

utgangspunktet: USAå klar Iviktigbegynnelse. denne sammenheng detperiodens I overvareer
utgangspunktet,så i ihøy Japanenergiintensiviteten ved oppvarming 4 ogganger somovervar

så høy ifortsatt 1988.2.5var ganger

boligfomiål beskjedne 15% i USA,medenergiforbruk tilSåledessank samlet capitaper
imeddet økte 10%langt førutviklingstrendene allerede kommet 1973,der disse mensvar

krañigst ienergi Japanforbruket tili Tilsvarende øktehele 46%Europa, Japan varmtvannavog . utbredt i 1973.hvor dette alleredeliten endring i USA,60%, 30% i Europa svartmot varog

energieffektivisering. Forbetydelighusholdningsapparater fant det stedelektiiskeFor en
bleder dennesaerlig i USA,i energiintensivitetfrysere forbedringenekjøleskap storevarnye og

nivåettil 23energiintensiteten redusertoppvaskmaskiner blevaskemaskinerhalvert. For avog
tilenergiforbruket 70%det spesiñkkefor air-conditioning maskiner sanktidlig tallet,1970 og

begynnelse.det ved periodenshva varav

i i Myefor biler Japan.Også for slike gialdt utvikling Europaapparater avogsamme som
størrelser,spist økteelfektivitetsfremskritt blei teknologiskedet innsparte avoppman

gjennomsnitt for deveieti maskinene.motorkrañ funskjoner ble bygget inn Etulikeog nye som
isank med 13% i USA, 2% Vest-viste energiintensitetensju viktigste husholdningsmaksinene at

veldig iblealle slike maksinermed hele 40% i derTyskland, den Japan størresteg myemens
løpet perioden.av

elektriskeinnehavboligareal, oppvarmingsutstyr,økning iMens avog
i60%energiforbruket økte med 40% i USA Japanhusholdningapparater bidro til at ogog ca

energiforbrukboligenesreduksjon ienergiintensiteter til 25%Vest-Tyskland, bidro reduserte ca
følgeiøkning i energibruken 21% JapanVest-Tyskland, det fant stedi USA sommens enog

energiintensiteter for husholdningsapparater.økteav
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Også boligsektoren ledet økte oljepriser gradvis1973 fraetter en overgang
oljebasert oppvarming elektrisk eller vedfyring forbindelsei utskiftningermed gamrneltav
oppvarmingsutstyr nybygging. tilsvarendeEn tilbakevenden til olje har foreløpig ikke funnetog
sted oljeprisene åbegynte synke l980-tallet.etter at

foreløpigDet lite tyder reklame, informasjon opplysningskampanjer harater som og
hatt saerligVirkning folks energibruk bolig- forbmksformål. Derimot har innføringennoen og

energieffektivitetskrav byggestandarder for bygninger husholdningsmaskiner vistav og nye og seg
eñektive, saerlig i de deler USA der disse ble obligatoriske. har tilDette ledet lavereav
energiintensiteter hva prisøkninger alene ville frembrakt. Nettovirkningene hva villeenn man
gjort tiltaket ulike ENøK-tiltak derimot mindre klare. rekke slikeuansett Forutenog av er en
tiltak det sannsynlig kostnadene harat oversteget nytten.er

Tabell 2.7. Den prosentvise endringen i energibruken til boligfonnål i perioden 1973-1988 i
hhv USA, Vest-TysklandJapan følge virkningsfaktorersentraletreog som av

prosenttallene lar ikke videre summereutenseg

Virkningsfaktor USA Japan Vest-Tyskland

Endring i befolkning 16% 13% -1%

Endtinger i arealoppvarmet -,husholdningsmaksiner per
innbygger familie- 39% 57% 63%og
medlemmer per
husholdning

Endringer i energiintensitet
for boligareal, husholdnings- -25% -23%21%
maskiner, matlaging og
varmtvann

Kilde: Schipper, Meyers 1992, table op.cit.2-1,et

2.6. Tjenesteytende sektorer

Tjenesteytende sektorer forbruker 11% energien, dvs milliarder0,45 i OECD-toe,av ca
landene. Tjenesteytende natringer har hatt den raskeste økonomiske veksten, energiforbruketmen
har vokset langsommere, 0.8% i Europa med unntak derNorge det har betydeligmye vaertav en
nybygging kontor- butikklokaler USA, i årlig39%Japan vekst. Energiforbruketav og og enn
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Vest-Tyskland 25%36%med USAmed i perioden 1973-88,raskest i 82%har økt Japan og
godt stykke etter.et

i USA28%perioden 1973-1988;grad ibetydeligenergiintensitetene iFølgelig har avtatt
dekkergjennomsnittsutviklingenå denneviktig merkei15% DetJapan.Europa, atsegerogog

OECD-regionene. Mensalleelektrisitet ifor brenseltrender tremotsatte ogover
i28%med i USA,elektrisitetsintensitetene 15%brenselsintensitetene sank med 36-43%, steg

elektroniskelektriskdatautstyrbrukøketi blant36% annetEuropa, Japan, ogannet ogavpgaog
betjeningsutstyr.kontor og

ulikemellomenergiintensitetenvariasjon imindredet langtInnenfor tjenesteyting er
strukturelleikkeFølgelig vilindustrien.innentilfelletnzeringer, hvatjenesteytende erenn

energietterspørselen. Datarolle fortjenestenmringer spilleulikeforskyvninger mellom stornoen
iskyldesenergiitensitetireduksjoneneobserverteå bekrefte dette. Defra USA Japan synesog

effektivårstiden,kaldei denisolasjon, laverebedreførste rekke romtemperaturer mer
bygningeravkjølingbelysningeffektivoppvarming, utstyr,ogavogmerog

i1973-1988tjenesteytende sektorerii energibrukenprosentvise endringenTabell Den2.8.
virkningsfaktorersentraleVest-Tyskland følgehhv USA, Japan, tresom avog

summereikke videretallene lar utenseg

Vest-TysklandUSA JapanVirkningsfaktor

58%71%54%bearbeidelsesverdienEndring i
naeringeri tjenesteytende

i deni strukturenEndring nanana
sektortjenesteytende

-21%-11%for 3%energiintensitetenEndring i
tjenesteytende neringer

opcit.tabellSchipper, 1992,Kilde: Meyers, 2-1,et

OECD-landi viktigesammensetningEnergiforbrukets utviklingSamlet oversikt:2.7. og

milliardertilmilliarder 4,05området økt fra 3,2Energiforbruket i har toeOECD toe caca
ulike sektorer,ulike landfordelt mellomujevnthar imidleitidfra økningen1970 1990. vaert og

for USA,sektorenegjengitt for de viktigstehovedtrekkeneenkelte land. tabellinnen de I 2.9. er
Vest-Tyskland for perioden 1988.1973Japan og -
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Tabell 2.9. prosentviseDen endringen i energibruken fra for viktige1973 1988 sektorer i
USA, Japan Vest-Tysklandog

Sektor USA Japan Vest-Tyskland

Industrien 6% 0% 7%- -
Reiser 1l 76 56
Varetransporter 40 33 17
Boligformål 14 89 18
Tjenester 36 82 25

Kilde: Schipper 1992, opcit.et

Bak utviklingen giengitt i tabell ligger tildels2.9. betydelige ulikheter i forutgangspunktet
sammenligningen. USA hadde vesentlig høyere inntekt innbygger, langt høyereper enog
matning for rekke tjenester varige forbruksgoder, hva hadde i szerligEuropa,en og enn man og
i forhold til Japan, langt lavere bensinpriser biler, boligareal, kjøleskap, Nårstørreog mye osv.

så fikk lengre periode med høyere varig vekst i Japan, det ikke åoverraskendeman en mye er
finne langt raskere vekst i energiforbruket reiser, boligformål andre tjenester;en nettopp og
dvs for aktiviteter med høy inntektselastisitet, i Japan i USA i Europa.enn og

Modenhetsgraden i sektor i land vil avgjørende for hvor endringereten storevaare man
kan forvente i energibruken. Selvsagt vil ulikheter i pris- inntektsutviklingen også spilleog en
viktig rolle. Japanere begynte åEuropere kjøpe biler de fikk råd.bedre Japansstørreog ettersom
politikk med høye energipriser langsiktige energielfektivisetingsprogramrner harsvaertog
utvilsomt pådriversterk for det lave spesiñkke energiforbruket,vart samtidig har denen men
krañige inntektsveksten bidratt øket energiforbruk i alle tjenesteytende sektorer. iBare
industrien har den reduserte energiintensiteten omstruktureringen lettere produktermot vaertog
tilstrekkelig åtil oppveie energibruksvirkningen øket omsetning industrivarer. Japaneresav av
boligforbruk samtidig blitt både arealkrevende energiintensivt.er mer og

Tabell 2.10. Energibrukens sektorvise fordeling i OECD-landene 1988

Energibruksektor Milliarder % -andeltoe

Primaemaeringer 0,40 10%
Industrien 1,05 27
Reiser 0,90 22
Varetransporter 0,40 10
Boligtjenester 0,80 20
Tjenester for øvrig 0,45 11
Ialt 4,00 100

Kilde: Schipper, 1992 op.cit.et
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ENERGIBRUKU-LANDENESTRENDER I3.

Utviklingen i trekk3.1. grove

periodentredoblet i 1970-1990i U-land blekommersiell energibrukensarnledeDen nesten
jordens51%i AsiaU-landenemilliardermilliardertia 2,2 representerte0,8 toe. avtoe snaueca

Anslått forbrukkommersiell energi i 1990.forbruketbefolkning det globale22% avavavog
biomasseenergjforbruk. Menssamletutgjorde 20%energi biomasse, etcikke-kommersiell avca

fraøkte 0,3i fattige land,energiforbruketbetydelig delutgjorttradisjonelt har caogen av
landsbygda dedominerendefortsatti ogmilliarder 1990milliarder toei 0,51970 toe erca

stadigvarmkrañkjemekraftolje,kommersiell energi kull,fleste steder har overtatt enoggass,
markedsorienteringenVeksten,økonomiskei med denmarkedet taktdel ogstørre av

U-landraskere forkommersiell energibruk har 3iindustrialiseringen. Veksten vart nesten ganger
medsammenhenghøy. harhar Dettesaarligi Asia vekstenOECD-land.veksten i Det vanterenn

AmerikaLatinlavere ienergibruken hariøkonomiske Veksten. Vekstenhøyeden vart ogmye
andelKinasutgjorde hvoravenergiforbruk i 68%1990U-landenesAñika. Asias andel varav

Amerikas andel 22%,Latin26%.Asia Japan,Midt-østens 11%,31%, utenomresten varavog
Afrikas andel 10%.varmens

U-landenergiforbruket i utvalgtekommersiellei detTabell Utviklingen3.1.
målt oei oljeekvivalenter

årlig vekst i totaltkgoe BNPUS$ kgoe %CapitaLand Per per
energiforbruk19921992 19711971
1980 1992-

Lav-inntektsland
5,2%151 2,5ekskl. Kina, India 1,981
1,3128 6,6 2,4Nigeria 40
6,81,2235 1,0India 112
5,10,7Kina 281 500
7,22,3Indonesia 1,172 303
3,93,81,4Brasil 681360
3,12,51,2Mexico 1525653
9,23,51,2Sør-Korea 507 2569

sideTabell 170-1711994,Development ReportKilde: Verdensbanken 1994, World

3 1994-1995A0p.cit.,World Resources1992,primam LeeSchipper, StephenMeyersBasert på et
Energyand WashingtonD.C.,Chapters4World Instititute,Guide theGlobalEnvironment, Resourcesto og

Manila,Bank, 1992.of AsianDevelopmentof DevelopingMemberCountries ADB.Indicators
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Kommersielt energiforbruk innbygger i Asias U-land økte med år,6,2% bleper per og
fordoblet fra kg oljeekvivalenter222 i 1973 kgoe i449 Selv1990. med kgoe449 utgjorde
forbruket bare 9% gjennomsnittsforbruket innbygger i OECD-landene. imidlertidDetav per er

spredning rundt dette regionale forbruksgjennomsnittet.stor variererDet fra 2500 kgtoe iover
i1992 høyere middelsinntektsland i øst-Asia via kgtoe600 1500 hos de Sør-øst Asiatiske-,Tigrene, lite 20 200 kgoe i det folkerike Sør-Asia. Spredningen følger langt veisom -

spredningen i inntekt innbygger, ådet stabil sammenheng mellomper og synes vmre en
inntekstnivå kommersielt energiforbruk både tid mellom enkelte landog over og samme
tidspunkt. Det kan sies forholdet mellom energiforbruk innbyggersamme om per og
urbaniseringsgrad., sammenhengene langt uklare hva angår energiforbrukstnivåmens er mer og
industnaliseringsgrad. hengerDette nok med pris- reguleringstiltak slår raskereatsammen og mye

krañigere gjennom for energibruken i industrien, hva kan forvente iog enn man
urbaniseringsprosessen der bygnings- infrastrukturmassen har lengre levetidog mye enn
konkurranseutsatte industriprosesser. Disse sammenhengene for Asiatiske U-land illustrert ier
figurene 3.1. nedenfor,3.5. alle hentet fra Asiatiske Utviklingsbankeds Energyrapport-
Indicators of Developing Member Countries of ADB 1992.

Figure 3.3.
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Det interesse å merke energiforbruket Asiatiske U-land raskereater av stegseg mens
år9.2% inntekten innbygger år7.5% i tiden mellom de oljekrisene 1973-per enn toper per

så79, snudde forholdet energiprisøkningen ñilgte den andre oljekrisen i tidenetter 1979. Isom
frem til 1985 energiforbruksveksten i regionen bare året5.3% i til for økonomiskvar tross en
vekstrate 55%. Da energiprisene så sank veksttakten1985 for energiforbruket tiletter steg
8.6% den økonomiske veksttakten bare til 7.6%.mens steg

Primzerforbruket energi i U-land ble fordoblet mellom 1970 1990,av mer enn og og
utgjorde milliarder2,5 i inklusive1988, milliarder biomassebrensel.0,5toe Fordelingenca toeca

dette samlede energiforbruket anslått i tabell 3.2.av grovter

Tabell 3.2. Pñmaerforbrukets fordeling brukersektorer i U-land, 1988

Brukersektor Milliarder %-fordelingtoe

Industri 0,88 35%
Boligfonnål 0,88 35
Varetransporter 0,25 10
Reiser 0,12 5
Andre tjenester 0,12 5
Primaemaringer 0,25 10
Ialt 2,50 100 %

Kilde: Schipper 1992, cit.et op.

Anslagene i tabell åpenbaxt3.2. usikre. Dette gjelder spesielt forbruket biomasse, derer av
det kan årimelig forbruk til bolig- husholdningsformål i sarmnenheng meda vaere se og mer
forbruket i primaemaringene. tilfelleI nok fordelingen mellom de sektorene temmeligmange toer
vilkârlig.

Selv befolkningsveksten i U-landene langsomt vei nedover, tilsier ulikeom er
demografiska analyser U-landsbefolkningen vil nlilliarder iat 3 hva2020 denstørrevaere enn var
i 1990. Samtidig vil giennomsnittsinntekten dagens fremtidens befolkning i disse landene økeog
betydelig, slik deres samlede energietterspørsel vil økeat betraktelig, selv med de mest
optimistiske scenarier bedret energieffektivitet omlegging til lette industrierom og og mer
tjenesteytende aktivititer inn nasjonalregnskapet.
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Industriproduksjonen3.2.

for disseenergiforbruk,utgiør samletenergiforbruk i U-land 35-40%Industriens ogav
avtakerBrasil, med Kina aleneKina, Indiaunder dominererlandene sett ett av casomog

nårbemerkelsesverdigU-land. kanskjeindustriens energiforbruk ihalvpanen Det mestsom erav
I-land for perioden 1970-energiforbruk i U-landsammenligner utviklingen i industriens ogman

observertreduksjonen i energiintensitetsignifikanteden temmelig homogene90, at ersomoger
fordibetydelig variasjondet istedetvidere gjenñnnes i U-landene.i I-landene, ikke Deruten ener

gjennomførtesåvel i denutviklingsforskjeller for industrisektorenstrukturelledet store somer
fattigsteU-land fra de allerSåledes ñnner antallfor ulike land.energipolitikken stonetman
U-landvoksenderikere rasktNigeria, Nepal, Bolivia til langtSomalia, Senegal, Zaire, ogog

energiintensiteten i nasjonalproduktet øketMexico, Thailand, Tunis Tyrkia derCosta Rica, erog
Tanzaniabåde fattige land Höna, SudanSamtidig har Kenya,signifikant i denne perioden. og og

ierfart betydelige reduksjonerFilippinene, ChileU-land Uruguay,langt rikere og
energiintensiteten.

må ulike kilder. kanutviklingsbildet hentes fra DetforvirrendeForklaringen dette vaare
så krañig. vokstestatistikkenå Kina fordi det dominerer denne Dernaturlig begynne med

voksteperiodefra Inasjonalproduktet i faste priser med 9% 1978 1992.nesten sammeper
reduksjoninnebar dramatiskår, veksttakten.energiforbruket 47% dvs halve Dettenesten enper

nasjonalprodukt.energiintensiteten i Kinasi

USSEnergiintensiteten i Kina, -l989; Toe 1000.Figur 19713.6. per
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anslåttDet energiintensiteten i Kinas industrisektor sankat med fra45% til1980er 1988,
altså vesentlig raskere intensitetsforbediing i andre sektorer i økonomien. Det saerlig i deenn var
raskt voksende sektorene bruker relativt lite energi reduksjonen sterkest. Tradisjoneltsom at var
energiintensive sektorer erfarte også betydelig reduksjon i sitt spesiñkke energiforbruk, imen
langt lavere takt for den energiekstensive industrien. Forklaringen denne positiveenn
utviklingen i Kina å rask utskiñing gammelt teknologi med modemesynes utstyrvaereen av og

teknologier, herunder bevisst satsing energisparetiltak. Med gradvisprosesser reduksjonog
kullsubsidier tilpasning energipriser til markedsvilkår, det rimelig åav denneog av anta ater

utviklingen vil fortsette.

For de øvrige U-landene under industriens energiintensitet øket isett denneett er
perioden. Det imidlertid viktige unntak der energiintensiteten i industrien har sunket.er Dette
gjelder f eks Filippinene, Korea Taiwan, der har bevisst energieffektiviseringsatsetog man

gjennom prisreformer, industriutvikling med mindre vekt tungindustrien,a TaiwanIog en
Sør Korea sank f eks energiintensiteten hhvmed 5.1% år26% fra midtog til midt1970og per
1980 tallet. øvrige unntak finner også helt årsaker.andre Enkelte fattige land i såman av var

akutte betalingsproblemerstore 1980tallet de ikke ñkk driftskreditter. måttedeog at trappe
ned produksjonenen i industrisektoren fordi de ikke ñkk tilgang råstoffer reservedeler. Deog
observerte reduksjonene i energiintensiteten således ikke uttrykk for energisparendeeter noen
strukturell vekstdynamikk i disse tilfellene.

Figur 3.7. Energiintensiteten i Sør-Korea, 1971 1989; Toe US$ 1000per-

01----.
.,..

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988

Kilde: ECON Report 30394, op.cit.no

stårDette i klar motsetning utviklingen i industrien fi eks Brasil Mexico derog man
økte eller opprettholdt tilgangen billig kraft til den konkurransebeskyttede tungindustrien, og
dermed stimulerte investeringer i kraftkrevende industri stål- alurniniumsverk,som og
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Således energiintensitet kraftig medpetrokjemi kunstgjødselsfabrikker. økte industriens overog
fordibåde fordi insentivene utskiñing energikrevende uteble,30% raskere prosessutstyr ogav

innenfor energikrevende bransjer. dennede lave energiprisene stimulerte til ytterligere satsing I
nasjonalproduktet $sammenheng kan det i Mexico anvendte 4-7% 7-13atnevnes man av

milliarder til energisubsidier slike industrier i perioden 1980-85.

utviklingsfase industriproduksjonenU-landene befinner fortsatt i dersom gruppe seg en
i fase dervokser raskere nasjonalproducktet, OECD-landene har kommetmens over enenn

imidlertidindustriens andel najsonalproduktet avtakende. Blandt U-landene det storeav er er
også energiforbruket i tiden fremover.variasjoner, gjenspeiler hva vil skje medsom som

samtidig foregår til lettere mindreVeksttakten høy i Asia detøst overgang oger som en
Påenergiintensiv industrielle produkter øst Asia bildet broket. denI Sørog prosesser. er mer ene

På såvidtside den økonomiske den side utføres det fortsatt bygge-veksten høy. storeer annen
stål,anleggsprosjekter betydelige energiintensive produkter bl aluminium,det krevesat ogog a

kjemisk industri papir treforedling. harsement. det sterkt innen DetDessuten satses og og man
reduksjonobservert i f eks Indonesia resultat den økoomiske liberaliseringen med avsom av a

sterkereenergisubsidier, kombinasjon strukturelle endringer i industrien i retning aaver en av
vekst i mindre forurensende industrier, mindre forurensende i alle industrier, 32 ogprosesser

ikketiltakende økonornisk industriell slik energiforbruk tilhørende utslippvekst samletat ogen og
minsket til for ressursintensiteter.redusertetrosser

Figur Energiintensiteten i Indonesia, US$3.8. 1971 1989, Toe 1000per-

Q2

CAB
L0 ; v-Nr r . 1 .

19802970 1972 1974 976 1978 982 |9S6 1988l l 1984

Kilde: ECON Report 30394, op.cit.no

Sør Asia IndonesiasI det utsikter utvilding tilsvarende den observerte ier en man
industri slutten 1980-tallet, dersom den indiske økonomiske liberaliseringsrefortnenav
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gjennomføres rnåte. Sør AsiaI det potensialer for reduserte energiintensiteterstoresamme er
innen for de enkelte industribransjer, fordi inetfektivegamle installasjonermange og av
suboptimal størrelse har kunnet virke takket offentlig beskyttelse.vare

Pâ den side vil liberalisering her kunne resultere i betydelig vekst slik atannen en
nettoetterspørselen energi fra industrien kan øke raksere den ville gjort slikeetter utenenn
økonomiske reformer. Til for veldig innenrask vekst data andre høyteknologisketross og
industrier softwareutvikling, vil tungindustrien åfortsette industrien i najsonerstoreog prege som
India, Kina, Mexico Brasil i lange tider lremover.og

Figur Energiintensiteten3.9. i India, 1971 1989; US$Toe 1000per-

Kilde: ECON 30394,Report op.cit.

Mulighetene for å dempe veksten i den industrielle energietterspørselen fra disse
ligger kanskje i første rekke i innovasjoner designs frastorstatene, denettoppog nye

høyteknologiske bedriñene disse landene i ferd med å utvikle i skala. slike bransjer vilFrastorer
det kunne komme strukturelle designs kan bidra til langt mindrenye prosesser somog
materialkrav energikrav resirkulering hva har vanlig innen f eks byggvaertog og mer enn som og
anlegg nå.til Bevisst aktiv satsing åutdanning forskning den sikreste måte fremog og er
slike ressurssparende teknologier produkter på, slik har det i derJapan,settog man a
energiintensitetene de laveste, bran$e for bransje, tilfellei bare brøkdel hva deer og mange en av
tilsvarende intensitetene i U-land det tildligere Sovjetunionen. kombinasjonEner og av
økonomiske reformer deder samlede reflekteresressurskostnadene i prisene innsatsfaktorene,

aktiv offentlig innsats for forskning utvikling landets menneskelige åressursbaseog og av synes
måtte utgjøre sentrale elementer i langsiktig utviklingspolitikk åfor frembringe klare brudden
i industriens tradisjonelle trender stadig å måtte forbrenne fossile råstoffer åfor underbyggemer
den økonomiske veksten.
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Transportsektoren3.3.

betydelig fra tilenergiforbruket varier landkommersielleandel detTransponsektorens av
India, bare veli 5%anslått å i Sri Lanka, den 22%utgjøre hele 55%land. denMens ogerer

frahenhold til statistikkenrundt 25%,ifor U-land i Asiai Kina, gjennomsnittet ermens
Andelen har holdtandelen 15%,U-land underAsiatiske Utviklingsbanken. alleFor sett ett caer

Sør-Asiabetydelig iIndonesia, den harfor land Kinarelativt stabil siden 1973 avtattogsomseg
økonomier Sør Koreai raskt voksendefor India Bangladesh, den har økt ogsommensog

Indonesia sidenThailand og i 1985.

energiforbruket i Asia, 1990%-andel 1973Tabell Transportsektorens3.3. av -

1985 1990Land 19801973

5,8% 5,4%5,7%Kina
23,8 22,3India 30,1% 24,8

32,328,9Indonesia 29,029,0
19,715,8Sør-Korea 11,2 14,0
52,1Thailand 53,846,6 42,0

15,4 14,0Bangladesh 18,823,5

CountriesIndicators of Developing MemberUtviklingsbankenKilde: Asiatiske 1992: Energy
of Manila, TableADB. 15.

transportfonnål inbygger.energi tilBåde India ekstremt lavt forbrukKina har et peravog
f i deti eks det Sørkgoe innbygger 1990, KoreaDet 150 nestenvarmensvar ca per

f kullfor viktige eksfor langt kortere transportavstanderdobbelte, til varetransportertross som
bygningsmaterialer.og

transportformål kgoeinnbyggerinnbygger,Figur Bruk energi 1980 1990;10. per ogav

IndonesiaSouthKoreaIndiaChina
Kilde: IEA, 1992
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3.3 Persontransporter.1
, .

Energiforbruket utgjør bare 5% det samlede sluttforbruketpersontransporter ca av av
energi i U-land, mangelñill statistikk reiseomfanget ådet vanskelig påliteligemen pga over er
anslag volumet utviklingen. viktig åDet klar det stadig foregårover atog er vzere over en

fra ikke-motorisert til motorisert ådvs fra ikke-bruketransport;overgang en overgang
kommersiell energi kommersiell energi reise fomiål. Omfanget personreisertransportog
øker proporsjonalt med inntektsnivået, den motoriserte reiseaktiviteten derfor langtmer enn og er

omfattende i høyinntektsland i lavirmtektsland. Itillegg kommer spesielle forhold kanmer enn som
ha begrenset folks mobilitet reisemuligheter i enkelte land. har medvirkende tilDette vaertog at
reiseaktiviteten innbygger i Kina har økt 11% i giennomsnitt i Kina i periodenper etterper
1973; den personlige mobiliteten økte fra personkm innbygger176 i til1980 583per per

årpersonkm innbygger i Selv i langt rikere1988. land Sør-Korea årligehar denetper per som
vekstakten for reiser innbygger 7% i denne perioden, bilbruken har økt spesielt raskt.vaertper og
Således ble capita energiforbruket transportformål i Sør-Korea fordoblet fra 1980per nesten
til 1988.

Kollektivtransport dominerer reisemarkedet i såvidtU-land. Selv i rikt land Sørsom
der kollektivtransportandelenKorea, bortsett fra flyresier synkende, utførte busser 60%er av

transportarbeidet i 1987, jembane stod for 24%. Personbiler inklusive taxi utførte 14%mens
transportarbeidet, flyet Kina har jembanensI andel sunket fra 70% til fra53%resten. 1970av og

til bussandelen1988, har øket fra 23% 41%. India har veitransportensI andelmens av
økt fra 67% i i1970 77%persontransportene 1988.

I trangbodde storbyer sarlig i Asia det blitt kraftigstore vekst i brukenog er en av-- --
mopeder motorsykler, personbilbruken har i alle land med økonomisk veksttattog mens seg opp

rask urbanisering. illustreresDette ved bensinforbruket økte årmed 53% i gjennomsnittog at per
for perioden i1983-1987 Asias U-land, tilsvarende vekstrate i26% 1,7% iJapan, vest-mens var
Europa, bare i05% USA. Studier viser transportetterspørselen inntektselastiskatog er mer og
samtidig mindre priselastisk i U-land i industriland. Blandt U-land viser detenn atseg
etterspørselen reiser desto prisuelastisk lavere inntektsnivåetetter er mer er, og
reiseetterspørselen desto elastisk høyere inntektsnivået Kombinasjonen høyeer mer er. av
inntektselastisiteter lave priselastisiteter for bensinetterspørsel viser det skal kraftigeog at svaert
bensinprisøkninger åtil for dempe volumeffekten Asiaenergibruken inntektsveksten iav

Det vanskelig å generelt utviklingen i energiintensitetensvaet ier noe om
transportsektoren i U-land. For busser jembane det sannsynlig de teknologiske gevinsteneatog er
har små. Lønnsomheten i offentlig harvart svak offentligesvaert transport vart svart pga
reguleringer billettprisene. Dermed har selskapene åikke maktet vedlike holde alleredeav
nedslitte buss- vognparker, enda mindre fomye dem med modeme energieñektiveog og
kjøretøyer tilbys i markedet. tilleggI kommer med økende trafikkmengde køer iatsom og og

4 RobertMcRae1994, GasolineDemand DevelopingCountries.TheEnergyJournal,Vol,
15,No. 1,pp.143-155.
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kilometer stiger.kjørtediivstoñforbruketkjørehastigheten,reduseresbyene,rundt de perstore og

personbiler sei modemeenergibrukenmåte redusertePå vil den omnaermerenyesamme
øktedetspistkanskje ennbliavsnitt 2.3.0versted ihar funnetforbedringene opp avmersom

detlandinnebaerer. Itomgangskjøringkø-stadigdrivstofñbrbruket mange ermer ogsom
tilleggImerd sterkerepersonbilerstadigfolk motorer.tendens tildessuten størreetterspøraten

hardetteoljeeksporterende land,flestesubsidiert i dekraftigmotorkjøretøyerdrivstoff til oger
betydeligebetalerder folki landbilbrukbiltetthetbetydeligtil høyereledet ennog

markedspris.drivstoffenesdrivstoñavgifter utover

befolkning bor,halve jordensi Asia derobserveresinntektsutviklingenMed den raske som
brede lagdetstigende grad,i rasktbli motorisertuungåelig reiser vildet avogatnaarmester

innenforarbeidsøkevil de kunnebaretidligere. Ikkerekkevidder etandrefolket vil helt enn
ogsåde vilinntektsgrunnlag videre,sittstyrkependlingsområde, derigiennom menstørre ogmye

områderfjemtliggendetilflere reiserforetabli mobileurbaniseringmed økendei takt mermer og
vilU-land, deå i alleøkevil fortsettemotorsykkeltetthetenBiltettheteni inn- utland. menogog

der ibiltetthetenfordiraskest,der vokserbåde fordi inntekteneAsiaspesielt raskt ivokse og
skulle økeikkereiselengdeneSelvLatin Amerika.så f eks ilavereutgangspunktet ommye ener

gjennomenergiintensiteter derfor økteså mulighetenevil liggerimidlertid helt sikkertdenoe
ihusholdninger sommindretilmedbiler,vili fremtidenfolk etterspørre større overgangat og

motorsyklerbiler,vil etterspørselenhusholdninger,bilerOECD-landene flere etter ogperog
utviklingenå denneinn fordet gripesikke motienergiforbruketveier øke styrestort tempo, om

energimengdeogså buske denforbindelse børdenneeller nullvekst.svakere vekst I atmanen
åforenergi krevesdentilsvarerlevetidå løpet sinforbruke ibil forventes omstrent somaven

det spesiñkkevil selvsagti rushtidskøertomgangkjøring langebilen. Medprodusere mye
innbyggetenergisparegevinstenteknologiskeøke dendrivstoñforbruket for biler som erognye

veiarealene.knappededet i kampenspist velkunne blii biler vil raskt gate- ogomopp ognye
luftavkjølte bilerenergi: akomfort vil kostetilå folks økte kravdet rimeligDessuten anta ater

vil hac degradib folki land,stadig vanlige automatgear,blir størreetterspørvarmemer
energiforbruket.vil økeavgasskravoffentlige myndighetersdmotorer, og

år dennehøy over 10%U-landiluñtransport har vekstenInnen vart svaert ogper
måte forPårike land.såvel fattigeå fortsette itiltrenden somut sammesomser

å skifte gamletilvil tlyselskapeneslandjordakolletivtransportselskapene ut ogevne
med klarei marketkonkurransestyrke. Skjerpetñnansielleenergiintensive fly bero deres et

forpotensialenetekniskeå realisert demedskape problemerstordriñsfordeler vil kunne mer
foreligger.så muligheteneflygninger rasktenergieffektive som
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3.3.2. Varetransporter

Varetransporter i U-land forbruker dobbelt så kommersiell energimye som
Forholdet mellompersontransporter. transportvolumet tonnkm BNP varierer, avhengigog av

landets geograñske utstrekning, industriens lokalisering, primaemaeringenes mineralsektorenesog
rolle, bosettingsstrukturen, handelsmønsteret. Varetransportintensiteten i Kinesisk økonomiog
har f eks sunket siden 1980 i forbindelse med satsingen lettere industribransjer. Fortsatt er
imidlertid de gjennomsnittlige varetransponavstandene i Kina lange sammenlignet med hvasvaert
de for tilsvarende i industrialiserte land, dette gjelder ogsåer for rekkevarer mange og en varer
med lav bearbeidingsverdisvaert f eks I Brasilton, har derimotsement.per som
varetransportintensiteten i bmttonasjonalproductet sannsynligvis øket uttappingsteget pga av
mineraler fra Amazonas. Sørtømmer I Korea har det lite endring i detteog forholdet.vaert

gjennomgåendeEt trekk i de aller fleste land kraftig økende forrolle lastebilerer en
bekostning jembane, f eks i Sør Korea der lastebilenes andelav har øktet fravaretransporteneav
11% i til1970 48% i samtidig1987, kapasitetsskranker begrenset jembanenssom
ekspansjonsmuligheter dermed reduserte jembanens andel dette transportmarkedet. Selvog av
i tradisjonelle jembanenasjoner Kina India har lastebilenesrolle øket betydelig. I India stodsom og
veitransportene for 35% i dette1970, økte til helevaretransportene 54% i Kina1988. I harav og
dessuten kyst- elvetransport opplevd økende rolle, ikke minst fordi kapasitetenog vei-en og
jembanenettet ikke tilstrekkelig til å etterspørselen. BrasilI har elvetransportenesmøteer rolle
tiltatt enda krañigere i åpningenmed Amazonas for naeringsvirksomhet. harDer lastebilenesog av
andel transportarbeidet sunket fra 62% i 1973 54% iav 1985.

Energiintensiteten for har ikke nødvendigvisvaretransporter utvildet i takt medseg
andel i nasjonalproduktet.varetransportenes Mye tyder reduserte energiintensiteter mange

steder. For jembanetranspon det observert fra kullfyrte til dieseldrevne ellerer en overgang
elektriske lokomotiver i land, India, viss grad i Kina. Imidlertid har ikkemange a og en
energiintensiteten bedret szerlig innenfor diesel elkrañ lokomotivsegmentene i disseseg og
landene, slik for land allerede diesel-at eller elbaserte allerede i 1973, harsom var
energiintensiteten endret saarlig. For lastebiler energiintensitetenneppe redusert følgeseg er som

til a lastebiler slik drivstoflforbruketav størreovergang tonn-kmat redusert, bper er og
dieselmotorer fra bensinmotorer, med forbedring følge. hvilkenI grad utnyttelsensamme av
lcjøretøyparken andelen returtransporter har bedrettomme eller forverret det vanskeligereseg er
å sikkert IBrasil det f eks registren andelen dieseldrevnenoe lastebilerom. økte fraer at 50%
i til1973 85% i 1985, samtidig andelen middelstunge lastebiler økte fratungesom 15% tilog
28%. Mer avgjørende for den samlede energiintensiteten i land fordelingenet er av

tidvaretransportene hhv lastebiler, jembane skip. Her det slikover der hvorog ater
lastebilenes andel øker bekostning både jembane skip, så øker energiintensiteten iav og

per tonkmvaretransporter entydig, selv det skulle bruk biler. Mermotom størreav
komplisert blir det når både bil sjøelvetransport øker jernbanens andel reduseres.og Etog
ytterligere problem med å beregne energiintensiteten i oppstår nårvaretransporter
varesarnmensetningen endrer slik forholdet mellom typisk vekt-at volumgods endrer Etog seg.
lass lass, bomullet kjent lettere blyer volumenhet.men er som mye enn per
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husholdningssektorenBolig-3.4. og

inklusiveenergiforbruketsamlededet35%Husholdningssektoren representerer avca
Kinaholder Koreadominerer,matlagingenergi til ogi U-land. Detbiomasse manomsomer

Africadominerer iBiomassebetydelig del.oppvarmingenergiutørdisse landeneI enutenom.
Biomasseforbruketverden.iland ellersfattigesteder ilandsbygdafor Sahara, mangeogsør

iallerede 1970parañnbrukenBrasil siden 1970,iåimidlertid ha varoggassavtatt avogsynes
øketelektrisitetsforbruket harklartSamtidig detlandamerikanske atlatinutvildet ivel ermange . fra biomasseOvergangender.bygdeelektrifiseringsprogrammeneAsia, med dekraftig i mange

parañnfordimatlaging,ienergiintensitetenå redusere gassovner erbidrattsansynligvis oghar
energieffektivamermye

lysetterspørselbådekraftigøkt etteropplysningstrømforbruketSamtidig har merpga
såVel1970.fått innlagtde harder etterallerede i 1970, strømhadde innlagtder de strøm og

brukanskaffelseivekstenveldig raskedenvoksende byene avi raskt ogspesielt deviktig er---- vaskemaskinerogsåetterhvertkjøleskap,rekkeførste TVhusholdningsmaskiner, ivarige ogog
Thailandii 1986til 56%ifra 11% 1976med TVhusholdningerandelenSåledes økteiU-land.
ThailandiøkningentilsvarendedenkjøleskapBrasil.i Forii 66% 1988fra 39% 1974 varog, kjøleskapmedhusholdningerantalløkning iBrasilideti21% 1986,i5% 1976 var enmensog

forbruksgoderelektriskevarigefor slikeTilsvarende vekstrateri 1988.i 63%fra 36% 1974
nå Kina.iopplevesi hjemmet

så deninnlagtførst haddehusholdningnår strøm,visteifra Brasil 1986Data at en
halvpartenavtokkjøleskapet,husholdningen nestenistrømbruken avdominerende som

25%utgjordeoppvarming nestentilstrømforbruk. Strøm avhusholdningens av vann
for TVtredjeplassklarbelysning tok apparatet.tilelektrisitetsforbruket, strøm enmens

slikeforenergiintensitetenibetydelig nedganghar mangeDet vaert en
200-litersenergiforbruketårligesank det etland. Blandtihusholdningsmaskiner annetmange

for 14 TVenergiforbruket apparatkWh itil 1987, etkWh i 240fra 1980kjøleskap 672 mens
betydelignedgangenandre U-landtlesteperioden. dei IkWhfra kWhsank 6082 varsamme
gått nedenergiintensitet hashusholdningenesvidereimidlertid ikkebetyrmindre. Dette atuten

økt,harhusholdningsapparaterelektriskeenergiintensitetensliki U-land. Det ater snarere
stadigmeddeslikestadig utstyresanskatTer nyefordi folk apparater,større ogognyere

farge-TV-apparater,fraf eksfunksjoneregenskaper sortenergikrevende overgangenog
etc..vaskemaskiner,automatiskekjøleskap,to-dørstilovergang

tidenii U-landenerasktøkekunnehusholdningsenergi vilEtterspørselen megetetter
inntektsmessigeøkonomisketil detilleggdiskutert Irekkefremover ogover.grunnerav en

OECDenergiforbruket iåtil økebidratthardemografiske trekkviktigeforhold, kommer som -

5 andSathaye,Geller,Tyler,H.Meyers,detherogsåpåreferanserbyggestilleggtilI ovemevnte
lndustrializedandNewlyDevelopinginElectricAppliancesHouseholdandEñiciencyEnergySchipper1990,L.

of California.UniversityBerkeleyLaboratory,LBL-29678-UC-350,L.Countries.
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landene. Her det tale redusert fruktbarhet, øket yrkesdeltakelse blandt kvinner,er etableringom
stadig mindre husholdninger der husholdningenes gjennomsnittligeav energietterspørsel avtar,

langt mindre økningen i antal] husholdninger.men Det nemlig betydelige stordriftsfordelerenn er
i energiforbruket ved husholdninger, slik energiforbruketstore innbygger blir høyereat per mye
i små i husholdninger.storeenn

Det for øket anskaffelse brukstort elektriske husholdningsapparaterer i U-land,rom og av
spesielt landsbygda i de områder nylig elekriñsert eller i ferd åmed bli det. derHersom er er
det viktig å klar anskaffelseskostnadenefor slikeat blitt stadigvaere billigereover apparater er og
koster bare brøkdel i inntekten hva det kostet da disseprosent førsten ble tilgjengeligeav av
i OECD landene. TV etterhvert utbredt i land, kjøleskap bare utbredt ier 20-25%mange men er

familiene i middelinntektsland Thailand Filippinene,av vesentlig mindre utbredt isom og og
folkerike land Kina India. Erfaring fra middel-inntektslandene har vistsom og at
inntektselastisiteten for kjøleskap når landene når middelinntektsnivået.stor Med økter
elektriñsering vil utbredelsen elektriske riskokere også skje raskt.av

Luftavkjøling boliger fortsatt lite utbredt i U-land 1% husholdningenesvaert iav er av
Thailand, 2% i Filippinene, 4% i Brasil, det har vist Taiwan nordre Mexicoog men seg atog
når inntektsnivået kommer i øvre-middelsskiktet, så air Conditioning luksusover nettopper en
folk i stadig grad. Slike anlegg innstallert i boligerstørreunner seg energiintensive.megeter

3.5. Tjenesteytende sektorer

Med rask økonomisk vekst i deler Asia, blir den økonomiskestore omstillingen fraav
primaar, via sekundare til tjenesteytende sektorer rask omfattende. liknendeEn omstillingog
observeres i andre U-lands regioner også, i langsommereet Det spesieltmen tempo.mye man
observerer i de hurtigvoksende storbyene i U-land, høye private kontorbygg,storeer nye og
offentlige bygg hotellet. Dette bygninger der det kreves behagelig inneklima,og dvs det skaler at
installeres luftkjøleanlegg, fordrer betydelige mengder elektrisk Vekstraten forsom energistrøm.
i dette markedet anslått år.10% anslåttDet energibehoveter service sektorenover per ater
i U-land krever 5% det samlede energiforbruket i slike land underca Slikeav bygningersett ett.
vil dessuten med elektrisk elektroniskutstyrtvaere avhengig stabilemye utstyrog som er av og
ikke altfor høye Tar medtemperaturer. arealkravene fra slike tjenesteytendeat naeringer harman
økt vil fortsette øke, raskt økende fremtidigog energiforbruk fraog et denne sektorenser man
selv det forventes energieffektivisering gjenbruk.om ogsåDet bør med imye denneog tas
sammenheng alle tekniske effektivitetsgevinsterat resulterer i reduserte energiintensiteter,som
har økonomiske virkninger inntektsøkningsamme prisreduksjon. frigjorteDesom en og

blir ikke lagt is. blirDe i bruk deressursene godttatt innsparingen.nyter Detav som av er
sannsynlig de innsparte blirat anvendt andre aktiviteter som kan likeressursene vaere
energikrevende slik sluttregningen blirat den med høyere totaltnoe mer etsamme, men
aktivitets og forhåpentlig nytte-nivå. Skal vri forbruket bort fra energiintensive aktivivteter,man
må disse bli signifikant dyrere for brukeme, også teknologiske fremskritt ietter bruk.at tatter
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kommentarerOppsummerendeU-landeneiEnergiutviklingen3.6. --

siden Annendelandenei OECDbetydeligtildelssunketharenergiintensitetenMens
harioljekrisen 1973tideniU-landene. Barei etterøkt jevntdenVerdenskrig, har truttog

viserOECD-landeneforindeksensamtidigmed 10%,øktU-landeneienergiintensiteten somca
reduksjon, figur 3.11.kraftig seen

1988U-land, 1972I-landienergiintensitetUtviklingen iFigur 3.11. og -

Kilde: ECON 1993

medkanU-landeneiutviklingenbakvendtedenne oppsummereresForklaringen
faktorer:følgendereferanse

befolkningsvekstSterk- energiprodukterkommersielletradisjonelle tilfraOvergang- 3.5.ñgurene 3.4.industrialisering seUrbanisering ogog-
energiprisersubsidierteLave-

Markedsimperfeksjoner-
failurespolicyproblemerInstitusjonelle- teknologikapitaltilgangkunnskapManglende ogog-
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4. VEIEN MOT DET MODERNE LAVENERGISAMFUNNET

4.1. Om sammenhengen mellom energibrukBNP og

Den usikkerheten omkringstore de langsiktige irreversible nriljø-og og
velstandskonsekvensene fortsatt opphopning klimagasser iav atmosfaaren,antropogeneav erbakgrunnen intemasjonale konvensjoner bygget føre var prinsippet; dvs å holde igjenat
slike aktiviteter bidrar saarlig sterkt til denne opphopningen betraktessom forsikring motsom en
fremtidige skadevirkninger dersom de skulle inntreffe det villesom vanskelig,svaertvaare-- om--overhodet mulig, å behandle eller kompensere for.

Dersom det utbredt oppfatning det ikke ville koste å leggevar aten levevanernoe om ogforbruk slik i opphopningenat tempoet klimagasser ble redusert til det naturvitenskapenav anserfor rniljømessig forsvarlig, så ville det vel ikke interessant å analysere mulighetene forvare og
konsekvensene å bryte sammenhengen mellom BNP energiforbruk.av Det imidlertidog er enutbredt oppfatning bygget beregninger utført med rekke omfattende økonomiske globaJeen--
analysemodeller det vil koste verdenssamfunnetat å stabilisere eller redusere energiforbruket.
Dermed oppstår det tvister hvorvidt det åverdt betale viss forsikringsprenrieom for åer en
redusere sannsynligheten for i utgangspunktet usikre begivenheter den globalesvaert miljø- ogklimaarena. Saken blir ikke enklere når rettferdighetshensyn spørsmålet betalingsansvarog om
trekkes inn ved konkretiseringen avtaler gjennomføringen politikk åfor nåav slikeom av en
klimastabiliserende mål.

Det sammenhengen mellom BNPsynes energiforbruksom om stabilog svaarter ogfastlåst. Ser f eks indekser for globalt eller regionale energiforbrukman BNP tid, f eksog over
fra den første energikrisen i frem1973 til så finner1990, sterk positiv korrelasjon.og man en
Likevel det interesse å merke korrelasjonener reduseres betrakteligav at bryterseg om man oppdenne perioden i kortere intervaller i fra spesielle energipolitiskeut begivenheter
verdensarenaen.Det viser i perioder med stigendeat energipriser forventningerseg fortsattog omprisstigning, så det tildels kraftigsatses utvikling teknologier mindreav prosesser og som er
energiavhengige. Dermed brytes BNP-energiforbruk sammenhengen, i alle fall for konere tid.en
Tilsvarende har det vist i perioder med synkendeat realpriser energi,seg kombinert med
forventninger fortsatt lave energipriser, så det langtom mindre isatses näringslivet slik
energisparende utvikling. Ser kombinasjon tverrsnitt tidsseriedataman en av og overenergiforbruk innbygger BNP innbygger iper utvalg land, finnerog et større igjenper man sammestabile sterke korrelasjon.og

.

sDetteavsnittetbyggerspesielt Steinpá Hansen1991 ,Energy,EnvironmentandEconomic: Growth;ADevelopingCountryPerspective.EEDReport1991 FridtjofNansenInstitute,Oslo,AsianDevelopmentBank1992, opcitpart LeeSchipper 1992, opcit.,et TorleifHauglandone., 1993, opcit.,et Torleif Haugland,
øysteinOlsenandKjell Roland1990, Stabilizing C02 Emissions CarbonTaxes ViableA Option EED-Report19901 FridtjofNansenInstitute,Oslo, helseriemedspesialartiklersamt dette fra Theen EnergytemaomJournaliperioden 1991-94,Vol.l2 No Vol 13No Vol 14No l Vol l5 Noog og
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typisk forløptid:Energiintensitet EtFigur 4.1. over

åvanligdetindustriland, hariutviklingsforløpet anta atimidlertid vaertSer man
logistiks kurve. Dettei henholdutvildingenøkonomiskedenenergiforbruket følger en

pre-industrielletid. denIenergiintensitetenisystematisk endringinnebaarer overen
på fomybarebaseresprimaemaeringene, dennevekst iforegår ekstensivutviklingsfasen det og
energiformerkommersiellebrukenutviklingsfasen økerenergikilde. denneIbiomasse avsom

utviklingsfasen.i dennebeskjedenProduktivitetsveksteniveksten BNP.langsommere erenn
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industrielleDen utviklingsfasen følger denne ekstensive perioden, derimotettersom er
kjennetegnet ved intensiv økonomisk vekst hvor kapitalintensiteten i produksjonen tiltar og
fordrer økte leveranser kommersiell energi. Samtidig øker urbaniseringsprosessen, detteav og
krever også tilgang kommersielle energiformer for å betjenestørre transport- og
husholdningsetterspørselen. denneI perioden øker energiintensiteten, dvs elastisitetenat av
energiforbruk mhp BNP Så følger utvikling der industrialiseringen blir stadigstørreer enn en
mindre energiintensiv, dvs lettere industrier mindre energiintensive imot demotog prosesser

industriene. Samtidig blir forbmket energiintensivttunge realinntekten øker. Detettersommer er
imidlertid utbredt oppfatning reduksjonen i energiintensitet i produksjonen oppveieraten mer enn
øket energiintensitet i forbruket, slik sarnlet går energiintensiteten i samfunnet ned. Dermedat sett
skulle det følge sammenhengen mellom BNP energiforbruk kompleksat de enkleog er mer enn
lineaaresammenhengene empiriska data fra asiatiske U-land de siste årene skulle på.20 tydesom

innledendeDen miljøbekymringen knyttet til utslipp følger forbruket ikke-er som av av
fomybare fossile brensler. såledesdet ikke det sarnlede energiforbruket først fremstsom og er

bekymring, avhengighet mellom økonomisk måltvekst ved BNP tilgangenmen snarere en og
på fossile brensler til stabil pris.en

Erfaringen har vist innovasjon teknologiske fremskritt har bidratt tilatoss atog nye
oppdaget, kostnadene ved utvinning, fremstilling nødvendigereserver er transportog og av

petroleumsprodukter holdt i sjakk eller redusert for stadig økende globalt forbruker er tross
disse Fossile brensler således billigere idag trusselenav ressursene. er atenn noen gang, og om

ikke har tilgjengelig tilsvarende billige fomybare alternative energiformer for denoen samme
anvendelsesområdene ikke å bli saerligalvorlig, forsknings- utvildingsbudsjettenetattsynes om og
til slike aktiviteter indikasjon slike prioriteringer.er en

bare i fattigeDet U-land knapphet fossile brensler å bli oppfattetater etsynes som
hinder for økonomisk vekst for lave internasjonale olje, kullpriser. Bakgrunnentross gass, og
for dette tilsynelatende paradokset imidlertid det ikke egentlig fossile brenslerater er som er
limitasjonsfaktoren, tilgangen infrastrukturkapasitet til utvinning, overføringmen snarere og
videreforedling slike energiformer, demest til produktene til brukeme.transport Detav og av er

knapphet politisk stabilitet, organisasjons- institusjonell produktivitet, kapitalmao og samt og
utdannet arbeidskrañ flaskehalsene i denne utviklingen idag. det typisk Kina harsom er ater
overflod kull, avstanden fra kullgruvene til industribyene der folket bormen stor,er

underdimensjonert i forholdtransportsystemet til den raskt voksende etterspørselen,er og
elektrisitetsforsyningen ineffektiv upålitelig påfører derigjennom produsenteneer og og og
forbrukeme betydelige merkostnader.

dramatiskeDe prisendringene har hatt energimarkedet flere siden har1973man gånger
avstedkommet påstander energiprisenes avgiørende rolle for velstandsutviklingen. harDetom
imidlertid vist energiimporterende land har hatt såvel braat velstandsutvikling sidenseg 1973en

det har observert i energieksporterende land. altsåDet kansom det lettereman synes som om er
å tilpasse bruker leverandør. Irnidlertid det variasjoner i tilpasningsevnenseg som enn storesom er
blandt brukerlandene også. rekkeEn land i Sørøst- øst-Asia viste til åraskt tilpasse sineog evne

34

9-14-1393



U-landiøketenergibrukdrivkreñerforsamfunnsøkonomiskanalyseStein EnHansen: ogav

endredemed vektvekstenøkonomiskeå opprettholde denenergipriser,økonomier økte og
Amerika.LatinAfrikasted ifunnettilpasning har ikkelivsvilkår. Tilsvarende og

vilkårendredeøkonomienøvrigetilpasning denvariasjonen iDenne av
På sikt kankortmodeller.makroøkonomiskerekkeanalysen ienergimarkedet blitt manener

økonomiendelt innnivå harderøkonomienå beskriveanalyseremed aggregertsvaartet man
produseresEnergihusholdningene.forbrukesi produksjoneninnsatsfaktorslik energiat avoger

energitiden. Altjevnligøkeseffektivitetkapitalens annetkapitalved hjelp ennoverogav
kaninnsatsfaktorenedisseenergi,arbeidskrañ erstattekapital,hjelpfremstilles ved ogogav

berorforbrukerhusholdningeneenergiproduksjonsprosessene. Hvorhverandre i mye
tilutgifterSamledealtforbrukerdemakrovarentil prisenenergiprisen i forhold annet.

til ienergieffektivitet hensyniforbedringerstadigespesiñsert slikmodellen tasforbruk i ater
forvekstratestorsamfunnet velgerbeskrivelseslikirealdisponible midler. Om enavman en

samñmnet avhengeriveksthvorledes allså frempå fårenergi,tilgangen avannenman
medrådighethar tilplanleggerenenergiskattinneholderModellenenergiveksten. sammensomen

å denfremskritt fortekniskearbeidalcrañ,kapitaltilgang, tilbud styreforutsetninger ogavom a
førstedenåret umiddelbartdata forå modellenanvendeutviklingen. Ved etterøkonomiske

visesdet1974, kunneimangedobbelte løpettil det atenergipriseneenergikrisen da ensteg av
Årsakenutviklingen.økonomiskepåvirke denvilleenergibrukveksten knaptreduksjon ikraftig

nårenergimarkedet,skjeddedetuavhengigbestemti kapitalveksten ogat somavvarvar
vareproduksjonenikapitalen blivilenergipriser,økteenergietterspørselen etterspurtavtar pga

produksjonsfaktoñvekststimulerendeenergidermedi stedet, erstatte somog

varierersubstitusjonsmuligheterslikegradenomfangetettertid kan detI ut avogsomse
forskjellige land ivei hvorforstykkeforklarekanland, dettemellom ulikebetydelig etatog

i tiden 1973.energiprisendringenekraftigeå tilpasse delykkes i etterulik gradsvaert seg

ossfortellemakroøkonomiske modellerHva kan4.2.

årisøkelysetkommet ienergiforbruk nettoppmellom BNPSammenhengen senereerog
aweiningersamspilletmakroøkonomiskeforståelse detå bedrefordi ønsker somogavenman

strategierusualbusinessstrategierføre basertenår vurdere varoppstår skal mot asoppman
langsiktigmedlikevektsmodellercomputerbasertehjelputvikling. Ved etøkonomiskfor av
tilhørendedermed deå energibrukensikte dempeinnføres tiltaktidsperspektiv tar ogsom

miljømessigesosialeøkonomiske,å muligestuderebrukesModelleneklimagassutslippene. og
denSpesielt harinngrep.omfang slikeulike opptattvaertkonsekvenser omavmanav
iforbruk leggesproduksjonsamtidigopprettholdeskanøkonomiske vekstenBNP om enogsom

modellerslikerekkereduseres.stabiliseres eller Enenergiforbrukfossiltutslippene fraslik grad at
følgende.detgjengis iskal kortdisse modellenefra brukenforeligger, resultatene noen avavog

7F.R. StockholmEkonomiskDebatt 1977,Energivekst.økonomisk vekst1977,Førsund og
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Anslagene hvilke energiavgiñer vil ånødvendige for stabilisere Verdens C02som vaere
sterkt.utslipp varierer Klimautvalget foretok beregninger i baserte studier1991, og seg som

anslår nødvendig avgift NOK 1500 C02 i 1992-priser. Reduksjonen global BNPtonca per av
følge slik avgift ble beregnet 7%. Senere beregninger har kommet til laveresom av en ca

avgiñer NOK 400-600 mindre reduksjoner i de økonomiske konsekvensene 02 2%og -
reduksjon i globalt BNP, forutsetningene varierer betydelig mellom de enkelte studienemen og
resultatene, å illustrasjoner selvsagt usikre.ment svartsom er vaere snarere enn prognoser, er
Avgjørende for hva det vil åkoste stabilisere eller redusere den fossile energibruken i førsteer
rekke hva i analysen forutsetterman om:

Substitusjonselastisiten; dvs hvor lett billig eller vanskelig kostbart det vil åvare-
ñikoble fossil energibruk fra økonomisk altsåvekst, potensialet for å fossil energierstatte
med arbeidskrañ nårkapital prisen fossil energi stiger,og

Kalkulasjonsrenten, nåtidigedvs hvorledes kostnader inntekter aweies demotog-
fremtidige,

årligeOmfanget dvs energiprisuavhengige effektivitetsforbedringer i ulikeautonome-
produksjons- forbruksprosesser. åKostnadene ved legge til lavenergiscenarioog om en
beror ñmdamentalt årlighvilken proesentvis vekst forutsetter i slikeman
effektivitetsforbedringer.

vilHva backstop teknologien koste; dvs hva det å ville det koste åenhver tidantas-
i bruk alternativet til fossile brensler i omfang muliggjør Stabilisering,ta eventueltet som
spesifisert reduksjon i utslippene C02. høyere denneHvor kostnadenen av mye er enn

dagens petroleumspriser beror helt hvilken åpris kunne levere alternativman mener
energi i nødvendige mengder de produksjons- forbruksaktiviteter vil fordre slikeog som
energiforsyninger. Desto optimisme, billigere åblir det stabilisere C02større
utslippene.

Ved Stanford Universitetet i California har lenge arbeidet med globale vekstmodellerman
fokusert konsekvensene å innføre miljørrestriksjoner energiforbruket. flere slikeIav en av
scenarier forutsettes det alle industrialiserte land inkludert den tidligere østblokkenat
stabiliserer sine utslipp nivå innen1990 demest2000, gradvis reduserer utslippene medog
20% innen 2020 holder dem nivåetdette deretter. for Kina verden tillatesog restenog av

åutslippene fordobles i perioden slik globale utslipp stabiliseres i nivå2030atsamme et som
15% nivået.1990er over

88eStortingsmelding Langtidsprogrammet1994-1997,Finans- Tolldepanementet, 353-360nr og pp.
9A. ManneandR. G.Richels1990, Global C02 EmissionReductions TheImpactof Rising--EnergyCosts. ElectricPowerReserachInstitute.
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substitutionprice inducedelasticity ofsubstitusjonselastisitetseenarietdetteI antas en
årligedenvidereverden.OECD-området forfor 0.3 autonome0.4 antasresten avog

Kina,OECD-området, for1%å bli foreifektivitetsforbedringen 05%energiprisuavhengige og
andrehvaforutsetningerpessimistiskelangtfor verden.025% Detteresten enn mangeer merav

til i sine referansebaner.--leggerbl OECD grunna--

virkningerveksthemmendevil opplevefinner f eks USAdenne bakgrunnMot at avman
OECD-området inntrefferøvrigedetform Ienergibegrensningene i i 3% BNP.2030 tap avav ca

tidligereblir i denTapetbegrenset til 1-2% BNP.allerede iveksttapet 2010 størretap avmen
vil irnidlertidtilpasningsforutsetningene. Kinamed fra deøstblokken 4% 2030, strengerepgaca

slikefølgeveksten bli dempetøkonomiskestudien. vil denbli hardest i denne Derrammet som av
århundretslutten detinntreffer, 21.før stabiliseringskravetallerede fra dvstiltak 2010, mot avog

Kinasvil overskrice 10% BNP.tapet av

landCOZ-stabiliseringsstudie studie OECDi globalVåren OECD1992 atgrunn en
regioner utenfor OECDenkeltetilutslipp med 20% frem 2010,skal redusere sine samlede mens

skullealle landdet forutsattbleå tiden 2010tillates øke sine utslipp med 50%. For atetter
OECD-landenenødvendig avgift fornivå. ble beregnetsine utslippstabilisere 2010 Det atat en

verden helhetavgiñen formåtte C02,tilpasse ville NOK 190skulle tonn sommensperseg vaere
i iå måtte ned med 1% OECDanslått tilblemåtte C02.ville NOK BNP260 tonnvzere per

nivåsenkning for verdentilsvarendeslik avgift,år til situasjoni forhold2050 uten mensenen
i det norskelagt tilanslått Disse globalesamlet ble til l.5%. grunnrammene er aca

forstabiliserende avgiftC02globaltberegninger virkningeneLangtidsprogramrnets enavav
nedenfor.økonomi diskusjonnorsk se

spørsmåletGREEN-modellen til OECDandre beregninger med denneI tar omman opp
OECD-området lede til andrevilf ekstil visse regionerutslippsreduksjoner begrenset at

den globaleutslippene slikdissebegrensninger overtarregioner ikke underlagt slike atsom er
energiintensivslik effekt dersomtenkedet første kannetto-effekten forsvinner. For seg enman

slikeinnført til regionenområdet begrensningerderflytter fra detindustri slett utenutrett erog
når slikebrensler synkerfossiledet tenkes etterspørselenbegrensninger. det andre kanFor etterat
beholderSånedover. lengeenergiprisene bliinnføres. Dermed vilbegrensninger presset man
vil øke iå energietterspørseleniimeligregion, detfysiske utslippsreguleringer i anta ateren

ikkeenergiprisene vil synke omrestriksjoner, fordiunderlagt fysiskeregioner ikkesom er
regionene.i de ikke berørtespesielle energiskatter innføres eller økes

geograñskeviser denGREEN-modellenutviklingsforløp medAnalysene slike mulige atav
fortiltak. Fryktenpåvirkes lite slikeindustrienergiintensivfordelingen svaert avav

ModellberegningeneU-land ubegrunnet.forurensningsparadis iindustriemigrasjon til synes
globaletilsiktedefaktisk vil ha denutslippene i OECDfysisk begrensningtyder at aven

regioner i U-land.utslipp fra fritattesmå i form økteVirkning med lekkasjeproblemersvart av

deberegningertil slikede fleste andre benytteselles for disse modelleneF atersomog
detaljertsubstitusjon bekostningmuligheter formodellering adferdbygger av enav og
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sektor regioninndeling, modellering teknologisk fremgang. Teknologisk fremgang iog og av er
alle modellene relativt summarisk behandlet ved konstant forbedringat antarman en av
energieffektiviteten år.i alle Følsomhetsanalyser foretatt OECDs GREEN-modell viste f eks

C02-skatten måtte fordobles åfor oppnåat reduksjon i utslipp når endringen isamme
energieffektivitet reduseres fra 1% som grunnlaget for referansebanen tilover 0,5%per er

år. Videre det slik estimatene brukt i disse modellene ikkeat videreper parameterer utensom er
kan brukes til å hva vil skje når energiprisene blir høyere det gmnnlagetnoe om som mye enn
parameterverdiene estimert på. Det f eks i OECDs de norske beregningeneantaser atog
realprisen på petroleum forblir uendret frem til i referansebanen.2030 Følsomhetsanalyser
virkningene partiell fysisk restriksjon OECD-landenes C02 utslipp, tyder imidlertidav en

konklusjonene fra basisaltemativet robuste.beskrevetat svaertover er

likevektsmodelleneMens middels legger vekt helheten i økonomienaggregerte,er og
å avbilde virkningene endringer tilpasning har funnet sted gjennomog deetter atav

økonomiske mekanismene modellen omfatter, legger kryssløpsmodeller input-output vektsom
vekt detaljert beskrivelse samspillet mellom de ulike sektorene i økonomien.en av

Adferdsmekanismer substitusjonsforhold ikke saerliggodt istedet vektleggesog representert,er
detaljert teknologirepresentasjon i produksjon forbruk. Det imidlertid åen muligog er

substitusjon stykke vei i slikerepresentere modeller gjennom pålagteet endringer i
innsatskoefñsienter i henhold kunnskap teknologiske endringer, det ligger i modellensom og

den hensyn til alle indirekte virkningernatur at økte sluttleveringer.tar Således kan vedav man
hjelp modellen studere f eks de energimessige virkningene alternative utviklingsbaner forav av
teknologiske fremskritt.

Verdensmodellen opprinnelig utviklet professor W. Leontieff for FN 1970-talletav--
global kryssløpsmodell for samspillet mellom økonomien.er en Detnaturressurser-- og er

foretatt sammenligninger utslippsnivåene for C02 beregnet med denne med de ulike globaleav og
generelle likevektsmodellene. Mens utslippene i referansebanenligger nivå elleromtrent samme

lavere i de generelle likevektsanalysene, viser det dennoe prosentvise reduksjonen ienn atseg
utslippene i de alternative scenariene lavere i Verdensmodellen i de generelleer enn
likevektsmodellene. Noe til mådette å Verdensmodellens mangel påantasav grunnen vare
substitusjon mellom innsatsfaktorene, mangelen produsent- forbrukerreaksjonog og
endringer i relative priser.

Verden inndelt i regioner16 i denne kiyssløpsmodellen. Med de teknologiendringerer som
forutsettes i kryssløpskoeñisientene tid, viser referansebanen det fossile energiforbruketatover
vil øke slik C02 utslippene globalt vil øke med 73% fraat 1990 2020, bare med i15%men
OECD-landene. interesseDet å merke simulering Brundtland Kommisjonenser atav seg en av
referansemodell for å avhjelpe fattigdommen i U-land, vil innebaare økning i C02 utslippeneen

10 Naturvårdsverket AtgerderRapport41201992, klimatførendringar.Stockholmmot

11SeO. Bjerkholt,T. Johnsen, K. Thonstadl 993, Muligheterfor BaerekraftigUtviklingog en --Analyser Worldpá Model. Sosialøkonomen 1993, 30-38.nr pp.
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Brundtlandmiljøkonflikterglobalehvilketydelighetaltså med allviserBeregningene88%.
medfører.fattigdomawiklingstrategi forKommisjonens av

åOECD-landeneforkostbartsaerligheller ikkevanskeligspesieltikkeDet ogsynes
fra dennescenarierhenhold tilutslipp isine C02dermedenergiforbrukfossilestabilisere sitt og

Selvveksten.økonomiskei denreduksjon 0,5%oppnås med enkanmodellen. Dette peren
landenerikei demed 1990sammenlignetienergiforbmket 2020fossilei det synesreduksjon10%

målsetting.realistiskå kunne vzere en

C02energiforbruketfossilei detvekststerkdetderimot vilU-landene ogFor vaere en
tredobbling detf eksinnenbaererReferansebanenscenariene.utprøvedede avi alleutslippene en

vil U-landeneskutt-scenarietdrastiskei detselvtilfrem 2020,energiforbruket mestfossile og
høyealtså relativt BNPdenmed 133%. DetøkeutslippC02energiforbruk ogfossile er
elektriskeerhvervelsetilhørendemedelektriñseringenindustrialiseringen, avveksten, og

U-landeneenergietterspørselen i uansettnaennestdennedriverhusholdningsmaskiner som
verdensøkonomien.forscenarium

utjevningstendensenedramatiskedissefortilåverd merkeimidlertid at trossDet seger
iinnbyggerC02-utslippeneså fortsattvilNord Sør,mellomenergiforbruketfossile peri det og

iOECD-landene 2020,ivilhva detredjedel mensNIC-landene bare vaereavvaare ca en
innbyggerens.OECD-femtedelU-land vilandreutslippsnivået innbygger i avvare ca enper

likevektsanalyserellerkryssløpsbasertedemodellberegningeneAlle enten er ---- energiforbruketfossiledetreduksjonmåteligStabilisering ellermed ogkonkluderer avat en
reduserti formkostnadmoderatoppnås tillandene kande rikeC02-utslipp idertilhørende av
kraftigemodelleneulikemellom deogså enighetbred atlandene.i disse Detvekst omer

økonomiskedirektebetydeligemedførevillandenei rikeenergiforbruket deireduksjoner
skulle visedet sisteomstillinger. Dersomkrevendevekstredusert segkostnader i form ogav

detviseimidlertiddetkanøkologer, atklimaeksperterfrafra advarslernødvendig i segut og
dalandene,rikeenergiforbruk i defossiltredusertslikalternativ og ersikt ildce nettoppnoeer

kostbare.scenarierå slikemeningsløst omtaletemmeligdet som

fokuserteksplisittderforrefereres hervirkningsoversiktensiste globaleDen ersom
modellberegninger. gjennomføresDeti slikeanslagforutsetningeromkring enusikkerheten og

spørsmålene, basertTrade-offmed dissearbeiderblandt eksperterintervjuundersøkelse ogsom
analyseparametre,kritiskerundtusikkerhetenberegneserfaringer ogderes utsagnog

antyderAnalysenbeslutningstakere.forspesiell interesseutfallSannsynlighetsfordelingen for av
så 02%lavtårlig prislappstabiliseringskostnader, framulige globaleividt avsomenet spenn

forventedeskjev idetimidlertidSannsynlighetsfordelingen megetså høyt 6.8%.tilBNP ersom
globalt BNP.15%liggerstabiliseringskostnader avca

12A. ProbabilisticEmissions:AGlobalC02of StabilizingThe CostsRichels1994,andR. G.Manne
Journal,Vol 15NoTheEnergyJudgements.AnalysisBased Experton
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tilleggI de globale virkningsanalysene foreligger det rekke landspesifikke studieren av
hva C02 stabiliering vil koste. Det spesiell interesse å USA fordi USA har laveer av svaertse
bensinpriser, forbruk innbygger fossileet brenslerstort vanskelig politiskper megetav og en
situasjon mht innføring tiltak vil stabilisere C02 utslippene. Videre Japan interesseav som er av
fordi landet avhengig energiimport, har utviklet de minst energiintensiveer innenforav prosesser
de fleste sektorer, økonornisk drivkraft intemasjonalt USA det. Demest detog er en som er er av
interesse å studere Norge, fordi Norge OECD-land, betydelig petroleumseksportør, harer etog
helt spesielt energiforbruk idet all elektrisitetsforsyning vannkralibasert. Følgelig Norgeser er
muligheter å redusere bruken petroleumsprodukter langt begrenset hva de i landav mer enn er

også baserer elektrisitetsforsyningen fossile brensler.som Til slutt vil påmye av U-se
alndskonsekvenser stabiliseiingsmål. U-land har i utgangspunktet lavere energiforbrukav mye per
innbygger, vil gjeme sårbare for pålegg energireduksjoner hvaog OECD-landvare mer om enn
er.

førsteDen disse analysene skal her, ble utført oppdrag USAsav presenteressom av
Environmental EPA.Protection Agency Ved hjelp likevektsmodell for USAs økonomiav en
fokuserte ulike samfunnsøkonomiske konsekvenser å innføre bensinavgiñman villeav en som

ånok til stabilisere C02-utslippenestor i USA fra lette kjøretøyervaere 20-års periode.over en
politiskEn viktig side ved denne analysen eksplisitt studerte virkningene alternativeatvar man av

måter å anvende de betydelige skatteinntektene fra slike bensinavgiñsøkninger på. ulikeTre
anvendelser fikk spesiell fokus i analysen:

Reduksjon i det statlige budsjettunderskuddet,-
Reduksjon i inntekstskatten bedriñer,personer og- og
Reduksjon i arbeidsgiveravgifter.-

Analysen viste hvert disse anvendelsesaltemativeneat ville markert ulikeav
samfunnsøkonomiske utfall. Den nødvendige bensinavgiñsøkningen for å stabilisere C02
utslippene betydelig sammenlignet med business usual utvikling. eksempeler For deten as er
tale tredobling i år 2000, seksdobling i Likevelom 2010.mer enn dette beskjedneen og en er
beløp sammenlignet med bensinavgiñene i Europa.

Dersom avgiftsinntektene ble anvendt redusere offentlige budsjettunderskudd, villea
virkningen kort mellomlang sikt frem 2005 betydelig inntektsveksttap.og mot Detteetvaere
skyldes dels øket inflasjon, dels redusert privat disponibel inntekt. På lengre sikt, derimot, synes
den bedrede budsjettbalansen å ville stimulere nasjonal sparing derigjennom redusereog
samfunnets kapitalkostnader. Følgelig spår modellen BNP-veksten vil bli høyere i businessat enn

usual utviklingen 2008.as etter

Om i stedet anvendte avgiñsprovenyet å redusere inntektsskattene, såman viser
analysen vekstpotensialet Årsakeni USA blirat svekket. pengepolitikken måpermanent ater

UR, E.Brinner,M. G. Shelby, M. YancharandA. Cristofaro1991, Optirnizing Tax Strategiesto
ReduceGreenhouseGaseswithoutCurtailingGrowth. TheEnergyJournal,Vol 12No l -l4.pp.
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gårbensinprisenbådenårforsterkesDisseinflasjonsvirkningene, oppåfor dempeinnstrammes
lede tilvilpersonskatterreduksjon ityderliteøker. atinntekt Detdisponibel somerog

fårsamletRentenivået stiger,inflasjonspress. sammemandempetlønninger ogreduserte og
fåttvilletil 2000fremi tidentilbakeslaget manomøkonomiskedet manomfang som

såinntektsskattenå redusereveddetImidlertid viserbudsjettunderskuddet. atreduserte seg
Årsaken sammensetningenogså 2000. at avnivået BNPlavereopprettholdes det etter er

Dermeddette.underkapitalaldcumulasjonentid liderinvesteringar,fravris bortBNP og over
økonomien.ivekststimulansensvekkes

arbeidsgiveravgiñen.å reduseretilbensinavgiñene benyttesheltblirBildet annetet om
arbeidskraft.brukå ivedkostnadernwringslivetså tareduseredetDette somsammeer

å resirkulerebrukes tilden kantilomfattende nokutgangspunkteti atArbeidsgiveravgiñen er
tiltakspaldceslikvirkningeneviserbensinavgifter. Det erfra økte atavgiñsinntektene enavseg

detbensinforbrukredusertvedgevinstenemiljømessigedeVed sidenpositive.overveiende av
reduksjonblirikkedetdetviserreduseres, nestenforbruket at noebare C02ikke segsomer politikkslikår 2000sikt etterPå lengrefrem 2000. enøkonomiske veksten synesiden mot

bensin-priserøktevilpolitikkslikUtfalletvekst i USA.økonomiskå stimulere vaareville enav
iSammensetningenarbeidsintensivetjenesterpriserreduserteintensive varer.ogogvarer,

likesåminimal,Inflasjonsvirkningenaktiviteter.bensinintensivefravris bort erforbruket
naeringsliv.husholdningermellomvridningen BNP ogav

viserutviklingsstrategieneulikei dekalulasjonsrentemedverdier 3%Neddiskonterte
bensinavgiftenenårkjøretøyerfra letteC02-utslippeneå stabiliserevedkostnadeneat
redusert,192tonn C02US$blirinntekstskatterreduserte menshjelpvednøytraliseres av

redusererstedetidersomredusertC02131tonnUS$tilredusereskostnaden mandenne
vilarbeidsgiveravgiñen,å redusereavgiñsøkningen til manbudsjettunderskuddet. Bruker man av

analysen.ifølge denneredusert30ton C02tjene US$derimot

nivåi 1990utslipp Japanå stabilisere C02vedkostnadene ermakroøkonorniskeDe
økonomi. påhvilerDetIangtidslikevektsmodell for Japansomfattendehjelpvedberegnet av en

backstopherunderñemtidenkunnskaperforutsetningeravgjørenderekkeanalysen omomen
tilpasningeffektivøkonomien,ikonkurransetilgjengelighet, avpristeknologiers omog

forgrunnlagdisseaksepterer etrammevilkår, Gittendredetiløkonomien at sometc. man
slikvedkostnadenemakroøkonomiskedeså konklusjonenberegningsresultat, ataer

skattogså C02visesårene. Detde 50 atBNP05% ermindreStabilisering neste enat avenner
stabilisering.slikåforvirkemidleteffektivedet mest en

ogsåinneholderperioden 1994-1997forlangtidsprogramregjeringensnorskeDen
forbruk iprivatBNPreduserti forminnebzerevilskattC02hvaberegninger ogavenav

MSG-modellenflersektoriellemed denberegningerogså tillagt somdetfremtiden. Her grunner
konkreteårene forsiste 30videreutviklet dehar benyttetFinansdepartementet og

EmissionHN. VariousC02ofMacro-EconomicCostsof theAnalysis1993, AnandT. SawaGoto
10.pp.83-lJournal,Vol 14NoTheEnergyPoliciesin Japan.Control
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planleggingsoppgaver. I benyttet norske reeringen såkaltutgangspunktet den basisaltemativet
for å fremskrive økonomien fortalt liggerEnkelt det inne betydelige2030. energi- og
miljøkonserverende tiltak i fonitsetningene bak dette alternativet. ender medMan etopp
energiforbruk der C02 utslippene øker millioner i forhold 1989-nivåetmed til4 34tonn ca
millioner det erklaert politisk målsetting ikke å overskride.tonn, som er en

såkalteDet C02 alternativet beregninger utført med model, hvorer samme men man
innfører C02 avgift NOK 260tonn C02, andre norske skatte- avgiftsregleruten aten og
endres. motsetning tilI den amerikanske åanalysen stabilisere C02 utslippene fra letteav
kjøretøyer, pålegges det i den norske analysen ingen andre skatte- eller inntekstmessige
restriksjoner skal nøytralisere avgiñselfekten. reduserer imidlertid volumetMan offentligsom

åkonsum for opprettholde offentligeden budsjettbalansen, fordi det offentlige vil skatte-tape og
avgiltsinntekter med slik utviklingsbane der norske olje- gassinntekterinntekter vil blien a og
mindre. Samtidig med slike avgifter innføres i gjøres det omfattendeNorge forutsetningerat om
tilsvarende tiltak intemasjonalt idet olje måNorge gassprodusent tilpasse endredesom og seg
internasjonale olje- nårkullpriser slike avgifter innføres globalt. Disse forutsetningenegass og,påbygger OECDs GREEN modell forutsetningene i refreansebanen der,og se over.

Sammenlignet med basisaltemativetvil det for Norge bli lavere år09% iBNP 2030, men
nedgangen i realdisponibel inntekt blir vel 2%. For det saerlig nedgangenNorge inetto er
petroleumsinntektene vil virke negativt, ikke virkningene produksjonen densom av
internasjonale avgiften. måC02 Reallønnen i Norge ned i forhold til1.5% basisaltemativet for
å oppnå tilstrekkelig bedring i den kostnadsmessige konkurranseevnen. Likevel blir reduksjonen
i petroleumsforbruket i med disse tiltakeneNorge bare 3% i forhold til basisaltemativet.
Nedgången i C02 utslipp blir millioner5% eller 2 i forhold til basisaltemativet i 2030,tonn
fordi allerede i utgangspunktet høyNorge har C02 avgift sammenlignet med andre land. Detteen

imidlertid åikke nok oppfylle Stortingets C02 målsetting, viser hvor vanskelig det forer og er
land der vannkraft dominerer stasjonaerenergiforsyning, å foretaet alle C02-tilpasninger på

transportsektoren alene.

Nå kan det sies basisaltemativet innebaerer forbruket tilat atmens
gjennomsnittsnordmarmen fordobles såi forhold vil alternativet2030 i 1990, C02 innebaare

størrelsesorden innebaerer doblingen blirtap denne forsinket. Slikav en at ett settsom ca er
kanskje ikke prislappen slik føre spesielt høy.forsikringvar Dessuten det ikke medtatten er
i regnestykket reduserte forurensninger åtiltak forfølger redusere C02 utslipp ogsåat avsom
har betydelig miljø- helsemessig verdi. dette imed regnestykketOm dette haren tarog man
Statistisk Sentralbyrå forsøkt å gjøre såi beregning reduseres nettokostnadene vedseparaten
C02 restriksjonene betraktelig.

Den modell-pakken har også åbenyttet beregne marginalkostnaden vedsamme vart
reduserte C02-utslipp for Norge. Denne viser --ikke spesielt åoverraskendeseg vaere--
stigende, dette resultatet med erfarthva med tilsvarende studier forstemmerog overens som er
andre land. Med gitte forutsetninger backstop teknologiens pris, viser beregningeneom a
med den norske modellen C02-avgift $l0l C02 vil redusere C02-utslippeneat tonnen per
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ønskesBNP-reduksjon 0,78%.med tilhørendereferansebane,bestemtmed i forhold25% en
C02.C02-avgift hele $ 753COZ-utslippene, krevesimidlertid halvering tonnperenaven

forhold tili2,85%BNP-reduksjonenblir den beregnedegjennomføresdetteOm
referansebanen.

forBNP-reduksjoner i 2020utslipp C02reduksjoner iMSG-beregnedeFigur 4.2. ogav
referansebanen.forhold tilProsentvise avvik iNorge.3

2,5

i

0,5 -

IlII 4o . . 605040302000 1
red.C02

til SAMMEN-Klimakostnadsfunskjonen. RapportTerje 1993,Kilde: MysenHans
orskningsråd, Oslo.november Fforskerseminar 1993, Norges16programmets

medberegningeravleses frafor U-land kanC02-Stabiliseringved globalKonsekvensene
åmå forU-land haenergiavgiftsøkningerfokuseres hvorglobale modeller, der det store
åBNP-vekstformlandene ivil koste dissesine utslipp, eller hva detstabilisere C02 taptav

Verdensmodellenresultatene fraenergiforbruk, f ekssitt fossilestabilisere eller begrense ogse
forutsetningergjøre ulikedisse kanMedRichels modellen beskrevetManne ommanover.-

gjort i deslik det blefattige land,Stabilisering mellom rikevedfordelingen byrdene aogav
referertOECD-beregningene ble over.som

globaledenmodellberegninger utførtitydelig fremDramatikken kommer
ECON-ENERGY. forutsetterscenarier analyseres. Denalternativelikevektsmodellen T0 ene

andre forutsetterutslippenergibruk C02 Dennivå fossiltStabiliseringglobal 1987 ogav .

15 op.cit.Haugland 1990,T. et
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regional Stabilisering, f eks alle regioner fori gjørverden hver OECD landeneat setterseg som og
mål å stabilisere sine C02 nivå.utslipp 1987-90 Med global stabiliseringseg som et menes

felles tiltak i form globalt lik C02-avgift. denne skal besørge StabiliseringFor 1987atav en
nivå, må avgiften i faste priser stige eksponensielt Iratid US$ årC02 i30 2000,tonnover per
via US$ år70 i til2010, US$ 360 i så det forutsettes2025, lenge vedvarende økonomiskog
vekst, befolkningsvekst, gradvis elektrisitet i folkerike U-land. åpenbartDetog overgang synes

slike avgifter alene ikke kan løseat de politiske problemene vil oppstå dettesom om
stabiliseringsmålet nås.skal

Scenariet baserer global Stabilisering C02-uslipp skal skje via regionalatsom seg av
Stabilisering innenfor modellens regioner utelukkende9 ved hjelp regionale C02 avgifter viserav
enda klarere hvor hardt de i fattigsteutgangspunktet landene ville bli dette blerammet om
løsningen miljøvekst dilemmaet. Tabell viser hvorledes4.1. slike regionale C02 avgifter vil
måtte vokse ulike raskt å nåtid for stabiliseringsmålet, gitt landene opprettholder sineatover
økonomiske vekstrater de ville slike avgifter en kombinasjon selvsagt ikkevant utensom som

realistisk. det beregningene egentlig viser desto avgift må til, dener at størreer som mer av
økonomiske måveksten regionen eller landet betale åmed for oppnå Stabilisering.

Tabell 4.1. COZ-avgiñer nødvendige innenfor hver region dersom global C02-som er
stabilisering nivå nås1987 skal via Stabilisering utslippene innenfor hverav
region. US$tenn C02

Region 2000 2010 2025

USA $ 23 $ 33 $ 85
EU 40 59 115

ofRest OECD 75 108 225
Tidl. USSR 4 37 231
Tidl øst-Europa 12 63 410
Kina 15 56 363
India 75 242 1268
Brasil 80 272 1354
øvrige Verden 55 136 496

Kilde: HauglandT. 1990, tabell 20et

De forskjellene reflekterer strukturelle ulikheter mellom ulike regioner hvastore store
angår energikilder muligheter for substitusjonredusert forbruk. økningEn kullavgifteneog av
med hhv dagens40 priser i Kina dagens priser når90 i India, USA bareganger trengerog ganger

6-dobbling, viser med all tydelighet dette ikke politisk realistisk å nåvei foraten er noen
stabiliseringsmålet. viktigereMen det beregningene understreker hvor formidabelt vanskeligater

ådet oppnå global Stabilisering dersom ikke OECD-landene drastisk reduksjon i sitter satser
fossile energiforbruk. Det lite tyder gårpolitikk saerlig videreater som en som noe enn en
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beslutningstakareførste, fordimeddagsorden detvilStabilisering innen OECDregional vaere
atmosfzeren letkonsentrasjonene iåutslipp stabilisereå stabiliserefokusert avenner mye mer

de slipper ut.

å brutenfrem redusereikke frittdetgjennomgangenviser denneTilsammen at ermens
reduksjon i brukenvisstilsierså ikke lengerenergiformer, detfossile at avennoe somerav

slik ulike lancdetreduksjon i Snarereproposjonal BNP.brensler vil ledefossile ateren --
tilpasningskapasitet vil ku:nesosialeøkonomiskelandetsavhengig naaringsstruktur ogogav --

vesentlige økonomiskeniedføredette vilenergiforbrukendringer i sittbetydelige uten atevne
saerlig dersmlandene,spesielt gyldig for OECDkonklusjonenkonsekvenser, Denne ogsynes

herunder NDXutslipp TSP,ved andrefor miljø helsegevinsteneeksplisitt medregner atogman
liten Vikthittil lagtharnår utslippene reduseres.også Detteerne reduseres C02S02 manog

modellberegningene.i de nevnte

slikhar innretteti utgangspunktetogså U-landrekkeImidlertid vil det segsomvare en
påbetydeliginnde vil kunnetekniskorganisatoriskøkonomisk, at sinespareog ----
kansçjevekstpotensialet,økonomiskeoverhodet bør detenergiregninger det utoveruten at

fokusmedsektortilpasningsprogrammersåkalte struktur-vilimot. Hertvert ogsnarere
forvaltningtilknytning tilreformer iorganisatoriskeøkonomiske, institutsjonelle ressuiseravog

hundrettllsdet bortbetydning. Idag sløsesavgjørendeenergi, jord mangeog vann vare avsom
kunstigenergi, kunstgjødselprissubsidierineffektivemilliarder gjennomflere kroner og

bistand. anslått U-landeneVerdensbanken haritilsarnrnenvanning hva U-landene atmottarenn
gårår, USSdette .OOmilliarder hvertenergiforbruket med US$subsidierer 150tilsammen og av

undergraver U-politikken ikke barernede.å elektrisitetmilliarder med holde prisen Denne
ogsåden hemmerutgangspunktetbudsjetter ilandenes offentlige meget trange menersom ----

slikmotvirkerBlandtinvesteringer forhindres.ved effektiveøkonomiske vekstenden annetat
energieffektiveå iinvesterefor lystenergiprispolitikk investorenes interesse prosesser ogog

spesielt.for kraftverk De:genereltbåde for industrienteknologier. gjelderDette erogrenere
forbrukthva de villeelektrisitetpolitikk forbruker 20%anslått U-landene med slikat mennmer

strømforsyning.vedlangtidsmarginale kostnadeneprisene hadde gjenspeilet de sanne

basrekraiigå utviklingen ifor endreøkonomiske reformerVed gjennomføring en merav
icketilpasning slikgradviså for overgangsordningerimidlertid viktigretning det atogsørgeer

Imidlertid materielli tilpasningsprosessen.saerlig folkegrupper kommer ut tapereutsatte ersom
sammenlignetutgangspunktet lavtienergiforbruk hode i U-landenelevestandard megetog per

Derfor detlevestandardnivået rike landene.i deeffektiv energibrukmed hva synes som on --
oppnåfor åteknologioverføringereffektive prisreformerselv med de QKCIpressetmest og --

uungåeligi realitetendermed energitjenesterforbruk enormt, ogmer vaarevarer og ogav ----
i U-landene.

16 mdEeonomyvidePoliciesEnvironmentalEvolutionof ConeemsStein 1993, TheHansen
Fridtjof Institute,19931 The Nansenfrom EEDReportAdjustmentLending:Experience theEnergySector.

Oslo,p.20.
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4.3. Hva med de teknologiske energisparepotensialene

Til stadighet det studier hvilkeviser potensialer det åforpresenteres som enorme er
redusere det globale energiforbruket. Slike skillerstudier markert fra de helhetligeseg
økonomiske modellene drøñet i forrige avsnitt. vanligeDet utgangspunktet for analysenesom er

hva potensielle teknologiske forbedringer kan medføre detaljert samrnenligning sektorav er en --for sektor, produktgruppe for produktgruppe energiintensitetene i de produkterav prosesser og--
i bruk idag, varierende fra studie til studie de eñektive finnessom er og mest som-- --

kommersielt tilgjengelige, eventuelt projeksjoner hva forventer de besteover man av
energiintensiteter for ulike fremtiden.produkter ulike tidspunkt iog prosesser

Slike studier viser unntak det åpotensialer for redusereuten at er enonne
energiintensitetene i produktene i alle samfunnets sektorer. gjelder bådeDette rikeprosesseneog

fattige land. Selv i Japan allerede idag det teknologisk samfunnet medog mestsom avanserteer
lavestede energiintensitetene i alle sektorer råder teknologisk optimisme medomtrent hensynstor
utviklingen såkalte backstops for ytterligere kraftige reduksjoner i energiintensiteteneav og

i hele samfunnet. eksempelFor hevder det japanske MITI deres langtidsforpliktendeat nye
forskningsprogram Sunshine ble lansert i april 1993 strekker frem årtil 2020,som og som seg
vil innebaere investeringer vil lede til Japansenergibruk i vil2030 bli redusert medatsom en
tredjedel i forhold til dagens nivå, miljøvirkningene vil bli halvert.atog

Dette forutsetter komersielt gjennombrudd for moderneprogrammet solenergi i former
avvbl solceller i utstrakt bruk. viktig åDet understreke dersom det skulle kommea ater et
kommersielt levedyktig gjennombrudd for solenergi substitutt for fossil energi viktigesom
anvendelsesområder i første rekke for stasjonaerenergibruk, vil vesentlig del deten av som
idag utgjør klimastmsselen kunne forsvinne. Imidlertid skal solcellepaneler tilbehør produseres,og

utplasseres, vildette kreve betydeligtransporteres innsats i formog og naturressurserav a av
malmer mineraler råvarer, ikke minst deponikapasitet for lagring utbmkte batterierog og og av av

i med tilhørende langsomt nedbrytbareannet materialet måutstyr kasseres bruk. Selvog ettersom
således muligens kan frem utvikling der den fossile brenselsmot entropi trusselom man se en

reduseres, såvblir ikke videre andre alvorlige miljøproblemer entropikarakteruten redusert ellerav
eliminert i denne sammenheng. ådet kan faktisk vise tvertseg vaere om.

idagAllerede C02-utslippene iinnbygger tredjedelJapan hva de i USA,per en av er

17 Det eksempler slikestudier, skalrefererestilpå Her dem szerligoñeermange noenav somer
lagttil i denintemasjonaledebatten slike JoseGoldemberg,spørsmál: Thomasgrunn l B. Johansson,Amulyaom
K. Reddy,andRobert HWilliams 988l Energyfor SustainableWorld. WileyEasternLtd.,NewDehli.,2a
Americas EnergyChoices Investing Strong CleanEconomy Environmentand jointA byAlliancereporta a-SaveEnery,AmericanCouncilforto EnergyEñicient NaturalEconomy, ResourcesDefenseFund,andUnionofan
ConcemedScientists.Published Unionof ConcemedScientists,Mass.1991,3 Meyers, Tyler,H.Geller,

Sathaye,andL. Schipper1990, EnergyEfficiency Householdand ElectricAppliancesin Developingand
Newly IndustrializedCountries.LBL-29678,UC-350,LawrenceBerkeleyLaboratory,AppliedScienceDivision.

Lee4 Schipper 992l opcit.etog
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kjentså i USA. Som BNP-perdobbelt høyesamtidig energiprisene i Japan ersomersom
forholdetvalutakursbaserteoffisiellei selv dettei USA,innbygger allerede høyere Japan omenn

nasjonene. burdeslik bakgrunnkjøpekraften i de Motgjenspeiler reelleikke den to en
sted midtliggeøvrige OECD burde kunnebetydelig detpotensialet i USA etstørre, mensvaere

å froskehoppeteknologisk muligskulledet detimellom. U-landene kanFor weresynes som om
industrialiserings-i singjennomlevdfeil OECD-landene harleapfrog alle de ogover som

enkeltdetmateriale understøtterimidlertid lite historisklokaliseringsutvikling. Det at ersomer
nokhengerindustrialiseringsprosess. Detteå skitne trinnene ihoppe de mye sammenenover

energisløsendetungindustrifavoriseringpolitkken ført medmed den økonomiske ogavsom er
området.dette Dennede rike landenehittil ført politikkU-landene har somsammeprosesser.

tekniskinstitusjoner, faglig kompetanse,mange] adekvatepolitikken har resultert i akutten
åtid byggepraksis vil langvedlikehold, slik de itil kontrollerdriñsbudsjetter taatutstyr ogog

teknologier skal kunneteknikkermå plass forden sarnledekapasitet at ognyesom vasreopp
bevisstsytematiskmå derformåte.effektivi bruk Det satsestas utnyttes ogenog en

gjennomføreåmyndighet tilinstitusjoner medtekniskoppbygning faglig kompetanse, utstyr ogav
eksisterer papiret.de direktivet loverog som

deteknologioptimisme studieri slikeirnidlertid kanskjeDet oversettmest erersom
økonomiskei de enkelteressursinnsparingenefra energi-økonomiske tilbakevirkningene og

fokuseres detstudierpartielle sektorbasertesamñmnet. de flesteaktivitetene i I ogog prosessene
komparativellerkomparativ statikkgjeme form forsammenligninger;med uten en

prisha betydeligefremskritt kanbetraktningene teknologiskedynamikk, der ikke med i attarman
økonomiskerebound i denoñe refereres tili økonomien, detinntektsvirkninger somsomog

litteraturen.

kantiltak faktiskenergibesparendegår innføringkorthet rebound tankenI atut av
fåttharnår økonomien omsiderenergiredusere det endelige sluttforbruketøke avsnarere enn

tilgjengelige medprodukterlikevekstsituasjonen der alletilpasset den og prosesser erseg nye
slikhelt enkelti bruk.teknologiska nyvinningene ble Detlavere energikostnader før de tatt erenn

forbrukområdet ñigjøre inntekt tilgjør vilde besparelser forbruker annetetettat en
følge denvildette andre forbruket økeområde, ingen garanti fordet at som axsomog er

energikrevende forbruketikkeenergibesparingen resultererrealinntektsøkningen manenner mer
teknologiskesåledes både pris- inntektsvirkningertaleinn opprinnelig. Detsparte avom oger

studiene.teknologioptimistiskeifremskritt, disse blir systematisk deoversettog

teknologiskevirkningerøkonomiske reboundbrutale virkelighet slikeDen at aver
poltiskeøkonomiskkontrolleres medfremskritt vel kanenergisparende meget stoppes og
inngrep,eller med direkte regulerendeforbruks- energiskatter,mottiltak i form inntekst-,av og

dette fordrer politisk vilje og evne.men

18 Ira Pressereisetil Kina Japan,OddvarLind SteinarTessem1994, Rapport ogenog
Energiverkforbund,Oslo,pp.4-5.Publikasjon 874 1994,Norgesnr -

19 NeoclassicalGrowth. TheKhazzoom-BrookesPostulateandSaunders1992, TheHarryD.
Journal,1992,Vol. 13, pp.131-148.Energy no
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1 INLEDNING

Den länken bakom all form samhällsutveckling den enskilda människan,yttersta ärav
bakgrund sina värderingar och attityder fattar beslut handlamot att ettsom av om

visst inteoch detta avsnitt kommer fokus for drivkrafterI analysensätt ett annat. av
bakom konsumtion leder till ökad energianvändning mellanrelationensom vara
samhälleliga förutsättningar ovh individers attityder, beteende och hela livsstilar,
antingen enskilda individer eller medlemmar i sociala eller klasser.som som grupper

andra kapitletDet kommer de utgångspunkter och används iatt presentera ramar som
analysen konsumtionsmönster och spridningsprocesser. Utgångspunkten socio-ärav
logisk teori och resultat från bredare fält samhällsvetenskaplig forskning. Iett av
avsnittet behandlas

betydelsen industrialisering och befolkningstillväxt i städer drivkrafter bakomav som-
konsumtionsmönster.

konsumtion, flera tecken markerar tillhörighet till klasser eller socialaett av som-
Konsumtionens betydelse för människor i urbana samhällen behandlas i dettagrupper.

perspektiv.
skillnader mellan generationer det gäller attityder till och miljö och dennär natur-

betydelse det har för konsumtionens inriktning.
välfardsexpansion, hushållens ekonomi och förändringar i konsumtion.-
spridningsprocesser och informationsteknologins roll i dessa sammanhang detnär-

gäller konsumtion och livssstil.

empiriskaDe resultat sig kring konsumtion direkt påverkarrörpresenterassom som
energiförbrukningen i samhället ioch sina konsekvenser har tydlig påverkan påsom en
klimat, nämligen bilen, bilismen och resandet. de allra flestaI fall kommer attityder
och beteenden hänger med bil, bilism resande användas isamt attsom samman

Fokus i analysen ligger i peka drivkrafter bakom konsumtionensattresonemangen.
utveckling. använda konsumtionssfärAtt exempel leder till analysen bliratten som
tydligare. skallMan emellertid inte tolka sådetta det inte existerar kunskapatt om

konsumtion inom sarnhällsforskningen. Så inte fallet. finnsDäremot detärannan
mycket forskning kring olika aspekter bil och bilsirn möjliga använda,är attav som
bygga vidare på och komplettera med tillgänglig statistik, vilket det särskiltgör

for analysens skull använda detta exempel. någraI enstaka fall kommergynnsamt att
konsumtion behandlas för förtydliga eller ytterligare underbyggaatt attannan

De empiriska analyserna bygger bearbetning skilda statistiskaresonemanget. av
material, uppgifter från statistiska databaser eller forskningsrapporter. Forskning som
behandlar individuella drivkrafter bakom konsumtion miljöpåverkanmed emellertidär
inte något forskningsfält varför de perspektiv och framförs härstort resonemang som

några betydelsefulla problemornrådet.infallsvinklar Kunskaps-representerar



individersmånga och ibland det miljöforskning kringluckoma gällernärär stora
helamiljöpåverkan, vilket redan inledningsvis påpekas.beteenden och förtjänar Iatt

förhållanden i den industrialiserade länder, oftastkapitel två behandlas världens
svenska och amerikanska förhållanden.

Det tredje kapitlet behandlar transnationell spridning ochkonsumtionsmönsterav
livsstilar. huvudsakliga gårspridningsriktningen behandlas behandlasDen som som
från industrialiserade tillländer utvecklingsländer. drivkrafter i sprid-Tre grupper av
ningsprocessema disponerar analysen nämligen

den urbana situationen,-
de demografiska förutsättningarna,-
de pedagogiska förebildema.-

Även i det tredje kapitlet empiriska möjligaste månkommer den analysen iatt
behandla konsumtion i föregående kapitel, bil, bilism ochdvstypsamma av som
resande.

sista, fjärde kapitlet kommer sammanfatta analysen samhälleligaDet att av
förutsättningar ochoch konsumtionsutveckling diskussion drivkraftergenom en av
motkrafter i konsumtionsutveckling.



KONSUMTIONSMÖNSTER I-VÄRLDENOCH2 LIVSSTILAR I

modernaMänniskors konsumtionsvanor företeelse förknippas oftast med densom
konsumtionensmänniskan i det industrialiserade samhället. Uppmärksamhet på

funktion klasstillhörighet har iidentitetsskapande handling och markörsom som en av
samhällen.sociologisk forskning emellertid sina i analyser förindustriellarötter av

Mycket forskning giltighet i därför nödvändigtdenna har dag. Detäven är attstorav
konsumtionbörja med dra det historiska perspektivet förhållandet mellanatt upp

perspektiv behandlasoch livsstil för förståelsen dagens konsumtionsmönster. dettaIav
betydelsen befolkningstillväxten i städerna under industrialiseringen, spridning avav
konsumtionsvanor generationer ioch livsstil mellan sociala skillnader mellangrupper,

ochkonsumtion och livsstil sambanden konsumtion, inkomstmellansamt
utvecklavälfärdsexpansion. Enskilda individer inte enbart sig själva sigkan av vare

ingår ieller ändra konsumtionsmönster. Varje individ i vilket samhälle studeraränman
komplex relationer med andra människor eller förmedlar kunskapett av grupper som

och värderingar skilda företeelser underlag för enskilda människors attityder,om som
beteende, handlingsmönster och hela livsstil.

2.1 Samhälle, individ handlingoch

enskilda individer. PåMänniskor i samhälle kan inte betraktas helt privata ochett som
många olika ingår varje människa i sociala relationer. relationerDessasätt nätett av
kan långvariga och intima inom familjen, släkten eller den ochnära vän-vara som
bekantsskapskretsen. sekundära gälla avgränsade aspekterkan ochDe vara mera av
värderingar, attityder och handlingar exempelvis de relationer har medsom man

förenings- organisationskamrater. förarbetskamrater, eller dessaDet gemensamma
relationer de går härleda till narrmgivna fysiska ingår allaDärutöverär att att personer.
människor i eller mindre relationer påverkar bådeantalstörreett mera anonyma som
attityder och handlingsmönster hos den enskilde. sådana relationer påverkasGenom

de värderingar, i samhälletmoden och trender aktuella vid olikaärman av som
tidpunkter figur 2.1. handlingar människa genomför påverkas således i mångaDe en
led de intryck och den kunskap förmedlas relationsnät hon ingårvia de Juav som

relationsnät,samstämrnighet uttrycks många nonnsändare i detta destostörre som av
sannolikheten den enskilda individens beteende sker i överenstämmelsestörre är att

med ellerde värderingar och beteenden betraktas önskvärda i samhälletsom som
ändras så överensstämmelsen ökar.att



Attityder
kunskapSamhälls- PersonligaSocialanormer Faktisk-

värderingar känslorvärderingar -
handlings- handlingoch -

beredskapvärdesystem

attityd ochsamhällsvärderingar, personliga värderingar,Förhållandet mellanFigur 2.1
handling Lindén 1994

motstridiga.Ofta dessaför många olika budskap.Människor emellertid ärutsätts
inteinformation och har tendensovilligtMänniskor under korstryck attmottar enny

beteendemönstret. Sådanagamla invandasitt beteende, behålla detändra utan snarare
samhälletexempel finns det i nmtgott oss.om

individuellt resande.Exempel: Bil, bilism och

i värderingenviktig komponentden industraliserade delen världen harI avav en
utveckling iall tekniskutveckling. Generellt harutveckling varit teknisk nästansett

enstakaframsteg.positivt och tecken på Isina inledande skeden betraktats någotsom
tillnegativa konsekvenser lettkämenergi, harfall, exempelvis det gällernär ensom

användningsområden. forskningenochförsiktig hållning till utvecklingstakt Imera
William Ogbummänniska ägnadeförhållandet samhälle teknik Fkring mellan - -

allmenadeutveckling i Ogbum 1957.uppmärksamhet bilismens USA Han att
samhälletikonsekvenser förstteknisk utveckling åtföljs negativa när manav som

påverka enskildaförsöker något demupplever dem negativa göra attgenomsom
tekniskaerbjudna tekniken.använda och utnyttja den Denmänniskors sätt att

teorin den kulturellainte ifrågasatt. den kändautvecklingen i sig blir i dessa faser I om
eftersläpning inträffarsin kulturelleftersläpningen formulerade han näratttes en av

På såden andra faktom.tidigare eller snabbaretvå samvarierande faktorer förändras än
1957. forstatidigare Ogbum Denblir passformen mellan faktorerna sämre änsätt

tekniskade båda faktorerna i denåstadkomma bättre passform mellanåtgärden blir att
människorssyftar påverkaåtgärderutvecklingen. kommerFörst attsomsenare

övergått frånnegativa konsekvensernain i bilden, oftast först debeteende attnär vara
inträffar.massproblem oftainträffar till blienstaka problem sällan att ettett somsom

ordentligt cementerade försökervanemässiga handlingar redanmänniskorsNär är man
kulturell påverkaneller sanktionerinformation, ändringar lagarmed av nonner, --

handlingsmönster, Ogbum.ändra menar



illustration in construction of highways for automobile traffic. TheAn the lag the
of culture in good adjustment in, when the automobile1910,two parts were say, was

slow and the highways roads with and bends whichcountrywere narrow curves over
had been laid hard surface. The automobile travelled speed and couldat not greata a
take the without much trouble and danger. essentially for localtums was
transportation. this firsttime the automobile, which called theBut went part,as on,
independent Variable underwent changes, particularly the engine, whichmany
developed speed capable for sixty, eighty miles hour, with brakes thatseventy, an

highways bendscould the relatively quickly. the with sharp didButstop car narrow
change did automobile. these roads the driver slowthe Onnot mustas soon as up or

have accidents. decade later building few broad highways withA or more a nowe are
sharp which will make the automobile vehicle for longdistance travel. Thecurves, a
old highways, the dependent variable, adapted the automobiles, thattonot new soare
there maladjustrnent between the highways and the automobile. The adjustment,a as
measured by better the highways. Since the adjusunentspeeds, was on new express

dependent of culture which calledmade by the variable, that adaptspart
adaptive culture Ogbum 1957.

tekniken ytterligare förbättras det inteutveckla starkare i skedeNär ärnästaatt motorer
längre möjligt enbart förbättra vägstandarden för undvika olyckor. Väg-att att
standarden blir mellankommande variabel, medan människors köra bilen blirsätt atten
den beroende Lindén 1994. Människors trafikkultur både det gällervariablen när

besked tillattityder och beteende blir mål för information och påverkan. Samhällets
enskilda innebar de bordemänniskor blev inte från början budskap attsom vara

kollektivarestriktiva med skaffa bil eller budskap använda redan befintligaatt attom
eller i ställetexempelvis järnväg båt. Budskapettransportsystem, attvarsom

exempelvis hastig-människor måste med information och tvångsåtgärder, som
hetsbegränsningar, trafikregler, bilbältesanvändning, vägskatter, trañkförbud läraetc.

undvikas. Förhållandet mellansig hantera den transporttekniken så olyckor kanattnya
människa, samhälle och bil exempel bland många på de dubbla budskapär ett
människor Samtidigt olika former restriktioner läggsför.är utsatta avsom
medborgarnas använda den bilen transportmedel förutsättersätt att egna som man

individuell nivå.planeringen samhället kan lösas påatt transportergenom av
förläggs lägen förutsätterArbetsplatser, stormarknader och servicecentra till ettsom

trafiksystem parkeringsytor, planskilda korsningar och flera körfiler.med stora

samhällsproblem följd teknisk utveckling,finns tendensDet att enen som av
ytterligare förbättraexempelvis bilen, leder till problemlösningen koncenteras påatt att

miljöanpassadeden gamla tekniken, exempelvis bättre katalysatorer,motorer,
med komplement minskar detillverkningsmaterial, och förse tekniken bilenatt som- -

exempelvis flera parkeringar,individuella olägenhetema trängsel, motorvägar,av
för detta hantera teknisksnabbfiler Lowe 1994. Det sättgröna attgemensamma

enskildautveckling sig teknikberoende, dvs ökar beroendetde för med ökatär att av
redan blivit väl etableradetransportlösningar och bilberoende. beteendeDet som

för söka andra lösningar på det individuellavanehandlingar förstärks och intresset att
transpoitbehovet minskar.



det beskrivitsbil och såkorstryck det gällerBudskapet skapar när transporter, somsom
regelnässigaanvända bilen, bara inombil, du fårexemplet behöveri Duär menovan,

Tämligen entydigt visar social-använda kollektivtrafik.och helst bör Dugränser
psykologisk forskning att

nå med budskap.korstryck svåramänniskor under är att nya-
ändring redan väl in-sällan tilluppfattas leder detbudskapnyttett avmeraom-

vanehandlingar.arbetade
gamla beteendet upplevsbudskap detkorstryck nås lättastindivider under omav nya-

lösningar erbjuds.till alternativaalltmera negativt och förslag

Konsumtion spridningsprocesseroch2.2

bör skallhandlingar hurantal ochAll konsumtion ett om manomges avav varor
be-dyrbar och personligtsocialt åtråvärd,sådan.använda Jusom meravaran
detföreställningar och handlingarfleratydelsefullt konsumtionsobjektet ärär,

hela handlingsnönsterkonsumtionsobjekt upphov tillBilomgivet gerav. som
använderexempelvis vilkaochförknippade med bil, resande transporter, resor man

transportbehcvföreställningartill debilen till. Bilens komfortnivå manomanpassas
denbetydelse bilen har förtill denstorlek och prestandahar. Bilens utseende, anpassas

konsumtionsobjeketarnbitionsnivå. Bilenfamiljenspersonliga identiteten eller gersom
lzvsstil.helhandlingsmönster kansammanhängandeupphov till hela utgöra ensom

kanexempelvis val tandkräm,mindre betydelse,konsumtionsobjekt harAndra avsom
exempelvishandlingsmönster,konsumtion ingå i helatillsammans med annan

livsstil. Livsstil innebärtill helinte upphovhälsobeteende, ettenensam gemen
dessaGrunden försammanhängande helhet.handlingar bildarkomplex enav som
i denoch synbaravärderingar och attityder uttryckfinns i individenshandlingsmönster

den Lindén 1994.konsumtion och de handlingar som omger

behov.individuellatillfredsställainte enbartKonsumtionens funktion är att
ellerteckenoch synbaraockså markeraKonsumtionen kan status-status vara

1922.Weber Enskiljer mellan klass ochgrupptillhörighet. WeberMax statusgrupp
materiella levnadsxillkor.individer medantalklass är sammansatt ett sammaav

konsumtionsamhälle. sin kanekonomisk position i GenomKlasser knutna tillär ett
samhälle bygger påiekonomiska konsumtionsförmåga. Statusklasser visa sin ett

yrkeskategorier. kan uttryckashänföra till Statusgår oftaauktoritet. Statusgrupper att
smak i valetkonsumtion. stil ochimmateriellbåde materiell och Det är avgenom

andra. Samtidigtfrån denskiljer denkonsumtion statusgruppen mansomenasom
verkarvisa statustillhörighetintressen kansin konsumtion och sina status-genom

former konsumtion. Statusgrupperandra i allatrendsättare för avgruppersomgrupper
och handlings-de värderingarkonsumtionsförmåga,visar inte bara sin ävenutan

dvsanvändas och kompletteras,konsumtionen sådan kanhurmönster somsom anger
i första hand markerasyfteinom klasser, däremot, harlivsstil. Konsumtion attsom

position.ekonomisk



Torstein Veblen har i flera visat konsumtionens funktionklassiska analysernumera
Vebleni samhället har funktionen skapa1899. Konsumtionen inom attgruppen

samhörighet och vi-känsla till andra samhällsgrupper.och samtidigt distans Imarkera
det förindustziella samhället sin samhällsposition framför allt iunderströk aristokratin
valet fritidskonsumtion, Kärmetecknande för industri-exempelvis jakter.av genom
samhället emellertid och kultur stigande lev-konsumtion bådeär att varor genomav
nadsnivå och och samhällsgmpper.andra individer Konsum-övertasanammas av
tionen upphov till moden sprids från den till denoch trenderger ena gruppensom
andra Bourdieu 19741984. har särskilt markerande ochDen konsumtion ensom
sammanhållande funktion konsumtion.blir betydelsefull denNäränmera annan
konsumtion förknippas med hos andra övergesöverstatus tassom av grupperen grupp
den och med konsumtion.ersättes annan

teorin konsumtion livsstil, Veblen, spridningen konsum-och menadeI attom av en
tionskultur pågår inom begränsad tidrymd, del långsiktiga for-en som en av mera
ändringsprocesser Veblen 1899. menade spridningen från samhällsgmppHan att en
till har spridningsriktning uppifrån i samhällshierarkin. detoch Ien arman en ner
feodala samhället, där möjligheten till kommersiell konsumtion begränsad,ytterstvar
hade fritidens nöjen betydelsefull funktion för ochvisa gemenskapatt samman-en
hållning inom samtidigt markera makt, i förhållande tilloch och distansstatusgruppen
andra exempel, möjligt ända fram till nutid,samhällsgrupper. följaEtt ärannat attsom

1700-taletpårökning. Bruket röka tillhörde överklassens, framför alltär mäxmens,att
spritts till allanjutningar. Bruket har därefter samhällsklasser och båda könen. I

framför alltrökamodern tid sluta skett bland välutbildade och ihar bruket att
samhällsgrupper.materiellt avseende resursstarka

vertikalakonsumtion och Veblensemellertid inte bara spridningsprocesserDet är
Även andrateorier sig för studera. kan intressanta analyseralämpar attatt grupper vara

ochkonsumtionsmönster livsstil.det detta sammanhang skallgäller spridning Inär av
analyseras närmaretIe typer av processer

inkomst,variablenvertikala spridningsprocesser efter-
kön,variabelnefterhorisontella spridningsprocesser-

variabelneftergenerationsbundna spridningsprocesser ålder.-
bil, bilism, resandespridningsprocesser handlaDe kommer allatre typerna attav om

och därmed anknutna beteenden.

lnkomstförhållanden bilismens utveck-2.2.1 Vertikala spridningsprocesser: och
ling

bilens problemBilens födelseår brukar tekniska lösningartill år då1885anges
Året därpå forseddes kon-presenterades Daimler och 1991.TengströmBenzav

använda den forstruktionen med gjorde det möjligt transporteratt aven vagn, som
Så småningomskilda slag. Drivmedel eller bensin.antingen elektricitet, ångavar

drivkraft.segrade den bensindrivna explosionsmotom som



hantverksmässigttillverkningsepok fram till tillverkades bilenUnder bilens första 1908
England.tillverkare i europeiska länder, Tyskland, Italien ochmycket antalett stortav

både i och bilinnehav.Under denna låg efter Europa biltillverkning Attepok USA
fannsbilismen först i har velat förklara med härutvecklades Europa tätareatt ettman

ytstandard, vilketoch Flerabättre 1991. hade hyggligTengströmvägnät vägarnaav
bland befolkningsexpansion industrialismenhänger med den i städernaannat samman
förde beroendemed sig i europeiska länder. Redan före bilens intåg hade blivit avman

bilenskunna både och människor till och från städerna. Underatt transportera varor
första utvecklingsepok den dock inte betydelsefull transportmedel. Bilenblev varsom
lyxkonsumtion fritidsnöje för åkturerfor välbärgad minoritet. användesDenen som
eller fritids-till och med i tävlingar. Torstein Veblens analysersportsom av
konsumtionens gäller bilensbetydelse för ekonomiskt resursstarka ävengrupper
introduktion i vilketför bredare allmänhet. Bilismen utvecklades USA,en senare

avståndhänger med den tiden och glesaresämre vägnät störresamtettsamman
kraftfullmellan på delar kontinenten. Bilen helt enkelt inte attorter stora nogav var

kunna förutsättningar fanns där.användas transportmedel med de somsom

BilensBiltillverkningens andra epok sträckte sig fyrtio år från till1908 1945.över nära
möjligheter utvecklades både förtransportmedel gjorde den varutransporterattsom

Fordoch införande löpande bandtillverkningGenom Henrypersontransporter. av av
målsättningen lågt pris för kundkrets.kunna tillverka många bilar tillatt ett storenvar

personbilar 1991.USA farms vid sekelskiftet bara några Tengström NästanI tusen
intåg ilika Massbilismens tid gjorde sittmånga fanns enbart i Sverige vid tid.samma

År farms miljon bilar, år hade siffran stigit till drygtUSA. halv 81910 1920nästan en
halka efter utvecklingenmiljoner. och i syrmerhet Sverige började iEuropa av

någon tids-massbilismen, vilken inträffade först efter andra världskriget med
minskade till och antaletförskjutning mellan länder tabell 2.1. Under krigsåren med

År fanns cirka miljoner bilar.bilar både i och i Sverige. iEuropa 1950 Europa 5

personbilar i och SverigeTabell Antalet USA 1900-1945.2.1 Europa
,

År SverigeUSA Europa varav

1.0001900 2.000 10.000ca ca ca
1920 8.000.000 300.000 6.000
1940 27000000 8.000.000 34.646

biltillverkningens tredje började europeiska biltillverkareUnder epok, 1945-1973, även
sig tillverkningsmetodema. Massbilismen itillägna de amerikanska Europaatt var

från miljonerinledd. Under perioden ökade antalet personbilar 1950 till50 220
år fram bilmodellermiljoner drygt tjugo Tengström 1991. skulleMan togsenare som

för allt fleraVolkswagen, billiga och möjliga köpa människor.folkbilar, attvaravara
presumptiva kundkretsen.befolkningsexpansion i städerna ökade denGenom en ny

både tjänste- fick dessutomStadsnäringama, och vamproduktionssektom, ut-en
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veckling med stigande löner. Stadsbefolkningen, i syrmerhet, fick röraattmera pengar
sig med. hushållsekonomiemaI ökade för konsumtion, vilken framför alltutrymmet
gick Äventill bättre boende och fritidskonsumtion. bilen hörde definitivt hit.Den egna
svenska biltillverkare, både Volvo och in förSAAB, gick linjen fram farniljebilar.att ta

Flera faktorer korn särskilt betydelsefulla förutsättningar för utvecklingatt vara av
massbilismen nämligen

redan befintligtett vägnät,-
redan påbörjad urbanisering med tämligen andel ibefolkningen bosattastoren en av-

tätorter,
ökande inkomster och relativt sjunkande priser bilar.sett-

På detta finns det fysiska förutsättningar ändra gammal transportstruktursätt tillatt en
Samtidigt finns presumptiv kundkrets samlad till tämligen väl avgränsadeen ny. en

geografiska sarmnanhang. Urbaniseringen hänger med industrialiseringen isamman
västvärlden. Både och tjänsteproduktion koncentrerades till urbanavaru- senare om-
råden. Med detta följde stadsbefolkningen fick både sin försörjning och konsumtionatt
baserad på renodlad penningekonomi. När hushållens inkomster stiger skapasen

för konsumtion. Utvecklingen bilismen och särskilt privatbilismen skerutrymme av
parallellt med förbättrade inkomster. Förutsättningarna för bilismen ökar om
förbättrade inkomster kommer andel andel hushållen tillgodo. Antaletstoren av
presumptiva konsumenter ökar. Med skulle finna i länderattsamma resonemang man
där inkomstutvecklingen varit för liten del befolkningen, så detgynnsam en av som
varit i de flesta östländer, f°ar för få presumptiva konsumenter med tillräcklig köpkraft
för utveckling massbilism skall bli möjlig.att av

Inkomstutveckling inkomstspridning betydelsefullaoch variabler förär andelen köpta
bilar. den vertikala spridningsprocessen innebärI detta ekonomiskt resursstarka bliratt
tidiga bilkonsumenter medan bilinnehavet under tämligen begränsad tidsperioden
sprider till inkomstskikt.sig andra Dessa blir trendsättare för bilismen iäven grupper

folkbilenVeblens mening. Produktionen gjorde denna möjlig. Fort-av process
farande skillnader bilkonsumtionfanns dock länge i mellan inkomstklasser kvar. Dessa
skillnader hade dock prestanda, storlekmed teknisk och mängden lyx-göraattmera
utrustning på bilen göra.att

Med dessa variabler i minnet skall personbilsinnehavet iutvecklingen Sverigeav ana-
lyseras under sjuttioårsperiod. andra spridningsprocesserSenare kommer deänen
vertikala analyseras behandlas sambanden mellan variablemaI exemplet inärmare.att
kvantitativa dvs personbilar.utveckling finnsmängden Däremot förtemrer, när-av
varande inga empiriska möjligheter skillnader i teknisk prestanda,analysera storlek,att
lyxutrustning eller andra kvaliteter relation till konsumentgmppensbilen i ekono-
miska resursstyrka eller sociala status.

Redan efter första världskriget farms omfattande i Sverige. tillFram år 1990vägnätett
har utanför ökat med femtio tabell 2.2.vägnätet En för-tätortema procent av
utsättningarna för bilismens utveckling, fanns redan, vägstandardenvägar, även om var
långt ifrån dagens standard. Den tidens heller gjorda för snabbabilar inte och långavar
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förvägstandarden tillnågorlunda få räcktebilarSå antaletlängetransporter. var
underi USAdensamma i Sverige denSituationenhygglig framkomlighet. varsomvar
redanförutsättningenbeskrivit den. andratiotalet, Ogbum Denså William var ensom

ökade stads-1800-taletsista decennierna påpågående Redan under deurbanisering.
tjugosekelskiftet bodde cirkaSverige. Vidoch tätortsbefolkningen i procent av

År tabell 2.2.andel ökat tillhade denna 44befolkningen i 1920 procenttätorter.
intensiva fas. Densin förstaden tiden just avslutatUrbaniseringsprocessen hade vid

förurbanisering ökade behovetandra förutsättningen, dvs transporterettavsomen
bådeinkomsterbefolkningensbåde fanns.och Däremotpersontransporter varvaru-

arbetslöshethöglågkonjunktur ochLånga periodersmå och osäkra tabell 2.2. av
stadsbefolkningenssärskiltutbrott ledde tillända fram till andra världskrigets att

l994b.utbredd LindénFattigdomsproblematikenförsörjningsläge besvärligt. varvar
såallmänhetför folk iinkomsterna börjar stigafram till 50-talet innandröjer ändaDet

ungefäri landet. Vidmedelinkomstemadet utslag i utvecklingenatt sammager av
År invånare.bilarfinns 1.000tidpunkt antalet bilar öka. 87börjar 1955att per

Ökningen världskriget.efter andrahållet tidenpersonbilar ligger helt ochantaletav
bilarkringkonstant 2personbilar i detmellankrigstiden låg andelenUnder närmaste

invånare tabell 2.2.1.000per

invånare,andel personbilarinkomstutveckling, 1000Tätortsutveckling,Tabell 2.2 per
utveckling och standard i Sverige.vägnätets

År AndeliAndel VägnätetInkomst Person-
belagdaenbartbilar kmtätortsbe-Index

%inv. landsvägfolkning 21 1000 vägytor

65.2764411920 .. 69.02545 11925 l
72.2032471930 2
82.8452491935 2
83.85157 l21940
88.9598591945 3 ..
90.409 636641950 4
91.23 7 987661955 6

1493.48173 15981960
2296.750231771965 13

98.050 2728381151970
97.412 3133683291975
97.614 5934745 83.11980
98.418 6837783.31985 63

7198.17342083.51001990

inflationseffekter.beaktandemedelinkomsten 1990Index beräknatl utan av
invånare.samhällen medräknas 2002 Som äntätort mera
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Fram till mitten sjuttiotalet mångfaldigades antalet personbilar till 336 1.000av per
Ökningeninvånare år tabell1975 2.2. antalet personbilar sammanfaller medav en

förbättring vägstandarden. Vid sjuttiotaletmitten har tredjedel vägnätetav av en av
belagda och med den förbättringen följde ocksåvägytor bredare vägbanor och tätning

Ävenkurvor. i Sverige anpassades till den ökande bilparken, iprecisvägnätetav som
USA, det sker flera decennieräven Ogbum 1957. längdVägnätetsom senare var
däremot i redan utbyggt till den längd det fortfarande har. Bilsamhället, medstort sett

bil hushåll, utvecklades under decennierdrygt två i Sverige. Sannolikt haren per
utvecklingen både varit lika snabb och lika intensiv i andra europeiska länder.
Skillnaderna ligger i tidpunktema för utvecklingen någotkanattsnarare vara
förskjutna. Särskilt gäller detta for utvecklingen i de forna östländema, där
inkomstutvecklingen varit sådan folk i allmänhet haft låga inkomster och småatt
möjligheter köpa bilar. Dessutom har den officiella politiken varit negativtatt egna
inställd till privatbilism och först under decennier tillåtit produktionsökningsenare en
inom personbilstillverkningen.

Biltillverkningens fjärde epok, dvs tiden efter 1973, kännetecknas i Sverige stigandeav
medelinkomster, dämpad urbaniseringstakt, avmattning i ökningen antalet bilarav per

invånare,1.000 kraftigt förbättrad vägstandard tabell 2.2. medBrottet denmen
tidigare utvecklingen, inte bara i Sverige i andra länder, hänger medävenutan samman
oljekrisen Redan1973. tidigare hade Ralph Nader 1965 riktat kritik mot
biltillverkarna och pekat både tekniska brister och de miljöfarliga bilavgasema.
Bilen karaktäriserade han tidsinställd bomb. Oljekrisen förde med sig attsom en
Naders kritik blev bättre hörd och tillsammans med oljekrisens verkningar blev detta
katalysatorer för utvecklingen bilsamhället fick trendbrott. Bilförsäljningenatt ettav
minskade. prognostiserade utvecklingenDen uteblev och ökningstakten långsammare.
Vidare blev nytillverkade bilar generellt mindre, lättare och försedda medsett ny
teknik både energisnål och säkrare olyckssynpunkt Tengströmsom var mera ur
1991. minskadeDen energianvändningen för privatbilismen uteblev emellertid. Olika
förklaringar till varför blev så skall behandlasdet i avsnitt Välfardsexpansion2.4 och
konsumtion.

Sammanfattningsvis kan konstatera utvecklingen privatbilismen och därmedattman av
energiförbrukningen för detta ändamål åtminstone två viktiga förutsättningarkräver
nämligen redan befintligt högrelativt urbaniseringsgrad.och Vidare kanett vägnät en

väsentliga mellankommande faktorer driver på utvecklingennotera treman som av
bilsarnhället nämligen positiv leder tillutvecklingen vägnätetatt rustasen somsyn

till standard underlättar bilen och inkomstutvecklingnyttjandet överupp en som enav
alla inkomstgrupper, vilket ökar skaran presumptiva konsumenter allt längre iner
samhällets inkomsthierarki på bilarsamtidigt hållssompriset Samtliga dessaner.
faktorer kännetecknar de i-världens länder där bilsarnhället utvecklats motav
massbilism.

2.2.2 Horisontella spridningsprocesser: kvinnanMannen, och bilen

Ända fram till tiden efter andra världskriget har bilen varit konsurn-mannens
tionsobjekt. Ogbum analyseradeNär bilismens såutveckling i detUSA praktisktär
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analyseras.beteendekonsumtion ochvärderingar,uteslutande männens somtaget
konsumtionochtrendermoden,spridningsprocesservertikalaVeblens analyser avav

analysenklassiskalyxkonsumtion. denoch lfritiddenbehandlar männensäven
detgeneralitetTeoriemasspridningsprocessen görhorisontellaförsaknades intresse

gällerdetspridningsprocesserhorisontellastudera näremellertid möjligt ävenatt
tillfrånskerspridningsprocesserlivssstil. Dessakonsumtion och annanengruppen

Spridnings-gällerdetsamhälleliga positionsig när status.befinner sammasom
beteendentransportanknutnabilanvändning ochbilinnehav,gällakan somprocessen

spridninggällaexempel kanAndrasamhälle.itill kvinnorförs från avmän ettöver
olikadetexempelvisSåetniska tarmellan attkonsumtionsmönster vet mangrupper.

bostads-siniförsvenskasnationelltolikamedlång tid för immigranter attursprung
boende-ochlandeti detBåde tiden1989.boendekonsumtion Lindénoch nya
svensktövertagandetfortroll for hurhemlandet spelar etterfarenheten från stor av
majori-fall fråndettagår ispridningsprocessenhorisontellagår.boendemönster Den
sinlivsstil kan iochkonsumtionImmigrantemas turminoritetsgruppen.tilltetsgruppen

hemlandet ochgamlai detlandsmäntillspridningsprocesshorisontelldel ivara en en
kapitel 3.sespridningsprocesstransnationellled iså utgörasätt ett en

spridningsprocesserhorisontellaexempletempiriskadetavsnitt skalldettaI
Årkvinnor. 1960bland ochtransportkonsumtionbil- ochhandla mänemellertid om

Statistiskpersonbiltillregistreradesvenskaalla ägare34,3 mänprocent ensomavvar
till41.5sammanboendeoch ägarealla gifta procentmänårsbok 1966. Av envar

därav 1.9personbilsägare,kvinnorSverigesårpersonbil. Samma 2.4 procent avvar
Även ensamståendeblandsammanboende kvinnorna.de gifta och varprocent av

och 3.1de ogiftaoch kvinnor 23.3 männenskillanden mellan procentmän stor. av
årFortfarande,personbilsägare.registreradede ogifta kvinnornaprocent somvarav

sammanboende,bilinnehavväsentligt lägreensamstående oavsettänhar1985, ett
Kvinnor1990.Vilhelmssoninte bilensamstående harallaUngefär hälftenålder. av

Äldre hushållskategorieri allautsträckningmindrebil i långtfortfarande män.har än
utsträckningmindrehar bil i än yngre.

bilkonsumtion enbartoch kvinnorsmellanskillnadenpåståkan inte mänsMan att
allabefolkningen, dvsHalvaregistrerad påbilhushållets endaberor äratt mannen.

presumptivbordekvinnorensamståendeallasynnerhet utgörakvinnor och i storen
hushålllikhet medihushållskategori har dessutombiltillverkama.kundkrets för Denna

decennier, fram-hushållsandel undersinensamstående ökatbestående män, senareav
äldsta.bland de allraochallt blandför unga

framåt figur 2.2. Sedanochfrånkraftigt 1960stigitförvärvsintensitet harKvinnors
inomochmellan 90förvärvsintensitet 85kvinnorssjuttiotalet ligger procentslutet av

år har för-i åldernkvinnor 55-64år.till Föråldersintervallet 25 54iåldersgruppsin
lägrecirka 20period, liggermotsvarande änunderstigit procentvärvsintensiteten men
bilismenutvecklingenoch sjuttiotaletsextio-Underkvinnorna. närför de avyngre

det gällerutvecklingenprognosmakamaförväntade närsnabbastgick attsom
tvåminst bilardäri USA,riktningskulle ibilinnehavhushållens persomsamma

förväntadesKvinnornastandard figur 3. övernågotblivit tahushåll hade av
alls så ikraftfullemellertid inteutveckling blevkonsumtionsmönster. Dennamännens
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Sverige. Oljekrisen bidragande tillorsak kraften i denna utveckling blevattvar en
vad förutspått figur avmattadeän 2.3. ökningen bilkonsumtionenDensvagare man av

i Sverige från mitten sjuttiotalet stod framför allt de hushåll för fortfarande inteav som
hade bil, dvs framför allt de mycket hushållen.egen unga

Forvlrvsarbonndo.miljoner
5

fSamtliga
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Mån

2 .-ä.-
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Figur Arbetsmarknaden2.2 Antalet1970-1990. förvärvsarbetande kvinnor och män.
Källa: Statistisk årsbok 1993.
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Figur Biltätheten2.3 i USA och Sverige efterkrigstiden.under Antalet personbilar per
hushåll.
Källa: Vilhelmsson 1990.
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Århushållen. 1985tvåbilsirmehav ifrån betydelsenhelt bortsedock intekanMan av
Andelen1990.hushållen två bilar Vilhehnssonsvenskadehade 20 procent av

alltFramförtillmellan åren 1985.med 1978 ärökadetvå bilar 3hushåll med procent
medan dettvå bilar,bam, harbåde med ochsammanboende,det utan somunga

under-utländskahushåll. Genomovanligt bland äldrefortfarande mycketär mera
tvåbilshushållet tillhörNederländerna,Storbritannien ochsökningar, i attvet mana

två för-grundoftahushållsinkomster,de har högahushållen, dvsde resursstarka av
oftaremedelålders ochochtillhör åldersgruppema ärvärvsarbetande, de ettyngre

bamhushåll Goodwin 1988.

och år.invånarekörkortutfärdats cirka 1.000år 25alltsedan 1960Sverige har detI per
tabell 2.3. Avutfärdade körkortochmellanår har legat 21 31Variationen mellan

Underfjärde.sextiotalet för knapptundersvarade kvinnornakörkortdessa vartnya
jfr. tabell 2.2i landetpersonbilsparkenutökningensjuttiotalet störstnär var somav

årenbefolkningenkörkort till 42sin andelökade kvinnorna procentnytagna avav
Kvinnors andelnågot.därefter dockdämpadesutvecklingenoch 1975. Den1970 av

årenoch de förstalåg åråttiotalet och 1990undersjönk tillkörkort 38 procentnytagna
tillhördekörkorttredjedvs cirkacirkanittiotalet 30 nytagetprocent, vart en

kvinna.

år.befolkningen 18körkortAndel utfärdade 1.000Tabell över2.3 avper

År kvinnor %Andel körkort varav

73 l1955
2424.21960
3130.81965
4225.61970
4224.41975
3824.01980
3828.01985
2922.61990

tendens ta överkvinnor harkonstateraSammanfattningsvis kan attatt sammaenman
under dehar ökatkörkortkvinnorAndelenbilvanor senastetarmän. somsom

personbilsinnehavetsjuttiotaletundergäller dettaåren. synnerhet närtrettiofem I
varje år tillhörkörkortandelenDärefter harexpanderade nytagnamest. som ensom

visserligenhushållen har inteitredje. Tvåbilsinnehavetstabiliserats vidkvinna vart
början sjuttiotalet. Detvidfannsförväntningarutvecklats efter de somavsom

kvinnorochmellanspridningsmönsterhorisontella äremellertid klart pekar män att
med bam och tvåsammanboendeblandframför allt ökattvåbilsinnehavet unga

förvärvsintensitet förökademedelålders kvinnornasförvärvsarbetande. ochDe unga
grad gäller detsärskilt högiförrörlighetsig behovmed män,av somsamma

samhället kommer ökatvåbilsinnehavet iskulle tydabarnfamiljer. Detta attatt
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högre förvärvsintensitet kvinnor har, bättre inkomster de har och längre under
familjecykeln har hemmaboende bam hushållet.i Sverige både denhar högstaman
nativiteten och högsta antalet bamkvinna för23 närvarande, vilket bör leda till en
förlängning perioden med hemmaboende bam i hushållet, med förlängd hög nivåav
hushållsmedlemmamas transportbehov.

2.2.3 Spridningsprocesser mellan generationer

Det biologiska faktum människor lever i samhälleatt under begränsad tidrymdett en
leder till social stratiñering i generationer. Den sociala grupptillhörigheten fårman

sin ålder tillskriven, dvs ingenär kan någonsin själv påverkagenom hamnar iatt man
generationsgrupp och inte i Den tyske sociologenen Karl Mannheim haren annan.

intresserat sig för generationemas funktion både konsumenter, stilbildare ochsom
trendsättare. Han jämför generationstillhörigheten med tillhöra social klassatt en
Mannheim 1928. Som människa blir lokaliserad till den sarnhällssituation ochman
omvärldssituation gäller för den generation tillhör. Gemensamt med sinasom man
generationskamrater har upplevelser tidsanda och formativaman av samma samma
händelser. Så Mannheim exempelvis den generationmenar att underväxtesom upp
första världskriget både har annorlunda världsuppfattning ochen en annan syn
levnadsnivå, välfärd och konsumtion de generationerän växtesom upp senare.

Mamrheim de formativa händelseratt upplevt under sina första tjugofemmenar man
levnadsår kommer stilbildande föratt värdera,sättet utveckla attityder till olikaattvara
företeelser, handlingsmönster och livsstil. Dessa kommer fungera jäm-att som
förelsetandard för hur händelser, handlingar och livsstil värderas i livet.även senare
Generationstillhörighet något gårär tillhörautöver åldersgrupp. Gene-som att en
rationer längre tidsepoker, medanomspänner åldersgrupper artificiellaär in-mera av
delningar, han Mannheim 1928. Efter de första tjugofem årenmenar påverkas
handlingsmönster och livsstil vilken fas livscykelni befinner sig, detmera av man men
innehåll dessa faser i olika falleravseenden något alltidman tillbakager sätt de
upplevelser har bakom sigman som ung.

I generationsanalys uppväxtförhållanden dagensochen boendeförhållanden blandav
de generationerna tjugotalister,tre trettiotalister och fyrtiotalister fann betydandeman
skillnader både i valet lägenhetsstorlek, upplåtelseforrn och hustyp inte bara iav det
boende dessa generationer har i dag i derasockså planer för sin boendesituationutan

pensionärer Lindén 1994b. Sambanden heltsom entydiga. Fyrtiotalistemavar är
välfärdens generation, vilka redan från fåttbarnsben uppleva expanderande hus-
hållsekonomi, ökat konsumtionsutrymme boendestandardoch hög tänkte sig ävenatt

framtida pensionärer behålla sitt ochsom rymliga boende. Tjugotalisemastora är
vid tidpunkt då Sverige fortfarande u-landuppvuxna i Europaen detett gälldenärvar

inkomster, social trygghet och bostadsstandard. Förbättrad levnadsnivå och ökande
välfärd fick de uppleva först efter andra världskriget de hade hushåll.när Deraseget
boendekarriär skiljer sig betydligt från fyrtiotalistemas. De har mindre lägenheter,
oftare hyresrättslägenheter och tendens till nedtrappning sina boendeambitioneren av

pensionärshushåll. Trettiotalistema mellangeneration,som utgör dock generellten som

lO- 14-1393
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boendeambitioner. Detjugotalistema i sinafyrtiotalistemaligger än unganärmaresett
generationernadeför hurmycket tydlig betydelsehändelser har treformativaårens en

boendesituationordna sinde tänkerboendesituation och hurnuvarandesinvärderar
livscykeln.faserunder avsenare

aspekternågragällergenerationer detmellanskillnadersammanhang skall närdettaI
Karlanvändergenerationsperspektiv. Omianalyserasbilismpå bil och ett man

varjebordesåför analysenutgångspunktgenerationsteoriMannheims nysom
varjeeftersomresandeochbilinnehavkörkortsimmehav,öka sittgeneration ny

idessutomkommerbilsamhället. De attnivåerskildaupplevtgeneration avungsom
långtgrundladedehandlingsmönsterbibehålla deutsträckning uppungasomsomstor

aren.1

vuxitharäldre,år ellerfemtiodvs devärldskriget,andra ärföreföttsDe nusomsom
hushållensvälsitueradedeBilenförunnatfå hushållbilen äga.attnär varvarupp
dedvsfram till 1960,världskrigetandraefterföttstransportmöjlighet. De nusomsom

föttslinda.i sin Debilsamhälletår, upplevtfemtio hartrettiofem ochmellan somär
harårtrettiofemochtjugomellandvs desjuttiotalet,sextio- och halva ärunder som nu

kanPå dettautveckling.kraftig sätt treunderbilsamhälletvuxit när varupp
utvecklingbilismensepoker ideidentifierasgenerationer sommotsvararsom

tabellavsnitt och 2.2.ipresenterades 2.2.1

finnerår,bland de 18-24 attkörkortsinnehavareandelenAnalyserar manunga,man
föddes 1955bland demdvsår 1980,låg 73körkortsinnehavareandelen procent som

tabellkörkorthade 76till 1967,föddasextiotalsgenerationen, 1960 procenttill I1962.
allrakörkort. Denhadetill 731972föddes 1965generation procentden2.4. I som

sannoliktvilketutvecklingen,från denavvikergenerationen antagnasenaste unga
inkomstutveckling dennavikandearbetslöshet ochökandemedhänger ungasamman

varjekanSamtidigtåttiotalet. attvid mitten noteraerfarageneration fått manav
ökarkörtkortsinnehavareandelenleder tillkörkortsinnehavareandelgenerations att

tabell 2.4.pensionärerblandocksåmedelåldersgruppenbara ikraftigt inte utan

åren 1985åldersgrupp 1980,respektiveinomkörkortsinnehavareAndelenTabell 2.4
och Procent.1990.

ÅrÅldersgrupp
199019851980

73767318-24
89866125-65
43352665-

förvärvatfärdighetautomatik.med Denverkar härGenerationseffekten som ungman
medvällivet, vilketåldersfas i överenstillmed sig stämmer genera-nästatar man
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tionsteorins förutsägelser. Tillväxten i bilinnehav i skilda generationer visar samma
Bilinnehavetmönster. ökar kraftigt bland medelålders Vilhelmsson 1990. De behåller

dessutom i allt utsträckningstörre sin bil gårde in i pensionsåldem, vilketnär för med
sig andelen pensionäreratt med bil ökar. Bland de sammanboendeunga unga
hushållen 25-44 år ligger bilinnehavet högt, 90 underöver åren till1978procent,
1985. Däremot minskar bilinnehavet bland de riktigt under period, vilketunga samma
sannolikt hänger med arbetslösheten bland under period.samman unga samma
Nedgången parallell medär minskningen andelen körkortinnehavare i denav
generationen.

Förutom skillnader mellan generationer kan skillnader i bilinnehaväven noteraman
hänger med faser i livscykeln Vilhelmssonsom 1990. Unga flyttarsamman som

ökar sina ekonomiska och behov ochsamman samtidigt ökar benägenhetenresurser att
skaffa bil. För de bamhushållen förstärks detta handlingsmönster. Bilinnehavetunga
minskar i hushåll splittras och blir ensamstående. Detsamma gäller bland de allrasom
äldsta hushållen. På detta kansätt faser i livscykeln påverkaräven behovetattman se

rörlighet och transportrnöjlighet utslag i bilinnehav.av som ger

Genom generationsanalysen kan emellertid konstatera varje generation iman att stor
utsträckning förblir sina konsumtionsvanor,trogen bilinnehavet, under många år av
livet. Unga generationer och deras konsumtionsinrikming kommer därför haatt
betydligt påverkan hur bilinnehavetstörre utvecklas i framtiden. Skulle det exempelvis
inte så det arbetsmarknaden och inkomstförhållandenaärattvara lett till lägresom
körkortsinnehav och bilinnehav bland de år 1990 värderingsförändringar iutanyngre
attityden till bil och bilism så kan misstänka bättre ekonomi för dessaatt inteman unga
leder till återhämming andelen bilinnehavare Äveni åldersgruppen.en inter-av
nationella undersökningar pekar emellertid i generella riktning de svenskasamma som
resultaten. Hushållets ekonomi tillsammans med hushållsstorlek har mycket stor
betydelse för bilinnehavet Goodwin 1988. Detta gäller alla åldersgrupper påoavsett
vilken nivå bilinnehavet ligger. konsumtionsmönsterDe varje generation har tenderar
de behålla under livscykeln, därför bliratt de generationemas handlingsmönsterunga

betydelsefullt för framtida utveckling än demera äldre generationerasen handlings-
i dessamönster avseenden.

2.3 Urbanismen och de demografiska förutsättningarna

I tidigare avsnitt harett befolkningstillväxten städeri behandlats viktigsom en
förutsättning, inte bara för bilismens utveckling, för tillkomsten modenutan ochav
trender bland visar sig i konsumtion livsstil.ochannat kansom Det på sin plats attvara
lite beskrivanärmare de egenskaper urbanismen denna funktion i samhället.som ger

En sociologins klassiker menade det finns två fundamentalaav skillnaderatt mellan
rurala och urbana samhällen båda handlar sociala relationer mellan människor.som om
1887. Det rurala samhället bygger gemenskapsrelationer släktskap ochsom
familjeband. Varje individ föds i relationsnät och socialtett etten grupp, samman-
hang. Eftersom antalet medborgare i småsamhälle i allmänhet litet dettaett är ger en
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Sommedborgare.auktoritet fördelad mellanmakt ochhuröverblick äröver grupper av
samhällshierarki. Fåexisterandenivå i redaninmedlem födsenskild en enman

platsindividensmarkerabehövs förexempelvis konsumtion,markörer, attextra genom
ochtraditionerförankrade iRelationer mellan människorsamhällsorganisationen.i är

känslor.

förförutsättningarnagrundläggandeförändrades deindustrialiseringenGenom
1887.Tönniesmenadei samhället,och relationermänniskors position

med sigfördetill städer ochproduktionenKoncentrationen tätorter enav
människormellanrelationernagrundläggandei städerna.befolkningstillväxt De

ochbehovs-utbytesrelationer baseradetillsläktsskapsrelationerförändrades från ett
byggamåsteoch positionsociala relationerMedborgarnasnyttotänkande.

blir medeloch livsstilKonsumtiongrupptillhörighet.prestationer och social ett att
tilltillhörighetgällergrupptillhörighet, antingen detsin socialainför andra markera

Befolk-eller modegrupper.ideologiska rörelserekonomiskyrkesgrupper, status,
massrörelser ochförförutsättningarsinastäderna skaparningstillväxten i egna

konsumism.

förutsättningargrundläggandekonsumtionproduktion och ökadfolk, ökadMycket är
trenderi moden ochFörändringarSimmel 1904. ärsamhällen,för urbana menar

såförMänniskormärmiskor.industri ochförutsättningar för bådeviktiga är utsatta
förändring,kontinuerligt behovtill skapabudskap syftarmånga olika attettatt avsom

viktigthan. bliralienerade, Detoch socialtbli både blaseegentligen borde attde menar
uppluckradeoch familjebandsläktskapsammanhang.socialt När ärförankrad i ettvara

del dessaorganisationer.och Enandraden funktionen över gruppertas avgrupperav
partier,politiskareligiösa rörelser,exempelvisorganiseradevaraktiga och välär som

ochtill sintillfälligaAndrafackföreningar.yrkessamrnanslutningar och naturär mera
ochfluktuationer i modenförlösligt Deibland mycket är utsattasammansatta. mera

byggdafritidsaktivitetkan hasocialatrender. Sådana vara uppgemensam,engrupper
deför demetc. GemensamtHells Angleshippies, yuppies, ärkring modetrender att

och livsstil.konsumtionförenade kringmindre uttalateller ärmer

tvångocksåvälja,för människorskapar frihetMångfalden budskap ett att taatt men
Medsammanhang.tillhörighet till någotidentitet ochmarkeraställning och

och upplevatill sigökad nyfikenhetökat intresse ochföljerurbanismen att taett nya
Många människor påökar.medidentifiera sigsaker. Behovet ettatt grupper

människor och behovetmellananonymitetenbåde ökargeografiskt områdebegränsat
innehållakommeri samhällettecken. Livetsynbaramarkera sin ställning attatt genom

allra innersta kärnaninom densfärennämligen, den privatasfarer för människorskilda
bekanta denoch ochinnehållergrannskapssfärenfamiljen, värmer, grarmarsomav

Lofland 1989.samhällslivövrigtsfären innehåller alltoffentliga som

förutsättning förviktigi städerbefolkningstillväxtenpåpekadesavsnittetI 2.2.1 som
det gälldesekelskiftet före USAlåg vidutveckling bilismen. närEuropaav

tämligeninom kortamånga städerStadsutveckling framför allt haattgenom
för utvecklingförutsättningurbanismengeografiska avstånd. Generellt kansett avsom

följandekonsumtionssamhälle sammanfattas enligtett
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många människor geografiskt koncentrerade,-
människors behov markera sin personlighet och sociala grupptillhörighet deav när-

sociala relationerna ökar,anonyma
mänsklig öppenhet och nyfikenhet intryck.nya-

Hur långt framskriden måste urbaniseringen för utvecklingen bilsamhälleatt ettvara av
skall inledas Finns det urbaniseringsgräns där trängsel och negativa upplevelseren av
trafik och bilism vänder bilinnehavet i negativ riktning dettaI sammanhang diskuteras
enbart bilinnehav i sin förlängning ökad energianvändning och miljöpåverkan.som ger

bådaDe konsekvenserna lämnas dock utanför analysen.senare

När bilismen utvecklades i Europas länder vid sekelskiftet låg urbaniseringsgraden
kring 30 dvs cirka tredjedel landets befolkning boddeprocent, i Förtätorter.en av
Sveriges del låg denna andel cirka 20 definierasTätort samhälle medprocent. som
minst invånare.200 Befolkningens storlek och spridning antal haröver tätorter en
betydelse i detta sammanhang. Förutom urbaniseringsgrad krävs det råder vissatt en
koncentration befolkningen till antal städer. Något tydligt mått den aspektenettav

urbaniseringsgrad kan inte Därtill krävs den ökande andel folk bor iav attanges. som
städer och har sin ekonomi baserad penningekonomi. måste finnasDet förut-en
sättningar för kunna delta marknaden. kanDet till ochatt med så attvara ur-
baniseringsgraden liten i folkrikt land,är koncentrerad till fåett mycket storamen
urbana områden, så det i exempelvis Thailand.ärsom

Tabell 2.5 Urbaniseringsgrad i Världsdelar och några de urbaniserade ländernamestav
i Europa, 1990.

Världsdelland Urbaniseringsgrad %

Afrika 29
Asien 3 l
Nordamerika 74
Latinamerika 70
Europa 74
Belgien 95
Spanien 91
Island 90
Tyskland 90
Nederländerna 89
Storbrittannien 87
Danmark 85
Malta 85
Sverige 83
.d. SovjeunionenF 66

Oceanien 71

Källa: Population Reference Bureau, 1991.
kapitelAnm. I 3.1 och diskuteras urbaniseringen i andra Världsdelar.presenteras
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Urbaniseringsgraden i många världsdelar ligger generellt högt, mellan och66 74sett
år tabell 2.5.1990 Enbart Afrika och Asienprocent ligger på mycket låg

urbaniseringsgrad, respektive29 31 Variationema mellan länder inomprocent.
världsdelar kan emellertid I Europa varierar urbaniseringsgraden mellanstor. 95vara
och 30 Belgien respektive Portugal.procent,

Förutom urbaniseringsgrad och koncentration befolkningen för flyttningar frånav
landsbygd till stad med sig andra egenskaper ändrar befolkningsstrukturen. Allsom
frivillig migration, både emigration och flyttning från landsbygd till stad, genomförs av
tämligen människor. Utflytmingsområdena f°ar ändrad befolknings-unga en
sammansättning med tonvikt på äldre. Städer och invandrarländer f°ar föryngringen av
sin befolkningssannnansättning. har betydelseDet för utvecklingen konsum-stor av
tionssamhället. föregåendeI avsnitt diskuterades skillnader mellan generationer och
bilinnehav. konstateradesDär människor, särskilt sammanboende hushållatt yngre
med eller bam, hade mycket högt bilinnehav och tenderarutan öka sitt bilinnehav.att
Bland äldre generationer ökade bilinnehavet behöll sina tidigareattgenom man
grundlagda och hade bilen kvar längre i åren. Däremot kunde intevanor upp man
konstatera expanderande bilinnehav bland äldre hushåll Vilhelmssonett 1990.
Samma förhållanden har kunnat konstatera det gäller konsumtion.närman annan
Yngre åldersgrupper generellt benägnaär öka sin konsumtion. Medsett attmera en
övervikt människor i städer skulle det få konsekvensen bilirmehavetav attyngre per
hushåll ligger högre i städer på landsbygd.än

mångaFör länder betraktas urbaniseringsprocessen i avslutad Whiteleggstort settsom
1993. Så det för många länder iär Europa ligger på 80över procentssom ur-
baniseringsgrad. Varje tillväxt städerna innebär befolkningen sprids alltatt överav

geografiska områden utglesningstörre bebyggelsen. Städerna blir i sinagenom av
periferier villastäder med låg befolkningstäthet. ställerDetta krav på hushållenstora att

Åkunna lösa sina transportbehov. andra sidan blir bebyggelsen på landsbygdenäven
utglesad och kräver småskaliga och oftast privata transportlösningar för kunna mötaatt
hushållens transportbehov. Urbaniseringsgraden har nått läge där både stads- ochett
landsbygdsbefolkning blir beroende bilen, samtidigtextremt befolk-av som
ningsunderlaget, urban befolkningskoncentration, glesastrots förut göraen att
kollektiva transportlösningar effektiva Lowe 1992. Den spontana migrationen till
städer skapar ofta denna problem, vilka kan mildras med förutseendetyp och striktav
planering både bebyggelse, verksamheters lokalisering och kommunikationsnät.av

2.4 Välfärdsexpansion och konsumtion

Under alla tider har människor haft behov förflytta sig inte bara till fotsett attav utan
med fordon de fötternaäven inte orkat ellernär avstånden varit för långa.när Påegna

hundratrettio år har har den dagliga förflyttningen med fordon ökat från 40 tillmeter
40.000 dvs tiotusenfaldigats tabell 2.6. ökademeter, Den genomsnittliga
transportsträckan har ökat under de femtio åren i takt bilsarnhälletsmedmest senaste
utveckling. Transporttekniken betyder mycket för den möjliga längden
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Transporttekniken betyder också förförflyttningen. mycket för tidsåtgången rör-
ochligheten. variablema tid, reslängd rörlighetens ändamål skall deMed senaste

decenniemas analyseras närmare.resvanor

imed fordonTabell befolkningens genomsnittliga reslängd dagDen2.6 vuxna per
Sverige. 1850 1980.-

Tidpunkt Reslängd i meter

1850 40
1870 200
1890 350
1910 900
1930 3.000
1960 20.000
1980 40.000

Källa: Vilhelmsson 1988.

hälften allamöjliga och förflytta sig personbilen forAv översätt att avresa svarar
Kollektivtrafiken inklusive flygunder dygn, tabell 2.7.53.7ett procent svararresor

Ävenför personbilen för dedet gäller genomsnittlig reslängd11 närprocent. svarar
Transportrådetslängsta den andelen reslängden under dygn.och största ettresorna av

landet sker med personbilbedömning cirka persontransportarbetet i80är procentatt av
rörlighet cirkaVilhelmsson Bilen varje i landet genomsnittlig1990. ger person en
för mil, vilketmil dygnet. Alla andra tillsammanstre typer transporterom av svarar en

år drivkrafterden genomsnittliga rörligheten dygn totalt Vilka1950.settmotsvarar per
rörlighetenligger bakom expansionen av

människors handlingsfrihet och geografiska räckvidd. Med bil förflyttarBilen har ökat
ledafortare med exempelvis cykel. Bilen borde tillsig gånger4 än enman

effektivisering hushållens resande innebär tid för andra ändamål.att man spararav som
möjligheterprincip har hushåll skaffar bil två renodlade använda bilen tillI attsom

dagliga aktiviteter och rutiner, Vilhelmsson 1990. alternativet innebärDet enamenar
tiden för andra sysslor.bibehåller oförändrad reslängd, vilket ökar andraDetatt man

alternativet restiden ökar reslängden.innebär bibehåller och Svenskaatt man
andra alternativet. ökar reslängdenundersökningar visar oftare väljer det Manatt man

inköpsställe ellerexempelvis byta arbetsplats, byta ändrabyta bostad,attgenom
tillfritidsvanor. övergår bundet beteendemönster geografisktMan från lokalt ettett

sin valfrihetflexibelt beteendemönster. Samtidigt har expanderat och sinaman
fritidssysselsätming,konsumtionsmöjligheter bostad, val valdet gäller valnär av avav

välfärdspotential.boendemiljö, eller val expanderat sinkonsumtion. harManav annan
gäller visar reslängden i kilometerUndersökningar amerikanska förhållanden attsom

och Lowe Fritids-på arbetsresor ökade med mellan åren 1990 1994.16 1969procent
ökade tid. Tendensennöjesresoma med underoch 137 är attprocent snararesamma
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ökningen måttlighar varit i Sverige i andra länder, vilket kan hängaänmera samman
med skillnader länder i milkostnadermellan för bilen, dvs kostnader för inköp,
underhåll, drivmedel, skatter och avgifter.

Tabell Befolkningens2.7 färdsätt år 198485. Genomsnittlig reslängd med respektive
fårdmedel fardsättets andel den totala reslängden och resfrekvensen. allasamt Avserav
inrikes utförda i åldersgruppen år.15-84resor av vuxna

Färdsätt Reslängd Resfrekvens
kmdygn andel% andel alla %av resor

Fots 0.8 1.9 23.0
Cykel 0.8 1.9 10.7
Personbil 1 27.5 65.9 53.7
Kollektivt 2 7.9 18.9 10.8
Flyg 2.4 5.8 0.2
Övrigt 2.2 5.5 1.5

Summa 41.7 100 100
l ellerFörare passagerare.
2 Avser buss och spårbunden trafik.
Källa: Vilhelmsson 1990.

Samma inriktning hushållens konsumtion har funnit vid införandetman av arman
effektiviserande eller tidsbesparande teknik. Så har exempelvis tvättmaskin i hushållet
inte inneburit använder mindre tid för förr. iMan stället oftare,att tvätt än tvättarman
har käder och många olika material kräver tvättseparering Hagberg 1987.mera som
Bättre isolering bostäder vid ombyggnader, effektivare och energisnålareav upp-
vännningsteknik, vilket i Sverige subventionerades förmånliga lån eftergenom
oljekrisen, ledde till samtidigt ökade bostadsytan bygga tillatt att extraman genom
bostadsyta. Energispareffekten uteblev hushållen i stället ökade sinattgenom
boendevälfárd med bostadsyta. Andra exempel pekar i riktningstörre talarsom samma
för effektivisering i tid eller används i motsvarande grad tillatt ökaattpengar
valfriheten höjaoch välfärden framför allt med konsumtion och aktiviteter liggersom

fritid Lowe 1994. Detta inte fenomensvenskt undersökningar frånär ett utan
andra länder ipekar riktning.samma

jämförOm mellan bilanvändare och icke bilanvändare finnerman resvanoma attman
båda kategorierna lika många dygn och använder lika mycket tidgör på sinaresor per

olika långt Vilhelmsson 1990. Bilresenärema ungefär dubbeltresor, men reser reser
så långt i kilometer dygn jämfört med icke bilanvändare. båda kategoriernaI detärper
de medelåldersoch har längsta restiden och vilket med deresvägen, stämmerunga som

skillnaderanalyser i bilinnehav och rörlighet diskuterats i tidigare avsnitt.om som
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fritidsresomaärendetyper finnerfördelningrörlighetensUndersöker attmanman
restidandelandelen reslängd och den högstaandelenden störstastörsta resor,svarar

försjuk- och hälsovård,dvs inköp,serviceresor,ochArbetsresortabell 2.8. svarar
andeldockutsträckning. Arbetsresori likaresfrekvensen störretarstor avresten av

år 56användes 1990serviceresoma. USAanspråk Irestiden iochreslängden än
tillochtill arbetsresor 12till fritidsresor,reslängden 32 procentprocentprocent av

andeli Sverige,riktninghar störreserviceresor. Resvanoma avmen ensomsamma
fritidsresor.liggerlängdresomas

ifritidservice ocharbete,på ärendetypemafördelningTabell Rörlighetens2.8
Sverige 198485.

Ärendetyp RestidReslängdResfrekvens
andelandel %%andel %resor

28.833.1Arbete 23.6
18.014.2Service 25.4
53.252.7Fritid 51.0

100.0100.0Summa % 100.0
VilhelmssonKälla: 1990.

planering det arbetsresomasamhälleligmedvetandet och ii det allmännaBåde är som
omfattning,rörlighetensdet gällerbör ändrasvadföreställningarna närstyr om som

fjärdedelfor knappArbetsresomapåverkbarhet.drivkrafter och av res-ensvarar
påresandet liggerandellängd. Långttredjedelfrekvensen och större avav resomasen

vid kon-skeri samhället. Dedock synligaresande. Arbetsresomafritidens är mera
omfattningimål och dåkoncentreradetill geografiskttidpunkter,centrerade stor

miljöpåverkan ochkoncentreradträngsel,skaparArbetsresomaLindén 1994.
kontroll.hålla dem under Enmotiveratvilket detkoncentrerade olycksrisker, gör att

vilkafritidensresfrekvens gällerokontrollerbarmycketbetydligt ochstörre resor,mera
planering. Möjligenochsamhälleliga beslututsträckning kani begränsadbara styras av

ökar antingenför resandetkostnadenresandefrekvenserskönja lägrekan närman
hushållsekonomi.försämradellerbilanvändningenkostnader förhögre genomgenom

bensin-bilanvändningen,gicklågkonjunkturenden mättVid senaste genom
det gälleroch vilkaVilkaförbrukning, i landet närrestypertransportertyper avner.

dock oklart.drabbadepersonbilsresenärer det är

dockförändradebilar och ärkan dra analysen transportmönsterslutsatsEn avman av
medkonsumtion,slageffektivitetsvinster ersättstidsvinster och ett axmanatt av

fördelarna har påoch behov.till fritidens Deofta hörkonsumtion vunnavanorsom
både tidsvinsterförändrarvilkaandra handlingsmönster,tidtämligen kort ersatts av

generellt drag förtycksnollsummespel.effektivitetsvinster till Dettaoch ettett vara
välfärdsexpansionochvalfrihethushåll väljerkonsumtion. Individer ochmånga slag av

sparbeting.individuella och kollektivabådeföre
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2.5 Information, teknologi och konsumtion

Information och spridning kunskap spelar roll för både skapa ochstor ändraav att
beteendemönster i samhälle. Den uråldrigaett metoden information det taladeatt ärge
ordet förmedlat och emellan. Den personliga kommunikationenman man utrymmeger
för frågor, ifrågasättanden och tillrättalägganden och leder till väl grundade åsikter
attityder eller handlingar. Informationsspridning detta slag har emellertid begränsadav
räckvidd och ineffektivär metod vill nå många människor meden om man samma
budskap. Inom beteendevetenskaper och kommunikationsforskning har informations-
spridning och deras effektivitet varit föremål för forskning i decennier McQuail
1987. dettaI sammanhang kan bara några få mycket generella principer infonna-om
tionsfönnedling behandlas.

l allmänhet har funnit reklam, information ochatt upplysningskampanjer,man
åtminstone kort sikt har varit tämligen ineffektiva för åstadkomma attityd- elleratt
beteendeförändringar. Andra styrmedel, exempelvis lagar, avgifter haretc,normer,
åtminstone på kort sikt visat sig effektiva. Man skall då hålla i minnetvara mera att

oftast varit efter ändra attityder ellerute beteendenman att varit komplexa ellersom
väl inarbetade. Ju enklare och avgränsade effekter attitydobjekt har och denettmera
beteendeförändring föreslår har, desto lättare det få förändringär till ståndman att en
Ajzen, Fishbein 1980. Det enklare fåär männsikor byta tvättmedelatt slutaatt än att

Ävenanvända bilen till arbetet. båda handlingarna kan väl inarbetadeom vara
handlingsmönster så har tvättmedelsbeteendet mindre effekter andra beteenden i
vardagslivet sluta använda bilen.än att

Information, reklam eller upplysningskampanjer kan däremot effektiva förvara mera
förstärka beteendenatt redan finns eller beteenden delsom storsom en av

befolkningen redan har. Det med andra ordär teoretiskt enklare få människorsett att
använda och skaffa bilatt få dem avstå.än Individenatt angelägenatt är att tamera

information med denemot kunskapstämmer och de attityder redan har.som Inomman
attitydkomplexet har individen sökasträvan samstärnmighet mellan kunskap,atten
känslor och handlingsberedskap, dvs balans i attitydkomplexet Lindén 1994. Man
måste skilja mellan handlingsberedskap, dvs det individen sig viljasäger göra, ärsom

del attityden och det individen sedan faktiskt genomför.en Skillnadenav mellan åsikt
och faktisk handling innebär oftast har ambitioner vadatt större sedanän blirman som
genomfört. Skillnaden mellan ord och handling vid komplexaär attitydobjekt,störst
exempelvis sänka hastigheten för minska skadeverkningar på miljön,att och mindre
vid enklare attitydobjekt, exempelvis tomglas och burkar Lindénreturnera 1994.

måsteDet finnas mottaglighet för information hos den publik vill nå.en Denman
mottagligheten kan bestå i redan har erfarenhet och intresseatt för den frågaman
informationen gäller. Positiva erfarenheter och positivt intresse ökar mottagligheten för

infonnation. kanDet emellertid så har negativamera erfarenheteratt mottagarenvara
bil, bilism och bilköande. Också negativa erfarenheter kan ökaav mottagligheten för

Syftet då finnaär ytterligareargument. informationatt stärkernya den negativasom
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Även finnadenna målsättningenbilism. i situationenbil ochtillinställningen är att en
attitydkomplexetoch handlingsberedskap ikunskap, känslabalanspunkt mellan

kring fenomenoförenlig informationförena ochestinger 1957. FörF argument ettatt
såförändra definitionen fenomenetsig olikaanvändakan individen attsätt att avav

ochuppnås attitydens komponenterkan inomkortsiktig balansåtminstone
isändarebeteendet Lindén 1994. Omöverensstämmelse med det man somegna

innehållaså bör informationenefter ändrasådana sammanhang är attute resvanor
såmålgrupp välmåste med andra ord känna sintill andrakonkreta förslag Manressätt.

ochresbehovtransportförslagen faktisktalternativade mottagarensatt passar
information ochbättre passform mellanomvärldssituation. större ärJu mottagare

leder tilleventuelltochsarmolikheten budskapet uppmärksammas, övervägsatt
beteendeförändring Ajzen, Fishbein 1980.

påståviktigt. Generellt kanmedium använder för budskapetDet är attsett manman
bilderiformulerasoftast effektiv. Budskappersonlig information är mest som

muntligellergenerellt det tryckta ordetuppmärksammas och änsett,noteras mera,
genomsnittmänniskor i 80intåg i hemmen användermassinformation. Efter TV:ns

tidningsläsning,tid tagits frånTV-tittande. all denna harminuter dygn för Nästanper
harUnder 90-taletHöjer, Nowak 1990.radiolyssnande och mellanmänskliga samtal

reklam.underhållning och Dettill med bådevideon kommit till komplement TVsom
oftamediamässigt vinnerbåde innehållsmässigt ochlättkonsumerade budskapet mest

effektivitetenemellertid hålla i minnetMcQuail skalluppmärksamhet 1987. Man att
kvalificeradmed hurinfonnationspridare hängerhos mediumett sammansom

välutbildadochvänder sig till. bättre kunskapJu mottagaremottagare enmeraman
skallför det överhuvudtagetkvalificerat budskap behövsdestoär att upp-mera

välväl förankrad attityd ellermål ändrabudskapet harmärksammas. Om attsom en
förslag tillsamhället tydligareomfattas många iinarbetade handlingsmönster som av

måste finnas med i budskapet.alternativ och deras konsekvenser

kunskap. Måletkomplexsyftar till skona miljön byggerMånga handlingar attsom
beteendemönster. Ofta kanvanehandlingar tillväl inarbetadeofta ändra nyttär ettatt

ändrade beteende.själv avläsa effekten sittenskilda individen inte hellerden av
tiden och förutsättaligga långt fram ibeteendeförändringen kanEffekterna attav

Lösningenbåda delama.sitt beteende ellermånga människor ändrar
Individen föredrarGärling 1993.uttryckas fyra dilemmanmiljöproblemen kan som

kortsiktiga effekterIndividen föredrarbeteende,före kostnaderna ettnyttan av
framför globaltavläsa effekterna lokaltlångsiktiga, Individen föredrarframför att

framför kollektiv fyraföredrar Dessaborta, Individemaoch långt 4: nytta.nyttaegen
tidsperspektivetscost-benefit dilemma,sammanfattaspunkter skulle kunna som

socialt dilemma.dilemma, rumsligt dilemma och

trendsättareI-världens länder2.5 som

konsumtionbakom ochdiskussionen drivkrafterkapitel hardettaI om
i-världens länder medikoncentrerad till förhållandenvaritkonsumtionsmönster en

inklusivevästländer USA. DetSverige och andra industrialiseradetyngdpunkt
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empiriska materialet i analyserna har gällt bilen, bilismen utveckling ochsamt
förändring Syftet med välja detta empiriska exempel hängerattav resvanor. samman
med diskussionen i första hand här bör handla beteendeatt och konsumtion iom som
sin förlängning ökar energiförbrukningen och därmed tydlig klimatpåverkan. Iger en
de empiriska analyserna har ofta långt tidsperspektiv behandlats, nämligen tidenett
från bilismens tidiga år fram till dagens bilsamhälle. Det longitudinella perspektivet är

särskild betydelse och syftar till öka förståelsen för drivkrafter och motkrafter iav att
utvecklingsperspektiv. Med kunskapett i-världen kan analyseraom man senare

förutsättningar, drivkrafter och motkrafter i nio-länder och u-länder. teoretiskaDe
instrument referensram föranvänts analyserna har hämtats frånsom som sam-
hällsvetenskaplig och i syrmerhet sociologisk och socialpsykologisk teori. Perspektivet
har varit förstå hur individuella handlingar och livsstilaratt har samband med
samhälleliga förutsättningar och processer.

Sammanfattningsvis kan konstatera människor i samhälle ofta foratt ärettman utsatta
korstryck, dvs motstridiga budskap vad önskvärt beteende. detNär gällerärom som
bilen skulle förenklat kunna uttrycka det så Människor fostras till inseattman att att
de behöver bil de får använda bilen, bara inom degärna lagar ochen gränsermen-
regler föreskriver helst bör inte använda bilen alls kollektivtrafik i ställettaman- -
Socialpsykologisk forskning visar tämligen entydigt människor under korstryckatt är
svåra nå med budskap. Om de uppfattar budskapetatt leder det sällan tillnya mera
ändring väl inarbetade attityder och Människor under korstryck nås lättastav vanor. av

budskap det gamla beteendet upplevs alltmera negativt och budskapetnya om ger
förslag till alternativa lösningar.nya

allaI samhällen har konsumtionsvanor sina spridningsvägar och spridningsprocesser.
Tre sådana spridningsprocessertyper vertikala, horisontella ochär mellanav
generationer. I avsnittet vertikala Spridningsprocesser det gäller bil och bilismnärom
behandlades spridningen mellan sociala klasser och Härstatusgmpper.grupper som
kan konstatera ekonomiskt resursstarka i samhälle ofta fungerarattman ettgrupper

förebilder och trendsättare sin konsumtion och sin livsstil för andrasom genom
Spridningsprocesser uppifrån och i samhällshierarkin med andra 0rdgrupper. ärner

vanliga. fleraJu människor kan delta på marknaden, dvs har inkomster därsom
för konsumtion ökar, snabbareutrymmet har bilismen utvecklats. Både inkomstnivå

och inkomstspridning viktiga komponenter.är Dessutom visar de flesta undersökningar
gäller bil och bilism utvecklingen massbilism kräveratt någrasom ävenav

grundläggande samhälleliga förutsättningar, nämligen redan befintligtett vägnät som
sedan kan och viss urbaniseringsgrad, dvsrustas tämligen andelupp en storen
människor bosatta i städer.

Även horisontella spridningsprocesser väsentliga i spridningen konsum-är av
tionsmönster. analysenI behandlades relationerna mellan kvinnan och bilen.mannen,

kan konstateraMan i hushållet oftast registreradatt till bilen.är ägaremannen som
finnerDäremot i hushåll med två förvärvsarbetande haratt bådeman yngre

körkortsinnehavet och tillgången till två bilar ökat, allmänt vikande expansiontrots av
bilinnehavet. Tvåbilshushållet betydligt vanligare blandär sanunanboendeyngre
hushåll bland äldre hushåll. Kvinnors förvärvsverksamhetän betydligt högre iär även
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hushållsstorlekekonomi,hushålletsdet såkan tolkaManåldersgruppema. attde yngre
förutseSamtidigt kantvåbilsinnehavet. attroll förspelartransportbehovoch manstor

därandrafinnsöka. Detkommerhushållstyperi dessa äventvåbilsinnehvet att grupper
Sådanastuderaintressantakan närmare.spridningsprocesserhorisontella attvara

ochkonsumtionmajoritetsbefolkningensmellanförhållandetexempelvisgällergrupper
exempelviskonsumtionsområden,Även från andraresultatfinns dethärimmigranters.

utbredda.spridningsprocesserhorisontella ärvisarbostadskonsumtion, attsom
livsstil,ochkonsumtionförebilder ii sinIrnmigrantgrupper kommer utgöraäven tur att

nivådennaförekommerSannolikthemländer.respektiveför landsmän i en
livsstil.konsumtion ochbådespridningtransnationellbetydande av

generationer.mellanspridninghandlarspridningsprocessertredjeDen typen omav
igrundläggslivsstilochbeteendenattityder,värderingar,konstaterakanHär attman

deintegrerade inomväldessa såtjugofemårsâldem finns attår. iRedan personenunga
mångaPålivet.och levaför individensjämförelsestandard restensätt attutgör avvara

konsumtionsvanor,mellanskillnaderbetydandekonsumtionsornråden kan noteraman
gällerexempelvis detgenerationer,innehåll mellan närnivå ochkonsumtionens
siginte förväntakanbil och Man attskillander gällerboende. Dessa även transporter.

åldrandeblandförändrasöka ellerkommerellerbilinnehav transportmönster att
åldrandealltflerakommerförsta bil.skaffar sin Däremotalltfleramänniskor attgenom

Påutvecklatdebil- ochframtiden behålla deimänniskor transportvanor som unga.att
bilar denandelgeneration ha närmaståldrande änvarjedetta kommer störreattsätt ny

detmedani åldersgrupperna,underifrånfyllsKonsumtionsmönstretföregående.
bland demutökaskonsumtionsmönsteranledningfinnsdäremot. inte att somatt anta

gamla.ellerhalvgamlaredan är

individers ochbådeförutsättning förviktigurbaniseringsgradUrbanisering och är en
andelhurUrbaniseringsgradenkonsumtionsökning.hushålls stor avanger

geografisktmänniskormångakoncentrationstäder.bor i En ettbefolkningen avsom
ochinformationsändaförförutsättningarnaområde ökar attbegränsat utatt som

grundläggandeindivid harVarjelivssstilar.ochmånga olika ettindivid möta vanor
nivå ochkonsumtionensBådeandra.grupptillhörighet införsignalera sinbehov attav

miljö leverurbanfolkrikfunktioner. Juinnehåll dessaharkonsumtionens manmera
markera sinbehovetvilket ökarindividen i attdesto är avmassan,anonymmera

urbaniseringsgradså höginteländer haridentitet. Mångaochgrupptillhörighet
städerantalför begränsatbefolkningtillräckligt storanationellt ettattstorsett, men

konsumtionsförhållanden hos denfinnakanländer dennafinns. I typ sammamanav
urbaniseringsgrad. Däremothögmed nationellti länderbefolkningenurbana settsom

betydligt mellanoftainriktningnivå ochkonsumtionens störremellanskillnadernaär
urbaniserade länder.generelltlandsbygdsbefolkning iochstadsbefolkning än sett

förutsättningarna.demografiskadeurbanisering gälleraspektYtterligare en
debakgrundlandsbygdens. Motallmänhetbefolkning iStädemas änär avyngre

påståkanvisatspridningsprocessemaoch vertikalahorisontella attresultat de man
ocksåskara konsumenterbara harområden inte utanurbaniserade större enyngreen

exempelviskonsumtion,utvidga sintendenstydlig attharbefolkning att genomsom en
bil.grad hai högre



29

Med bilen har möjligheten förflytta sig ökat. Valfrihetenatt i resmål har ökat.
Samtidigt har möjligheten tidsvinstergöra ökat. Forskningatt från många olika
konsumtionsområden visar emellertid både enskilda individer och hushållatt har en
tendens intjänad i tid,ersätta elleratt nytta resväg med konsumtion.pengar annan
Den utökade konsumtionspotentialen det gäller biltransporternär används till ökaatt

exempelvis bytaresvägen, bostad, eller öka mängden andra exempelvistransporter,
fritidsresoma. Fritiden står för hälften antaletöver reslängden och restiden.av resor,
Arbetsresoma för cirka hälften så mycket. Ofta inriktar sig i miljöförbättrandeman
åtgärder just på arbetsresoma den boven i detta drama, vilket barastorasom är sant om

vill komma koncentrerad trafik till väl identifierbara mål vidman mycket avgränsade
tider på dygnet.

Den sista aspekten i avsnittet har behandlat betydelsen information, budskapetsav
utformning och teknikens betydelse för påverka och ändra inidividers attityderatt och
beteenden. All socialpsykologisk forskning och kommunikationsforskning visar att

egenskaper ochmottagarens omvärldssituation liksom utformningen budskapet ochav
valet medium viktiga komponenterär i sammanhanget. Generelltav kansett man
emellertid lättkonsumerade budskap,notera oftast bilden,att massbilden, hargärna

chansenstörsta uppmärksammas. Om det bildmässigaatt budskapet dessutom omges
for uppskattade förebildermottagaren ökar effektiviteten hos budskapet.av
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KONSUMTIONSMÖNSTER OCHAVSPRIDNINGTRANSNATIONELL3
LIVSSTIL

länderu-världenskonsumtion iochförutsättningarfokuskapitel kommerdettaI vara
bil, bilismmedforskningsamhällsvetenskapligindustrialiserade länder.och nyligen

och analyserasredovisaskunnatdetforskningsobjekt,och sätttransporter somsom
empiriskautsträckning. Dettillnärmelsevisifinns intekapitel,föregåendei samma

har denHärmånga brister.lidanödvändighetmeddärförkommermaterialet att av
nåmöjligavaritbilism ochmaterial kring attspriddastatistik och de transporter som

uppläggningochstrukturkommermaterialet.möjliga Däremotblivit det enda samma
i-landsanalysenanvändes idrivkrafteroch attförutsättningarkringanalysen somav

tillämpas.

och länderVärldsdelariurbana situtationendenanalysmedKapitlet inleds aven
förutsättningarna.demografiskabehandlas deavsnittetandradetutanför i-världen. l

sistaekonomi. Dethushållensvälfärdsexpansion ochbehandlaravsnittettredjeDet
ochkonsumtionförebildema förpedagogiskabehandlar deavsnittetanalyserande

informationsförmedlingen.roll iteknologins

situationenDen urbana3.1

i-världens länderiutvecklingen bilsamhälleförförutsättningaranalysen ettI avav
länderi-världensMångabetydelse.urbaniseringsgradenvisade sig stor avavvara

hartill städernaInflyttningenurbaniseringsprocessen. mattatsslutetbefinner sig i avav
påmått hurbaraUrbaniseringsgraden i sig inteländer helt planat är ettfleraoch i ut.

indirektstäder,ibosatti land ävenbefolkningen utanandel är enettstor somav
omfattas jord-längreintebefolkningenandelhurindikator på avstor somav

grad själv-mindreellerekonomi, vilken innehållerbrukarsamhällets större aven
hänvisadehållethelt ochländeriwärldensStadsbefolkningen i nästanhushållning. är

gällermarknad. Detta ävenrollenpenningekonorni ochtill konsument u-ensomen
grad.varierandeochstadsbefolkning, i mindreländemas änom

analysen deiintresseurbaniseringsgradenemellertid inte bara ärDet är avsom av
gradhögrei u-länder. Idrivkrafter änkonsumtionens ännuförutsättningarna förurbana

land lågbetydelsefull. medEttstorleki-världens länder befolkningensgällerdet ärnär
mycketeller flerahavälmycketbefolkningurbaniseringsgrad och kan storastor en

i-länder. Lands-iutveckladlikalivsstillivsfonn ochurbanismensstäder där är som
vilarförsörjningssystemmedunderutvecklad,mycketkan däremotbygden ett somvara

undantagsvis,ekonomi.informell Baraoch bytesekonomi,självhushållning dvspå
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Tabell3.1Befolkningochurbaniseringsgradi Världsdelaroch urvalländer.1991ett
Regionland Befolkning Urbaniseringsgrad BNP capitaperntilj. % USD

Afrika 677.0 29 610nordafrika 146.0 43 1,100-Algeriet 26.0 48 2,170Egypten 54.5 45 530Libyien 4.4 70 5,410Sudan 25.9 20 420vastafrika 211 21- 330Gambia 0.9 22 230Liberia 2.7 44 450Nigeria 122.5 16 250østafrika 204.0 19 230-Etiopien 53.2 12 120Kenya 25.2 22 380Rwanda 7.5 7 310Somalia 7.7 35 170Tanzania 26.9 20 120Zambia 8.4 47 390mellerstaAfrika 70.0 38- 490Angola 8.5 26 620Kongo 2.3 41 930södraAfrika 46.0 58 2,310-Asien 3,l55.0 31 1.580Asien-vastra 134.0 61 2,840Irak 17.1 73 -Israel 4.9 90 9,750Libanon 3.4 80 -Turkiet 58.5 60 1,360södraAsien l,206.0 26 330-Bangladesh 116.6 14 180Indien 859.2 27 350Pakistan 117.5 28 370södraAsien 445.0 29- -Indonesien 181 31 490Thailand 58.8 18 1,170Vietnam 67.6 20 -Asienöstra l,369.0 34 2,720-Kina 1,151.3 26 360Japan 123.8 77 23,730
Nordamerika 280.0 74 20,900Latinamerika 451.0 70 1,990Centralamerika 116.0 64 1,760-CostaRica 3.1 45 1,790Mexico 85.7 71 1,990Nicaragua 3.9 57 830Karibien 34.0 58- -sydamerika 302.0 74 2,080-Argentina 32,7 86 2,160Chile 13 84 1,770Colombia 33.6 681 1,190Uruguay l 89 2,620
Europa 502.0 74 12.920USSR 292.0 66 -Oceanien 27.0 71 11,280Australien 17.5 85 14,440NyaZeeland 3,5 84 11,800
Salomonöarna 0.3 9 570

I tabellenAnm. redovisasVärldsdelarochregioner länder.urval Urvaletländersamtett inomregionenrepresenterarfolkrikaländermedhögellerlagurbaniseringsgradochellerBNP capita.perKalla:PopulationReferenceBureau1991.
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slag. Motdettavästvärlden finna exempel länderiPortugal, kanexempelvis avman
urbaniseringsgradbefolkningens storlek ochdata bådebakgrund kommer attdenna om

variabler i analysen.betydelsefullavara

Världsdelar,icapitaurbaniseringsgrad ochfolkmängd, BNPtabellI 3.1 presenteras per
konstaterakanländer inom regionerna.och urval Manregioner inom Världsdelar attett
folkmängdenurbaniseringsgraden och den högstahar den lägstaAfrika och Asien både

Världsdelarsamtligaockså inomemellertid ärbland världsdelama. kanMan notera att
använder BNPavseenden. Omi dessa bådavariationema mellan länder perstor man

Afrikafinnerutvecklingsnivålandsekonomiskt måttcapita attettett mansom
Även variationemaavseendei dettavärldsdelama.ligger i särklass lägst bland är

Även länder kanurvaltabellenVärldsdelarmellan länder inom presenterar ettstor. om
harlandurbaniseringsgradtill högreemellertid konstatera tendens ettattenman

situationen,från denemellertid undantagfinnshögre ligger capita.desto BNP Detper
mellansambandnågra entydigafinnakan inteexempelvis Nicaragua. Däremot man
länderbådecapita, dvsurbaniseringsgrad och BNPi land,befolkningens storlek ett per

variablema.båda övrigapå deligga högt eller lågtliten folkmängd kanmed ochstor
länder finnervärldens allavariabler förförhållandet mellan dessaUndersöker treman

utvecklade länder,mindregånger i världensfyrabefolkningen störreär näraattman
jämfört medcapita USD 73ochubaniseringsgraden BNP 75034 procentprocent per

länder tabell 3.2.i världens utveckladerespektive USD16,990 mera

ochcapita i världensurbaniseringsgradFolkmängd, och BNPTabell 3.2 merper
utvecklade länder.mindre

capitaUrbaniseringsgraBefolkning BNPLänder per
USDmilj. %

16,990utvecklade 1,219 73Mera
750utvecklade 4,165 34Mindre

3,760länder 5,384 43Samtliga

Källa: Population Reference Bureau 1991.

i Afrika.dominerande omfattningalldelesiVärldens mindre utvecklade länder ligger
landLatinamerika något enstakaikommer länderDärefter Asien, mindre antal samtett

snabb ochländermindre utveckladei Oceanien. Urbaniseringsprocessen äri
kategori världens tiovilkenjämför iomfattande. dettaindikatorOm man som en

och nic-ländemasu-ländemasfinnerstäder låg och idag1950, 1980största attman
respektive år tabellforbland de tiostäder ökar och i-världens städer minskar största

finns med blandfortfarandede i-landsstäder3.3. kan konstateraMan även att som
rangordningsskalan. Denpåallt längrevärldens tio städer stadigt gliderstörsta ner

kunnavästvärldenår iurbaniseringsprocess sträckt sig 150 ut attöver sersom
u-världens länder.genomföras tredjedel den tiden iaven
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Tabell Världens3.3 tio städer fördelade i-länder,största nio-länder och u-länder
åren 1950, 1980, 1990.

ÅrKategori 1950 1980 1990

I-länder 7 3 3
Nic-länder l 4 3
U-länder 2 3 4

Källa: Lowe 1992.

Sammanfattningsvis kan konstatera urbaniseringsprocessen iattman ärstort sett
avslutad i västvärlden. Alltsedan femtiotalet har urbaniseringsprocessen däremot varit
kraftig i u-länder. Många de länder redan då hade omfattande inflyttning tillav som en
städerna återfinns i dag bland de länder betraktas utvecklade eller såsom som mera
kallade nio-länder. Processen emellertid densammaär i mindre utvecklade länder.även
Urbaniseringsprocessen har visserligen kommit igång visar så längeännusenare, men

drag den de nuvarande nja-länderna befinner sig mittupp samma Ensom
betydelsefull skillnad förtjänar dock särskilt påpekas. Antalet människoratt som
kommer flytta till städerna många gångeratt är vad det någonsinstörre varit.än De u-
länder genomgår denna urbaniseringsprocess hör till de allra folkrikastesom nu
delarna världen. Enligt FN gjorda beräkningar inomav av attmenar man en
femtioårsperiod bor 75 världens befolkning i städer, vilketprocent kan jämförasav
med dagens 43 konsumtionsperspektivI kan därförprocent. ett konstatera attman
mängden potentiella konsumenter kommer mångfaldigas, vilket underlagatt förger en
mycket varumarknad.stor

3.2 De demografiska förutsättningarna

I analysen de demografiska förutsättningarna för konsumtionens utvecklingav i
världens länder kunde konstateras människor flyttar från landsbygd tillatt städersom
eller emigrerar från sitt land genomsnittligtär den befolkning väljeränyngre attsom

kvar. Detta generelltstarma förär all migrationett mönster frivillig, dvs inteärsom
påtvingadär exempelvis krig. Precis dessa kännetecken har migrationengenom i

Sverige och alla Ävenvästvärldens länder haft. i nic-ländema har konstateratman
detsamma. Det finns inga särskilda skäl rnigrationsmönstret skulle bliatt anta att
annorlunda i u-världens länder. Snarare skulle kunna peka på migrationenattman
skulle kunna mycket intensiv och omfattande i vissa u-länder, särskilt ländervara mera

tämligen regelbundet för missväxt och svältkatastrofer.utsättssom

Några ytterligare skillnader mellan de demografiska förutsättningarna i i-länder och u-
länder förtjänar analyseras. U-världens länder,att dvs länder med låg urbani-
seringsgrad och låg BNP capita oftare länder med höga födelsetal,är hög späd-per
bamsdödlighet och snabb befolkningstillväxt. Sambanden mellan dessa variabler är
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användsställeti dataanlysen. Iländer inteenskildavarförtämligen hög, presenteras
tabell 3.2ianvändesländerutvecklademindreochindelning i somsommersamma

diskussionen.analyserandeförunderlag den

länder 1991.utvecklademindreochbeskrivningDemografiskTabell 3.4 meraav

Befolkn.FörväntadSpäd-forTidDödlighetBefolkning FödelsetalLänder
ålderlivslängdbefolkn- bams-1.000milj. 1.000 perper

-1565+dödl.dubblering

211274137 1491,219 14utveckl.Mera
364627533930utveckl. 4,165Mindre
336656840927Samtliga länder 5,384

Reference 1991.Population BureauKälla:

mindreoch debåde deländer,mellanskillnaderpåpekaInledningsvis bör att meraman
Omvariablema.presenteradeenstaka detämligenutvecklade, kan manstora avvara

konstaterakangjortsindelning här attutifrån densituationendiskuterardock mansom
dödlighet, femfodelsetal,dubbelt så högaländerna harutvecklademindrede samma

ochlivslängdförväntad äncirka år kortarespädbamsdödlighet, 10gånger så hög mer
tabellländerutveckladefolkmängdendubbleringstidsnabbsågångerfyra mersomav

folkökningendetföreställningenfåkunna ärbakgrund skulle attdenna3.4. Mot man
potential konsumenterframtiden för skapafaktorn i störreviktigasteden attär ensom

föremellertid barakanländer. Folkökningeni dessakonsumtionökadoch ensvara
i simu-gjordaberäkningarkonsumtionsökning visarframtidensmindre del av

konsum-ställetvisar imodellernaResultatenHolm 1994. attleringsmodeller av
finnsmåttlig. Detfolkökningen störremycketblir ärnärtionsökningen större mera

detillgodo såhushållenvilken kommerexpansion,ekonomisk attävenförutrymme
ochenergianvändningökadså tilloch bidrakonsumtion sättöka sinkan

klimatpåverkan.

minskamålsättningenförnegativt attdetkan tolkas såresultatDessa äratt
familje-skilda slagsamtidigtcapitaenergianvändingen avatt genomper

utgångspunkt iMedskaffa färre barn.u-ländemasplaneringsåtgärder få kvinnor att
spridningochinfonnationGenomforskning denna bildenkan avnyanseras.annan

i vissafertilitetsmönstrenkonstaterapreventivmedelsteknik kanmodern att u-man
nedgång ikonstaterakunnatharIndienhåller förändras.länder I enatt man

använderKishor 1994. I Kenyaandrairegionerfödelsetalen högre i vissa änärsom
tidigarepreventivmedelsteknink änmodernutsträckningi mycketkvinnor större nu

ökar.barnenmellantidsintervallensigmedhar fört1994.Mburugu DettaEgerö, att
modernaperiod. Denfertilakvinnasunderfärre barnfinns förDet utrymme en

arbetsfoitjänstocharbetekvinnorsmedhängerifamiljeplaneringen Kenya attsamman
sambanddirektfinnsförsörjning. Härför familjensbetydelsfull ettblivit alltmerahar

familjemasundersökning sätt attoch försörjning. Iinkomstarbete,mellan omen
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diskutera familjeplanering och framtid farm många familjer frivilligt planerarattman
för färre bam för kunna barnen bättreatt utgångslägeett det gäller utbildningge när
och arbete Das Gupta 1994. Föräldrarna förväntar sig barnens inkomster ochatt
konsumtionsmöjligheter också skall falla tillbaka föräldrarna. Den starka
familjesammanhållningen påbjuder barnen sörja för föräldrarnas väl ochatt Färreve.
bam med bättre arbeten och bättre inkomster bidrar inte bara till öka barnensatt
välfärd och konsurntionsmöjlighet föräldrarnas situation.ävenutan Farniljeplanering
blir samtidigt planering för välfärd och konsumtion.en

Färre bam, tillsammans med modern hälsovård, ökar överlevnadschansema och
minskar Ävenspädbamsdödligheten. födelsetalen minskar så kommer initialtom sett
inte folkökningen plana bamFärreatt överlevnadsmöjligheterut. större ochger ett
längre liv. delEn folkökningen kommer hänga med ökande medel-av att samman
livslängd, vilket innebär många år framöver kommeratt andelen människor iu-unga
världens länder betydligt mycket högre i i-världen tabellän 3.4.vara

Sammanfattningsvis kan konstatera u-världens länder kommer haatt ochman storen
förhållandevis befolkning. Modern preventivmedelstelcnik och färre barnung kommer

föra med sig bättre hälsolägeatt och överlevnadschanser, vilket ökande befolkningger
allt andel åldrandestörre befolkning.genom bakgrundMoten vad vetav om

bilinnehav, och i i-länder kan förutsetransporter andelen potentiella konsumenteratt
kommer öka kraftigt i u-länderna, vilketatt föregående avsnitt visade. Dessa potentiella
konsumenter kommer dessutom bestå mycket andelatt människor,storav en unga
vilka kommer höja sin konsumtionsnivåatt och dessutom behålla sina km-
sumtionsvanor de åldras.när Sannolikheten är med urbanismensstor att man
utveckling och de demografiska förutsättningarna i ålderstruktur kommer kumaatt
förvänta kraftigt ökat bilinnehav blandett människor och ökat bilinnehavettunga
bland åldrande generationer i framtiden, dvs det kunnat konstaterasmönster ii-som
världens länder. Med kunskap förändringar i transportefterfrågan och förändringom av
transportstmkturen alltmera personbilstransporter imot några Asiens nic-länder ochav
u-länder denna utvecklingvet redanatt Hansenman är 1994.väg Man lar
beräknat fram till år 2000 kommeratt ökningen andelen personbilar ligga höga iav
den industrialiserade västvärlden, inklusive USA. Därefter kommer ökningen av
bilinnehavet i forna tredjeÖsteuropa, plats kommer nic-ländema och därefter u-länder Pemberton 1988. Dessa länder kommer få ökning bilinnehavetstörreatt en av
först efter år 2000. Med den raskare urbaniseringstakt och demografiska förändring
nic-länder och u-länder genomgår jämfört med västvärlden kan våga påstå ittman
ökningen det samlade bilinnehavet i världens länder kommerav mycket snabbtatt

3.3 De pedagogiska törebilderna

Under denna rubrik skall skilda förebilder behandlas.tre typer Den första handarav
välfärdsexpansion och i-länder trendsättare.om Den andra handlar utvecklirgsom om

och sättet utvecklingsnivå.mätaatt Den tredje aspekten handlar massmediaom scm
informationsförrnedlare.
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därmedoch ochreslängdrestid,insparadländer visadesi-världensanalysenI attav
tillanvändesbesparingartill dessaleddereskostnaderminskandesammanhängande att

tendenstransporttid.bibehållen Denna atttillresefrekvens ochreslängd ochökaatt
finnskonsumtionen ävenmedi tid ellerökade att trappaersätts upppengarresurser

Steinvisarboki dennaplatsPåkonsumtionssektorerinom andra än transporter. annan
ochmellanförhållandenmedhängerefterfråganökadhur resurserHansen samman

efterfråganvisat sig ärAsien har deti merainkomster. Han att resorattmenar
vid högreelastiskreseefterfråganochinkomsnivån ärlägrepriselastisk är mera

priselasticiteterlågaochinkomstelasticiteterhögaKombinationeninkomstnivåer. av
prishöjningarkraftigamycketskall tilldetvisarbensinefterfråganför exempelvis att

forenergiförbrukningvolymeffektendärmedefterfrågan ochför dämpaatt
gällerundersökning,Även generalisera dennainte kan somtransporter. manom

itendensertänkbarauppfattning ävendockdenu-ländertill allaAsien, u-omenger
mycketfinnsu-ländernic- ochdet i stordet såtolkaskulle kunnaländer. Man att en

iuppoffringarandratillbereddapotentiella konsumenter är storasomgrupp
transportefterfrågan.nivåsinoch med ökaeller tillbibehållaförkonsumtion att

periodersituationer. IparallellaerfarenheterdrakanländerFrån i-världens avavman
sinminskanågothushållenSverige, tenderarexempelvis attlågkonjunktur, i
förtidkortareundersin bilundantagsvis avregistreraochreslängdsinresfrekvens, en

bilensäljaalternativet ärradikaladrivmedel. Detför attkostnader meraatt spara
kangällerdetvälfardsnivå,uppnådd transporter,emellertid sällsynt. En när man

medvälbeteendefrån.avstå Detta överensheltinte stämmernågotminska men
finns1994. Detområden Lindénflerasocialpsykologisk forskningfrånresultat

nåttvälu-länder deochmärmsikor i nic- näranledningvälgrundadingen att enatt anta
detfrån den. Snararefrån avståbestämma sig ärskullekonsumtionsnivåviss privat att

förhindraskulleeventuelltde motkraftersökaintressantfalli så att sommera
Sådanakonsumtionsnivå gällerdet mot-privat när transporter.utvecklingen enav

exempelvisplanering,värdeingar, politiskkulturellai attförankradekankrafter avvara
ochskatte-ellerbekostnad privatakollektiva transportertransporter enavgynna

prispolitik.

beskrivaochhandlarförebilder mäta ettaspekten pedagogiska attandraDen omav
Nationellaförebilder.makroaspektutvecklingsnivå.lands Detta representerar aven

utvecklingsoptimistisk välutifrånhar hittills konstrueratsutvecklingstal synen
uttryckasmått kanSådanaindustriländer.västvärldensförankrad i pappers-som

sjukvårdsplatser 1000förbrukning capita, läkartäthet 1000 per-perpersoner,per per
capita,BNP1000vägkilometerbilar perpersoner,tusen perper personer,soner,

visstvälfärdsnivånpotentielladen ettmått uttryckermedelinkomst, Dessaetc.
helafördeladvälfärdenhur övermåttet inget ärland.område i Däremot sägerett om

likavältilltillgånglikaallasMåtten beskrivabefolkning. kanlandets somresursen
skymundanofta iaspekt kommerfåtal.till förriklig tillgång Dennaett senareresursen

välfärds-för dessarangordnas i välfärdsligan. nänmarenländer Dennär gemensamma
eller konsum-konsumtionspotentialantingenbeskriverutvecklingsmått deoch är att

bra värdenvärdenhögavärdering ärunderliggandebyggertionsnivå. attDe omen
tecken underutveckling.värdenlågaoch är
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Måtten mål innehåller därför betydande mått ideologisk indoktrinering,ettsom av somhittills uteslutande haft riktningen från i-länder till u-länder. Om granskarnärmareman
måtten miljö- och klimatperspektiv uttryckerett vissa målen egentligenur av en
information på viss uppnådd nivå direkt hot miljön.är gällerDettasom etten mot
exempelvis måttet bilar 1000 också sådant måttettper personer, men som
pappersförbnikning capita. Målbilden behöver förändras for inte i högreper att ännu
grad det budskap utveckling i-världen förmedlar till andra länder.vara Denom som
behöver beskriva nationella förhållanden, också sambanden mellan länder samtmen
mellan och u-värld. Det råvara i land, förädlas itas ut land,ettsom ettsom annat
konsumeras och blir i ytterligare andra länder. Resursuttag, produktion, kon-sopor
sumtion och sluthantering i många sammanhang företeelserär går nationellaöversom

Degränser. i världsekonomisktär King 1990.ett systemprocesser

Diskussionen grön BNP, spridningsmått och kretsloppsmått underom ärsom
utveckling bygger på grundläggande värdering traditionella välfärdsmått,änen annan
nämligen och välfärdsutvecklingatt inte lineärresursuttag och oändlig seär
exempelvis 1994.Bergström Varje välfärdsuttag kräver restriktioner och återbruk.
Naturekonomin bygger andra förutsättningar penningekonomin. Båda dessaän
måste förenas. Med tanke den potentiellla konsumtionskraften iatt de länder som

inte kommitännu till i-ländemas välfärdsnivå det väsentligt dessaärupp att
trendsättande mått utvecklas snabbt. kommerDet ändå tid för dem bliatt ta att
accepterade och fungerande förebilder och transfonnerade till nationell politik isom
enskilda länder. dåFörst kan de fungera i politiska styrsystem.

Den tredje aspekten pedagogiska förebilder handlar dels massmediaav om som
informationsförmedlare och dels teknikexport trendsättare. I analysenom som av
infonnation, teknologi och konsumtion konstaterades det svårare ändraatt är att

ochvärderingar förebilder förstärka dem. Vidareän kunde konstaterasatt valetatt av
medium för infonnationsspridning viktigt för nåär potentiella konsumenter.att
Budskapets utfonnning, det talade budskapet, det tryckta ordet eller bilden, ingår i

awägningssituation valet medium. Budskap med bildersamma har generelltsom av
möjlighet nåstörresett skara McQuailatt större 1987. Förmedlasmottagareen

budskapet dessutom medium kanett mångagenom tas spriddaemotsom mottagareav
geografiskaöver områden ökar effektiviteten.stora Ju lägre kunskaps- och in-

formationsnivå har destomottagaren sannolikhetenstörre är att mottagaren
uppmärksammar budskapet, det ochöverväger agrerar.

Man kan välgrundat påstå nic- och u-världens medborgare haratt lägre utbildnings-en
och inforrnationsnivå i-världens medborgare.än Skillnader i nivåer mellan länder kan
visserligen liksom skillnader mellan befolkningsgrupperstora, inomvara enskilda
länder. För nå den skaranatt dock bildenstora detärmottagare effektivamest
informationsinsmunentet. Västvärlden har omfattande teknisk hegemoni ien
infonnationsflödet i världen. Detta gäller film,TV, radio, tidningar och böcker. Vissa
nic- och u-länder, exempelvis Indien, Kina, vissa arabländer, har omfattandeegen
filmproduktion. Trots det har del de medierade budskapenstor i dessaävenen av
länder sitt i andra länder, precis det i Sverige det gällerär bådeursprung filmnärsom
och TV. Västvärldens möjligheter sprida sina värdeingar, konsumtionsmönsteratt och
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sprid-förmedlas i dessaEffekten förebilderbetydande.livsstilar deär somav
via den konsumtionindirektkan huvudsakligenningsprocesser mäta varor,avman

tillsigslutaInduktivt kanbefolkning har.nationellt, landsvilka tillverkasinte ett man
slag.skildaöverförda budskapfrånförebilderna har hämtatsinformationen ochatt av

andraiidentiñerbarablir lättoch trenderVästvärldens konsumtionsmönster, moden
länders konsumtionsmönster.urbana

Även överklassensMångaroll.Överförd information spelarpersonligt stor aven
västvärldendrivsutbildningimedlemmar utbildats i västländer ellerhar somsom av

Överklassens ilivsstil harkonsumtion och störrei hemlandet.mission eller bistånd
i sinkonsumtion blirvälutbildade elitenseller mindre grad influerats Den turväst.av

landsmänförebild föreftersträvansvärdfungerarförebild landsmän.för Den som
ivisadeforskningVeblensvertikala spridningsprocessertypgenom samma av

västvärldenskan2.2.1. Genomindustrialismens västländer se processersamma
befolkningen.lokalaförebilder for denideal och bliförmedlagästarbetare i u-länder
fåeffektiv förpersonliga påverkanpåverkningsmedel denSom mottagarenattmestär

ochförebild harhandling. Ideal ochbudskap i ettoch ettöver ettatt ta ta namnupp
sultanenoch Omstår förvad ledarna och elitendet väsentligtansikte. Därför gör.är

förståförblir det svårtAbu Dabioch döttrarhar attsöner trettonarton mangemene
bam.skaffa sig färrevarför skallman

hosÄven livsstilaroch ändratrendsättarekan fungerateknikexport somren
byggdeIndienbilen.handlar inte minst Iteknikexportbefolkningen. Sådan om

fortfarande producerarochbilindustri där produceradeengelsmännen enmanenupp
teknik-inhemska Ambassadör. Närmed detMorris,variantindisk namnetav

länmade engelsmännenmed inhemsk personaloch fungeradeklaruppbyggnaden var
medteknisk utrustning,fortfarande medproduceras bilarIndienindustriema. Iöver

harefterkrigsdesign. Teknikenavgasrening och engelskbensinslukande utanmotorer
människor kör bilarinhemska villkor, mängderutvecklas ärkunnatinte utan somav

Även i fornafrånlångt miljönormer iligger dagensteknikmed väst.utrustade som
Fiat underteknikexport femtiotaletsrullarstod förFiatöstländer där namnetsamma

Även finna teknikexportexempel påområden kan liknandeinom andraLada. somman
Teknik-mottagarlandet.livsstil iochkonsumtionsmönsterkunsumtion,förändrat
medinternationella arbetetnackdel för detemellertid uteblivit tillutvecklingen har att

miljöanpassade nivåerkonsumtionen tillåtminstone vända den miljöpåverkande mera
alternativ.och

förebilder kan handlapedagogiskaSammanfattningsvis kan konstatera attatt omman
transnationell spridning helapå makronivåföra informationöver avgenom

välfärdsexpansion, ellerexempelvis i-världenslivsstilar,konsumtionsmönster och
välfardsmått.exempelvis På denspridning mätning utvecklingoch genomgenom av

eller bistånd, hatekniköverföring,också direktnationella nivån kan exportsom
individuella nivånkonsumtion. På denochfrån västländer livsstilspridningseffekter av

effekter kaninformationskälla,effektivmassmediala hegemonii-världensutgör varsen
Ävenandra länder.frånkonsumtionefterfrågan elleriavläsas av varorvaror

från till u-världtrendsättningenroll ispelar väsentliginformationpersonlig en
gästarbetare blivästvärldensöverklassen ellerutbildning attgenomavgenom
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trendsättare. inhemska elitenDen blir sedan förebilder för sina landsmän i vertikala
spridningsprocesser.

3.4 U-världens konsumtionsförutsättningar

De transnationella spridningsprocessema konsumtion och livsstil sker påbådeav
makronivå, dvs nationell nivå och rnikronivå, dvs mellanmänsklig nivå. bådaI slagen

spridningsprocesser måste det finnas både samhälleliga förutsättningar ochav en
potentiell budskap. I detta kapitel har spridningenmottagaregrupp av nya av
västvärldens konsumtionsmönster och livsstil varit i fokus för analysen, även om
omvända naturligvis också förekommer.processer

Urbaniseringsprocessen i period kraftfull utvecklingär i de flesta nic-länder.en av
Även i mindre utvecklade länder pågår urbaniseringsprocess, sannolikt kommeren som
öka i under kommande decennier. betydandetempo En andel urban befolkning är en av
förutsättningarna för utvecklingen konsumtionssamhälle. Många människorettav
boende på geografiskt begränsad viktig förutsättning.är En urban befolkningytaen en
lever i penningekonomi. Människor har möjlighet konsumenteren att vara en
marknad. Nic-länder och u-länder har pågående urbaniseringsprocess i något skildaen
utvecklingsfaser. Många länderna tillhör dessutom världens folkrika, vilketmest görav

urbaniseringen kommer föraatt med sig mycket antal människoratt att ett stort
kommer bli stadsbor. Mängden potentiella konsumenteratt kommer mångfaldigas.att

Alla flyttningar genomförs i utsträckning människor.störst Unga har högreav unga en
konsumtionsnivå äldre. Dessa demografiskaän förhållanden kommer ökaatt
konsumtionspotentialen. u-länderI har höga fodelsetal, vilka i många länder förman
närvarande sjunker resultat Ävenskilda slag familjeplaneringsåtgärder.som av av om
fodelsetalen kommer sjunka kommer folkökningen fortsätta.att Färre barnatt ger

för bättre försörjningstörre och hälsoläge,utrymme vilket leder till bättre
överlevnadsmöjligheter och längre liv. U-ländemas många potentiellaett konsumenter
kommer till betydande andel bestå människor. De har inte bara högreav unga unga
konsumtionsnivå äldre, de kommer ocksåän efter bibehålla sinsträvaatt att
kosnumtion de åldras, vilket bör medföranär mycket konsumtionsökningstoren av
många slag med mycket konsekvenser för energianvändningstora och miljöpåverkan i
vid mening.

Sannolikheten den industrialiseradeär västvärlden kommerstor att förebildutgöraatt
det gäller konsumtion och livsstil.när Västvärldens länder har alldeles dominerandeen

ställning det gäller förmedla information,när både massinforrnationatt och mera
personligt Överförd information. Sättet i välfárdsmått beskriva utvecklingatt utgör en
betydelsefull välfärdsindoktrinering makronivå. Utveckling i bilarmäts 1000per

läkare 1000 pappersförbmkning i kilo och årpersoner, per personer, etc.per person
Höga värden tecken utveckling lågaär och världen tecken underutvecklingär är
det underliggande budskapet. I globalt perspektiv där råvaror hämtas påett ställe,ett
produktionen sker på konsumtionen på tredje avfallshanteringenett ochannat, påett

fjärde behövs andra utvecklingsmått byggerett andratyper grundläggandeav som
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förenas. Depeningkonomins naturekonomins mått kanvärderingar där ochmått
innehåll.grundläggande pedagogiska förebildema ändrar

massmediaMånga förbilder överförs direkt människor antingentill enskilda genom
människormångaeller personlig kontakt och information. sammanhang därIgenom

har dålig allra effektivastekunskap och liten informationsnivå bilden det sättet attär
film ellerutforma många medier, affischer,budskap. Bilden kan spridas TV,ett genom

böcker. masskommunikation skaparVästvärldens hegemoni allai nästan typer av
potentiellamångamöjligheter förmedla många med u-världensbudskapatt

konsumenter mottagare.som

Även förknippas medÖverförd infonnation betydelsefull. Budskapet kanpersonligt är
konsumtionsmönster ochförebild. Personligt Överförd information kringen person som

eliter ilivsstil u-låndemasi västvärlden kan ske flera Genom utbildningensätt. av
bistånd.västlånder mission ellereller den utbildning bedrivsgenom som som

till informationsfönnedling.Västländers gästarbetare i u-länder källaär en arman
exempel.Emigrerade ytterligarelandsmän olika fonnedlar kunskap hemsätt ettsom

Även fungeraexempelvis biltillverkning i u-land, kanteknikexport, uppbyggnad ettav
förebilder och trendsättare för och livsstil.pedagogiska konsumtionsom
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4 Drivkrafter och motkrafteri konsumtionens utveckling

Denna har målsättninguppsats analysera de drivkrafteratt ochsom
spridningsprocesser ligger bakom utvecklingen konsumtionssamhället.som av
Konsumtionen i fokus for analysen den konsumtionär bidrar till ökad energi-som
användning och därmed påverkar klimatiska förhållanden. Många konsumtionsobjekt
faller in i denna kategori. Så det med alla formerär transportmedel, vitvaror, dvs el-av
spis, kyl, frys och uppvärmnings- luñkonditioneringsanläggningar. Indirekt bidrar även
andra slag konsumtion till både ökad energianvändningav och i led tillsenare
avfallsproblem påverkar i vid mening. För kunnanaturen koncentrerasom analysenatt

drivkrafter så har enda exempel konsumtionsobjektett fått bilda underlag för
analysen nämligen personbilen och därmed sammanhängande resandevanor. finnsDet
flera skäl for detta, dels finns det statistik möjlig bearbetaär tämligen lättattsom
tillgänglig, dels finns det hel del forskning med något andra syften resultaten gettsom

möjligaär använda och integrera i dennaatt analys.som någraI sammanhang används
konsumtion empiriskt material förannan ytterligare tydlighet och stödsom att ige

delar analysen.av

Målsättningen belysa spridningsprocesseratt i konsurntionsmönster har två
inriktningar. Den första inriktningen handlar spridningsprocesser i konsumtions-om

och livsstilmönster inom länder. Den andra inriktningen handlar sprid-om
ningsprocesser mellan länder och framför allt från Äveni-världens länder till u-länder.

det gäller analysennär spridningsprocesser används personbilen exempel,av ävensom
materialet det gäller u-ländernär något knapphändigt.om är

Förutom de empiriska material bil och bilism har demograñsknämnts statistikom som
sociologiska och socialpsykologiskasamt forskningsresultat Ramen kring helaanvänts.

studien bygger sociologisk och socialpsykologisk teori.

4.1 Konsumtionssamhällets förutsättningar

varjeI samhälle krävs antal grundläggande förutsättningarett för utveckling ettav
konsumtionssamhälle. alldelesEn avgörande sådan faktor pågåendeär urbanisering,en
dvs migration leder till gradvis växande stadsbefolkning. Medsom en växandeen
stadsbefolkning följer allt andel hushållenatt större kommer lämnaen av att en
självhushållnings- eller bytesekonomi till förmån för utbytes- eller penningekonomi,en
dvs övergång från informell till formell ekonomi.en De grundläggandeen en
förutsättningarna finns för hushållen delta marknaden bådeatt producenter ochsom
konsumenter och tjänster. Något generellt mått hur hög urbaniseringsgradav varor

tillräcklig grund förär konsumtionssamhälle finns inte.som ett Många länder kan ha
fåtal mycket städer, såett förhållandenastora i många u-länder, medär välsom ett
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mindreochländer många medelstorakonsumtionssamhälle, medan andra harutvecklat
förförutsättningarnavisadesbilismensstäder. analysen utvecklingI att en avav

många regioner.urbanisering i relativtbilismen i västländer just pågående menvar en
mellanoch från städertransportbehovet tillPå så ökades inte bara ävenutansätt

varandra,avstånd fråntämligen kortaStäderna i lågstäder. Europa dessutom inom
gällerkonsumtionsvarordet gäller andravilket gynnade just bilismens utveckling. När

andra produktspecifika omständigheter.

individerdet finnsförutsättning för konsumtionssamhälleandraEn ärett att en grupp
synligtydlig ochdessutomkan bli konsumenter. börDenna vara ensom grupp

stilbildare för andra samhällsgrupper.samhällsgrupp så de kan bli förebilder ochatt
kulturellpriviligierad överklass,kan ekonomisktDenna grupp,engrupp vara en

spridningsprocesseråldersgrupp, etnisk eller kvinnor. analysernaImän avgrupp,
flera dessaideal och konsumtion mellananalyserades spridningsprocesser avav

spridningsprocesseri och horisontella spridningsprocesservertikala samtgrupper
mellan generationer.

baraden föregående analysen emellertid intedenna sammanfattning skallI summeras.
i-länderinomresultatet analysen spridningsprocesserSyftet föraär att samman av av

till någrafrån i-länder till u-länderoch transnationella spridningsprocesser
utveckling.drivkrafter konsumtionensmodeller och motkrafter isammanfattnande över

konsumtionKunskapsstyrning och4.2

attityder och beteende den kunskap harGrundläggande för människors är enman om
sig känsla ochgrundar komponenterna kimskap,företeelse. Attityder

det väldet sig vilja socialpsykologihandlingsberedskap, dvs Inom ärsäger göra.man
och till budskap stöder ochmänniskor uppmärksammar sigkänt taratt som

redan har. utveckladkunskap Information redankompletterar den störman som en
haruppmärksamhet. kunskapLänge haft tilltro tillattityd får mindre attman en mera

flera påinformation borde människor uppmärksammaoch bättre göra mera
gradvis ändra riktningdem sitt beteende och sina imiljöproblem och att envanor

fråga nå så mångadefinierashänsyn till miljön. Problemetstörre atttar omsom som en
medium och med hjälpeffektivtmöjligt med budskaprätt förmedlat ettgenomsom

positiva förebilder.av

beteenden, handlingsmönsterexisterande attityder,lättare förstärkaDet redanär att ett
måste konstateralivsstilar ändra dem.och kunskapsstyming Man omväntän attgenom

del sin konsumtionmänniskor avstå frånfå i samhälle, helst,vilket attatt ett en avsom
miljö och klimatleva påverkarmed hjälp väl grundad kunskap hur ärsättet attmera om

miljöanpassad konsumtion och livsstilsvårare uppgift. Frivillighetens tillvägen mera
livsstilDrivkraften fortsätta sin ilång tid sig resultat.är atttar atten process som ge

kan mobiliseramotkraft kunskapredan påbörjad riktning starkare denär än ny
individen till.
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konsumtionNormstyrning och4.3

för hur MångaVarje samhälle har människor bör och inte bör uppträda.normer av
dessa förs från generation självklarhettillövernormer en genomen annan som en

Ävenuppfostran. artighets- och hälsningsregler på miljönsAlla sådana exempel.är
område finns sådana exempel. det försvenska levnadssåttet finns respektI en

exempelvis kan avläsas i kasta skräp i ovanligt i vårt landärnaturen att naturensom
jämfört med andra länder. Sverige iland detta avseende.är ett rent

äldre generationer finnsI väl inarbetat handlingsmönster återbruk tomglas,ett om av
Ävenflaskor eller plastpåsar. gamla hur och beter sig ihanterarom omnormer man

många avseedenden ändras tid så det lättare gamla handlingsmönsteröver är att ta upp
de inte helt dött i samhället. framgång ochinsamling returglasDenutom som av

hänger delvis med återupptagit handlingsmönstermött ettattpapper samman man som
funnits i samhället och inte hunnit helt dö behövs ofta mycket liteDetatt ut. extra
stimulans for få till stånd förändringar beteenden livsstilar i sådana fall.och Iatt av
fallet med returglas räckte relativt blygsam för nå mycket högpant atten en
återlämningsnivå. ochgamla och beteendemönstren har återupplivatsDe vanorna
integrerats i generationers handlingsmönster.nya

analysenI resandet i skilda åldersgrupper konstaterades de äldre geenrationemaattav
hade både körkort och bil i mindre utsträckning generationer. Resande medän yngre
kollektiva färdmedel har de äldre generationerna mycket erfarenhet änstörreen av

vilket förklaringama till det varit framgångsrikt få in kunderär att attyngre, en av nya
till kollektivresande i dessa åldersgrupper.

Normstyrning konsumtionsvanor kan fåmodell arbeta med föratt attav vara en
människor i samhälle ändra attityder och beteende. Förutsättningarna ärett att
emellertid de betenden vill till har förankring i samhället, dvsatt attman uppmana en
de har varit vanliga firmsoch kvar hos människor. kanDessagrupper av grupper
förmedla kimskap och erfarenhet till andra och bli något förebilder. Kombinerasav
norrnstyming med gratiñkationer, exempelvis återbäring, rabatter, ökar ipant,
allmänhet effektiviteten i normstymingen. önskat resultat visar sigEtt snabbare.
Drivkraften kulturellt förankrad motivation. Motkraftema ökar omställningär större

handlingar och vardagsliv förändringen kräver.av

Tvångsstyrning4.4 och konsumtion

Tvångsstyming människors beteende sker och lagar där ettav genom normer
avvikande beteende leder till någon form sanktion. Trafikregler exempelär ettav
tvångsstyming, dvs regelbrott från bilistens sida leder till straff i formett av
påpekande, böter, körkortsindragning eller fängelse. förutsättning för tvingandeEn att

skall effektiva, dvs leda till människor sig efter dem,rättar äratt attnormer vara
sanktionen uppfattas tillräckligt kännbar värdför undvika.att attsom vara
Känsligheten för sanktionen kan variera mellan människor eller för människa isamma
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sammanhangtaivärdparkeringsbot bedömaskansituationer. ettolika En att mensom
känsligaolikakanförutsättningarekonomiskamed olikaMänniskoriinte varett annat.

land skulletrañkbetecndet isigföreställerekonomiska sanktioner. Om ettför attman
modellernonnstyming, dvs dekunskapsstyming eller presenteratsske somgenom

helt dagens.sannoliktskulle situationentidigare, änen armanvara

beteendenochkonsumtionregler kringinte bara handlaTvångsstyming behöver om
sådanakonsumtion. Iförhindramedel förredan etablerade även attär utan varasom

kännbaraekonomisktoch regler.effektiva lagar Detekonomiska medelfall änär mera
och intefattaskonsumtionsbeslutetföremåstekonsumtionmed övervägastypen av

tvångsmedelEkonomiskabilen.använder ärtrafrkbeteendei fallet med när mansom
tillgångindividensmedKostnadskänsligheten varieraroch avgifter.exempelvis skatter

exempelviskimdeutvecklingbilismensanalysenpå ekonomiska I avresurser.
ensamstående,blandsammanboendeblandbilinnehavetkonstateras änstörreatt var

ekonomitvåkimde förklarasvilket bland gemensammaattannat gerpersonersav
ekonomi.ensamståendebilmöjlighet ha änstörre att personsen

metoder, dvstvingandeomfattning inriktning medochkonsumtionensStyrning av
tid.sig på kort Maneffekt visarstyrmedel har direktekonomiskaellerlagar somen

för bådaindivider olika känsligaemellertid också konstateramåste är typernaatt av
uppfattassanktionereffekt reglerssamhällelig måstefåstyrmedel. För att somen

beteendetskall leda tillantal för demänniskorförtillräckligt kännbara attstort attett
Även uppfattasdemåste utformade såstyrmedelekonomiskaändras. att somvara

till konsumtionantal människor för ledaförbetydelsefulla attstortett varaav en
detmotkrafterkonsumtion. Drivkrafter ochalternativmed näruteblir eller ersätts

förbundna med ådärförekonomiska styrmedelochregelstyminggäller näraär ena
kon-alternativaå tillgången påkännbarhet och andra sidansidan sanktionemas

sumtionsmöjligheter.

helhetsperspektivi del- ellerKonsumtion4.5 ett

perspektiv.konsumtion i begränsatbetrakta och beteendetendensfinnsDet ettatten
konsumtionsobjektet bil ochhandlarutvecklingen bilismen står fokusOm i omav

konsumtion och andramedbilresande. Varje konsumtion hängertyp annansammanav
påverkapåstå det går lättarebeteendesfarer. Generellt kan attattsätt man

sådant välkonsumtionsobjeketkonsumtionsbeslut där avgränsatoch beteenden ärsom
handlingar.beslut eller Juandraoch i begränsad utsträckning påverkar mera

vardagslivet det berör ochaspekterflerakonsumtionsobjekt är,sammansatt ett av
med sig,förändring förkonsekvenser för andra handlingar större ärstörre en

uteblir. privatabeteende Denattityder ochsannolikheten förändring bådeatt ett av
frys, andrakonsumtionsobjekt. Kyl, TVpersonbilen exempel sådant ärär ett ett
miljö och klimat.förlängningenoch ienergiförbrukningexempel med påverkan påstor

tolkas dels sinamåsteindividens livsfarerKonsumtionsobjekt påverkar flera uravsom
både möjlighetplatsBilen harsamhällsaspekter.delaspekter och dels sina somenur

alternativ konsumtiontillMöjlighetenrestriktion föroch det enskilda hushållet. av
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bestäms oftast utanför hushållet exempelvis tillgången påtransporter genom
kollektivtrafik, tillgänglighet, turtäthet och pris.

Samhällsplanering i vid mening har betydelse för hushållens konsumtionsbeslut. Istor
de fall där samhälleliga alternativa saknas har reglertransporter argument, normer,
eller ekonomiska styrmedel för avstå från den bilen svårt leda tillatt attegna
beteendeförändringar. Hushållen i allmänhet beredda till avsevärda uppoffringar förär

bibehålla uppnådd välfardsnivå. Möjligheten åstadkomma förändringaratt iatten
komplicerade handlingsmönster hänger med möjliga alternativ finnsattsamman
tillgängliga och passformen mellan konsumtionsaltemativen och hushållets behovatt är
rimligt finnsDet tydliga samband mellan delen och helheten. Individenstor. och
hushållet del samhället och de samlade möjligheterär där till alternativaen av som ges
beteenden eller hela livsstilar. beslut innehållerl konsumtionsobjekt medsom
påverkan inom flera livssfärer ligger drivkrafter och motkrafter i frågan ändraattom
konsumtionsinriktning i relationerna mellan delen och helheten, dvs individen,
hushållet och samhället, i enskilda individers beslut.änsnarare

4.6 Den omöjliga paradoxen: Utveckling, konsumtion och livsstil

En betydelsefull förutsättning för konsumtionssarnhällets utveckling urbanismen,är
dvs andel befolkningen i land bosatta i städer. Människorstor i urbantetten ettav
samhälle kan använda sin konsumtion för markera identitet och grupptillhörighet.att
Denna tendens ökar urbaniserad miljö levermera man

förutsättningEn för konsumtionssamhället utveckling där allt fleraärannan en
människor kan delta marknaden. land behövsI inte bara inkomstutvecklingett en

också inkomstspridning det möjligt for allt flerautan konsumeragör atten som varor
och tjänster. så kalladeI nic-länder har dessa båda faktorer spelat roll för denstor
ekonomiska utvecklingen. Samtidigt måste emllertid konstatera de flesta länderattman
under utveckling har mycket befolkning, mycket befolkning ochstoren en ung en
konsumtionsinriktning bär tydliga tecken ha i-ländemas konsumtionsinriktningattsom
och konsumtionsnivå förebild. förhållandetI mellan i-länders, nio-länders ochsom u-
länders konsumtionsutveckling finner omöjlig paradox. Många presumtivaman en
konsumenter, ökande konsumtionsnivå med konsumtionsslukande förebilder övertar
ideal där västvärlden arbetar intensivt med ändra och dämpamest attsom
konsumtionen och samtidigt städa de negativa konsekvenser för och miljönaturupp
den fört med sig. En de sannolikt effektiva få global kursändringmest vägarna attav en
till stånd förebildema, västvärldens i-länder,är ändrar sin konsumtionsinriktningatt
och livsstil snabbt, för det budskapet effektiva media och underlättarut genom en
förändrad konsumtionsinriktning i andra delar världen. Det dettaäven slagärav genom

spridningsprocesser konsumtion och livsstil i-världen utvecklat sinav av
konsumtionsnivå. Samma spridningsprocesser gäller mellantyp ochävenav grupper
nationer.
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Sammanfattning

diskuterar kunskapsläget beträffandeDenna möjligheter till ochrapport
effekter omställning de svenska ochenergi- påtransportsystemenav en av

fokuslång sikt. ligger dessa bidrag till koldioxidutsläppen.I harVisystems
utgångspunkt det nödvändigt med reduktionertagit äratt storasom av

växthusgaser. kommer innebärautsläppen Detta relativt icke-att storaav
marginella förändringar samhället, vilket dock nödvändigtvisi inte be-

uppoffringar.höver innebära stora

ochhar strukturerat forskningsinsatser studier systemkaraktär medVi av
förändringartill tidsperspektiv och hur de behandlar,hänsyn deras stora se

har fyra vilka kan karaktäriserasfigur. indelningEn gjorts i typer, som:

förhoppningsvisDiskuterar åtgärder lederRiktningsstudier, A: ityp som
långt kan oftahållbar utveckling. nå mycketriktning Hur ärmot manen

osäkert.

Behandlar utvecklingar relativt kortsiktigtKortsiktiga studier, iB:typ ett
kan relateras till konkretaungefär decennium.perspektiv, Dessainom ett

har dignitet kan dessa mål endastmiljömål. miljöproblemetOm störreen
etappmål.ses som

Behandlar på längre sikt fram-Framskrivningsstudier. C: vägartyp genom
utvecklingfrån Leder tillskrivningar dagens situation. viss, antagenen en

Skälet till detta kan vid fram-hållbar nivå Ofta blir nej.svaret attvara man
antaganden baserade på vad dagutveckling gjort iskrivningen somav en

acceptabla förändringar.rimliga elleranses vara

från skallUtgår samhället nåFramtidsbildsstudier, D: normativt att textyp
nå kategoridet. Dennatillstånd och diskuterarhållbart vägar stu-attett av
utgå från backcasting-per-brukarformulerar framtidsbilder. Dessadier ett
framtida tillstånd för sedanmålbildutgår frånspektiv, dvs attetten avman

till dagens situation.arbeta baklängessig



Hållbar
utveckling

Alternativa lösningarE ochvisioner-p
0

O

O

i °
Odånei

l

F
Ulid Framtid tid

studier. Gråzonen avspeglar den osäkerhetOlikaFigur typer av.
definierar hållbar utvecklingfinns hur inom ettmansom om

område.

studier karaktären riktningsstudier typ A ellerflesta analyseradeDe är av
B och de avgränsade, både vad gäller berörda kun-kortsiktiga studier typ är

miljömål.skapsområden och

kan nå långtgående miljömål.studier hurfinns relativtDet om man mer
huvudsak tekniskt eller ekonomisktoch D harfinns av C iDe etttypsom

leder oftast till analyserar detekniska inte socio-perspektiv. Det att man
teknik föreslår skaför dentekniska förutsättningarna accepterasatt mannya

energiproducenter, konsumenter etc. Risken härolika aktörer är attav
tekniska gäller vilkavadnågra begränsningar äninte annatman ser --

ekonomiska perspektivet ledermöjliga.framtida tillstånd Det iärsom
preferenser för innebärmänniskors Dettamånga fall till givna.att tarman

möjliga.vilka tillstånd Man intebegränsningonödig tarman ser somaven
annorlunda, kanvid såmeninghänsyn till omgivningen i äratt om --
grundläggande be-annorlunda depreferenserna heltockså utan attvara

ändrats.hoven och värderingarna

hur hållbara ochkunskap energi-finns vissDet transportsystemomen
potentialen för tillförselvad energispecielltskulle kunna ut, avser avse

kunskapenergieffektiviseringar. Dock saknasförpotentialenliksom om



hur efterfrågan på energirelaterade tjänster Förutom ekonomiskagenereras.
faktorer, denna efterfrågan ocksåär i utsträckning betingad denstor av
sociokulturella fysiskaoch bebyggelsemönster, infrastruktur etc omgiv-
ningen.

det gäller till framtidaNär hållbara tillstånd så kanvägarna konstateravi att
kunskaperna icke-marginella förändringsprocesser samhälleti otill-ärom
räckliga. individersDet gäller bl beteendemönster och livsstilar, aktörera
och sociotekniska betydelse utveckling teknologi.systems samt av

Många samhällsområden kommer bli berörda målet hållbarärom en-
utveckling och därför det viktigt ha helhetssyn så sambandenär atten-
mellan olika beaktas.områden går då identifiera synergieffekter,Det att
vilka föreligga mellan åtgärder olikakan på områden.

förövergripande behövs kunskaperna inom olika delom-En systemsyn att
råden till lösa klimatfrågan.skall kunna bidra att

framtidagäller både vid formuleringen tillstånd och förDetta intressantaav
förändringarna skallanalyser hur komma till stånd. brist dennaDenav som

Översikt på bör åtgärdas det skall möjligt medvetetvisar attom vara mer
för nå de långtgående miljömål hållbar utveckling på kli-attagera som en

4 matområdet skulle innebära.



Uppdraget

Denna skall övergripade bild kunskapsläget beträffanderapport ge en av
möjligheter effektertill och omställning de svenska energi- ochav en av

på lång sikt. Tonvikten ligger på studier behandlartransportsystemen som
klimatrelaterade frågor.

följande fråndet utgår bör vidtaResonemangen i åtgärderatt snarastman
för minska klimatpåverkan från mänskliga aktiviteter. Detta på vissaäratt
håll ifrågasatt. har beaktat den diskussionen.Vi inte

för minska klimatpåverkanstrategiskt område utnyttjandetEtt äratt av
översikt behandlat det området då detbiomassa. har dennaVi i inte igörs

delstudie klimatdelegationen.åten annan

diskussioninledande

befintliga studier leder till slutsatsen det mycketEn inventering ärattossav
vad kanbör för reduceramed underlag behandlar göras atttunt somsom

mänskliga aktiviteter till nivåer ligger linje medklimatpåverkan från isom
finns relativt studier diskuterar åt-hållbar utveckling. Det gott om somen

begränsad omfattning reducera klimatpåverkan. hargärder för Dessaiatt
nivåer kan betraktasmålsättning belysaheller haftinte att som somsom

hållbar utveckling de begränsade pussel-diskussionenhållbara. ärI om en
pusslet svårplats detbitar i ärstörre att se.vars

finns omställ-de studieringickuppdragetI göraatt syntes som omen av
kunnaoch För göraningen energi- att syntestransportssystemen. en avav

bilddelområden, dock relativt klarbehövskunskaperna på olika överen
kanbör ingå. Omföreställa och vilka pusselbitarskallvad hela pusslet som

utgick från högbehandlar helheten ochstudierdet fanns flera som ensom
jämförelser ochmeningsfulltskulle det göramiljömålsättning, att syn-vara

för litet.fördelområden. Underlaget göra är ännusyntesattteser enav

på beskrivadärför främst inriktadföljandedetUppläggningen i är att en
tillräckligtMed hjälp den kanolika studier.förstruktur ettsorteraatt av

beslut icke-marginellaför möjliggöraskapaskunskapsunderlagbrett att om



förändringar. Tonvikten ligger därför på kunskapsbrister och inte så mycket
på diskussion kunskapsläget olika delområden.inomen om

Klimatproblemet och dess karaktär

Många miljöproblem sådana lösning dem skulleär innebära rela-att en av
omfattande förändringartivt dagens samhälle. De miljöåtgärderav som nu

vidtages har dessvärre oftast karaktären de endast lindrar problemen,att ett
slags uppehållande försvar, bl de punktvisa.är Inteatta genom ens en
förlängning åtgärderna tiden kommer leda till problemenöver för-attav

mål politiskt beslutats huvudsakligensvinner. De betraktaär attsom som
etappmål.

med den åtgärder behövs forsknings-,Parallellt utvecklings- ochtypen av
demonstrationsinsatser inriktade söka lösningar. Dessaär mot attsom
skulle egenskapen på sikt eliminera problemen.ha Dvs genomfö-att ett

åtgärdsprogram kan då förväntas leda till problemetrande löses, iett attav
det världen för alltid, eller helt enkelt aldrigbästa fall så uppstår.äratt ur

på sådant problem koldioxidproblematiken.god illustrationEn utgör Förett
stabilisera koldioxidhalten atmosfären och för motverka allvarligai attatt

koldioxid minskaeffekter bör de globala utsläppen med 50 80 % inomav -
Samtidigt det nationella politiska måletårs period. Stabilisering50 ären en

på års nivå till år Prop. 1992 932179.koldioxidutsläppen 1990 2000. Dvsav
genomförs försvar,de åtgärder uppehållande efter-är typensom nu av

etappmål och för närvarande syftar tillmålet nåinteär satt ett attsom som
långsiktig lösning. kunna långsiktiga mål behövs kun-För sättaatt etten

hot.skapsunderlag, analys möjligheter ochen av

ofta finna gäller påproblem går DetLösningar på i synsätt.att attstora nya se
perspektiv. Många dagens miljöproblemproblemområde annatett ett avur

behövs. kan användandet be-sådan Tsynsättär art att ex aven nyaav
följaktligenföreställningsvärlden och vilka idéeravfall begränsagreppet

påbeaktas. Kretsloppsfilosofin exempeleller lösningar är ett ettsom
alternativt synsätt.

minskningarfrån energiområdet,exempel, energi-ärEtt attannat synen av
energisparande och förknippat medfrågaanvändningen är storaen om



har begränsat föreställningen möjligheternauppoffringar. på-Detta attom
utvecklingen effektiviseringspro-verka energianvändningen. Ses som en

energianvändningen, kommer andra ocheffektivisera möj-störreattcess,
insikt det finnsSteen 1981. Enligheter öppnas att storatt om enrn

har betydelse för klimat-effektivisera energianvändningenpotential storatt
frågan.

klimatproblemetlösatillbidragaHur att

klimatfrågansåledes lösningar påkommermed diskussionenlinjeI ovan
nödvändigtvis behöverförändringar vilket interelativtinnebära storaatt

samord-behövsfinna goda alternativuppoffringar. Förinnebära attstora
analyser möjlig-områden. handlarolika Detpå månganade insatser om av

gälladem. kankombinationer Detplan ocholikapå många ettheter av
teknik ocheller utvecklingbefintligautnyttjande systemannat nyaav nyav

beak-behöver dåderas systemkultureroch aktörer ochInstitutionersystem.
effektersamhället,förändringsmekanismer iförståelse för texEntas. av

och livsstilarbeteendemönsterindividerskunskaperstyrmedel eller om
kunska-syftar tillForskningsinsatseralternativ. synteserkan avsomge nya

också.behövsområdenolika viktigapåperna

be-vilken studierstrukturbehandlar inomföljande avsnittetDet somen
diskuteras.frågeställningar kanlångsiktigahandlar

Analysstruktur

systemkaraktäroch studierforskningsinsatserstruktureravaltharVi att av
de behand-förändringartidsperspektiv och hurtill derasmed hänsyn stora

studeradedetill frågankoppladfigur systemenaxeln 1i ärlar. Den omena
ellerutvecklinghållbarbetraktaskanvadmedlinjeligger i somsom

de-finns hurovisshetellerosäkerhetavspeglar denGråzonen om mansom
Värderingsskillnader ingårområde.utvecklinghållbar inomfinierar ett

också gråzonen.i

tidsperspek-behandlatbeskrivasstudier iaxeln kanandra termerPå den av
punkt liggerdagslägetområdenPå många representerastiv. somav en

innebärdetpå frågannejlägetdvsgråzonen, svaretunder motsvarar enom
utveckling.hållbar



fyra vilka kan karaktäriserasindelning harEn gjorts i typer, som:
riktningsstudier typ A,-

studier typ B,kortsiktiga-
ochframskrivningsstudier typ C-

framtidsbildsstudier typ D.-

Hållbar
utveckling

lösningarAlternativa
och visioner

.p
0

O

.ik.

i °
O

nej
ü

P
nUliCl framtid Hd

studier.OlikaFigur typer av

förhoppningsvis leder iDiskuterar åtgärder som
ekonomiskaExempel studier därhållbar utveckling. utgörriktning mot en

relativt okänd.effekt Mankanoch där derastillämpas vetstyrmedel vara
däremotellermiljöproblem inte,lösade kommersåledes ettinte attom

till förbättring.lederåtgärdernatroligtförefaller det att en

kortsiktigtrelativtutvecklingarBehandlar istudier. B: ettKgrtsiktiga typ
till konkretarelateraskandecennium. Dessaungefärperspektiv, inom ett

konkretakan dessadignitetharmiljöproblemet störremiljömål. Om en
etappmål.endastmål ses som



Behandlar på längre sikt fram-vägar genom
skrivningar från dagens Leder utveckling tillsituation. viss, antagenen en

Skälet till dettahållbar nivå Ofta blir kan vid fram-nej.svaret attvara man
utveckling antaganden baserat vadskrivningen på daggjort ien somav

acceptabla förändringar. restriktioner lederrimliga eller Dessaanses vara
långtgående miljömålmöjligheterna nå begränsade.till ärattatt mer

efterfrågan olika slags energirelaterade förbrukar på tjänsterSpeciellt tas
blirskisserasextrapolationer. Deoch vägar smärregiven utgöra som

pålagda restriktionernaususal Debusiness scenario.variationer ett asav
föreställningsvärldar ellerindividerssammanhänga med synsätt,kan även

omedvetna.vilka kan vara

skallfrån samhället nåUtgårFramtidsbildsstudigr, normativtD: texatttyp
det. kategorinå Dennatillstånd och diskuterarhållbart vägar stu-attett av

utgå från backcasting-per-brukarframtidsbilder. Dessaformulerardier ett
tillstånd för sedanframtidafrån målbildutgårdvsspektiv, attetten avman
framtida tillståndValettill dagens situation. ärbaklängesarbeta sig av

från någon därutgår situationexplicit normativt texatt mangenom
kan då formulerahållbar nivå. scenarierpå Mankoldioxidutsläppen är en

samhälle ellersådantbeskriva hurförframtidsbildereller ettatt en
för bedömaunderlagkangestaltasamhällssektor kan sig. Dessa utgöra attett

nå.framtidsbilden kanintressanthur ointressant attvaraerna

miljömålen avvägningpolitiskt sigde i utgörobserverasbörDet sattaatt en
ochmiljöproblemför elimineraskulle behövavadmellan göras ettattsom

studiermöjliga avdela. Detidsperspektivde i attett anses vararesurser som
nååtgärder föroch diskuterar olikamiljömålbeslutadeutgår från attsom

kompromissdenbetraktas preciseringardem, bör närmast som re-avsom
mångaåtgärderna påde beslutadebeslutades.miljömålen Attdan gjorts när
hållbarbetraktasvad kanför nåräckermiljöområden inte att som ensom

skallNaturvårdsverkets 1993 Hurblframgårutveckling rapport:a av
skullederäcker tillmiljöavtal inte ävenmå år 2020: DagensSverige om-

7.uppfyllas s

[med frysningscenariokonstateras: DettaväxthuseffektenBeträffande en
förotillräckligtnivå] dock heltårs attpå 1990 ärkoldioxidutsläppenav

atmosfäriska halternanivå där detillväxthusgaserutsläppenminska enav
be-det målet krävsnåstabiliseras. Förklimatetglobaladärmed det attoch

förutsläppen; 20 % än15minskningar metan,kraftigaretydligt merav -
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för60 % koldioxid och 70 80 % för dikväveoxid. [baseras på IPCCs mate--
rial] s 23.

De miljörelaterade studier, behandlar om hur kan nå redan be-som man
slutade miljömål, blir därför kortsiktiga studier.typenav

Vid genomgången olika studier kan de kategoriseras dessai Mottyper.av
bakgrund denna frågeställning, studier omställningenrapportsav av av

ochenergi- relaterat till klimatfrågan, främsttransportsystemen framtids-är
bildsstudier typ D intresse. framskrivningsstudierMen även kanav vara
intressanta.

bör påpekasDet beteckningarna på de olika studieratt avspeglartyperna av
utnyttjade samtidigt studiernas resultatangreppssätt, inplaceradeär isom
figuren måsteDet så framskrivningsstudierinte hamnar iattvara om-
råde C figuren och framtidsbildsstudieri ligger område Vår erfaren-i D.att
het dock så oftast fallet. förefallerär Det bero påär hållbar utveck-att att en
ling innebär icke-marginella förändringar och dessa svåra belysaäratt att

framskrivningsstudier.genom

det följandeI kommer kortfattat refereravi olika studier behandlaratt som
omställningen ochenergi- Nästa avsnitt rikt-transportsystemen. tarav upp
ningsstudier typ A kortsiktiga studier typ B. följandeDetsamt avsnittet
behandlar olika framskrivningsstudier typ C och framtidsbildsstudier typ
D. avslutas med diskussionRapporten vilka aspekter behöveren av som
studeras ytterligare för täcka luckor kunskapernai hur klimat-att upp om
frågan kan lösas.

Riktningsstudier och kortsiktiga studier

dettaI någraavsnitt exempel på riktningsstudierrepresentativa ochges
kortsiktiga studier.

flesta riktningsstudiernaDe berör olika ekonomiska styrmedel. StrategiI t ex
för minska vägtrafikens koldioxidutsläpp, Bilagedelen Hesselbornatt
Lind, 1992 diskuteras priselasticiteten för bensin s 40-41. kortsik-8-9, Den

priselasticiteten ligger, enligt det material refererastiga påi rapporten,som
medan den långsiktiga ligger på det dubbla-0,3 somän genomsnittca mer
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skullebensinprisethöjningtill -0,8. En tioprocentigintervallet -0,7 avanges
bensinför-minskningtill åttaprocentigleda tillsikt sju-alltså på lång aven

långsiktigaden pris-refereras s 8-9källor ärandraEnligtbrukningen. som
SkattereglerdetlägrenågotSverige änelasticiteten i angesovan.som anges

till detta.förklaringendelen avsom

främst min-bränsleförbrukningenminskade ettorsakas densiktPå kort av
påblirminskningen störrebilparken. Attbefintligadenutnyttjandeskat av

anpassningsmekanismerlångsammareochandrapåberorsiktnågra års att
sammansättningfordonsparkensändrasgällande. Blsigdå börjar göra a

förmårmodellernaanvändabränsleförbrukning. Delägremedbilarmot
långsiktigadevilketanpassningsproceduren görhelafånga indock inte att

osäkra.siffrorna

rikt-1994:91koldioxiden SOU ärochTrafikenpubliceradenyligen enDen
ifråga förkan kommaåtgärderdeflestadeningsstudie tar somavuppsom

föreslåråtgärderBland de mångakoldioxid.utsläppenminska manatt av
till vadkoldioxidskattenhöjningsuccesivpåtyngdpunkten somläggs aven
med åtgär-Syftetkr liter år 2000.på 9,50bensinprisskulle ettmotsvara ca
skallkoldioxid år 2000 inte över-utsläpptransportsektornsderna är att av

nivå.års1990stiga

kol-nivå påvilkenuppskattningförsök tillävenutredningen görs ettI av
utsläppsmål år 2000,klaraför vissaerfordrasskulle attdioxidavgifter som

redovisarDockavgift.högfå likatransortsektornHela antas2020.2005 resp
bensinpriset.Referensal-pånivåresulterandeformresultatet i avman

innebäråtgärder vidtas,ytterligare attingainnebärvilket attternativet,
ochmellan 1990år1,5%tillväxtvid lågtrafiksektornfrånutsläppen per
Förmed år 1990.jämförtår 2020,högreoch 46%år 2000högreblir 8%2020

krävsnivå såårs1990 ettska överstigaår 2000 inteutsläpptrafiksektornsatt
medutsläppenminskakr liter. Föroch 11,70 attmellan 9,10påbensinpris

och 41,10mellan 24,90påbensinpriskrävasskulle det etttill år 202025%
prisnivå.årsallt 1994kr liter i

föl-konstaterasfram, såförförslagdekonsekvensernagällerVad manav
varför detosäkra,mycketeffekterstyrmedlens ärBeräkningarnajande. av

Någon135.behovetstillkansuccessivtstyrmedlenförutsätts anpassasatt
gestaltatskulle kunnatillståndhållbartframtida gesvarahurbild ettav

inte.
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Modellstudier begränsaatt koldioxidutsläppenav Naturvårdsverket, 1992
innehåller studie Lars Bergman, studeraren effekternaav påsom national-
produkt, nationalinkomst restriktion på de årliga koldioxidut-m m, av en
släppen. Det enda styrmedel förutsätts användas koldioxidavgifter.ärsom
Författaren har följande kommentar angående resultaten studien.av

De siffror bör omgärdaspresenteras med betydandesom
reservationer. Varje modell bekantär förenklingsom en av
verkligheten och i enskiltvarje fall kan det diskuteras om man
gjort den effektiva och ändamålsenligamest förenklingen. De data

modellensutgör empiriska underlag behäftadesom är med
osäkerhet och invändningar kan riktas många demot av
antaganden gjorts s 14som

Ett problem med priselasticitetstal grundade på empiriska studier deär att
bara användbaraär vid små förändringar och på kort sikt. Om mycketen
kraftig minskning storleksordningen 50% inom halvsekelett trans-- av-
portsektorns koldioxidemissioner skulle bedömas erforderlig så ärsom
dessa värden inte till så hjälp.stor

Inom samhällsplanering och infrastruktur finns kvalitativviss kunskap
hur den fysiska strukturen påverkar efterfrågan påom Exempeltransporter.

på detta det tydligaär sambandet mellan städers täthet och bensinförbruk-
ningen capita.per

I Boverkets studie Sverige 2009 1994 fokuserar på den fysiska plane-man
ringen bebyggelse, kommunikationerav övrig markanvändningsamt så-

areella näringar. Stort åt hurutrymme ägnas tillgänglighetensom nåbar-
heten till olika målpunkter kan förbättras fårutan att negativa kon-man
sekvenser för miljön. En ökadt nåbarhet medelex ökaett attses som
välfärden.

Utglesningen städernas bebyggelse och serviceutbud börav mot-anser man
verkas så stadsstrukturen bliratt anpassad till gång-, cykel- och kollektiv-
trafik. Man här gles bilberoendeantar stadsstrukturatt oacceptabelären inte
minst miljöskäl. Dessutom vill förbättra utbudet arbetsmöjlig-av man av
heter, sociala kontakter och kultur regionala pärlbandsnätverkattgenom
bildas. Inom dessa pärlband ska kommunikationerna främst formi av-
snabb spårtrafik förbättras så dagspendling blir möjlig.att Telematik är ett-
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funktionerolika attnåbarheten av utanökasätt generera nega-attannat
detomlandetsamspel med närstadens tmiljökonsekvenser. Hurtiva ex-

kretsloppsanpassas är tema.kan ett annatråvaruförsörjninggäller -

behö-deoch intressantakvalitativafinnsstudiedennaI menresonemang,
för klimat-för någraområdenandrafrån attunderlagmedkombinerasver

erhållas.kunnaresultat skabetydelsefullafrågan

tvåbestår1993EnergirapportNuteksstudieslags utgör avsomEn annan ,
förredogörochprognosstudiekortsiktigdelenförsta ärdelar. Den typenav

Vidårfram till 2005.utvecklingenergisystemetssvenskadettendenserna i
elanvänd-ochTWhmed 61Ökaenergianvändningenberäknastillväxthög

medöka 26användningenberäknastillväxtVid lågTWh.med 25ningen
TWh.16resp

diskuterardendetriktningsstudie i attkaraktärenhardelenandraDen av
introduktionenochteknikutvecklingenstimulerakanåtgärder nyavsom

fastställtsdeifrånutgårAnalysenmarknaden. avpå somdenna programav
Utvär-energisystemet.omställningenled iingårochriksdagen ett avsom

vindkraftkraftvärme,biobränsleeldadtillinvesteringsstödgällerderingen
energian-effektivareföranalyseras programmetDessutomsolvärme.och

teknikupphandling.ingårblvändning vari a

det ärså konstateras storvill uppnå, attmålvilkapå avblBeroende mana
Mark-demonstrationochTeknikutvecklingForskningkedjanvikt i -var -

behövssåeftersträvasteknikOmin.stödåtgärderna sättsnadsstöd nysom
ekonomiskttillgänglig, ännumålet ärprofil attän menomannanen

marknadsandel.teknik ska öka sinkonkurrenskraftig,

behandlatsdestudier typerkonstateraskan att somSammanfattningsvis av
ochkunskapsområdenberördagällervadbådeavgränsade,detta avsnitt äri

riktningsstudiernahosbristEndelkunskaper.medbidrakanmiljömål. De
synergieffekterdebehandlarutsträckning somlitenmycketde iAtyp är att

pådetsynnerhetIkombineras.styrmedelolika somfleradåuppstårtroligen
förtillmåstepraktiken attåtgärder iolikamångakangrunder attgoda antas

effekt.tillräckligfå
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Dessutom behandlar de flesta riktningsstudierna relativt små förän-av
dringar. Det allsär inte självklart mekanismerna bliratt desamma då icke-
marginella förändringar blir aktuella. Olika tröskeleffekter kan då uppträda.

När det gäller de kortsiktiga studierna typ B så ligger deras begränsning
framför allt de mycketi lågt målsättningarna omsatta sådana överhuvud-

finns. Dessa studierstaget resultat ligger inte närheteni vad skulleav som
kunna kallas hållbart tillstånd. Detett också oklartär de skulle dugaom som
inledande utvecklingi för nåsteg sådant mål.att etten

Långsiktiga och övergripande svenska studier av
omställningen energi- eller transportsystemetav

Inledning

Vi kommer här kort referera till långsiktiga studieratt framtids-Dtypav -
bildsstudier och C framskrivningsstudier.typ Två olika perspektiv går att- -
urskilja dessai studier. De förstnämnda har ofta tekniskt-naturveten-en
skaplig utgångspunkt. De andra har främst nationalekonomisktett perspek-

bltiv STEVs rapporter.a

Nedan kommer energiframtidsstudierna, pågått sedan mitten 1970-som av
talet kort behandlas, då de tidigareatt även fortfarande före-rapporterna
faller ha relevans. Tidigare genomfördes framtidsbildsstudier inom energi-
området vid Centrumäven för tvärvetenskapliga studier människansav
villkor, vid Göteborgs universitet. För närvarande pågår där projektett om
bilen och dess roll i samhället AUTUMN The Automobile the humanin-
and natural environment. behandlarDet bl aktörer, teknikutvecklingensa
beroende samhälleliga och kulturella faktorer, bilens betydelse församtav
människan den transportfunktionen.utöver rena

Inom Institutet för framtidsstudier utförs studie hållbar utvecklingen av av
de nätverkens samhälle Månsson 1993, Vedin 1993, vilken indirektnya är

betydelse för frågeställning.vårav
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Energiframtidsstudierna

framtidsbildsstudierövergripandelångsiktigade ochHuvuddelen somav
sekre-utnyttjades vid1970-taletpåmetodtraditiondenpåfinns bygger som

Metodikensamhälle-studie.ochoch dess Energiframtidsstudierförtariatet
vidfortsatteStudiernaperspektivplanering.försvaretsihade sina rötter
ochuniversitetLundsvidoch energisystemför miljö-institutionenIMES

backcasting-in-harsamarbete. Deforskningsanstalt iförsvarets enFoa
beslutsanknytning.problemorienteradmedriktning en

framtidsstudierförsekretariatetvidSamhälle-projektetochEnergi
behandlades19781976under årenpublicerade om-antalI rapporterett -

förnybart energisystem.nåmöjligheteroch ettattställningsmekanismer
delrapporternaaktuellt. Någrafortfarandematerialet varärdetDelar avav

klimatochEnergi1976,LönnrothhandlingsfrihetochEnergi m
energisystemförnyelsebartskiss tillSolsverige ett1976Bolin, samt en-

energifram-väljaellerSol attSlutrapport:1977.Steen,Johansson uran -
1978.Lönnrothtid m

och FoaIMESvidEnergiframtidsstudierna
de-finansieringmedvid ochIMES FoafortsatteEnergiframtidsstudierna av

energiforskningsnämnden, STEVochenergiforskningförlegationen senare
myckethurochtill vadEnergiresulterade i rapporternaNUTEK. Deoch -

osükerheterochmöjligheterenergiPerspektivoch1981fl, omSteen m -
Steen, 1985.Johanssonenergiomställningeninför

ochenergianvändning vi-framtidabehandladestudienförstnämndaDen
energianvändningeneffektivisering vartillmöjligheternapåsade avatt en

halveraskunnaskulleSverigeiEnergianvändningsnivån ge-mycket stor.
vidutveckling,under äventeknikochteknikmodernanvändande avnom

för ersättastrategibehandlade attstudienandratillväxt. Denekonomisk en
kol-medelproduktionenutbyggnadbehöva görakärnkraften avattutan en

förnybaraochenergieffektiviseringställetkondenskraftverk. I satsas

energikällor.

beskrivningarinriktadestudierantal motIMES gjortharår ettUnder senare
relativtmed tungalternativmiljösynvinkel intressanta, enframtida, urav
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teknikkomponent. Verksamheten vid Foa har förskjutits inkluderamot att
aktörer och sociotekniska frågeställningar villkoren för förändringar.samt

Framtidsbildsstudierna vid IMES har resulterat bl två,i nedan refereradea
studier, Kan klaratransporterna miljömålen Bengt Johansson, 1993 och
Miljö och energi i Norden energiscenarier för år 2010 Nordiske Seminar--

Arbejdsrapporter, 1992. Vid Foa har studiernaog resulterat i rapporterna
Att andra riktning villkor för energiteknik Kaijser 1988 ochny- m
Energin åt kommunerna Steen 1992. förstnämndaDen analyseradem
utvecklingen på energiområdet i sociotekniskatermer Genomsystem.av
historiska exempel belystes betydelsen sambandet mellan aktörer ochav
teknik, vilket viktigt beaktaär vid analyseratt omställningsprocesser. Detav
saknas aktörer kan vill drivatunga omställning energisystemetsom ien av
linje med de energipolitiska målen. Den följande studien fokuserades på
kommunen potentiellt viktig aktör vid omställningen.som en

Referat aktuella studierav

Kan transportsektorn klara miljömålen I ohansson, 1993.

I studien utarbetas antal framtidsscenarier för Sverigesett transportsektor år
2015 Basår 1989. Syftet studera effektenär teknik-att och bränsleval förav
olika transportslag. BNP-utveckling liksom transportarbetets utveckling tas
för ochgivna analyseras inte. Persontransportarbetet öka med 35%antas t ex
fram till år 2015. Man jämför utfallscenariernas med miljöambitions-en
nivå A bygger på officiella målsättningar oförändrade koldioxidut-som
släpp och nivå B bygger på ekologiska bedömningar 80% reduktionen som

koldioxidutsläppen och 85% reduktion kväveoxidutsläppen.av Varkenav
för kväveoxider eller koldioxid uppnås ambitionsnivå B med Effek-ens
tivitetsförbättrad teknik EFT. Om metanol från biobränslen används i
samtliga vägfordon så erhålls reduktion transportsektorns koldioxid-en av
emissioner med 80-85% beroende på tekniknivå.

Om ambitionsnivå skaB uppnås för koldioxid beräknas dock behovet av
biomassa överstiga vad Biobränslekommisionen uppskattar denvara max-
imalt tillgängliga potentialen. Med strukturförändringarstora tillsammans
med samtliga vägfordon utnyttjaratt metanol tekniknivå EFT såsamt min-
skar utsläppen kväveoxider med 80%, vilket dock riktigtinte räcker förav

ambitionsnivå B ska nås.att

ÅtgärderEn kopplingviss mellan ochenergi transportsektorn förgörs. att
uppnå tillståndscenariernas saknas i Studien liggerstort sett. i området
kring C och se figurD 1, framskrivnings-typ respektive framtidsbilds-
studier.
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Nordiskeförenergiscenarier år 2010energioch i Norden-Miljö
Arbejdsrapporter, 1992.Seminar- og

ekono-förenamöjligheternastuderaprojektet har attmed varitSyftet att
miljöambitionsnivåerolikamednordiska ländernadetillväxtmisk i av-

dock inte. Deberörsväxthusgaserandrakoldioxidutsläppblseende ava
ocksåstuderarbehandlasenergisystem separat,ländernasolika men man
Helaför tillförsel energi.nordisktmedfördelarna integrerat systemett av

studien.ingår iinklusive transporterenergisystemet

energitjänsternasutvecklingenliksomtillväxtenekonomiska om-Den av
delSverigesFöralla scenarier.likaoch iutifrån givnafattning antas vara

denhuvudalternativLU90:s, attlångtidsutredningens,enligtdelvisantas
år. Person-blir 2,2 °ooch 2010mellan 1987tillväxtenekonomiska per

med °o.tid öka 29undertransportarbetet antas samma

sedanantal scenarierskapardenna ettfrånUtgående sommanprognos
iterativmiljöambitionsnivåerna iolikamed dejämförs process.entre

kri-frånutgåförsökerradikala naturensdenMiljöambitionsnivå mest
globalade emissio-innebärkoldioxidförvilket attbelastningsgränser,tiska

vidareår Detår och 2030.mellan 1987 antasmed 80%minskamåstenerna
koldioxid.lika mycketsläppa utharjorden rättpå attmänniskavarjeatt

medkoldioxid 71utsläppminskabehöva sinaskulleSverigeDetta avattger
till år 2030.med °o92ochår 2010% till

ochanvändartekniktillförselsystem,varierarolika scenariernadeI man
avanceradbiobränslen,medlyckasscenariernatvådrivmedel. I manav -

kol-gällervadmiljöambitionnå 3strukturförändringarochteknik stora - Äventill 2010.med °ominskning 71dvsSverige,dioxidutsläppen i en
ambitionsnivå Det ärfalldessa iklarar i stort settkväveoxidutsläppen

behövsårutgående från målnivån 2010det endock attvärt noteraatt
förtillfram 2030%70koldioxidemissionernareduktionytterligare omav

slutmålet.detuppnå antagnaatt

fram seriktigtnår1, inteFigurtrakten område DliggerStudien i menav
integrerade iivärmeproduktion är settstortel- ochovan. Transporter , utgångs-medmöjligtteknisktpå vadligger ärTyngdpunktenstudien. som

Åtgärderenergitillförsel.uthålligmöjliguppskattningar sompunkt i av
diskuteras iuppnås settstortscenarietillståndentillledakunnaskulle att

alls.inte
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Miljöanpassade energiscenarier, Sverige 2015 Statens energiverk, 1989.

I scenariestudierna har utgått från några centralaman riksdagsbeslut: kärn-
kraften skall avvecklad till år 2010, koldioxidutsläppenvara bör inte över-
stiga dagens nivå, svavel- och kväveutsläppen ska reduceras med 80 %
respektive 50 %, ingensamt att vattenkraftutbyggnad utöver 66 TWh ska
tillåtas. Ansatsen klaraär deatt energi- och miljöpolitiska målsättningarna
till lägsta möjliga kostnad för samhället. I huvudscenarierna har valtmanundanta denatt energiintensiva industrin från koldioxidbeskattning. Detta
är gjort med hänvisning till omvärlden.

fyraDe behandlade scenarierna skiljer sig vad gäller miljöanpassningen och
antagandena den ekonomiska tillväxten. Biobaseradeom bränslen i trans-
portsektorn finns inte med någoti scenarierna. Den totala oljeanvänd-av
ningen ökar allai scenarier Miljöscenari0utom Låg där den minskar med
2 %.

Uppnådda utsläppsförändringar år 2015 dei olika scenarierna
energiintensiv industri betalar inte koldioxidskatt sid 26-27, 280 i 1989:4

i nedanstående tabell:ges

Basalternativ Miljöscenario
Mål Hög Låg Hög Låg

koldioxid 0 % +157 % +71 °o +26 % +-0 %
svaveldiox 80 % 61 % 71 °o 72 % 77 %- - - - -kväveox 50 % 14% 24 % 20 °+ 38 %- - - -

+11 % energiintensiv industri betalar koldioxidskattom

Studien kan hänföras till C, framskrivningsstudier.typ Ekonomiska styr-
medel berörs till delviss inte förhållandei till långsiktigtmen hållbaren
utveckling vad klimatfrågan.avser

Ett miljöanpassat transportsystem Transportforskningsberedningen,
1990.

Rapportens syfte har varit bedöma huratt luftföroreningarstora transport-
sektorn kommer stå för dels år 2015 delsatt längrei perspektiv.ett deI olika
scenarierna behandlas effekterna fordonstekniska åtgärder, ekonomiskaav
styrmedel och måni viss infrastruktursatsningar med betoning på kollek-
tivtrafik. Utifrån två den ekonomiska utvecklingenprognoser om antas
två olika utvecklingar transportarbetet. Persontransportarbetet beräknasav
mellan år 1987 och år 2015 öka med 25-50%.

I scenariot Miljöutbudet kombineras ekonomiska styrmedel, främst rik-
tade biltrafiken, med kraftigamot satsningar på kollektivtrafiken. Detta
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minskartransportsektornfrånkoldioxidmedföra utsläppenskulle att av
till årmed 2000.20%Ca

biobase-på alternativabehandlar satsninglångtgående alternativEtt enmer
koldioxidutsläppen årindikerarBeräkningsalternativetdrivmedel. attrade

kon-användningfortsattmedjämförtmedsänkas 60%kan2015 avenca
officiella mål-denlägre45%då änUtsläppenbränslen. ärventionella ca

till år 2030koldioxidemissionemaocksåtyder198788.från Det attnivån
s 47.1987 88till utsläppenförhållande80%med ireduceras änkan mer

Dockfigurområdet D isigkan närmascenariet sägasnämndaDet sist
förändringarföråtgärderför sig. Detransportområdetför tagetgäller detta

mål.kortsiktigauppnåmöjligheternaberör attmesttas uppsom

Control Larsson,Emissionfor C02StrategiesRobust systemsenergy -
1992.

nöd-planeringshorisont ärlångadenstudienför ärUtgångspunkten som
25-40Energisystemetenergisystem.iinvesteringargäller omdetvändig när

Samtidigtfattade idag.beslutpåverkatfortfarandeår kommer att avvara
till.hänsynmåsteomvärldsfaktorer taosäkraflertaldetfinns som manett
detstudienklimatet. Ipåverkan på antaskoldioxidutsläppenssådan ärEn

koldioxidutsläppförrestriktionerbindandehuruvidaosäkerhetråda omen
förnationella strategierolikajämförsdettaUtifrån treinföras.kommer att

scenarie-formstuderas isödra SverigeUppsala av enävenSverige resp
demellankostnaderskillnaderna istuderasyftena är attdäranalys, ett av

följande:Handlingsalternativen äralternativen.olika

koldioxidutsläpp.begränsningIngen av
minskasnabbt kunnaförvidtasåtgärder attSom 1 men

införs.restriktionkoldioxidutsläppen enom
till 2010.med 20%minskasutsläppårs1990

MAR-formmodifieradnågotstudien äranvänds i avModellen ensom påavseendemedenergisystemmodell optimerar ettKAL-modellen. Denna
rörandeuppgifterbestårIngångsvärdenautsläpp.ellerkostnader avt ex effek-teknologiochetcutsläppkostnader,mängd,primärenergiresurser

påEfterfrågananvändarled.ochtillförsel-bådekostnader etc itivitet,
given.utanfördvs systemetenergitjänster är exogen,

tillväxt,ekonomiskstudie är;dennaÖvriga ivarierasparametrar som
såledesfåsdessakombinationvarjeFörrealränta.kärnkraft och avmängd

aningökarpå energiefterfråganvidare enutfall. attManmöjliga antarsex tillväxt.ekonomiskhögvidkraftigtoch relativttillväxtvid låg

utvecklingochforskninginnebär2Handlingsalternativ att genomman
koldi-intelönsaminte ärteknologi omföröppenhåller somvägen

lokaliserings-ochritningarharsåVidarebegränsas.oxidutsläppen man
önskad50%nåkunnaskaalternativdessa avklara. Man attplatser antar
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kapacitet år efter5 införandet bindande restriktion och full kapacitetav en
efter 10 år.

Två slutsatser dras från de olika utfallens ekonomiska konsekvenser. I
fallen med hög tillväxt måste beslutsfattaren bedöma sannolikheten för
koldioxidrestriktioner mycket liten för välja alt Maximering1som avförväntat värde beslutsmetod. Vidantas låg tillväxt däremot kan altsom 1
väljas sannolikheten för utsläppsbegränsningar understigerom 40-50%.
Skillnaden mellan alt och2 3 små alla behandladeär i fall.

Åtgärder för uppnå olika tillstånd vad gälleratt energisystemet berörs ej.
Inte heller berörs de faktorer hur efterfråganavgör påstor energitjän-som

blir.ster

En studie också använder MARKAL-modellen ingårannan isom
Modellstudier begränsa koldioxidutsläppenatt Naturvårdsverket, 1992.av
Man har där någrai scenarier utgått från specifika koldioxidavgifter. Dessa
kan riktningsstudier.sägas I andra harscenarier förutsatt vissavara attman
restriktioner på koldioxidutsläppen ska uppnådda till år 2005. Det mestvara
långtgående dessa förutsätter låg tillväxt och tjugoprocentig minsk-av en
ning utsläppen till år 2005.av

Sverige Två framtidsbilder2010 och miljö Boverkettransporterav-
fl, 1992.m

Två för samhällsförhållandenascenarier Sverigei år 2010 presenteras.
Basscenariet ska bildutgöra Sverige allai avseendenett utveck-en av som
lats efter nuvarande trender. Det skiljer Miljöscenariet från Bas-som

kraftfullhetenscenariet miljöpolitikenär i och dess påverkan på trans-
portsektorn. MiljöscenarietI förutsätts transportsektorns absoluta bidragatt
till koldioxidutsläppen hålls på års1990 nivå. I Basscenariet ökar koldioxid-
utsläppen istället, följd nuvarande trender, med 40%.som en av

Studien karaktäriseraär framskrivningsstudieatt med tämligensom en en
modest restriktion Miljöscenariet.i Presentaionen scenarierna hu-görs iav
vudsak verbala beskrivningar olika samhällsförhållanden.genom av
Sveriges förhållande till utvecklingen omvärldeni viktig förut-utgör en

för studienssättning resultat. Inte minst på grund det förutsättsatt attav
Sverige blir medlem EU underi 1990-talet.

Hur förändras de olikai diskuterastransportsystemet scenarierna på kva-ett
litativt Hur dessa förändringar skasätt. åstadkommas berörs bara översikt-
ligt.
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för framtidsbildsstudierUnderlag

hanödvändigt övergri-tidigare förefaller detdiskuterats attSom envara
kom-vilken roll olikauppfattningför kunnapande attsystemsyn omen

ökar ocksåMöjligheternautveckling.för nå hållbarhakan attponenter en
åtgärder.områden ocholikamellankopplingarsynergieffekter ochatt se

och förtillståndframtidaunderlag fördelar,tvådelaskan iDiskussionen
jämför figurtillstånd, 2.framtidanådvs vägarförändringsprocesser, att

varförenergirelateradehuvudsakligenklimateffekter ärTransportsektorns
energitermer.behandlas ide kan

Efterfrågan på

Eäergf energirelateradeTillförsel
aktivitete Hänger

dåligt570bratillståndFramtida

relativt relativtrelativtFöröndñngspmcesser
dåligtdåligtdåligt

framtidsbildsstudierunderlagTillgång på förFigur

energitillförsel,tillståndframtida är;beskrivningiKomponenter aven
tvådePåenergirelaterade tjänster.efterfrågan påochenergieffektivitet

beträffande potentia-underlagfinns relativt gottområdenaförstnämnda ett
områdesvårtmycketochkunskapsmässigt svagtEfterfrågesidan ärler. ett

Detsituation.dagensextrapolationnågonpåbaserasoftastbrukar avoch
al-påkandetoch hur görastillgodosesbehöverbehovdehandlar somom

områdedettastudier inommedvärdefulltskulleDetternativa sätt. vara
efter-utvecklingönskvärdtill diskussionerleda avkunnaskullevilka om
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frågan på olika tjänster. Denna behöver baseras på beteendevetenskaplig
kompetens.

Vad gäller möjliga framtida tillstånd finns antal studierett stort be-som
handlar olika delsystem, potentialen för elproduktiontex från vindkraft-
verk eller biomassetillgångar. Endast litet antal studierett sammanfogar
kunskaper till helhetsbilder eller flera ochenergi- ellerettav transportsys-

De har sammanfattatstem. ovan.

Efterfrågan på energitjänster liktydigtinteär med efterfrågan på energi i sig,
eftersom kan åstadkommasenergitjänst med olika mängd energi. Denen
påverkas flertal faktorer. finnsDet relativt mycketett material be-av som
handlar efterfrågans beroende påpriset ifråga.tjänsten Efterfrågan ärav
dock beroende också andra faktorer den fysiska samhällsstrukturentav ex
och livsstilar vidi mening. Om den fysiska strukturens betydelse för efter-
frågan finns oftast kvalitativ,viss, kunskap, Sverige 2009 Bo-ten se ex
verket 1994.

Möjligheten förändrade livsstilar kan bidra tillatt minskad miljöbelast-en
berörsning bara i mycket liten utsträckning dei övergripande studierna. I

Sverige 2010 Boverket 1992, 49 berörs denna möjlighet mycket kort-m s
fattat apropå möjligheterna uppnå femtioprocentig reduktionatt kol-en av
dioxidutsläppen detinom kommande halvseklet: krävsDet betydande för-
ändringar folks preferenseri vid sidan det faktum människors beslutattav

bil- ochutnyttja kommeratt vägtransporter påverkas olikaatt styrme-av
del.....Det viktigtär även inställningen till vad bildaratt kvaliteten isom
boende och resande har förändrats.

kanDet konstateras kunskaperna dettainom område alltföratt är svaga, om
undantar efterfrågans prisberoende, där dock sifferunderlaget är osä-man

kert. olika faktorerHur samverkar för bestämma efterfrågan följdakt-att är
ligen också dåligt känt. I princip ingen de övergripande be-rapporternaav
handlar detta område.

deI övergripande studierna energieffektiviteten,är tillsammans med mixen
de viktigasteprimärenergi, variablerna används för försöka min-attav som

Överhuvudtagetska kodioxidutsläppen. dessa områden tämligenär väl ut-
forskade.
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de aktuellaIngen studierna de berördaanalyserar sammantaget treav ovan
delområden, jämför figur användningen fossilapåverkar bräns-vilka av
len och därmed utsläppen koldioxid. Miljö och energi i Norden ener-av -

för år klara miljömålen efterfrå-2010giscenarier Kan transporterna tarsamt
för utfallet dåpå studerarenergitjänster och mixen primäre-given avgan

energieffektiviteten enda de övergripandeDennergi varieras. stu-avresp
påverkar efterfråganutförligt annatfaktorerdierna tar somsom mer upp

fysiska samhällsstruk-denekonomiska Sverige diskuterar2009ärän som
turen.

utsträckning, studierfinns iförändringsprocesser i vissKunskaper t exom
vilkaDock de intervalltidigare inomjämför avsnitt.och ärA etttypav

underlag för nåför förbehandlas oftaförändringar snäva attatt merge
kunskapsluckor behandlasområden med iNågralångtgående miljömål.

avsnitt.nästa

Sammanfattning

förheller underlag kunnaintestudiernarefererade utgörhär attDe ett gott
dock tekniskaklimatfrågan. pekar pålösa Deförformulera strategi atten
tillstånd ochbetraktas hållbartkanvadnåmöjligheter ettatt som somsom

underlag vadrimligt. finns såledesekonomiskt Det visstförefaller ettvara
tillstånd. dvsVad gäller förändringsprocessenframtidagäller intressanta

underlaget mycketnåstillstånd kan ärhur dessa tunt.

Övergripande långsiktiga analyser framtidsbilderoch -

Inledning

delösningar ävenkan bidra till identifiera ettFramtidsbilder att germen
där kun-viktiga områdendvsidentifiera forskningsbehov,förunderlag att

åtgärdsstra-diskuteraförunderlagföreligger.skapsbrister De attutgör även
samhället övrigt.och inäringslivolika aktörerför inomtegier

backcasting-metod under-kframtidsbilder enfrånutgå intressantaAtt s
och fram-förhållandendagensfokuserade pålikaanalyser intelättar ärsom

tek-kan varieras,urvaldessa. Ettskrivningar parametrarstörre somavav
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nikutveckling, organisatoriska förändringar och livsstilsförändringar. Valet
framtidsbild kan så dengöras uppfyllerav att vissa, uppställda krav, tex att

klimatpåverkan från mänsklig verksamhet skall linjei med hållbarvara en
utveckling. Detta såledesär utgångspunkt och inte konsekvens.en en

Många de studier har gjorts inom olika samhällssektorer harav haftsom en
förlängning dagens värderingar och utgångspunkt.synsätt Detta på-av som
verkar vilka styrmedel behandlas. hållbartEtt samhälle kan bygga påsom
andra attityder eller värderingar dagens. Dessaän svåra fåär belystaatt i
framskrivningsstudier typ C.

Diskussionen framtida, hållbart samhälle börett medvetet iom separeras
två beskrivaFörst hur, någon synvinkelsteg. intressanta och möjliga,ur
framtida tillstånd kan steg 1. Dessa underlagut utgör för diskussionettse
och värdering hur angeläget det nå det dem.är Därefter,attav nästaettsom

hur de kan nås steg 2.steg, Vilka åtgärderta behöver vidtagas förupp att
nå framtida tillstånd Redanett i behövs1 första överslagsmässigsteg en
bedömning rimligheten framtidsbilden,i analysav men en noggrannare av
realiserbarheten får ske i 2.steg

betydelsefulltEtt till uppdelningenmotiv tvåi ärsteg att acceptansen av
olika åtgärder, kan innebära uppoffringartyper för individen, be-ärav som
roende de fördelar de kan Framtidsbilder kan tydliggöra dessa fördelarav ge.
och därigenom möjliggöra val mellan konkretiserade alternativ.mer

Kunskapsbehoven skiljer mellansig de två det förstaI kunskaperstegen. är
potentialer, möjligheter, randvillkor och grundläggande behovom viktiga.

Randvillkoren vilka framtidaavgör tillstånd kan möjliga attsom vara
uppnå och vilkeni grad dessa ekologiskt och socialtär uthålliga.tex Hur

potentialen för vindkraftelär Sverigestor i Vilka prestanda kan bränsle-
celler ha Vilken efterfrågan på olika arbetsorgani-transporter genereras av

och bebyggelsestrukturersationer

I det andra kunskaper förändringsprocesserärsteget viktiga. Samhälletom
förändras och denna kan i eller mindrestörre utsträckning påverkasprocess

olika åtgärder. Kunskaper förändringar har betydelse förävengenom om
valen framtidsbilder. Allmänt uppfattar kunskapernavi förän-attav om
dringsprocesser mycket dåliga, specielltär vad gäller icke-marginella förän-
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dringar. hur och med vilka åtgärder kan önskvärd förändringDvs vissen
uppnås

individers ochKoppling till behov beteenden

människas faktiska beteendemönster ochhär viktigtDet inseär att att en
flera möjliga utfall, vilka alla linje medpreferenser bara i sig iärutgör ett av

värderingar. Vilken de möjligagrundläggande behov ochhennes avmer
kulturella fy-del på den sociala, ochrealiseras beror tillutfallen storsom

vidinnebärlever omgivningen isiska hon Dettaomgivning att om -
preferenserna ändras,beteendet och de ytligakan ocksåändras såmening -

värderingarna kvarstår.grundläggande behoven ochdeatttrots

ochbehandlar omställningen energi-övergripande studierDe avsom
ekonomiskt perspektiv.tekniskt ellerhuvudsakhar i etttransportsystemen

sociotekniska förut-analyserar detillleder oftast intetekniskaDe att man
olika ak-föreslår skateknikför den accepterassättningarna att avnya man

Risken härkonsumenter etc. inteenergitjänstproducenter, är atttörer man
vilka framtida till-tekniska vad gällernågra begränsningar änannatser --

fall tillekonomiska leder mångaimöjliga. Destånd att tarär mansom
onödig begränsninginnebärför Dettapreferenser givna.människors aven

tillhänsynmöjliga, eftersom intetillståndvilka tar attmansomman ser
preferenserna heltocksåannorlunda så kanomgivningen är varaom

annorlunda.

vilka beteen-behövs kunskapdetföljd ärEn attresonemanget omovanav
behov och värderingar,från grundläggande ärutgåendedemönster som,

Speciellt viktigtfysiska ikulturella och omgivningar.sociala,möjliga olikai
beteendemönster hardessa olikainverkanförstås densammanhangdetta är

energirelateradeefterfrågan på tjänster.gällervad

och resurssnål.miljövänlig DettillräckligtteknikdagsaknasDet i ärsom
kunskaperteknikmiljövänlig utnyttjavid utvecklingintressant att avvore
beteende-där bådesöka lösningarlivsstil.beteende och Dvsindividersom

bete-anpassad till dessateknikendärförändras och äroch teknikmönster
teknik-koppling tillområde, meddettaForskning inomendemönster. en

kunnaanalyser, bör intressantaövergripandeutveckling samt re-gemer
kanske finnakanalternativ. Därigenompeka påsultat och nya, urmannya
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flera aspekter bättre tillgodosesätt individers behovatt på miljövänligtett
sätt.

Ett exempel: Lindén 1994 b det korstrycktar människora, utsättsupp som
för vad gäller bilar: Du behöver bil, du får använda bilen, bara inommen
regelmässiga och helst bör dugränser använda kollektivtrafik. Denna kog-
nitiva dissonans obehagligt tillståndär för individen.ett En frågaintressant

vilka tekniska alternativär skulle kunna eliminera korstrycket Dvssom
värdera lösningar ljuset dessai socialpsykologiska forskningsresultat.nya av
Men barainte alternativgivna också påverka vilka alternativacceptera utan

utvecklas.som

Förändringsprocesser

Omställningen ochenergi- innebär avsevärda förän-transportsystemenav
dringar. skall här kortVi några områden vilka betydelsefulla förta ärupp
förståelse förändringsprocesser och möjligheterna påverka utveck-attav
lingen.

Studier förändringsprocesser har denvisat institutionella miljöattav som
teknik betydelse föravgörandeär och hur snabbtnäromger ny av om, ny

teknik introduceras på marknaden Jfr Kaijser 1988. Förändrings-rn ,
därförmåste beakta vilka aktörer berörsäven och hur denprocesser som

teknik vill främja denin i organisatoriskt-institutionella mil-man passar
vilket sammanhänger föregåendejön, med avsnitt. frågeställningarDessa

behandlas sällan, offentligtsynnerhet utredningsmaterial.i inte i

Beträffande biobränslen har Hektor 1990 diskuterat aktörsfrågan. På trans-
portområdet har dessa frågor forskningsprogrammettagits inomupp

vid GöteborsAutumn Tengströmuniversitet rapporter.1991, rn

de övergripande studiernaI saknas detta perspektiv närapå helt. MiljöI och
energi i Norden energiscenarier för år Nordiske2010 Seminar og- -
Arbejdsrapporter, 1992 berörs detta område till del: kan såledesviss Man

de organisatoriska styrmedlen har överordnad ochsäga tvärgå-att en mer
ende placering förhållande till de styrmedleni övriga och härigenom sätter

för hur och vilken kombinationi dessa styrmedel kanövriga ochramarna
bör användas. s vår översättning131,
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Teknikutveckling

framgåttSom det föregående ställs många studier förväntningari i på att ny
miljövänlig teknik skall samhället.utnyttjas i från forsknings-Processen
resultat till produkt på marknaden innehåller många vilka allasteg,mogen

fungera förmåste produkt skall komma till utbredd användning.att en
Analyser detta viktiga område saknas de flesta studier.i Detta avsnitt ut-av

därför ochvecklar den energiområdet.orienterat Reso-är motprocessen
kan emellertid tillämpas på andra områden.ävennemanget

finns långsiktiga energipolitiska mål, vilka dePå energiområdet om upp-
borde kunna betraktas hållbart.fylls skulle innebära energisystemetatt som

möjligabland utsträckninginnebär energisystemet iDe störstaannat att
helst inhemska förnybara energikällorgrundas på varaktiga, ochskall samt

effektiv energihushållning.en

Produktions-
A volym

Förstöd KommersiellteknikMål

MognadEtablering Expansion Stagnation Hd

ProduktlivscykelnFigur

inledningsskede.befinnertill sådant sig ienergisystemOmställningen ettett
önskvärd, huvudsakteknik intebl den i ärinnebär ärDetta att somnyaa

till etablerad energiteknik. Lyckasförhållandeidag iutvecklad eller lönsam
innebär det den påenergiteknik såintroduktionochutveckling attav ny

stöd för etablera tekniken kanoch statligtexpanderakanmeriter ett attegna
beskrivas, den punktstödprogram kan imålet föravvecklas. Dvs ett ensom

12-14-1393
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produktlivcykel, där produkten etableras på marknaden och övergår i en
expansionsfas, jfr figur

Målet med stöd till teknik således denär skall bli lönsam förhållandeatt iny
till etablerad energiteknik. begreppetI lönsam inkluderas, förutom rent
företagsekonomiska aspekter andra aspekteräven miljöpåverkantexsom
och försörjningstrygghet tillräcklig tillförlitlighet. Lönsamhetsamt är ett re-
lativt begrepp, jämför figur 4.

Kostnadl

Nytt systernHög

låg Befintligtsystem
oljaex.

nutid Framtid

Målet med stöd tillFigur teknik den skall4: lönsamär iattny vara
förhållande till konkurrerande teknik, dvs den det idag skallär inte
den det innehåller element;i Detta två dels stödet på-attvara morgon.
verkar den teknikens kostnader solvärme,t dels de kon-attnya ex
kurrerande energislagens kan förändraspriser t oljepriset. Rela-ex

mellan dessa lönsamheten. Då osäkerheter föreliggertionen avgör om
konkurrerande energislags framtida så kan säkertpriser intetex man

eller lönsamhet kan inträda.närveta om

rationelltfinns där decentraliserat beslutsfattande påDet situationer ett en
marknad, med sannolikhet leder till välfärdsförluster under-stor genom
produktion nyttigheter och överproduktion skadligheter. Detta gällerav av
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och utveckling miljöpåverkan.till exempel forskning eller Detta motiverar
energiteknisk utveckling.samhälleligt stöd till

föreligger framtida förosäkerhet marknaderEn situation är när omannan
fossila bränslens framtida kanteknik. Ovisshetenmiljövänlig prisertexom

biobränslen. kan leda till teknik aldrigDettahindra iinvesteringar att en ny
kan betraktas ochproduktlivscykeln denlångtså ikommer att som mogen

kan behövas.etablering teknik Dettakonkurrenskraftig. Stöd till av ny
socioteknisktutanför etablerattekniken liggerspecielltgäller när ett systems

samhällsstöd tillfall behövssådana även1988. Ikultur Kaijser attm ,
tek-kunna etableraoch kompetensharaktörer intressefrämja attsomnya

avvikandetillmed enbart stöd FoUsåledesräcker inteniken. Det om
expandera.möjligheterochetablerasskall kunnateknik attges

saknasmed dessa iåtgärder linjebehandlar i stortStudier resonemangsom
ochomställningen energi-förhinder transportsystemen.vilket är ettsett av

1993NUTEK,undantag utgör

styrmedelEkonomiska

samhället med hjälpstyrmedel.på Ett ärfinns olika attDet sätt att avse
medborgare betemotsträviga sigmindreeller tvingar attstyrmedel mer

för medborgarnastyrmedel underlättar attEtt ärpå visst sätt. annat attett
svårtolika skäl harvidtaga,skulle viljade attåtgärdervidta men avsom

påkostnadsrelationer eller brist in-bero påsvårigheterna kankunna göra.
formation etc.

fel informationför nyttighetmarknadsprisetdågällerDetta omt gerenex
eller konsumtion. Ettproduktionsamhälletför annatkostnaden exem-av

tekniska alternativ. Detelleravsaknaden intressantapel systemär senareav
och detstudierbeaktasalltför sällan iförefallerstyrmedelpåsynsättet

beteendemönster,attityder ochmed individerssammanhänger intimt

berördesvilket ovan.

dis-1992koldioxidutsläpp Eriksson,vägtrafikensför begränsaStrategiI att
fordonsskattenergirelateradkoldioxidskatt,mednackdelarochför-kuteras

imperfektioner kanmarknadsmässigaManfordonskrav.och attnoterar
koldioxidskatt.optimalteoretiskteffekterna settminska de positiva av en

beakta for-köptillfället tycksvidbilköpare inteimperfektionsådan ärEn att
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donets samlade bränsleförbrukning under hela fordonets livslängd. Om
fordonstillverkarna känner till detta så blir följden kommeratt attman ut-
veckla och marknadsföra fordon med högre bränsleförbrukning än opti-
malt, koldioxidskatten till För kommatrots. förbi dettaatt problem
rekommenderas i energirelateradrapporten fordonsskatt.en

Miljön kollektivär nyttighet. Det innebär dels åtgärder fören skyddaatt att
miljön måste beslutas på kollektiv nivå, dels det finnsinte någon direktatt
koppling mellan enskild individs åtgärd och lösandet miljö-en ettav
problem.Det behövs samlat agerande. flestaI de fallett kan ingen utestängas
från god miljö, han honäven inte bidragit till betala miljökost-en attom
naden.

Detta det k free riderär problemet vid kollektiva nyttigheter. Om produk-s
tionen kollektiv nyttighet lämnas till marknadens aktörer finnsav en stor
risk för produktionen blir betydligt mindre,att eller helt uteblir, jämfört
med nivån vid kollektivt beslut. De betalar får betalaett för antalettsom
gratisåkare, vilket hämmar förintresset betala eller vidtaga andraatt åtgär-
der.

Utnyttjandet ekonomiska styrmedel kan baseras på olika principer. En ärav
kostnaden för miljöpåverkan skall belasta denatt t orsakar påverkanex som

Polluters Pay Principle. Därigenom kommer balansen mellan olika aktivi-
förändras. Eftersom de drabbadeteter sällanatt blir kompenseradeparterna

miljöavgifterna oftast skatt. Det finns dessutom metodsvå-ses storasom en
righeter med i värdera miljöpåverkan. Studieratt miljökostnaderpengar av
inom transportområdet har gjorts Kågeson 1993 och Miljövårds-av
beredningen 1994

En princip belasta någonär miljöpåverkande verksamhetatt medannan
sådana kostnader det leder till andra bedriva verksamheten.att sätt Detatt
kan resultera byte teknik elleri bättreorganisation samordning tex.av
Miljöavgiften skulle detta falli explicit så den relativtpå kortsättas siktatt

Önskat resultat form teknikval.i detta fallI kringgår svårig-ger av man
heterna på miljön.sätta rätt pris analys för-En ochatt nackdelarav av
denna påverkan behövs dock för värdera det intressant påverkaatt är attom

verksamhet föreslagen riktning.i Miljöklassingen bilar och driv-en av
medel kan exempel på denna princip.ses som
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drivkrafter till teknisk utveckling, jämför dis-Ekonomiska styrmedel utgör
den betydelseDock måste beaktastidigare socio-kussionen avsnitt.i som

teknik kommer utveck-har för vilkentekniska förhållanden typ attav som
fall till önskad teknik-prisförändringar ledervissa intelas. iDetta gör att en
styrmedel och stöd till forskningekonomiskaSamordningutveckling. av

synergieffekter.utveckling kanoch ge

livsstilarbeteendemönster ochIndividersAttitydförändringar -

för energianvändningbetydelselivsstil harbeteende ochindividers storAtt
hushållslikartade energian-skillnader iresursförbrukning visasoch av

mycketungefär dubbelt såanvändermedvändning. De gör mestsom av
1992.refererade Steenstudier ianvänder minstde msomsom

ganskabeteendemänniskorspåverkarenergiprisetförefallerDet omsom
önskanvinstmöjligheter attoftast utaninte styrlite. Det är enoss,som

har studerat1986. ManHallin PetterssonStymne 1990,problemundvika
Det visarenergipriser.med höjningarsambandlivsstil iförändringar i av

medanlivsstil,ändrarekonomiskasmåhushåll meddåsig att resurser
de kan sigteknik. investeraenergisnål Dvsoftare ihushåll investerarrikare

självkanvadInformation göra1983.Dillmanproblemet manommur
till prishöj-alternativkanenergianvändning ettminska sinför att vara

framgångsrikahurkunskapergodarelativtfinnsDetningar. omnumera
1994a.LindénVattenfall 1990,utformasbörinformationsåtgärder

samhällslivet.delnaturlig iblivitmiljöhänsyntillslångtDet är ännu en
beteendemönsterindividersförståelsenmedihopdelvishänger attDetta av

relevans förBeteendevetenskapliga studierofullständig.livsstilaroch är av
Hallin 1991, AttresursanvündningochLivsstilenergiområdet är spara

fl,Olssonmarknadssegmenteringochenergikaraktärerenergi rnom-
1994a,Lindén,och miljöMänniska1992,Hallinlivsstiländra1991, Att

energianvänd-ökaddrivkrafter förkonsumtionsmänsterochLivsstil som
1994b,Lindén,ning

tek-ärochenergi- transportsystemenomställningenstudierflestaDe avav
tekno-huvudsak betraktatshar ioch lösningarnaniskt-ekonomiska som en

beteendemönster.andraindividerpåtvingaellerlogifråga att
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Ökade kunskaper individers beteendemönster och livsstilar kan härom
leda till åtgärder föreslås avsiktatt i miljöanpassa samhälletattsom är
bättre anpassade till individers situation och handlingsmöjligheter.
Följaktligen skulle åtgärder ha möjligheterstörre få genomslag.att Det
saknas Övergripande studier där dessa kunskaper utgör integrerad del.en

Avslutande diskussion

minskningEn samhällets klimatpåverkan till vad kan betraktasav som
hållbar nivå innebär förutmaning samhället och förhållan-storsom en en

devis förändringar vilket inte nödvändigtvis behöverstora innebära stora
uppoffringar.

Politiskt beslutade miljömål de flesta fall betraktaiär etappmål,att som
eftersom uppfyllande dem leder tillinte miljöproblem elimi-ett att ett ärav

Etappmålen baseras på för-avvägningar och nackdelar olikanerat. åt-av av
gärder och deras effekter och naturligen kompromisser.utgör kunnaFör att

långsiktiga mål, förväntas lösa miljöproblem,sätta behövs underlagettsom
behandlar problem och lösningar långsiktigti perspektiv. Andraett ty-som

medel kan då bli fokusering enbartintressanta. En på etappmål inne-per av
bär risk kunskapsframtagningen blir för Vår genomgångatt snäv.en av
olika studier indikerar detta också fallet.äratt

finns relativt fåDet studier hur kan nå långtgående miljömål.om man mer
flestaDe studier delfrågor och eller har begränsade mål. De studiertar upp

ligger beskriva vad hållbara tillståndnärmast kan innebära fram-att ärsom
tidsbilder typ den klassificeringD i utnyttjats. finnsDet andraävensom
långsiktiga studier de vad kommerär attmen mer en prognos av som
hända, åtgärder och händelser,givet vissa beskrivning vadänantagna en av

behövs och hur dit kan kanDe karaktäriseras fram-vägen ut.som se som
skrivningsstudier av C och begränsade kunskaper vad gällertyp ger mer
omfattande omställningsmål.

övergripande studier av och finns harDe C D huvudsak tek-ityp ettsom
niskt eller ekonomiskt perspektiv. tekniska leder oftast tillDet inteatt man
analyserar de sociotekniska förutsättningarna för den teknik fö-att nya man
reslår ska olika aktörer energiproducenter, konsumenter etc.accepteras av
Risken här några begränsningar tekniskainte vadär änatt annatman ser - -
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ekonomiska perspektivetmöjliga.tillstånd Detframtidagäller vilka ärsom
förmänniskors preferenser givna. Dettafall tillmångaleder i att tarman

möjliga. Manvilka tillståndonödig begränsninginnebär somman seraven
ocksåannorlunda så kantill omgivningen ärhänsyninte atttar om

behoven ochgrundläggandedeannorlundaheltpreferenserna attutanvara
ändrats.värderingarna

ofull-samhälletförändringsprocesser i äricke-marginellaKunskaperna om
livsstilar, aktörerochbeteendemönsterindividersblgällerständig. Det a

teknologi.utvecklingbetydelsesociotekniska samtoch systems av

hållbarmåletberörda ärblikommersamhällsområdenMånga enom-
sambandensåhelhetssynhaviktigtdet attdärföroch ärutveckling en-

identifiera synergi-går dåbeaktas. Det ävenområden attolikamellan
områden.olikaåtgärder påmellanföreliggakanvilkaeffekter,

delom-olikakunskaperna inomförbehövsövergripande attsystemsynEn
klimatfrågan.lösatillbidraskall kunna attråden

förtillstånd ochframtidaformuleringen intressantavidbådegällerDetta av
dennabriststånd.till Denkommaskallförändringarnahuranalyser somav

medvetetmöjligtskalldet attåtgärdasbörpåöversikt visar mervaraom
kli-påutvecklinghållbarmiljömållångtgåendenå deför att som enagera

innebära.skullematområdet
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Sverigeitransportsystemenenergi- ochomställning av

syfteRapportensa

uppdragsbeskrivning för dennadelegationensI
studier översyntesefterlyseskonsultrapport aven

Sverige.itrafiksystemenenergi- ochomställningar av tillräckligtfinnsintedetframhåller attdockFörfattarna
meningsfull syntes.görastudier attförmånga relevanta en

befintligainventeringgöraattvalt avIstället har de en
studier medstrukturering dessastudier och dessutom aven

dennaviktigt medsyftefigurer. Etthjälp ett parav
kunskapsbrister.identifierastrukturering är att

innehållb Rapportens

meningenligt min deninnehåll ärväsentligaRapportens
ärDetutarbetat.strukturering författarnasom

ettfå referatkortapraktisktockså attnaturligtvis av
inteinnehållerreferatstudier, dessarelevantaantal men

Åkermans kommentarer.Steenmycket egnaav

figurföljande. 1Iär angesgrundresonemangRapportens
riktningsstudier A,studier,huvudtyperfyra av

framskrivningsstudier Cstudier ocnkortsiktiga B,
egentligenhävdar attFörfattarnaframtidsbildsstudier D.

intresseärstudierna Dtyp urenbart avav
dessaendastperspektiv, eftersomklimatdelegationens

på klimatproblemen.lösningarfinnaverkligen försöker

tillgångfinns godrättÅkerman dethävdar att enSteen
skisserar tänkbaraframtidsbildsstudier Dtyppå somav

saknastill delstordettillstånd, attframtida men
nåattvägard.v.s.förändringsprocesser,studier omom

studier treefterlysertillstånd. De omtill dessafram
villkor förförändringsprocesser omtyper av -

ochstyrmedel;ekonomiskateknikutveckling; omom
livsstilar.ochbeteendemönsterindividens

iinstämma dennajag lätt atthistoriker, haregenskapI av jagförändringsprocesser. Menstudierefterlysning omav
förstastruktureringen. detFörtilltvå tilläggvill göra

tvådistinktion slagmellanvilja avgörajagskulle en



förändringsanalyser, tilldels orsakerav
förändringsprocesser i möjligheterdet förflutna, dels av

påverka pågåendeatt framtida förändringsprocesseroch med
olika slag jag viljastyrmedel. skulle tillfogaDessutomav

tredje förändringsprocess, nämligentyp denen av om
fysiska samhällstrukturens utbyggnad.

nationellthar enbart perspektiv, vilketRapporten ett är
naturligt. ambitionen variträtt Hade att göra en

internationell inventering, omfattningenhade sannolikt
blivit ohanterligt kanaskestor. ända skulle kunnaMen man

påtitta några särksilt intressanta påutländska exempel
studier. pågår studieI Nederländerna t.ex. omfattandeen

Hållbar teknikutvecklinghetertyp D ochav som som
skisserar framtidsbilder olikaför flera samhällssektorer

radikalt utlsäppsnivåer. Studienmed lägre finansieras av
fem ministerier. pågår studietunga kalladI Japan en
Sunshine, också intressekanske kunde attsom vara av se
lite på.närmare

Diskussionsfrågor delegationenc för

-Är Åkermandet strukturering gjortbra Steen haren som
enligt bedömninger

-Är identifieratsdet relevanta kunskapsluckor kanHursom
dessa till, delegationenluckor täppas vad kanoch göra för

bidra till detatt

åstadkomma icke-kan styrmedel förHur utvecklas att-
marginella förändringar energi- och transportsystemav

Stein samfunnsökonomiskII analyseHansen: En av
drivkrefter energibruk i industri-for öket og
utviklingsland

a syfteRapportens

delegationens uppdragsbeskrivningI för denna rapport talas
strategiinriktad blivitrapport, det har knappastom en men

tvåresultatet. består delar.Rapporten För det förstaav
ianalys respektivetrender OECD-ländernasen av u-

ländernas energiförbrukning åren inomunder de senaste 20
viktigaett antal samhällssektorer. För det andra ett

kapitel rubrikenmed vägen det modernamot
lågenergisamhället, diskuterar framtidadensom
energiutvecklingen så sig iden ter antalettsom
makroekonomiska Någon diskussionmodeller. närmare hurom

lågenergisamhälle uppnås inte.ett kunnaskall förs däremot

innehållb Rapportens

inledande avsnitten intressantDe trender är enom
sammanställning på Schippersbaserad och StephenLee Meyers

Sustainablebok World Building utgivenEnergy: Future,a
innehåller inte i förhållandedock mycketSEI. De nyttav

till denna bok.

diskussioniEtt centralt begrepp ärHansens
energiintensiteten, definieras energiförbrukningensom som
dividerad måste i penningsvärde.med fastsom mätasBNP

inte trivialtBegreppet är helt använda.att Eftersom
energiintensiteten ändringar iär kankvoten



ellernämnarentäljaren,iändringarpåintensiteteten bero
u-länderförtillämpasvårt attär extrabåda. Begreppet

icke-energianvändningen ärdelstoreftersom aven statistikenofficiellautanför denfallerkommersiell och
delstordessutomoch eftersomenergiförbrukningen, enöver

informellainom denaktiviteten skerekonomiskadenav
utanför BNP.fallerochsektorn

iutvecklingenergiintensitetens u-Hansens resonemang om
framhållssidPå 21-22motsägelsefull.någotländerna är
avtagandeandraochväxandehaftharu-länderdelatt en därefterdecennierna, ochsenastedeenergiintensitet under

forvirrendetill detteförklaringarolikahandiskuterar
sidpådiagrammetaggregeradei detutviklingsbildet. Men

härochfallit bort,bild heltförvirrandedennahar31 utveckling ibakvändharu-ländernaistället att enbetonas
växandemedtill OECD-ländernaförhållande

olikasjuPå sid 31energiintensiteter. anges
ingen dessadiskuterastyvärr avförklaringsfaktorer, men

närmare.

diagram överså nyttettPå sid presenteras33
itidlång ettöverutvecklingsmönsterenergiintensitetens

bildenframmanar enResonemanget avländer.antal
gå igenom, ochmåsteländerallautvecklingödesbunden som

ökandeinnebärdelu-ländernasför ensom innandecenniernågraytterligareunderenergiintensitetet
deöversvårt hoppaattärDetvända.utvecklingen kan

framhållerindustrialiserings-processeniskitiga stegen
sid 47.framlängreHansen

tvivlar.ofrånkomlig Jagutvecklingär dennaMen
istadierfinnsdetatthåller jag medVisserligen om

byggernär uppindustrialiseringsprocessen, man
innebäri land,ettbebyggelse sommodernochinfrastruktur

materialenergikrävande avmängderstorakonsumeraratt man annatheltettteknikutbudet ärstål. Menochcementtypen
Även köperu-ländersekelskiftet.vididag omän t.ex.

el attproduceraattförfrån i-länderkraftverkbegagnade
ändåkraftverkså dessaärmed,stål cementochtillverka

ii i-länderfannsdeeffektivare änmångdubbelt somsom
idag t.ex.byggakanDessutomsekel.början detta manav materialåtgång änmindrebetydligtmedbyggnaderochbroar

måstenödvändigtvisu-länderVarförår sedan.för 100
nivåtill högreenergiintensitetsin enökaattfortsätta

hälftenförstaunderhade avFrankrike och Japanvadän
förstå.svårt attjag därförsekel hardetta

jag fannsin rapportipåpekandennågra somgörHansen
På sid 40-41tankeväckande.ochsårksilt intressanta

frånintäkternaanvändaattolika sätttrediskuterar han
miljöskatt:en

budgetunderskottetreducera-att
inkomstskattenreducera-att
arabetsgivaravgiften.reducera-att

dessaanalyseratProtection harAgencyEnvironmentalUSA:s
alternativetsistnämndadetfunnit attalternativ ochtre

ärDettautfallet.samhällsekonomiskabästaklartdetger skatteväxling.så kalladförargumentstarktett

görvärldsbanskrapport somPå sid refererar Hansen45 en
hållasubsidier attförtotalau-ländernasbedömningen att

år.miljarder dollarelpriserna är 100 pernere bidrardetOchbelopp.högtofattbartnästanär ettDet



väsentligt till att u-ländernas elkonsumtion uppblåstär
till nivå, troligen ligger högt över denen skullesom som
råda vid kostnadsriktiga taxor. Eftersom det svenska
energibistándet till inriktatmycket del på juststor är
utbyggnad kraftverk, till för u-länderna subventioneradav
kostnad, så bidrar aktivtdet till gigantisken
snedvridning energimarknaderna. biståndDet är ettav som
dessutom nästan går tilluteslutande någorlundade
välbeställda; de rådhar sig tillatt anslutasom
elsystemet. borde finnasDet därför skäl att ompröva dessa

bistånd.typer av

ärHansen neoklassisk vilket framgårekonom, särskilten
tydligt i slutkapitlet där diskuterarhan ett antal
makroekonomiska modeller den energiutvecklingen.globalaav
Dessa modeller räknar bara med enda typ styrmedel fören av

påverkaatt energiutvecklingen i miljövänlig rikting,mer
nämligen C02-skatter. blir enligt min meningDet rätten
en-dimensionell analys, intet.ex. beaktar de faktorersom

på sidpresenterades Resultatet31.som modellerna ärav
att alla genomgripande förändringar kräver mycket högamer
C02 skatter och bliratt kostnaderna mycket höga.

neoklassiskaDe ekonomerna har domineranderätten
ställning i Sverige idag. minst därför jagInte skulle
vilja föreslå delegationen låteratt institutionelläven en
ekonom energiutvecklingenspresentera analysen av
drivkrafter. skiljaJag tror att resultatet skulle sig rätt
avsevärt från Hansens rapport.

Diskussionsfrågorc delegationenför

Vilka ekonomiska faktorer påverkathar främst-
energiutvecklingen sju påJfr de faktorerna sid 31

Vilka styrmedel effektiva påverkaär för att utvecklingen-
bara C02-skatter eller även andra

vikanHur lågenergisamhällestyra mot ett-

På vilket påverkassätt u-ländernas utveckling i-- av
ländernas biståndnuvarande skulleHur det kunna
förändras

Anna-LisaIII Lindén: Livsstil och konsumtonsmönster.
Drivkrafter och i energianvändningmotkrafter

a Rapportens syfte

uppdragsbeskrivningenI för denna sägsrapport bl.a. att
den skall behandla konsumtionsmönsterhur livsstilaroch
har vuxit fram i i-världen, spridningsprocessernahur
mellan olika befolkningsgrupper i i-världen går till, och
vidare spridningenhur i-världens konsumtionsvanor ochav
livsstilar till går till.u-världen uppdragsbeskrivningenI
sägs konsumtionenatt bil vitvaroroch skall användasav

konkreta Lindén följerexempel. uppdragsbeskrivningensom
utom vad gäller exemplifieringen där hon valt enbartatt
använda bilen framhållerexempel. iHon att fokussom
hennes liggeranalys i drivkrafterpåatt peka bakom
konsumtionens utveckling.

b innehållRapportens



huvudtyperskiljer mellan fyra avLindén
spridningsprocesser:

vertikalfattigarika till-frán
horisontellkvinnortill-från män

generationtill-frán gamla unga
till u-land.i-land-frán

bilism,bil,handlarstuderar omspridingsprocesser honDe
beteenden.anknutnadärmedochresande och

dockhandlarspridningsprocesservertikalarubrikenUnder
spridningi liten grad avdiskussionen om

liggerfattiga. Iställettillrikafrånkonsumtionsmönster
beskrivsi stort. Denutveckling sombilismenspåtonvikten

endaLindénsiutveckling faser.fyraen Emintillavsnitt ärilitteraturhänvisningar detta
ärfasernafyraoch dekrisBilismen IbokTengströms - på delavviker endärifrån. hennes resonemangMenhämtade

framhållssidanPå 10Tengströms.frånviktiga punkter
massbilismensviktiga försärskilttvå faktorert.ex. som

ochbefintligt vägnät enredannämligen ettutveckling,
två faktorerärurbanisering. Detta sompåbörjadredan

ärdei rapporten,gångerflertal menframhålls ettsedan
på Tengström.baseradeinte

betydelse.båda faktorernastill demig tveksamställerJag
viktigsekelskiftetvidvägnätet var enbefintligaDet

traditionelladeskede.tidiga Menbilismensunderfaktor
bilens krav.föranpassadeintebondevägarna var

betydligt högrevägar medattförutsatteMassbilismen nya
spår.min fädrensbok IJfrgamla.deersattestandard

utveckling ochhistoriskainfrastrukturenssvenskaDen
gällervad5.kap1994,utmaningar, Carlssonsframtida

viktig många andraförså denurbaniseringen, var
inom elleretableradesförstinfrastruktursystem, som

tidigtetablerasbilismen kundejuststäder. Menmellan
Enligtbefintliga vägnätet.detlandsbygden,på p.g.aäven
variturbaniseringen sådaninte sommening det somärmin

bilismen. starkasteförutsättning för Denavgörandeen Bilismen harriktningen.i andragåttpåverkan har snarare
ochurbaniseringens form,påverkatavgörande sättpå ett

kring äldredeförortsboendeutspritttill ettbidragit
stadskärnorna.

privatbilismenstillsid.12 orsakernaPå sammanfattas
framhållsfaktorerna sombåda ovannämndautveckling och de

tvåVidareförutsättningar. angesgrundläggande
nämligendet, enärvadfaktorermellankommande

vägutbyggnadertillpá bilismen lederpositiv somsyn
inkomstgrupper.allainkomstutveckling överoch en jaghållerfaktorermellankommandeBetydelsen dessaav justinteattlitemigförvånaroch detmed om, i Lindénsrollcentralinkomstutvecklingen merges en

till denkoppladdirektaärdeneftersomresonemang, viljajagskulleDessutomspridningsprocessen.vertikala
utvecklingenförfaktorviktigytterligaretilllägga en påochpå bilarprisersjunkandenämligenmassbilism,mot

drivmedel.

framhållsspridningsprocesserHorisontellarubrikenUnder
konsumtionsobjekt. Somvaritbilen främst mannensförst att

förväntadeförvärvsintensitetkvinnornas ökadeföljd aven iliksomSverige USAiutvecklingenattmånga prognosmakare
gåttutveckling hardennatvábilshushåll. Mengå motskulle



mycket långsammare i Sverige. Lindén oljekrisenanger somviktig tillorsak dennaen fördröjning. jagMen tror att enminst lika viktig faktor är kvinnoratt i Sverige ofta har
rimligtett alternativ till bil, vilket de inteofta ihar

USA. Detta har att göra urbaniseringensmed form. I USA har
många städer helt till bilen,anpassats med ett mycket
utspritt förortsboende. SverigeI och finnsEuropa tätare
bebyggelse och det inte minst kvinnorna flerger
valmöjligheter kollektivtrafik, cykel gång.eller jagDet
saknar i Lindéns rapport är detta slagmer resonemang av omhur individers hushållsoch beteende är funktion áen avsidan attityder och värderingarena áoch sidanandra avhandlingsmöjligheter.

Under rubriken spridningsprocesser mellan generationer
refereras den tyske sociologen Karl Mannheim teorier.
Mannheim de formativaatt händelsermenar människaen
upplever sinaunder tjugofemförsta levnadsår i hög grad
präglar hennes värderingar, attityder och livsstil.
Empiriska studier visar också tjugotalister,att t.ex.
trettiotalister och fyrtiotalister uppvisar betydande
skillnader i Ävenval sina bostäder. när detav gäller
bilinnehav finns liknade skillnader mellan generationerna.
Lindéns generationsfaktornsresonemang betydelseom
tycker jag är intressant.mycket Det är aspekten somsällan iberörs debatten.

Lindén återkommer till urbaniseringens betydelse för
bilismen under avsnittet Urbanismen och de demografiska
förutsättningarna, där hon diskuteraräven biismen i u-länder. konkretEn prövning hennes hypotesav omurbaniseringsniváns stora betydelse bilismenför attvorejämföra bilismen i Latinamerika Asien.och Dessa
världsdelar har genomsnittlig BNPcapitaen av samma
storleksordning, urbaniseringsgraden ärmen än dubbeltmerså hög i Latinamerika. Lindéns hypotes skulle då kunna
ställas minmot hypotes, inkomstniváernaär att ärsom enbetydligt viktigare faktor än urbaniseringsgraden.

På sid diskuterar21 Lindén frågankort urbaniseringensom
form. hävdarHon varje tillväxtatt innebärstädernaav
att de sprids över allt större geografiska områden genomutglesning bebyggelsen. blirstäderna i sinaav perifier
villastäder lågmed befolkningstäthet. dettaMen juär
inte någon lagbunden utveckling, gårutan påverkaatt även
i rikting med konsekventannan samhällsplanering.en Ett
tydligt exempel är Stockholm under 50- och då60-talen
tunnelbanans utbyggnad samordnades med byggandet radav en

och relativt tätbebyggdanya förorter kring de nyastationerna.

På sidan för Lindén26 viktigtett resonemang omsvårigheterna att förändra människors beteende för att
skona miljön. Hon referar Gärling framhåller attsom enindivid i första hand till nyttan här och förser hennenusjälv. innebärDetta viktigtatt det är hur miljåtgärder
presenteras. T.ex. energisparande kräversom som
uppoffringar eller energieffektivisering.som Längre fram
i rapporten betonas också att det är lättare att försöka
införa beteenden redan har förankring någrasom hosen

i samhället, införagrupper än att helt beteenden. Dånya
kan de redan omfattar beteendetgrupper som förmedla
erfarenhet och fungera förebilder.som



rubrikenharLindéns rapportavsnitt iviktigtEtt annat
diskuterar dekonsumtion ochVälfärdsexpansion och

expansionensnabbadenligger bakomdrivkrafter avsom
seklet.senasteSverige deti underrörligheten

kategorier:i arbets-in tredelasPersontransporterna
diskussionenpåpekarLindén attfritidsresor.service- och

förstnämndatvå typernai handlar degrad av resor.hög om
dethälftenänfritidsresorna utgör avmerMen numera

framhåller dessaattLindénoch resortotala resandet,
samhälleligautsträckning kan styrasi begränsad avbara

jag medheltPå punkt ärplanering. dennaoch ensebeslut
viktigspår, mycket6.kap Enjfr I fädrensLindén

utsläpptransporternasvill reducerafråga avmanom
expansionensnabbadenhurdärförär avväxthusgaser

Framförallt ärhejdas.påverkas ochfritidsresandet kan ev.
fritidsresandet,förvälbeställdadedet svararsom

så andelstordubbeltHöginkomsthushåll nästananvänder av
låginkomsthushåll. DsKpåinkomstersina transporter som

tjänstebilssystemetbetyder t.ex.ff. Vad471987:16, s
fritidsresandetväxandedetför

Lindén hurdiskuteraravsnittsistarapportensettI av
konsumtionsmönstervärderingar,sprider sinavästvärlden

explicitintedocknämnertilllivsstilar u-länder. Honoch
iviktigasteallrakanskejag denfaktorden somsersom

på 60-taletnämligen vadspridningsprocess,denna som
handlarCoca-cola-imperialism. Det omkallades för

marknadsföringssatsningar storamålmedvetna av
cigaretter,Coca-cola,multinationella företag.

industriprodukter.andrabilar ochbröstmjölksersättning,
spridningtelevisionens snabbaradions ochminstInte genom

reklamsatsningar starktettfåri dessau-länderna
genomslag.

frågainte barau-länder ärbilanvändningen i omenMen
också i gradhöghandlarattityder.värderingar Den omoch

detbestäms förhandlingsmöjligheter. Dessahsuhållens
också bebyggelsemönsterinkomster,derasförsta avmenav

framsynttransportmedel. Entilltillgången andraoch
villbetydelsesåledes storsamhällsplanering är om manav

i u-länderna.utvecklingbilismensdämpa

delegationenDiskussionsfrågor förc

förståshushålls beteendeindividers och som enkanHur- åvärderingar ochochattityderå sidanfunktion enaav
sociologiskadethandlingsmöjligheter. Kansidanandra

kulturgeografisktmed ettperspektivet kompletteras

förmås till störrehushållindivider ochkanHur- riktningmiljövänligiiförändringar beteendet

bilismen:specifikt förMer

dämpasfritidsresandetkanHur-
särskiltochtransportervardagsbehovetkanHur av-

dämpasbilåkande

bilismkonsumtioneninsiktermånvilken kan avI om- konsumtionsområdentill andraöverföras
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Klimatdelegationen lämnar Förstasin rapport
utvärdering detRapportenregeringen. är en av

aktuella kunskapsläget klimattrågan ochi samman-
tattar vad och framtida klimatför-intevet vet om
ändnngan

diskussion törs Framtida törEn klimatarbetetmåom
och vilka utsläppsminskningar krävs för attsom
begränsa ökningen koldioxid atmostäreniav
olika Vidare analyseras olika nyckel-nivåer. några
trågor För det Framtida klimatarbetet, skogensa
ro||, möjligheten kol, olja och bensin medersättaatt
biobränslen, energitörbrukningens utveckling i
och u-länder, konsumtionssamhällets och livsstilens
betydelse. bidrag uttormningenRapporten är ett

långsiktig klimatstrategi.av en
Klimatdelegationen statlig kommitté underär en
Miljö- och naturresursdepartementet. Delegationen
har vetenskaplig prägel och har till uppgift atten

samordna den svenska klimatrelaterade torsk-a
råd hur torskningsre-ningen, regeringenatt ge

sultaten bör och för svenskautnyttjas att ansvara
klimatpanelinsatser FN:si IPCC.


