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Förord
På uppdrag av Svenska Kraftverksföreningen, Svenska Elverksföreningen och
Svenska Kraftnät har Elforsk genomfört projektet Framtidsscenarier vars primära
syfte är att lägga en grund för Elforsks Foil-program för 1996.
I projektet har fyra scenarier tagits fram med skilda utvecklingsinriktningar för
tidsperioden fram till ca år 2020. Arbetet har genomförts i en grupp av
representanter för branschen under ledning av konsultföretaget SMG som arbetar
med omvärldsanalys. Inom Elforsk har Harald Haegermark varit projektansvarig
och har tillsammans med Maria Bergmark svarat för sammanställningen av
slutrapporten.
Elforsk framför ett varmt tack till de ca 20 personer som medverkat i arbetsgruppen,
till Bert Levin och Dag Norén, SMG som bistått med seminarieledning och till de
föredragshållare som berikat projektet med sina kunskaper.

Stockholm i juni 1995
Lennart Billfalk
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Sammanfattning
Elbranschen är i stark förändring i de flesta industriländer och osäkerheterna om
framtiden är många. Scenariestudier är ett sätt att systematisera osäkerheter,
tänkbara händelser och utvecklingslinjer för att se mönster och identifiera strategier.
Projektet Framtidsscenarier syftar primärt till att ge en bas för elföretagens
gemensamma FoU program i form av bilder av framtiden i tidsperspektivet år 2020.
Arbetet har genomförts i seminarieform av en grupp sammansatt av berörda inom
branschen.
Resultatet utgörs av fyra scenariebeskrivningar som täcker tänkbara men olika
utvecklingslinjer. Från dessa görs iakttagelser och dras slutsatser om viktiga
faktorer att beakta i planeringen av elbranschens gemensamma Foil-program.
Scenarierna skiljer sig främst åt genom att motsatsparen, hög-låg ekonomisk tillväxt
resp marknadsstyrning- politisk styrning kombinerats på de fyra möjliga sätten. I
scenarierna har antaganden om väsentliga osäkerheter kombinerats på ett
konsekvent sätt. Det gäller t ex branschstrukturen, kärnkraftens roll,
växthusgasfrågans betydelse, inverkan av ny teknik och värderingsförändringar i
samhället. Andra utvecklingar har bedömts som så möjliga att de finns med i alla
scenarierna. Dit hör t ex informationsteknikens genomslag på alla områden,
näringslivets och spec industriproduktionens internationalisering samt vikten av
miljöhänsyn och resurssnålhet.
De fyra scenarierna är:
Tekniken i högsätet
Konkurrensintensiv elbransch
Monopolet tar över
Det gröna lokalsamhället

(marknadsstyrning/starktillväxt)
(marknadsstyrning/svag tillväxt)
(politisk styrning/stark tillväxt)
(politisk styrning/svag tillväxt)

För elbranschen och för dess FoU-program är några av de viktigaste faktorerna som
pekas ut:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ökad kundrörlighet mellan regioner och länder
Informationsteknikens genomslag på alla områden
Värderingsförändringars betydelse spec teknikacceptans
Resurssnålhet och miljöhänsyn som starka drivkrafter
Branschstrukturen och diversifiering till ökad tjänsteproduktion, nya aktörer
Kompetensförsörjningen
Växthusgasproblemet och dess hantering
Beredskap för kärnkraftavveckling

Summary
The electrical utility industry is in a state of dramatic change in most industrialised
countries and there are many important uncertainties about the future. Scenario
studies is a way of organising uncertainties, possible events and developments in
order to see patterns and identify strategies.
The project Scenarios for the Future aims primarily to give a basis for the joint R&D
program for the Swedish electrical utility industry, in the form of pictures of the
future with the time horizon 2020. The work has been done during four seminars in
a group composed of managers and R&D planners in the utility industry.
The result is four scenarios covering possible but different developments. From
these, conclusions are drawn on effects to observe in the planning of a joint R&D
program.
The scenarios mainly differ in the combination of assumptions on high vs low
economic growth and on market rule vs political influence. In the scenarios,
assumptions on essential uncertainties about the future have been combined in a
consistent manner, e g on the structure of the utility industry, the role of nuclear
power, the importance of greenhouse gases, the influence of new technology
developments and on changes of values in society. Certain other developments have
been considered so possible that they occur in all the scenarios, e g the impact, of
information technology throughout society, the internationalisation of business in
general and of industrial production in particular, the importance of consideration
for the environment and of care for natural resources
The four scenarios are the following:
Technology on the Throne
Intense Competion
The Monopoly takes over
The Green Local Society

(market rule/high growth)
(market rule/low growth)
(political rule/high growth)
(political rule/low growth)

For the electrical utility industry and for its R&D program, some of the most
important factors pointed out by the study are:
•
•
•
•
•

Increased customer mobility between regions and countries
The impact of information technology throughout society
Importance of societal value changes
Sustainable development as an important driving force
Structure of the electrical utility industry. Diversifying into new services. New
players
• Accessibility to knowledge and competence
• The greenhouse gas problem and the ways it is handled
• Preparedness in case of nuclear phase-out

0 Utgångspunkter och målsättning
Projektets idé är att utnyttja scenarieteknik för att ge elföretagen underlag för
framtagning av ett välgrundat, gemensamt FoU program. Det är därför viktigt att
arbetet skett i en arbetsgrupp sammansatt av berörda inom branschen.
Ett stort värde med scenarietekniken är själva arbetsprocessen. För de flesta läsare
är dock resultaten förmodligen mer intressanta än arbetsmetoden varför iakttagelser
och slutsatser lyfts fram i rapporten. Dessa kompletteras med slutsatser från
likartade projekt med anknytning till elbranschen
Slutsatserna pekar ofta på allmänna strategiska branschfrågor varav vissa kan bli
grunden för ett konkret FoU-program för branschen. Ambitionen med projektet är
inte att utforma programmet men att bidra med synpunkter i den planeringsprocess
som Elforsk genomför under våren 1995. Syftet med arbetet har också varit att
skapa en gemensam syn på viktiga långsiktiga frågor där FoU är väsentligt.
Slutsatserna är inte alltid överaskande. Några kan t o m tyckas självklara och läsaren
kan möjligen fråga sig om det hade gått att komma dit utan ett scenarieprojekt. Mot
detta kan sägas att scenarier är ett sätt att pröva även invanda föreställningar i nya
sammanhang. Om de visar sig hålla även då, blir de givetvis mera trovärdiga.
1 scenarierna kommer också många nya och allmänt hållna frågor upp, t ex
kretsloppstänkande, informationsteknik i generell bemärkelse och
värderingsförändringar. I scenarierna har dessa frågor prövats i ett brett
sammanhang och i en logisk tankekedja och blir därmed förhoppningsvis mer
gripbara.
De fyra scenarierna sammanfattas i huvudtexten. Scenarierna själva utgöres av
sammanhängande berättelser som återges i bilagor. Även dessa rekommenderas till
läsning.

1 Bakgrund
Elbranschen är i stark förändring i de flesta industriländer och osäkerheterna om
framtiden är ovanligt många och stora. Scenariestudier är ett sätt att systematisera
osäkerheter, tänkbara händelser och utvecklingslinjer för att se mönster och
identifiera strategier. Det är därför inte överaskande att det genomförts ett antal
sådana studier av och om elbranschen under de senaste åren. Dit hör studier av
EPRI i USA och Energiforsyningens FoU-råd i Norge. Vidare har ett antal
kraftföretag i olika länder, däribland Vattenfall och Sydkraft, samarbetat i ett projekt
som sammanhållits av konsultföretaget Global Business Network med idémässiga
rötter i Shell. Eurelectric har nyligen genomfört en studie i scenarioform av elens
betydelse för att minska utsläpp av växthusgaser. Från Japan finns ett flertal
visionära, teknikorienterade studier. Elforsk har från en liknande utgångspunkt
startat projektet Vision 21 om det framtida elsystemet. Det är i sin första fas ett

projekt för forskningsplanering som skall utgöra grund för forskningsprojekt i
Elforsks regi.
Det finns två huvudtyper av scenariostudier där man i den ena startar i nuläget och
skisserar olika framlider och i den andra förutsätter en vision om framtiden och går
bakåt.
Elforsks uppdragsgivare har funnit anledning att genomföra ert eget scenarioprojekt
av det första slaget men med svenska utgångpunkter. Några av skälen är att den
svenska elbranschen har en internationellt sett ovanlig struktur, kärnkraftssituationen skiljer sig från den i jämförliga länder, internationalisering och EUanslutning ger nya frågor etc. Ett ytterligare skäl är att det det finns ett värde i att få
en gemensam erfarenhet inom branschen av själva metoden. För att så långt som
möjligt utnyttja befintliga erfarenheter inleddes projektet med en genomgång av de
ovannämnda studierna. En sammanfattning finns i bilaga 1.

2 Iakttagelser och slutsatser
Projektet har ett brett angreppssätt med relevansen för elbranschen i fokus,
lakkttagelser och slutsatser är grupperade i följande kategorier:
• Omvärld (globalt)
• Sverige (i allmänhet)
• Bransch
Styrande faktorer indelas i:
• möjliga utvecklingar
• väsentliga osäkerheter
Som utgångspunkter för ett FoU-program är möjliga utvecklingar självklart av
intresse och dessa har varit de samma i alla scenarierna. Väsentliga osäkerheter
inom vissa områden kan minskas genom FoU-insatser.
Vissa fullt tänkbara utvecklingar har inte beaktats eftersom de i dagsläget inte kan
förväntas påverka utformningen av ett forskningsprogram. Dit hör t ex krig i
närområdet.
Scenarierna skiljer sig åt genom att de baseras på olika antaganden om de väsentliga
osäkerheterna som i sin tur grupperats på ett sammanhängande sätt inom resp
scenario. Scenarierna beskriver på det sättet mycket olika utvecklingar.
Två av de väsentliga osäkerheterna har bildat utgångspunkter för scenarierna,
nämligen den ekonomiska tillväxten och dess globala, geografiska fördelning samt
graden av politisk resp. marknadsstyrning av energisektorn.

I scenarierna djskuteras också s k "early warnings", dvs. tidiga indikationer på att
en viss utveckling är på väg. Ett resultat från FoU-projekt kan vara att ange sådana
indikationer. Omvärldsbevakning av olika slag bör också inriktas på tidiga
indikationer på nya utvecklingar.
i
i

2.1 Omvärlden
l

2.1.1 Möjliga utvecklingar
Tjänsteproduktionens

växande betydelse för

totalekonomin

Tjänsteproduktionens andel av BNP och betydelse för den ekonomiska tillväxten
fortsätter att öka, särskilt i de tidigare industriländerna. Idag är t ex turism med
utlöpare en av de största branscherna i världen.

Nytt och globalt värdeskapande genom

informationsteknik

Informationsteknik och telekommunikationer ger nya former för värdeskapande i
produktionen av varor och tjänster. Kund- och marknadsanpassning blir nyckelord.
Produktionen av råmaterial, standardvaror, "high-tech"-produkter och tjänster
globaliseras, anpassas och flyttas snabbt med hänsyn till tillgäng och pris på
produktionsfaktorer. Kunskap, kompetens samt materiell (kommunikationsnät) och
immateriell (utbildningssystem och forskning) infrastruktur blir allt viktigare
konkurrensmedel mellan länder, regioner och företag. Gränser i tid och rum
upplöses. Affärsutveckling sker i snabbt föränderliga mönster av allianser,
branschöverskridanden (t ex elbransch/telekommunikationer) men även
branschupplösning (tex oberoende elproducenter), nya lojaliteter och ökad
fragmentering. Fria kapitalrörelser (som knappast skulle gå att återreglera) medför
ökat internationellt beroende och snabbare dynamik på gott och ont, t ex ökad
krisbenägenhet. "Ju mer världsekonomin globaliseras desto större makt får dess
minsta aktörer" (John Naisbitt i Global Paradox, 1994)

Eliter överallt, men fortsatt segregering på arbetsmarknaden
I de flesta länder och nästan oberoende av ländernas utvecklingsstadium kommer
det alt finnas eliter som kan agera i globala affärer. Omvänt är fortsatt segregering
av arbetslivet trolig i takt med ökande krav på kompetens och effektivitet. Här kan
noteras att få scenariestudier tar upp den risk för politisk instabilitet som detta
skapar trots tydliga historiska exempel.

Rörlighet, kompetensbrist

och demografi

Risk finns på inånga håll för brist på och därmed en ökande konkurrens om
arbetskraft med tillräcklig kompetens. Rörligheten både nationellt och internationellt
hos denna arbetskraft kommer att öka. Nya anställningsformer kommer att finnas
där en person har flera arbets/uppdragsgivare ("portfolio workers"). En utveckling
mot ett 24-timmars samhälle där allting fungerar dygnet runt är möjlig i många
länder på sikt. Distansarbete blir vanligare. Vidare har de flesta industriländer en

snabbt åldrande befolkning vilket har konsekvenser för samhällsekonomi, boende
och vård.
Snabba och genomgripande

värderingsförändringar

En möjlig utveckling är att informationstekniken medför att nya värderingar och
attityder i alla dimensioner, såsom köpbeteenden, politik, etik och religion, kommer
snabbare och får större genomslagskraft i olika grupper. Vilka dessa värderingar
blir och vilken utbredning de får, dvs. om de stannar inom regioner eller sträcker
sig över kontinenter, är däremot väsentliga osäkerheter.
Resurssnålhet och

miljöhänsyn

Ett ökat medvetande om vikten av resursnålhet i vid mening och miljöhänsyn är
möjligt och troligt. Resurssnålhet är en form av effektivitet. Kretsloppstänkandet
håller på att etableras. Vikten av miljöhänsyn och vilka miljöfrågor som blir mest
intressanta och vilka åtgärder som vidtas beror på hur värderingar utvecklas och på
om befarade miljöhot börjar materialiseras tydligt för tillräckligt stora grupper.
Fossila bränslen fortsätter att dominera global

energiförsörjning

En trolig utveckling, i så måtto att den finns i de flesta officiella bedömningar, är att
fossila bränslen kommer att vara den dominerande energikällan för både världens
energiproduktion och elproduktion fram till åtminstone år 2020, trots farhågor för
växthusgaser och risker för oljekriser. Kraven på effektivitet och på reduktion av
miljöskadliga utsläpp vid användning av fossila bränslen kommer dock att öka.
Ökat internationellt beroende
Genomgående talar de ovannämnda faktorerna för ett ökat internationellt beroende.
2.1.2 Väsentliga osäkerheter
Endast osäkerheter som kan få väsentliga konsekvenser för svensk elbransch tas
upp här.
Den ekonomiska tillväxten och graden av politisk- resp. marknadsstyrning av
energisektorn har redan nämnts.
Utvecklingen i Östeuropa och EU
Här finns betydligt fler viktiga frågor än svar.
I Östeuropa är några av de viktigaste frågorna om utvecklingen kan ske fredligt och
om dess ekonomier kan bringas till en ordnad tillväxt. Kommer de central- och
östeuropeiska länderna in i EU och i så fall när och i vilken turordning osv.
Självfallet kan inte hela regionen betraktas som en enhet eftersom förutsättningarna
är drastiskt olika i dess olika delar. För elbranschen är en viktig fråga vilka
6

konsekvenser denna utveckling får för lokalisering av produktion och forskning
inom Europa. Även den pessimistiska möjligheten att ekonomierna inte skulle gå
framåt och att det därför kan bli stora folkförflyttningar från Öst- till Västeuropa har
konsekvenser för elbranschen.
Tekniköverföring och tekniskt samarbete är en viktig del av Östeuropas samhälleliga
upprustning. Detta gäller kärnkraftsäkerhet, miljöteknik och mycket annat. Former
för handel med utsläppsrätter och s k "bubbeltänkande" skapar ytterligare
incitament för samarbeten mellan västeuropeiska kraftföretag och Östeuropa i sk
joint implementation.
Inom EU är frågetecknen välkända. Går utvecklingen mot ett starkt federativt
Europa med en motsvarande minskande roll för nationalstaterna eller blir EU en
form av samordningsorgan, t ex för överstatlig jordbruks- och regionalpolitik? Blir
det en monetär union? För elbranschen är de viktigaste frågorna om en europeisk
elmarknad kommer till stånd och i så fall i vilka former. Vilka konsekvenser får
detta för de nationella branschstrukturerna? Vidare hur regelsystem särskilt på
miljösidan kommer att utvecklas och hur strävandena mot likformighet inom
unionen kommer att lyckas.

Växthusgasproblemet
Frågorna om växthusgaser och klimatpåverkan innehåller väsentliga osäkerheter för
både världens energiförsörjning och ekonomiska utveckling på sikt.
Växthusgasernas klimatpåverkan uppfattas idag som ett hot som dock inte hittills
kunnat beläggas helt. Kunskaperna baseras på komplexa beräkningsmodeller som
ett fåtal forskare i världen har insikter om. Redan hotet har lett till politiskt
handlande, främst C02-beskattning i några länder. Rio-överenskommelsen har
träffats. Problemen kan endast lösas i internationella överenskommelser. Tänkbara
lösningar har stora konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i alla länder,
särskilt i u-länder. Nationellt har i stort sett alla samhällssektorer ett ansvar. Att
fördela ansvaret mellan länder och mellan sektorer inom ett land är svårt. Det finns
också "vinnare" och "förlorare" bland länder och regioner.
För de närmaste 10-20 åren finns i princip tre alternativ
1.

Den nuvarande situationen består, dvs. ett potentiellt men icke helt belagt hot
som leder till politiska åtgärder i form av skatter och styrmedel. Ytterligare
internationella överenskommelser träffas. Dessa kan i sin tur bli mer kraftfulla
om överstatliga organ såsom EU och FN blir starkare. Detta alternativ rymmer
många underalternativ när det gäller åtgärdernas styrka, omfattning och tempo.

2.

Klimatpåverkan av växthusgaser kan beläggas och börjar visa tydliga
konsekvenser.

3.

Växthusgaser visar sig inte ha de konsekvenser man fruktat.

En trolig "minimal"-strategi på alla plan, dvs. internationellt, nationellt och
branschvis är att tillämpa en "no-regretspolicy". Dvs. att så långt det är ekonomiskt
försvarbart göra sådana systemförändringar som inte förvärrar situationen,
kombinerat med en intensifierad forskning om problemet, dess konsekvenser,
motåtgärder och identifiering av tidiga tecken på att problemet visar sig vara
verkligt.
För den svenska elbranschen finns det olika tänkbara konsekvenser. Politiska
åtgärder kommer att påverka branschen. Den nuvarande elproduktionen och dess
sammansättning av huvudsakligen vattenkraft och kärnkraft ger endast små bidrag
till koldioxidsutsläppen. Koldioxidbeskattning på fossilbaserad europeisk
elproduktion skulle kunna öka konkurrenskraften i norsk och svensk elexport.
Ökad elektrifiering av processer, som kan inrymmas i vår nuvarande
elproduktionsapparat, särskilt inom industri och transporter har ofta dubbel effekt i
det att den dels ersätter fossila bränslen dels ofta ger högre total effektivitet. Detta
har konsekvenser för alla delar av branschen.
Å andra sidan skulle koldioxidutsläppen från elproduktionen öka vid varje
produktionsmix som är tänkbar vid en fullständig avveckling av kärnkraften. Ett
icke harmoniserat införande av styrmedel skulle kunna negativt påverka
förutsättningarna att driva elintensiv industri i Sverige. Beskattning av el även från t
ex vattenkraft diskuteras.
Övriga miljöproblem samt EMF
Ett fortsatt starkt miljömedvetande hos allmänheten har förutsatts som en möjlig och
trolig utveckling. Väsentliga osäkerheter finns även om välbekanta miljöproblem
såsom artbevarande, luftföroreningar, försurning, tungmetaller etc. Nya
miljöproblem kan komma. En väsentlig osäkerhet ligger också i arten och styrkan i
politiska åtgärder mot gamla och nya miljöproblem.
Ett för branschen specifikt problem gäller ev hälsoverkningar från EMF.
Situationen påminner om växthusgaserna i att det är ett upplevt hot som inte kunnat
beläggas och i att det får stora ekonomiska konsekvenser om det visar sig vara
verkligt.

Teknikgenombrott
Informationstekniken kommer som redan framhållits att få stora effekter.
Bortsett från informationstekniken finns det såväl i våra egna som i EPRIs, och
Energiforsyningens FoU-råds förvånansvärt få spekulationer om teknikgenombrott
i meningen teknik som på ett genomgripande sätt skulle förändra förutsättningarna
för elbranschen. Detta gäller både branschens egen teknik och dess kunders.
På kundsidan nämns i EPRI-studien sk nanoteknik där man på närmast molekylär
nivå kan tillverka främst material med extrema egenskaper och med energiåtgångstal
som är många storleksordningar lägre än de nuvarande. I våra scenarier nämns

olika energikombinatlösningar, t ex innefattande bakteriell teknik för
plastframställning och ny teknik för materialåtervinning och avfallshantering.
För elbranschen är det mest genomgripande genombrottet, som skildras i våra
scenarier, att det skulle komma lösningar av energilagringsproblemet i olika former
(batterier, supraledning, vätgas etc). Besläktat med detta är utveckling av
överföringstekniken som skulle kunna medge integration av kraftnät över större
regioner och mellan kontinenter.
Att det inte finns så mänga nyheter på produktionssidan ens i perspektivet år 2020
är inte så egendomligt. De flesta produktions alternativ som diskuteras idag var i
princip kända för 15-20 år sedan även om de utvecklats kraftigt sedan dess.
Däremot pekas det i scenarierna på många viktiga utvecklingsbehov av mindre
genomgripande natur inom alla delar av elsystemet. Inte minst i nya produkter och
tjänster på användningssidan och ofta i allianser med andra branscher.

Värderingsförändringar
Värderingsförändringar hos allmänheten kan förväntas komma snabbare och bli
mera genomgripande än tidigare. Samtidigt ligger det i sakens natur att det inte går
att med någon precision ange vilka uttryck värderingsförändringar kommer att ta
sig. Självfallet finns kopplingar till allmänekonomisk utveckling, politisk stabilitet
etc. I våra scenarier finns ett brett spektrum av värderingsförändringar som påverkar
sätten att bo, leva och verka med åtföljande konsekvenser för elbehovet. EPRIstudien har gått djupare in på dessa frågor.
Den enkla slutsatsen blir att dessa frågor är värda ökad uppmärksamhet och kanske
också ökade forskningsinsatser. Eftersom de inte är frågor enbart för elbranschen
som helhet bör forskning till stor del utföras tillsammans med andra.Tidiga tecken
på att förändringar är på väg är av stort intresse att kunna identifiera.

Bränslet Utgångar
Oljekriser har endast berörts flyktigt i både denna och de övriga scenariestudier vi
har nämnt. En idé-PM har dock tagits fram inom denna studie där ett antal
forskningsbehov utpekas (se bilaga 8). I den allmänna litteraturen finns också ett
antal studier av oljekriser med olika orsaker, förlopp och grader av verkningar.
2.2 Sverige

2.2.1

Möjliga utvecklingar

Det mesta som sagts i avsnitt 2.1.1 gäller även Sverige och upprepas inte.

2.2.2

Väsentliga osäkerheter

Flera av de följande specifikt svenska, väsentliga osäkerheterna hänger ihop med
energiförsörjningen men har också mera allmänna industriella och ekonomiska
konsekvenser.
Politik och marknad
Våra scenarier har avsiktligt stor spridning beträffande politisk resp
marknadsstyrning. För elbranschen finns alla alternativ med från ett kraftfullt
förstatligande till utförsäljning, privatisering och ett betydande utländskt ägande.
Det finns också scenarier där det kommunalpolitiska inflytandet stärks i förhållande
till det statliga. Politiska ingrepp i form av skatter, avgifter, regleringar, bidrag och
styrmedel är ett ständigt inslag. Vilka uttryck detta tar sig utgör en väsentlig
osäkerhet.
Kärnkraftens

framtid

Frågans betydelse för hela samhället liksom dess olika konsekvenser är välkända.
Den utgör den mest väsenliga osäkerheten för den svenska elbranschen. För att
belysa konsekvenser och skillnader finns därför alla fall med i scenarierna, från det
att kärnkraften bibehålls och utvecklas vidare till att den avvecklas i olika takt.
Den energiintensiva industrins roll
Den energiintensiva industrin står för en väsentlig del av den industriella
elkonsumtionen och en väsentlig del av exportnettot. Kärnkraftens framtid, miljöavgifter, kretsloppstänkande, teknikutveckling utgör väsentliga betingelser för dessa
branschers utveckling i Sverige.
Naturgasens roll
Naturgasens roll är bl a kopplad till en kärnkraftaweckling och kan då komma in
som elersättning eller som bränsle för elproduktion i Sverige eller som importerad el
från naturgasbaserad elproduktion i Norge. Ett utvidgat naturgassystem kräver stora
investeringar i offentlig och/eller privat regi och är därmed beroende av den
allmänekonomiska utvecklingen.
Tekniktilltro
Hur allmänhetens tilltro och inställning till teknik och teknikutveckling kan komma
att förändras från den nuvarande svala eller negativa, har vi tagit upp som en
väsentlig osäkerhet även om dess konsekvenser sträcker sig långt utanför
elbranschen. Attityden till teknikutveckling är starkt kopplad (i båda riktningarna)
till den ekonomiska tillväxten och har också uppenbara konsekvenser för
kompetensförsörjningen.
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2.3 Branschen
2.3.1 Möjliga utvecklingar
Bevara och utveckla

anläggningskapitalet

I samtliga våra scenarier är det en angelägen uppgift för elbranschen att effektivisera
befintliga anläggningar och sänka kostnader.
Avreglering
Avregleringen kommer, även om det fortfarande finns osäkerheter om hur långt den
skall sträcka sig och på vilket sätt den kan utvecklas på kort och läng sikt. Det kan
noteras att den norska studien har scenarier där återgång till reglering inträffar inom
fem å tio år.
Strukturomvandling, koncentration och nya allianser
Mycket talar för att det av konkurrensskäl blir en koncentration, särskilt bland nätoch elhandelsbolag. Rationaliseringsvinster har kunnat dokumenteras i flera av de
sammanslagningar som skett.
Nya typer av aktörer kan komma in såsom oberoende producenter, ökande
egenproduktion i industrin, mäklare, inköpsorganisationer för kundkollektiv etc.
En utvecklad tjänsteproduktion (se nedan) leder till nya allianser och
samarbetsformer med t ex telekommunikationsföretag, avfallshanteringsföretag,
transportföretag och till ökat engagemang i process- och produktutveckling hos
kunder.
Nya förutsättningar för branschsamarbete inom FoU
Strukturförändringar ger nya förutsättningar för branschsamarbete även inom FoU.
Den traditionellt starka branschlojaliteten kan komma att minska inte bara som följd
av ökad konkurrens utan också av att företagen ingår nya allianser och finner
samarbetspartner inom och utom landet. Den allmänt ökade rörligheten i
näringslivet medför att förutsättningarna för branschsamarbete kommer att förändras
ständigt både i tiden och med frågornas art.
Bulk- och nischleveranser. Utvecklad

tjänsteproduktion

Elbehovets utveckling i framtiden beror av många faktorer och varierar därför
mellan våra scenarier från kraftig ökning i förhållande till nuläget till minskning. I
flera av de utländska motsvarigheterna ökar elbehovet långsammare än under
tidigare perioder.
Åtgärder på marknadssidan kommer alltmer i fokus och blir ett allt viktigare
konkurrensmedel och därmed mindre aktuellt för branschsamarbete. Elforsks
programråd för Användning har dock genomfört en strategidiskussion under
il

scenarioprojektets slutfas och funnit flera delområden där gemensamma satsningar
kan vara av intresse.
I scenariearbetet har diskuterats om det för produkten el uppstår en segmentering i
bulk- resp nischleveranser med speciella kvalitetsegenskaper såsom högre leveransoch avbrottssäkerhet, renhet från övertoner eller sk "grön el" mm. En utveckling i
den senare riktningen är möjlig. Dess omfattning beror på t ex allmänekonomisk
och teknisk utveckling och på genomslag av nya livsstilar.
Utvecklingen av tjänsteutbudet kring grundprodukten el har diskuterats mindre i
scenarioprojektet. En trolig utveckling är dock att utbudet av sådana tjänster
kommer att öka.

Från produktion till distribution och användning i teknikutvecklingen
Branschens teknikutveckling har under en lång period varit koncentrerad till
produktionsfrågorna. Dessa kommer även i fortsättningen att spela stor roll men
både denna och andra studier pekar på att det troligen sker en viss förskjutning till
distributions- och användningsledet.

3 Iakttagelser och slutsatser inför Elforsks planering
3.1 Övergripande slutsatser
I Elforsks FoU-program för 1995 har sex väsentliga drivkrafter för utvecklingen
identifierats, nämligen:
•
•
•
•
•
'•

Kunder, marknad produkten el
Miljö och säkerhet
Kunskap, kompetens och tekniköverföring
Kostnadseffektivitet och kapitalrationalisering
Teknisk utveckling/nya teknologier
Omvärldsbevakning/relationer

Slutsatserna från scenarioprojektet har väsentligen pekat ut följande faktorer utan
inbördes prioritering:
=> Tjänsteproduktionens betydelse för den allmänekonomiska utvecklingen ökar.
Ett allt mer internationaliserat värdeskapande i näringslivet med föränderlighet
och rörlighet mellan regioner och länder kan leda till snabba förändringar även på
den nationella elmarknaden.
=> Tendenser till värderingsförändringar som kan medföra snabba omvälvningar.
Kommer allmänhetens tekniktilii.ro och teknikacceptans att öka eller består den
nuvarande tveksamheten.
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=> Resurssnålhet och miljöhänsyn som starka styrande faktorer på
samhällsförändringar, ekonomi och värderingar. Nya miljöproblem kan komma.
EMF som styrande hot eller verklighet.
=> De fossila bränslenas fortsätter att dominera i den globala energiförsörjningen
och därmed också i den internationella utvecklingen av elproduktionstekniken.
Kraven på effektivitet och miljöegenskaper kommer att öka.
=* Risker för ökande knapphet på arbetskraft med hög kompetens.
=» Östeuropas färdväg, lågprisproducent med snabb ekonomisk utveckling eller
stora folkförflyttningar.
=» Växthusgasproblemet som ett hot med stor politisk styrverkan.
=> IT som allmän drivkraft på samhällsutvecklingen i alla sektorer.
=> Beredskap för kärnkraftavveckling.
=> Naturgasens framtida roll i svensk energi- och elförsörjning.
=> Branschens avreglering, ägarstruktur, strukturomvandling och diversifiering till
ökad tjänsteproduktion.
=> Nya förutsättningar för branschsamarbete inom FoU.
=> Branschens teknikutveckling fokuseras mer på distribution och användning.
=> Betydelsen av rationalisering och kostnadsminskning inom alla delar av
elsystemet.
De utpekade faktorerna ryms alla inom de sex drivkrafter som Elforsk använder i
innevarande FoU-program. Några nya sådana drivkrafter har inte heller identifierats
i scenarioprojektet. Däremot kan faktorerna ge uppslag till nya områden för
projektinriktade insatser och till lämpliga samarbeten med andra aktörer.
3.2 Slutsatser av betydelse för Elforsks programområden
Som tidigare nämnts leder scenarierna också till programområdesvisa synpunkter på
utformningen av Elforsks FoU-program för 1996.
På produktionssidan handlar det om effektivisering och vidmakthållande av befintlig
produktion och om kostnadssänkningar på förnybara energiformer särskilt
biobränsle och vindkraft. Flexibel utbyggnad, i takt med ett långsamt ökande
elbehov, i form av distribuerad och småskalig produktion blir av större intresse på
en avreglerad elmarknad där företagen blir mindre riskbenägna. Distribuerad
produktion har också en strukturaspekt i det att tekniken kan bli intressant för
oberoende producenter och industriell egenproduktion. Fortsatt utbyggnad av
vattenkraften är en möjlighet i ett av scenarierna liksom ersättning av den nuvarande
kärnkraften med ny kärnkraftteknik.
Inom överföring och distribution är avreglering och graden av internationalisering
de viktigaste faktorerna med vad det kan innebära av sammanknytning av större
kraftnät mellan länder och kanske kontinenter. Distribuerad produktion har också
betydelse för utbyggnadsbehovet av överförings- och distributionskapacitet.
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För elanvändningens utveckling är den ekonomiska utvecklingen tillsammans med
strukturella förändringar i industrin och teknisk utveckling avgörande faktorer.
Scenarierna visar dock att även värderingsförändringar och nya livsstilar är viktiga
faktorer. Miljöfrågor kan få stort genomslag, genom effektivisering eller sådan
ersättning av processer som görs av miljöskäl samt genom ny elanvändning för
miljöändamål. Ny, effektiv ellagringsteknik kan öppna dörrarna för många nya
former av elanvändning däribland elbilar.
4 Fortsatt arbete

Rapporten utnyttjas som underlag för planeringen av Elforsks FoU-program för
1996.
Elforsks nytillsatta programråd för programområdet Omvärld och system förbereder
projektförslag om bl a IT-samhället, kretsloppsfrågor, distribuerad produktion och
branschens behov av högutbildad kompetens
5 Scenariearbetet
5.1 Kort om scenarier
Scenariebeskrivningar kan sägas vara en slags fönster eller filter som "silar"
framtiden utgående från den frågeställning man vill belysa. Scenarier utgår därför bl
a från val och begränsningar av de tänkbara, inverkande faktorerna. Scenarier skall
beskriva tänkbara utvecklingar. Varje scenario skall vara logiskt sammanhängande
inom sig. En ambition, som dock är svår att leva efter, är att man i scenariearbetet
försöker "lyfta blicken" bortom dagsfrågorna.
Det är också viktigt att påpeka vad scenarier inte är. Scenarier är inte prognoser. De
behöver heller inte beskriva utvecklingar som branschen skulle önska sig, ej heller i
övrigt representera någon värdering eller ståndpunkt från branschens sida. Det
väsentliga är att scenarierna skildrar möjliga men olika framlider med en sådan
bredd att den aktuella frågan, i detta fall gemensamma hot och möjligheter som bör
leda till åtgärder nu, blir allsidigt belyst.
Viktigast av allt är att scenarier är en "färskvara" eftersom både framtiden själv och
de frågor som elbranschen kan ställa sig om den den, ständigt förändras. Till detta
kommer mänskliga begränsningar inte minst i fantasin!
Scenarier bör ge en utgångpunkt för handlande. Om ett scenarioarbete leder till
slutsatser som ter sig hållbara inför flera olika "framlider" är det desto bättre.
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5.2

Arbetssättet

Arbetet har genomförts under fyra seminarier av en arbetsgrupp med ca 20 personer
från branschens företag och organisationer. Se bilaga 3. Företaget SMG i SIFOgruppen som är specialister på omvärldsanalys har bistått med uppläggning och
seminarieledning. Elforsk har svarat för projektledning och sekretariat.
Arbetetssättet med en aktiv grupp av berörda är betydelsefullt för fortsättningen av
planeringen av Elforsks FoU-program för 1996. Arbetet har förhoppningsvis lett
till en samsyn i grundläggande frågor och utgångspunkter hos de personer i
ägarkretsen som har att ta ställning till Elforsks kommande förslag. Flera av dessa
personer har deltagit i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har enbart bestått av personer från branschen vilket givetvis ger en
risk för alltför stor samsyn och för begränsningar i tänkandet. För att motverka
denna risk har ett antal externa föredragshållare medverkat främst forskare
debattörer och företrädare för andra branscher. Se bilaga 2. Arbetsgruppen har
därigenom fått tillgång till kunskaper och impulser om viktiga frågeställningar
utanför elföretagen.
5.3 Drivkrafter

och händelser

Arbetsprocessen sammanfattas i figur 5.1.

Scenarioprocessen
Seminarie 1 1
Seminarie 2 j

,
Seminarie 3 |

\F
Seminarie 4 |

ILUTR]

APPORT

«
•

Fastlägga processen
Sammanställa relevanta omvärldsfaktorer

•
•
•

Komplettera omvärldsfaktorer
Utveckla scenariospår
Bilda arbetsgrupper

•
•
•
•

Fastställa disposition
Utveckla scenarier
Bestämma fallstudier
Välja variabler för kvantifiering

•
•
•
•

Presentera "rämanus"
Avstämma mot opponenter
Fastställa kvantifieringsunderlag
Sammanställa betydande drivkrafter

Figur 5.1 Figuren visar arbetsprocessen bestående av fyra seminarier.
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Arbetsgruppen har genom en stegvis "brainstorming" tagit fram vad den tyckt vara
de viktigaste drivkrafterna, händelserna och faktorerna inom politik, ekonomi,
nationell och internationell samhällsutveckling, miljö, teknikutveckling osv.
De allra viktigaste faktorerna har sedan indelats i tre kategorier, nämligen sådana
som:
• ligger utanför alla scenarier.
• som skall finnas i alla scenarier.
• varierar mellan scenarier.
Av figur 5.2 framgår hur faktorerna grupperats i dessa kategorier.

Drivkrafter och händelser
Utanför
Krig
Katastrofer
Radikala
värderingsförändringar
Snabbaweckling av
kärnkraften

l alla scenarier

Varierande

.

•
•
•
•
•
•
•
•

«
«
•
.
•
•

Ökad
internationalisering
Östeuropa i förändring
Fria kapitalflöden
Effektivt
resursutnyttjande
Miljö-/
kretsloppsanpassning
Kraftfull utveckling av
IT
Marknadsanpassning

•
•
•

Politikens inflytande
Ekonomisk utveckling
Internationalisering
Miljöfrågors betydelse
Teknikgenomslag
Tekniktilltro
Kärnkraftens roll
Stor-/småskalig
elproduktion
Branschens
marknadsorientering
Produkt-Ajänsteutbud
Bränsletillgång

Figur 5.2 Figuren visar de drivkrafter och faktorer som arbetsgruppen bedömt vara
avgörande för den framtida utvecklingen av elbranschen samt hur dessa använts i
scenarioarbetet.

Vissa tänkbara faktorer finns inte med trots att de förvisso är både möjliga och
viktiga för branschen men de är inte meningsfyllda för projektets syfte. T ex skulle
ett krig i närområdet gör frågan om Elforsks FoU-program för 1996 ganska
ointressant!
I alla scenarier har vi t ex förutsatt att det råder fria kapitalrörelser. Konsekvensen är
att investeringar i elsektorn måste ge en långsiktig förräntning som svarar mot en
internationell kapitalmarknads krav. Vidare förutsätter vi att IT kommer att få ett
starkt genomslag med vittgående konsekvenser för samhället i allmänhet och att
miljö- och kretsloppstänkande kommer att vara viktigt under alla förhållanden.

16

Faktorer som varierar mellan scenarierna gäller ekonomisk tillväxt och dithörande
faktorer, kärnkraftens roll, hur energisektorn kommer att styras dvs. av
marknadsförhållanden eller av politiska ingrepp, växthusgasfrågans konsekvenser
etc.
Att notera är att avregleringen inte tagits upp som en primär drivkraft. Däremot finns
den med i scenarierna.
5.4 Huvudvariabler:
politik-/marknadsinflytande

respektive ekonomisk

tillväxt

Ekonomisk tillväxt resp marknadsstyrning/politikerstyrning utgör huvudvariabler i
scenarierna. Med politisk styrning har vi i huvudsak avsett nationell politik men
även kommunal/lokal resp överstatlig (EU) politik finns med. Med dessa
huvud variabler har vi gjort följande fyra scenariobeskrivningar:
Tekniken i högsätet

(marknadsstyrning/starktillväxt)

Monopolet tar över

(politisk styrning/stark tillväxt)

Det gröna lokalsamhället

(politisk styrning/svag tillväxt)

Konkurrensintensiv elbransch

(marknadsstyrning/svag tillväxt)

Fyra scenarier
Marknadsstyrning

Konkurrensintensiv t
H Tekniken i högsätet
elbransch
Svagtillväxl

f|

Stark tillvä\t

BBJBSBBfflteä^Hd

Det gröna
lokalsamhället

i

Monopolet tar över

Politisk*
styrning

Figur 5.3 Figuren visar hur de två huvudvariablema ekonomisk tillväxt respektive politikeller marknadsstyrning korsats för att bilda fyra kvadranter som var och en utgör ett
scenario.
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5.5 Scenarierna i sammanfattning
De fyra scenariebeskrivningarna sammanfattas i detta avsnitt och redovisas i sin
helhet i bilagorna 4-7.1 några av scenarierna har s k fallstudier genomförts för att nå
ökad tydlighet. En fallstudie innebär att man betraktar ett avgränsat förhållande eller
en situation inom scenariets ram. Till scenariet Konkurrensintensiv elbransch har
gjorts en fallstudie om förhållandena i ett sammanslaget nätbolag i Mellansverige. I
scenariet Det gröna lokalsamhället ingår en fallstudie om "det autonoma boendet i
kretsloppssamhället". Vidare bifogas en idé-PM om oljekriser och vilka
forskningsbehov dessa kan föranleda.
Huvuddragen i scenarierna framgår av figur 5.4 till 5.7.1 varje bild finns
förtecknat huvuddragen beträffande:
• Omvärlden
• Sverige
• Branschen
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5.5.1 Tekniken i högsätet

Tekniken i högsätet
Marknadsstyrning
Omvärlden •
•
•
•
Sverige

B ranschen

Kraftfullare överstatliga organ
Global regionalisering
Östeuropa stabilt
CQz -problemet reellt och en stark drivkraft, internationell
klimatkonvention. Allmän CO2-beskattning.
* Snabb minskning av statsskuld och fallande räntor
• Stark tekniktilltro och förändringsbenägenhet
• Industriell strukturomvandling -> high-tech
• Sverige föregångsland för miljöteknik
• Differentiering av befolkningen i A- och B-lag
• Privatisering, strukturomvandling, utländskt ägande,
oligopol
• Miljödriven energieffektivisering
• Elbehovet ökar av miljöskäl
• Ny kärnkraft
« Brist på kompetent arbetskraft
SlHl'k tillväxt

^

Figur 5.4
Scenario Tekniken i högsätet utgår frän förutsättningarna om en hög ekonomisk
tillväxt parat med utpräglad marknadsstyrning.
Sverige går med i EU 1995 och blir 2010 en delstat i Europas Förenta Stater (EFS)
som även omfattar det forna Östeuropa. EFS blir ett ekonomisk-politiskt
maktcentrum vid sidan av dels USA tillsammans med övriga Nord- och
Sydamerika, Australien och Nya Zeeland i ett utökat NAFTA och dels Sydostasien.
Perioden 1995-2020 präglas av fred i dessa områden. Afrika plågas av
återkommande konflikter och Mellanöstern blir i slutet av perioden en oroshärd och
säte för internationell terrorism riktad mot EFS och USA.
Tiden för scenariots början präglas av ett ökat globalt ansvarstagande både när det
gäller säkerhets- och miljöfrågor. FN får en ny generalsekreterare som lyckas samla
länderna och uppnå en bättre samsyn kring FN:s roll och befogenheter i säkerhetsoch miljöfrågor.
Miljöfrågorna utgör en viktig drivkraft i scenariot. Den allt överskuggande frågan
blir växthuseffekten som kan beläggas vetenskapligt år 2001. Effekterna har då
redan börjat märkas - översvämningar, felslagna skördar mm. FN lyckas få till
stånd en internationell klimatkonvention där man 2005 enas om utsläppsbegränsningar och avgifter på utsläpp av växthusgaser.
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I början av scenarioperioden är oron för EMF stor i samhället, vilket leder till att el
får en försämrad image. I mitten av perioden kan dock EMF-problemet lösas
kliniskt. Mekanismerna bakom elöverkänslighet och cancerrisker kan fastställas och
verkningsfulla åtgärder för avskärmning och elsanering inleds.
Den svenska miljöpolitiken harmoniseras i övriga frågor med EU och inriktas bl a
mot kretsloppsanpassning. Producenter görs ansvariga för att återta och återvinna
delar och material ur uttjänta produkter. Hushållen källsorterar sopor. Allt
förpackningsmaterial återvinns.
Miljöanpassning blir ett konkurrensmedel för företag och miljömärkning tillämpas
brett. I Sverige växer en miljöindustri fram, baserad på avancerade tekniska
lösningar på miljöproblem; avgasrening, avskärmning av EMF, återvinning mm.
Sverige blir exportör av miljöteknik.
En annan viktig drivkraft i scenariot är den tekniska utvecklingen inom
informationstekniken och det genomslag IT får i alla samhällssektorer. IT är en
förutsättning för den snabba utveckling som basindustrin genomgår i början av
scenarioperioden och som spelar en viktig roll för den goda ekonomiska
utvecklingen i scenariot. Sverige behåller också en världsledande position inom
vissa nischer på IT-området, mobiltelefon! t ex. Men även på arbetsplatser i den
privata och offentliga tjänstesektorn och i hemmen spelar ny informationsteknik en
viktig roll.

Branschen
En tredje drivkraft i scenariot är det starka inslaget av marknadsstyrning och
avreglering. Detta får stora konsekvenser för elmarknaden i hela Europa som
avregleras och integreras och vid scenariots slut domineras av femton gigantiska
multinationella energibolag. Den traditionella ägarstrukturen i branschen har helt
brutits upp och petroleumindustrin har gått in i kraftbranschen sedan dess
traditionella marknad decimerats av de kraftiga åtgärderna mot C02-utsläpp. Även
teleindustrin har gått in och köpt ett antal nätbolag för att sälja IT-tjänster över
elnäten.
I Sverige avvecklas ett kärnkraftaggregat 1999 som följd av en politisk
kompromiss. År 2007 beslutar dock Sveriges riksdag efter en folkomröstning att
upphäva beslutet om kärnkraftavveckling. Samtidigt upphävs "Lex Fogelström".
Tre nya kärnkraftverk med PlUS-reaktorer står färdiga i Sverige före
scenarioperiodens slut.
Scenariot rymmer tekniska landvinningar vilka är resultatet av stora internationella
satsningar. Batterifrågan finner sin lösning vilket möjliggör utveckling av nya
koncept för lagring av el över dygnet och året. Elbilar blir konkurrenskraftiga både
pris och prestandamässigt. Vid ITER-reaktorn som byggts i USA lyckas man 2015
finna en fusionsprocess som ger ett positivt energiutbyte. Tekniken bedöms kunna
kommersialiseras inom en 15-årsperiod. Supraledartekniken får sitt genombrott
2018 och tas omedelbart i bruk inom ett antal nya områden.
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Elbranschens produktutbud differentieras starkt. Nya produkter är ett nödvändigt
konkurrensmedel. Ett stort antal produkter med inslag av IT utvecklas. Eluttag,
elapparatur och maskiner förses med sensorer och intelligens som gör det möjligt att
styra dem med fjärrkontroll, genom närvaro eller baserat på dagsljus och som gör
att de stänger av vid felaktig belastning eller strömrusning. Nätbolagen säljer
dataförbindelser över elnätet. Ett antal produkter kring begreppet "grön el"
utvecklas. Kunder kan köpa vindel, kärnkraftfri el etc. Detta möjliggörs bl a av att
smart card-system med förskottsbetalning inforts för hushållskunder.
Elanvändningen ökar starkt till drygt 200 TWh år 2020. Elpriserna är låga under
hela scenarioperioden.
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5.5.2 Monopolet tar över

Monopolet tar över

•

Östeuropa in i EU
f d COMECON tillväxtregion
Slark
Avreglering avmattas
Miljöpolitik prioriteras, men CO2-frigan avförs mot
slutet
Massiva investeringar i europeiska elnätet
Statsskuld och inflation under kontroll
Indragning av övervinster
Politisk-ekologisk koalition
Ökade forskningssatsningar på ny elproduktion
Avregleringen skjuts upp till år 2020
Awecklingsplan för 6 reaktorer, ett aggregat stängs
men Pius l invigs
Ett enda och statligt elbolag
Elbehovet ökar
Ny gasledning Norge-Mellansverige-Finland

tillväxt

Politisk styrning
Figur 5.5
Scenariot präglas av politikernas starka ambitioner att intervenera i energipolitiken
och att styra elbranschen. Den ekonomiska utvecklingen är god och stabil. Den
genomsnittliga ekonomiska tillväxten i Sverige blir 2,5 procent per år.
EU utvecklas positivt och de baltiska staterna, Polen, Ungern, Tjeckien och
Slovakien antas som nya medlemmar. Ett omfattande samarbetsavtal sluts med
övriga östländer, Albanien och Ryssland. EU-parlamentet får ökad tyngd och den
monetära unionen genomförs.
Öst- och Centraleuropa utvecklas till en av världens ledande tillväxtregioner och blir
en viktig avsättningsmarknad för svensk exportindustri.
Scenariot drivs framåt av de positiva stämningarna efter den framgångsrika EUkonferensen 1996 som leder till ett stort förtroende och positivt klimat för politiker i
hela Europa. 11 ex de mätningar som görs i Sverige 1997 och 1998 över förtroendet
för beslutsfattare, når politiker historiskt höga nivåer. Tendensen är likartad i flera
andra europeiska länder. Detta ökar självfallet politikemas ambitioner att styra
elbranschen.
Detta leder bl a till att miljöpolitiska ambitioner får starkt genomslag i politiken.
Politikerna satsar mycket pengar på att få fram nya alternativa energikällor.
Resultatet blir bl a att sektorsforskningen på energiområdet blommar som aldrig
förr. Skattesystemet förändras i riktningen mindre skatt på arbete och istället blir det
högre miljöavgifter och nya skatter på naturresurser.
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En mycket uppmärksammad vetenskaplig rapport om växthuseffekten läggs fram i
USA 2001.1 denna konstateras att utsläppen av växthusgaser har en
temperaturhöj ande effekt, men att denna kompenseras av naturliga sänkor.
Utvecklingen inom informationstekniken har medfört omfattande förändringar på
bl a arbetsmarknaden. Allt färre har fasta jobb, fasta arbetsplatser och fasta
arbetstider. Allt fler arbetar projektinriktat och kan ha flera arbetsgivare åt gången.
Det innebär t ex att kraftföretagen har relativt lätt att rekrytera den kompetens som
behövs.Tekniktilltron i samhället är stor.

Branschen
Som benämningen av scenariot indikerar har all svensk elproduktion samlats i ett
enda bolag vid scenarioperiodens slut år 2020. Motivet bakom de ändrade
ägarförhållandena har varit att ge samhället ett avgörande inflytande över både
elproduktion och eldistribution enär energi ses som en del av samhällets
infrastruktur.
Vägen dit började med att förslaget om avreglering av den svenska elmarknaden
lades på hyllan 1995 och att EU:s energiministrar år 1997 förkastade förslaget om
Third Party Access (TPA).
Nästa steg blir att riksdagen 1996 beslutar att sex kärnkraftreaktorer skall tas ur drift
successivt fram till år 2012. Därefter beslutas år 2002 om att bilda Svensk Kärnkraft
AB som på sikt övertar ägandet av alla svenska kärnkraftverk. Bolaget skall stå
även för byggandet av PIUS l och 2. PlUS-anläggningarna tas i drift 2010 och blir
en stor framgång. Ytterligare två reaktorer beställs och byggs under
scenarioperioden.
För att ersätta den kärnkraft som fasas ut byggs fem stora gaskombianläggningar i
närheten av den nya Norge-Finland ledningen. Sveriges första träpulvereldade
gasturbin tas i drift i Skellefteå. Vi får en första fullskaleanläggning för
etanolproduktion i Köping. Flera anläggningar för förgasning av biomassa/avfall
kommer igång. Den första kommersiella småskaliga bränslecellen placeras i Halland
i anslutning till den där befintliga gasledningen. Beslut tas om miljövänlig
utbyggnad av Vindelälven.
I och med att transportarbetet både när det gäller personer och gods har tagit sig helt
nya former så har drivmedelsmarknaden kraftigt minskat och kan i stort sett
tillfredsställas med inhemsk produktion (etanol). Detta har medfört att oljeimporten
år 2020 är endast 20% av nivån 1994 och går till främst industriell användning.
Däremot har elanvändningen ökat kraftigt till 209 TWh/år år 2020. T ex används el
alltmer för transportändamål och även andelen el i uppvärmningen har ökat. Elpriset
har ökat svagt.
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5.5.3 Det gröna lokalsamhället

Det gröna lokalsamhället
Svag tillväxt
Omvärlden
Sverige

Branschen

Miljö stark drivkraft. Akuta hot visarsig
Europa halkar efter USA och Sydostasien
Isolationism i Europa
Betydande värderingsförändringar. Back to modem
basics. Rädda nästa generation.
Statsskuld skiftas ut, statliga tillgångar överförs.
Maktförskjutning från statlig till lokal nivå
Miljömedvetande och IT skapar modernt
lokalsamhälle
Självförsörjning, lokal småskalig produktion,
distansarbete och mindre transportbehov
Hög elbeskattning i konsumtionsledet
Kärnkraften förstatligas och avvecklas
Viss vattenkraftutbyggnad
Kommunal kraftvärme ägd av lokala intressen
Från stor- till småskalighet i elproduktionen
Elpriser ökar, starkt minskat elbehov

Politisk styrning
Figur 5.6

Scenariot karakteriseras av låg eller ingen ekonomisk tillväxt i traditionell mening.
Dessutom finns det påtagliga inslag av politisk styrning på bekostnad av
marknadsekonomiskt inflytande. Europa som ekonomisk enhet och Sverige tappar
konkurrenskraft och tempo i den ekonomiska utvecklingen. Det beror bl a på ett
fortsatt högt kostnadsläge. Sydostasien och Sydamerika har å andra sidan en snabb
utveckling liksom i viss mån USA. Europa svarar med att sluta sig mot omvärlden
för att skydda de egna intressena. Sverige präglas inledningsvis av tudelad
ekonomi, hög statsskuld och ränta.
Utvecklingen i scenariot drivs fram av en betydande förändring i värderingar som
inträffar i början av 2000-talet till följd av fortsatt hög arbetslöshet och dramatiska
miljörelaterade händelser. Forskarna har alltmer kopplat samman C02-utsläppen
med miljöförstöring. Människor känner stark oro för sin existens och fortlevnad.
Individen söker efter nya ledstjärnor vilket leder till att värderingar som "tillbaka till
rötterna, lokalsamhället och leva i harmoni med naturen" kommer att forma
samhället. De nya värderingarna har gjort det möjligt att skifta ut den svenska
statsskulden till medborgarna. Det sker en klar maktförskjutning från den statliga
nivån till den kommunala/regionala nivån till bl a kommuner som verkställer olika
uppgifter. Befolkningen söker sig i allt större utsträckning mot de mindre och
medelstora orterna. Distansarbete och decentraliserad produktion i mindre skala
präglar näringslivet. På grund av den höga konsumtionsskatten på inköpt el drar
elintensiv industri ner sin verksamhet i Sverige med undantag av delar av
skogsindustrin. IT-tekniken utnyttjas till att producera lokalt i globala nätverk. Det
framtida samhället liknar det gamla lokalsamhället men med starka influenser av
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informationsteknologi och kretsloppstänkande. Lokala förnybara råvaror är i många
fall ett viktigt inslag i bilden. Miljöinslagen blir också påtagliga. Kommunerna/
regionerna blir i större utsträckning självförsörjande med minskade transporter som
följd.
Värderingarna sprider sig med tiden till övriga delar av världen som följer efter i
utvecklingen. Europa klarar sig därför på sikt och det gröna lokalsamhället leder till
en ny utvecklingsfas som tar sin grund i kretsloppssamhället och dess olika
lösningar. Ett ledord kommer att vara resursutnyttjande i kretslopp. Det är en
utveckling som skapar förutsättningar för nya näringar som ekoturism,
återvinningsteknik, miljöservice etc där Europa tar täten.

Branschen
Riksdagen beslutar om att avveckla första kärnkraftaggregatet år 2000 och det sista
år 2010. Svensk Kärnkraft AB (SKAB) bildas av staten för att överta ägandet av
alla kärnkraftverk och genomför avvecklingen. Kraftindustrin får i uppdrag att
projektera ersättningskraft baserat på bl a gas, biobränslen etc. Det inkluderar även
en miljöanpassad utbyggnad av vattenkraften vilken också genomförs.
Beslut tas om kraftfulla åtgärder för energihushållning och rationell användning av
el. Grundtanken är att el skall användas där den gör mest nytta och inte till enklare
tillämpningar såsom i system med elpanna och vattenburen värme. För att finansiera
statens köp av kärnkraftaggregaten och satsningarna på effektivisering/ny
elproduktion och i syfte att minska elanvändningen införs en skatt på
elkonsumtionen med 25 öre/kWh för alla slutkonsumenter som successivt skall
ökas. Skatten avser endast köpt el vilket gör att konsumenter med egen lokal
elproduktion undantages. Det leder till en förändrad ägarbild för elproduktionen.
Därutöver införs en CO2-avgift på 8 öre per kWh för fossilt producerad energi som
en anpassning till ELJs beslutade nivå. Genom de kraftigt ökade priserna
tillsammans med låg ekonomisk aktivitet, nedläggning av elintensiv industri och
effektiviseringsprogrammen faller elbehovet kraftigt.
Styrmedlen leder till att utbyggnad av lokal elproduktion baserad främst på
biomassa genom kommunala/regionala initiativ ökar. Energibalansen klaras genom
att elbehovet reducerats kraftigt till 92 TWh/år och främst viss utbyggnad av
vattenkraft samt lokal förnybar elproduktion.
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5.5.4 Konkurrensintensiv elbransch

Konkurrensintensiv elbransch
Marknadsstyrning
Omvärlden
Sverige

Branschen

Svag lillviix

Låg tillväxt i Sverige och Europa
Fortsatt tillväxt i Asien
CO2-frågan bortfaller som problem mot slutet av perioden
Politiker utan visioner, marknaden styr
Konserverad industristruktur men IT-utveckling (portfolio workers)
Brain drain men elbranschen attraktiv
Inga kraftiga värderingsförändringar, personlig trygghet styrande
Avreglering genomförs
Utförsäljningar, privatisering och utländskt ägande
Ökad konkurrens, koncentration
Stagnerande marknad, låg investeringstakt
Ekonomisk och säkerhetsmässigt motiverad avveckling av kärnkraft |
Naturgasbaserad elproduktion tillkommer från befintlig ledning
Ökande elbehov, elvärme och elintensiv industri består

Figur 5.7

Förutsättningarna för scenariot är att ekonomin kännetecknas av lag tillväxt
samtidigt som marknadslösningar dominerar över politisk styrning.
I Europa är den ekonomiska tillväxten fortsatt låg och man lyckas inte få bukt med
budgetunderskotten. Det traditionella lokomotivet inom EU - Tyskland - klarar inte
omställningen från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle. EU-konferensen
1996 blir ett veritabelt fiasko och någon monetär union kommer aldrig till stånd.
Länderna inom EU utvecklas mycket olika i de flesta frågor. Frankrike har tagit
ledningen tillsammans med Norditalien, som närmast har blivit en självständig stat i
ett alltmer federalistiskt Italien. Samtidigt är utvecklingen nästan stillastående i
länder som Grekland och Irland. Denna ojämna situation skapar i praktiken ett Aoch B-lag inom EU. Sverige räknas i de flesta sammanhang till B-laget.
USA:s ekonomi hålls till stor del uppe av att man har bra förutsättningar vad gäller
övergången från industri- till servicesamhälle. USA bibehåller och stärker ledningen
vad gäller serviceindustrins utveckling. Nöjesindustrin, som redan i mitten av 90talet var USA:s största exportindustri - större än flygplansindustrin t ex, spelar en
än större roll. Tillväxten i USA stimuleras också av att frihandelsblocket NAFTA
hela tiden utvecklas och alltfler stora ekonomier i Sydamerika dras in i samarbetet.
Det tredje maktblocket i världen är Sydostasien som fortsätter att vara det område
som har den snabbaste ekonomiska utvecklingen. Kina är år 2020 den största
ekonomin, större än USA. Utvecklingen tar även fart i länder som Thailand,
Indonesien, Filippinerna m fl. På en stor konferens arrangerad av FN 2019
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presenteras intressanta siffror. De "gamla" industriländernas andel av
världsproduktionen , scm 1990 uppgick till 55%, har nu sjunkit till 40%. Detta
innebär att utvecklingsländernas andel ökat från 45 till 60%. Bland de åtta största
ekonomierna återfinns nu även Korea, Indonesien och Thailand, men inte längre
Storbritannien, Italien och Frankrike.
Scenariot kännetecknas av en allmän politisk svaghet hos riksdag och regering i
Sverige och en apatisk inställning med en misstro att landets regering inte kan uträtta
något positivt alls. Den negativa trenden och politikemas vanmakt leder till art
ytterlighetspartier uppstår och växer till sig. Dessa samlar omkring 15% av rösterna
och utgör ett stort problem, både i samhället i stort och i riksdagsarbetet.
Informationsteknologins utveckling får en mycket stor betydelse för arbetslivet.
Eftersom företagen är hårt pressade är det viktigt med flexibilitet. Fler och fler
personer är därför anställda på projektbasis och säljer sina tjänster till flera olika
företag samtidigt ("portfolio workers") Många med högre utbildning föredrar att
flytta och verka utomlands i Nordamerika där serviceindustrin utvecklats längst och
i Sydostasien där det finns många arbetstillfällen för entreprenörer av olika slag.

Branschen
Ur elbranschens synpunkt är den mest omvälvande händelsen under scenariot att det
i början av 2000-talet står klart att växthuseffekten inte är något hot. Det finns alltså
inte någon anledning att mot bakgrund av en befarad temperaturhöjning minska
användningen av fossila bränslen och/eller emissioner av andra växthusgaser.
Den svenska elmarknaden avregleras den l januari 1996. Avregleringen är utformad
i likhet med den proposition som riksdagen antog våren 1994 med det undantaget att
regeringen infört exportkoncession. En nordisk kraftbörs införs ett halvår senare.
1999 genomförs en ny folkomröstning om kärnkraften. Resultatet blir att en
övertygande majoritet vill ta bort slutdatumet 2010 och låta ekonomiska och
säkerhetsmässiga aspekter styra avvecklingen. I slutet av scenarioperioden visar sig
tecken på att tillgängligheten för de äldre kärnkraftverken är på väg att sjunka. Man
får systematiska fel i några reaktorer som uppstår helt oväntat.
Sverige blir genom besluten om avreglering och upphävandet av
kärnkraftavvecklingen ett intressant land för utländska kraftföretag att investera i.
Stat och kommuner är samtidigt villiga att sälja för att stärka de offentliga
finanserna. En våg av korsvist ägande mellan kraftföretagen i främst Europa breder
ut sig. Det sker en successiv koncentration. De utländska ägarna som kommer in i
kraftföretagens styrelser har inga kollegiala bindningar till andra kraftföretag, den
gamla samarbetsandan inom svensk elindustri luckras upp och försvinner.
Konkurrensen ökar. Sammanslagningar leder till att det kvarstår åtta företag på
elproduktionssidan, Konkurrensverket motsätter sig ytterligare koncentration.
En stagnerande elefterfrågan och den nya ägarbilden är faktorer som ökar
konkurrensintensiteten. En tredje faktor är regeringens och myndigheternas
intentioner att öka effektiviseringen genom att öka konkurrensen. Ett sätt att göra
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detta är att öka integreringen av de nordiska ländernas elmarknader. Svenska
Kraftnät får, liksom motsvarande företag i Norge och Finland, mer eller mindre
order att bygga ut förbindelserna över nationsgränserna.
Efter avregleringen blir det allt klarare att den största effektiviseringspotentialen
finns på nätsidan. Incitament för effektivisering utvecklas, nya IT-system används i
stor utsträckning för att sänka kostnader, höja leveranskvalitén etc. Denna
utveckling driver på en strukturrationalisering som leder till stark
personalminskning och att antalet nätföretag reduceras från 280 till 50.
Kraftföretagen tar hand om i princip all marknadsföring och försäljning av el.
Koncernleveranser växer snabbt fram som en dominerande avtalsform, och
förmågan att kunna förse koncernerna med fakturor och statistik anpassade till
respektive koncerns redovisningssystem blir en avgörande konkurrensfaktor. Vissa
kraftföretag gör stora ansträngningar för att differentiera sina elleveranser, t ex
genom att erbjuda tilläggstjänster typ energieffektivisering, service och
underhållstjänster etc. I allt väsentligt misslyckas dock allt detta. En anledning är
den dåliga ekonomin som gör att få personer eller företag är intresserade av dessa
produkter och tjänster. Eftersom konsumenterna måste vända på slantarna så är det
också få som vill satsa på "grön el". El säljs därför huvudsakligen som en bulkvara,
där priset är det enda som räknas.
Elanvändningen ökar mycket svagt till 150 TWh år 2020. Tillkommande mindre
elbehov tillgodoses med dels import av naturgasbaserad el från Norge dels
naturgaseldade kraftvärme- och kombikraftverk.
Till scenariot hör en fallstudie "Ett nätbolag" som beskriver processen där antalet
nätbolag kraftigt reduceras. I fallstudien illustreras också utvecklingen i ett av
nätbolagen, Sveanät AB. Fallstudien återfinns efter den fullständiga
scenariobeskrivningen i bilaga 7.
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5.5.5 Sammanfattande tabell
Genomsnittlig årlig tillväxt, elanvändning och elproduktion i de fyra scenarierna
sammanfattas i nedanstående tabell 5.1.
'^v-:-'Vx::V- '- V '^ ' = •."'•'

Det gröna Konkurrens
Tekniken 1 Monopolet
lokal-intensiv
högsätet
tar över
samhället elbransch

Genomsnittlig tillväxt, %

2,6

2,5

-2,0

0,0

Elanvändning år 2020, TWh

200

209

92

150

75

66

71

46

115

56

0

64

Eproduktion år 2020, TWh
Vattenkraft
Kärnkraft
Ind. mottryck

4

4

2

4

Kraftvårme

8

22

13

12

Gaskombi

8

42

0

10

Vind/sol

2

5

3

0

Kondens/irrport
SUMMA, TWh

-12

14

3

14

200

209

92

150

Tabell 5.1 Tabellen sammanfattar genomsnittlig årlig ekonomisk tillväxt samt
elanvändning och elproduktion år 2020 i de fyra scenarierna.
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Bilaga 1: Fyra framtidsstudier från Energiforsyningens
FoU-råd, EPRI och Global Business Network

Bilagan är sammanställd av Carl Mattson, CGM Rationell Planering
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Bakgrund
Elbranschen genomgår för närvarande en omvälvande period både i Sverige och
internationellt. I länder som Norge och Storbritannien avregleras elmarknaden och
det är en utveckling som har beslutats i Sverige. Kraft- och distributionsföretagen
kommer att drivas på samma sätt som företag inom andra kommersiella
industribranscher vilket ställer nya krav på värderingar, förhållningssätt, etc.
Kommersiella hänsyn kommer att vara vägledande i långt högre grad än tidigare
vilket skapar nya förutsättningar för branschgemensamma aktiviteter såsom FoU.
Erfarenheterna från andra branscher visar att utvecklingen går i olika riktningar och
att den är mer oförutsägbar än tidigare. Planlagda förberedelser för det
oförutsägbara och konkurrens om kunderna ersätter den "säkra" planering som
tidigare gällt för ett elföretag mec! leveranskoncession. Samtidigt skapar teknisk
utveckling bl a inom informationsteknologin nya möjligheter för företagen att
utveckla verksamheten vilket ger branschen dynamik.

Fyra framtidsprojekt inom elbranschen
Elmarknadsförändringen skapar nya affärsförutsättningar för företagen.
Förberedelse inför en ständig förändring har blivit viktigare än prognoser vilket
resulterat i en ökad användning av scenarioteknik. I omvärlden har flera projekt av
intresse för svenska förhållanden genomförts med denna teknik av vilka fyra
presenteras i korta drag i det följande. Elforsk har tillgång till ytterligare material.
"Norsk energiforsyning, scenarier 2005" (Norsk
branschstudie)
Studien har genomförts i samarbete mellan 16 norska kraftföretag och
organisationer på initiativ av Energiforsyningens FoU-råd. Målsättningen med
projektet har varit att skissera möjliga utvecklingslinjer för norsk kraftindustri mot
bakgrund av "Energiloven" som innebär en avreglering av branschen. Studien har
resulterat i tre scenarier med olika inriktning:
• Marknadsplatsen; Marknadstänkandet blir fast etablerat i alla delar av
branschen.
• Den norska vegen; En återgång till en reglerad elmarknad till priset av ett
socialt kontrakt mellan företagen och samhället.
• Krafttaget; En storsatsning j:å elexport, på 30 TWh som industriell motor och
framväxten av ett starkt energi-industriellt komplex.
Var och en av dessa innehåller en beskrivning av hur norsk kraftindustri utvecklas
under perioden från 1993 till 2005.
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Customer 20/20 och Windows on the future
(EPRI-studier för USA)
EPRI har låtit genomföra två kompletterande studier av scenariotyp. Den första
"CUSTOMER 20/20" har ett starkt kundperspektiv och beskriver hur marknaden
kan utvecklas fram till år 2020. Arbetet har resulterat i scenarierna:
• Retreating Forward; Samhällsekonomin hankar sig fram, möjligen
stagflation.
• American Renaissance; Ekonomin accelererar och efterhand omfattar alla
delar med stor dynamik samt genomslag för ny teknik.
• Industrial Ecology; Kärnkraftsolycka i USA och miljöhänsyn präglar
företagens villkor.
Den andra studien "Windows on the future" tar dessa scenarier som utgångspunkt
för att skissera utvecklingen inom kraftindustrin vid två kontrasterande långsiktiga
affärsmiljöer och analysera möjliga strategiska handlingsvägar. Den första
affärsmiljön innebär att elmarknaden genomgår en gradvis förändring utan
dramatiska ändringar av struktur och villkor. Den andra affärsmiljö/;, innebär en
avreglering av marknaden och konkurrens om alla kunder.
Global scenanos for the electricity industry 1995-2010 ( En
global konsultstudie)
Studien har genomförts inom ramen för Global Business Network (GBN) i
samverkan mellan 8 företag med verksamhet inom energiområdet. Företagen
kominer från olika delar av världen inklusive Sverige. Målsättningen med projektet
har varit att skissera möjliga utvecklingslinjer för den internationella kraftindustrin
sett ur ett globaii perspektiv. Den centrala frågeställningen i projektet har varit: How
will the underlying economic and operatining structure of the electricity industry by
2010 ?". Studien har resulterat i fyra scenarier;
• The Passing Storm; Avregleringen och andra turbulenta skeenden skakar
företagen kraftigt men den etablerade industin "återhämtar" sig även om en hel
del förändras.
« The Tornado; Elbranschen tar till sig marknadsekonomin fullt ut samtidigt som
nya aktörer och ny teknologi kommer in på marknaden.
• The Tidal Waves; Ett fåtal stora företagsgrupper, med intressen i såväl
tillverkning av utrustning, energiutvinning som elförsörjning dominerar och
kontrollerar den internationella marknaden.
• The Earthquakes; Världsekonomin genomgår en långvarig recession,
samhället polariseras, resurssnålhet samt en maktförskjutning från västvärldens
värderingar till nya maktcentra inom tredje världen präglar utvecklingen vilket
leder till fokusering på lokala lösningar. En kärnkraftsolycka påskyndar
utvecklingen.
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Vart och ett av scenarierna innehåller en beskrivning av perioden från 1995 till 2010
avseende den globala utvecklingen for branschen och dess företag.

Drivkrafterna i de olika studierna
Scenariotekniken har som centralt moment att fokusera på en väldefinierad
frågeställning. Deltagarna processen skall sedan identifiera kritiska faktorer och
händelser sk "driving forces" som är av avgörande betydelse för
händelseutvecklingen. Valet av faktorer är beroende av vilken frågeställning som
behandlas. I nedanstående tabell redovisas de "driving forces " som behandlats i de
tidigare nämnda studierna. Det skall noteras att tabellen inte anger någon
rangordning eller prioritering mellan drivkrafterna.

Norska studien

EPRI-studier

Globala studien

Miljöfrågor

Miljöfrågor

Miljöfrågor

Samhällsekonomisk
utveckling

Samhällsekonomisk
utveckling

Kundbehoven

Konkurrens

Regelverkets förändring

Konkurrens

Politiskt inflytande

Teknisk utveckling

Elkraftteknologi

Demografiska och sociala
faktorer

Informationsteknik
Politiska och sociala
faktorer
Ändringar i regelverket
Finansiella marknader

Som framgår av tabellen är karaktären på drivkrafter varierande mellan de olika
studierna vilket kan förklaras med deras inriktning och omfattning. En bidragande
orsak är också att studierna har olika tidsperspektiv och därmed förutsättningar för
vilka drivkrafter som kan få genomslag i utvecklingen.
Elforsk har tillgång till ytterligare material.
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Bilaga 2: Föredragshållare

Hans Bergström
Redaktör vid Dagens Nyheter

90-talets politik

Stefan Hedlund
Professor vid Institutionen för
östeuropastudier

Utvecklingen i Östeuropa

Sirpa Korpela
Konsult vid Sifo Management Group

Värderingsförändringar i Sverige och
omvärlden

Lars Kristoferson
vVD vid Stockholm Environment
Institute

Hållbar utveckling och
kretsloppstänkande - vad krävs av
teknikutvecking och innovationer.

Richard Normann
Ordförande i Sifo Management Group

Det nya värdeskapandet

Tomas Ohlin
Koordinator i IT-kommissionen

Hur påverkar vi informationssamhället

Christer Sjölin
VD i Stora Kraft

Framtidsperspektiv i massa- och
pappersindustrin

Bertil Thorngren
Direktör vid Telias koncernstab Strategi

Telia iförändring

Sten Westerberg
VD i Maizels, Westerberg & Co

Finansiella marknader iförändring
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Bilaga 3: Deltagare
CGM Rationell Planering

Mattsson, Carl

Elforsk

Bergman, Sten
Bergmark, Maria
Billfalk, Lennart
Hasgermark, Harald
Hovsenius, Gunnar

Graningeverken

Källstrand, Bo

Gullspångs Kraft

Arnell, Bengt
Linde, Elon

Göteborg Energi

Andersson, Arne

Hälsingekraft

Kling, Matias

Kalmar Energi

Gunnarsson, Ulf

Lidingö Energi

Sätterqvist, Lennart

MoDo Kraft

Eklöf, Åke

Skellefteå Kraft

Atterhem, Lars
Westlin, Staffan

SMG

Levin, Bert
Hallerby, Christer
Norén, Dag

Stockholm Energi

Almqvist, Per
Hansson, Lars

Stora Kraft

Löfgren, Jan
Sjölin, Christer

Svenska Elverksföreningen

Cleverdal, Per
Åsell, Peter

Svenska Kraftnät

Lundberg, Allan
Nyberg, Håkan
Waive, Kenneth

Svenska Kraftverksföreningen

Andersson, Nils

Sydkraft

Fredenberg, Lennart
Sjunnesson, Lars

Vattenfall

Axelsson, Håkan
Ericsson, Ellerth
Nelson, Bo
Svensson, Göran
Jacobsson, Lars

Ystad

Östrand, Ulf

Energi
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Bilaga 4: Scenario Tekniken i högsätet

Scenario Tekniken i högsätet har utarbetats av en delgrupp inom arbetsgruppen
bestående av Bengt Arnell Gullspångs Kraft, Sten Bergman Elforsk, Maria
Bergmark Elforsk, Ulf Gunnarsson Kalmar Energi, Allan Lundberg Svenska
Kraftnät, Lars Sjunnesson Sydkraft och Staffan Westlin Skellefteå Kraft. Staffan
Westlin har varit ordförande i gruppen. Sekreterare har Maria Bergmark varit.
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Tekniken i högsätet
Marknadsstyrning
Omvärlden •
•
•
•
Sverige

Branschen

Kraftfullare överstatliga organ
Global regionalisering
Östeuropa stabilt
CCh -problemet reellt och en stark drivkraft, internationell
klimatkonvention. Allmän CO2-beskattning.
* Snabb minskning av statsskuld och fallande räntor
• Stark tekniktilltro och förändringsbenägenhet
• Industriell strukturomvandling -> high-tech
• Sverige föregångsland för miljöteknik
• Differentiering av befolkningen i A- och B-lag
. Privatisering, strukturomvandling, utländskt ägande,
oligopol
• Miljödriven energieffektivisering
• Elbehovet ökar av miljöskäl
• Ny kärnkraft
• Brist på kompetent arbetskraft
Stark till.växt

Utgångspunkter
Scenariet utgår ifrån förutsättningarna om en hög ekonomisk tillväxt parat med
marknadsstyrning snarare än politisk styrning. I övrigt karaktäriseras Tekniken i
högsätet av att:
• FN stärker sin roll i säkerhets- och miljöfrågor.
• Tre ekonomisk-politiska maktcentra växer fram i världen, EU inklusive Norden
och Östeuropa, USA tillsammans med övriga Nord- och Sydamerika, Australien
och Nya Zeeland i ett utökat NAFTA samt Sydostasien.
• Perioden 1995-2020 präglas av fred i dessa områden. Afrika plågas av
återkommande konflikter och Mellanöstern blir i slutet av perioden en oroshärd
och säte för internationell terrorism riktad mot EU och USA.
» Det allt annat överskuggande miljöproblemet visar sig vara växthusfrågan som
kan vetenskapligt beläggas år 2001. Världen lyckas samla sig via FN kring en
internationell klimatkonvention.
• Informationstekniken gör sitt intåg i industrin, på arbetsplatser, i skolor och i
hemmen. IT är förutsättning för en snabb utveckling av den svenska
basindustrin.
• År 2007 beslutar Sveriges riksdag efter en folkomröstning att upphäva beslutet
om kärnkraftsavveckling. Samtidigt upphävs "Lex Fogelström". Tre nya
kärnkraftverk står färdiga i Sverige före scenarioperiodens slut.
• Hela den europeiska elmarknaden integreras totalt och blir på produktionssidan
spelplats för ett femtontal gigantiska multinationella energibolag.
• Elbranschens produktutbud diversifieras. Ett stort antal produkter med IT-inslag
utvecklas.
• Elanvändningen ökar under hela perioden.
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Utvecklingen 1995-2000
Omvärlden
Tiden för scenariots början präglas av ert ökat globalt ansvarstagande både när det
gäller säkerhets- och miljöfrågor. De många konflikterna runt om i världen har visat
på behovet av ert starkt FN. Samtidigt har upplösningen av Nordirland- och
Palestinakonflikterna visat att lösningar är möjliga. Växthuseffekten fortsätter att
oroa och inför hotet av ökade CO2-utsläpp från u-länderna får man till stånd ett ökat
samarbete kring globala miljöfrågor genom FN. FN får en ny generalsekreterare
som lyckas samla länderna och uppnå en bättre samsyn kring FN:s roll och
befogenheter i säkerhets- och miljöfrågor.
Samtidigt som ett ökat samarbete i världen utvecklas kring miljö- och
säkerhetsfrågor påbörjas en regionalisering när det gäller handel och kultur. EU och
Sydostasien växer fram som två ekonomiska maktcentra. Tillväxten i Sydostasien,
och då främst i södra Kina, är stark.
I USA lyckas Bill Clinton och nästföljande president inte få bukt med de interna
problemen och USAs roll som politisk och ekonomisk supermakt minskar.
Östeuropa är stabilt. Konflikter i de forna republikerna och på Balkan har kunnat
lösas vid förhandlingsbordet.
EU

Den ekonomiska tillväxten tar ordentlig fart i de europeiska länderna och man lyckas
få bukt med budgetunderskotten i flera länder. EU-konferensen 1996-98 blir en
succé och mot slutet av perioden kan Maastricht-fördraget förverkligas och man
bildar en monetär union. Storbritannien, Danmark, Finland och Sverige ställer sig
dock tills vidare utanför. Beslutsprocessen rationaliseras och Bryssel blir ett
kraftfullt maktcentra.

Sverige
Samhälle och värderingar
Efter inträdet i EU och det därpå följande ekonomiska uppsvinget präglas det
svenska samhället av optimism och framtidstro. Människor är förändringsbenägna
och öppna för allt det nya som kommer från Europa. Tron på marknaden är stark
och den goda ekonomin ger utrymme för ökad konsumtion.
Samtidigt ökar konsumenterans makt och när miljömedvetenheten ökar tvingas
producenterna att ta miljöfrågorna på allvar. Miljöanpassning blir ett
konkurrensmedel. Människor hyser en stark tekniktilltro och vänder sig till tekniken
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för lösningar på miljöproblemen. Man kan säga att vi får ett effektivt slit- och
slängsamhälle.
Politik

Valresultatet 1998 blir mycket snarlikt det 1994. Socialdemokraterna bildar den här
gången dock regering tillsammans med Folkpartiet. Tillsammans driver de en
tillväxtvänlig politik.
Inom miljöområdet harmoniserar man politiken med övriga EU. Krav på
kretsloppsanpassning införs, liksom på miljömärkning.
Ekonomi

Den ekonomiska tillväxten är hög, 3% per år. Inflationen stannar på 3%. Tack vare
kraftfulla åtstramningsåtgärder och ett bibehållet skattetryck kan budgetunderskottet
elimineras helt under perioden. Det internationella räntelägetär lågt och även i
Sverige sjunker realräntan till en låg nivå. Sverige kan börja beta av sin statsskuld.
Både de inhemska och utländska investeringarna i Sverige ökar, tack vare tillgången
på relativt billig, välutbildad arbetskraft och en tillväxtvänlig politik.
Industristruktur

Basindustrin, som varit motorn i att dra igång Sveriges ekonomi i början av
perioden, genomgår en snabb utveckling. Branschen inser att det gäller att vinna
eller försvinna. Produktionen koncentreras, personal ersätts med IT och robotar,
kvalitetssäkringsprogram genomförs. Kort sagt - basindustrin utvecklas till verkliga
high-tech-företag.
Även i övrigt är det high-tech-industrin som går framåt med Ericsson i spetsen,
medan mer traditionell tillverkning flyttas utomlands till Östeuropa och Sydostasien.
En miljöindustri börjar växa fram, baserad på avancerade tekniska lösningar på
miljöproblem; avgasrening, avskärmning av EMF, återvinning mm. Sverige blir
exportör av miljöteknik.
Den privata tjänstesektorn ökar. Den offentliga sektorn krymper måttligt. Inga
direkta nedskärningar görs, men man lyckas skära i administrationen och en del
verksamheter läggs ut på entreprenad.
Arbetsmarknad

Arbetslösheten sjunker. På välutbildad arbetskraft är efterfrågan större än utbudet,
vilket leder till en ökad lönedifferentiering. För mindre kvalificerad arbetskraft
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kvarstår dock en viss arbetslöshet. Rörligheten på arbetsmarknaden ökar inom hela
EU och också svenskarna tar chansen att arbeta utomlands.
Teknik
På det tekniska området är den viktigaste händelsen det starka genomslag som
informationsteknologin far i hela samhället. IT är dels en förutsättning för
basindustrins utveckling, dels ett viktigt inslag i den nya miljötekniken. Även inom
den offentliga sektorn; vård, skolor etc., liksom i hemmen gör IT och
multimediatillämpningar sitt intåg på allvar under perioden.
För elbranschen överskuggas perioden av att oron för EMF ökar i samhället. Flera
internationella studier har visat på samband mellan EMF och cancer, speciellt för
vissa yrkesgrupper. Några resultat pekar också på samband mellan EMF och
Alzheimers. Massmedia gör stor affär av saken och snart höjs röster för att förbjuda
kraftledningar i bostadsområden, krav på avskärmning av transformatorstationer,
femledare, gränsvärden m.m. El får en försämrad image.
En ljusglimt för elbranschen dyker dock upp i slutet av perioden i och med att
batterifrågan finner sin lösning. Detta möjliggör utveckling av nya koncept för
lagring av el över dygnet och året. Elbilor kan plötsligt bli konkurrenskraftiga både
prestanda- och prismässigt.
Elbranschen
Energipolitik
Debatten om kärnkraftawecklingen återkommer med allt större intensitet under
1995 och krav på en n> folkomröstning förs fram. Folks rädsla för EMF är ett av de
problem som medför att risken är stor att avveckling till år 2010 skall slås fast vid
en ny folkomröstning. Det vill politikerna inte riskera. För att vinna tid och
goodwill offrar man istället ett aggergat som avvecklas 1999.
Beslutet om avveckling aktualiserar behovet av en ökad integration av de
nordeuropeiska elproduktionssystemen. Eftersom Norge redan har avreglerat sin
elmarknad och Finland planerar avreglering forceras ett politiskt beslut om en
svensk avreglering fram under 1995. Den svenska elmarknaden avregleras den l
januari 1996 i enlighet med planen från 1994. En nordisk kraftbörs införs under
1997.
Branschstruktur
Den påbörjade privatiseringen av elbranschen fortsätter. Stat och kommun säljer ut
sina tillgångar i kampen för att sanera skulderna. Köpare är såväl utländska som
svenska intressenter. I första hand är det europeiska kraftföretag som går in på den
svenska marknaden.
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I samband med att kraftbörsen införs dyker nya aktörer på elmarknaden upp mäklare. Först på plan är en brittisk mäklarfirma, efter hand dyker ett par svenska
mäklare upp. Mäklarna inriktar sig dels på de riktigt stora kunderna,
industrikoncerner, dels på de riktigt små, bostadsrätts- och
fastighetsägareföreningar.
Den stora turbulensen på elmarknaden, och inom elbranschen själv, gör att
arbetsformerna inte riktigt hinner "sätta" sig under perioden. Med utländskt ägande
och nya aktörer på elmarknaden har konkurrensen ökat.

Produktionssystem
De ca 5 TWh elproduktion som försvinner i och med avvecklingen av ett aggregat
ersätts med biobränslebaserad kraftvärme och ökad import, främst från Norge.
Den prisökning på el som avvecklingen medför hålls tillbaka av den starka
konkurrensen, varför elpriset ligger i princip still under hela perioden.

Produktutbud
För att förbättra produkten els image satsar elbranschen stort på
informationskampanjer och rådgivningsverksamhet. Branschen är också tidigt ute
med miljömärkning. Några kraftbolag och eldistributörer profilerar sig med "grön
el".
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Utvecklingen 2000-2010
Omvärlden
EU och Sydostasien stärker sina positioner som ekonomiska maktblock. NAFTA
utökas till att omfatta hela den amerikanska kontinenten, vilket ger en positiv effekt
på USAs ekonomi.
År 2001 kommer larmrapporten som skakar hela världen - sambandet mellan CO2 utsläpp och klimatpåverkan har kunnat fastställas. Effekterna har redan börjat
märkas - översvämningar, felslagna skördar m.m. FN lyckas få till stånd en
internationell klimatkonvention där man 2005 enas om utsläppsbegränsningar och
avgifter på utsläpp av växthusgaser.

EU
Utvecklingen i Östeuropa har varit positiv. De interna motstridigheterna har runnit
förhandlingslösningar och demokratiseringsprocessen har lyckats. Man har fått bukt
med den organiserade brottsligheten (om än med väl hårda metoder) och industrin
har börjat byggas upp. Östeuropa är en starkt växande marknad och 2004 går de
flesta länder i Östeuropa in i EU.
Sverige tillsammans med Danmark och Finland går samma år med i EUs monetära
union.
Inom hela EU påbörjas en avregleringsprocess, bl a av elmarknaderna.

S ver i ge
Samhälle och värderingar
Generation X (de födda 1961-71) och deras efterföljare Grunge m. fl. har vuxit upp
och blivit köpstarka 30-40-åringar. De låter sig inte påverkas av TV-reklam utan är
medvetna konsumenter, kvalitet är mycket viktigt för dem. Att produkter är
rniljöanpassade är en förutsättning.
Inredning och mode av återvinningsmaterial är "inne". Det är trendigt att köra
el/hybridbilar. Det är helt naturligt att ha maskkompost på balkongen eller på
gården.
Samtidigt är denna köpstarka generation extremt prylintresserad, med tonvikt pä
informationsteknologi och multimedia. "Alla" har en dator hemma med vilken de
sköter arbetsuppgifter hemifrån, spelar datorspel, kommunicerar med moster i
Vancouver över Internet eller sköter bankärenden.
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Intresset för politik på riksplanet är lågt, man upplever att besluten flyttats från
Stockholm till Bryssel där politiken är sv»V att påverka. På det lokala planet är
intresset något stöne. Valdeltagandet är lågt.
Den starka tekniktilltron som präglade den föregående perioden har bytts mot en
avvaktande misstro. Den nya miljötekniken har visat sig ge upphov till nya,
svåröverskådliga miljö- och hälsoproblem.
Politik
Folkpartiet har vuxit starkt. Regeringssamarbetet med Socialdemokraterna har varit
gynnsamt för partiets opinionssiffror. Inför valet 2006 blir Antonia Axrson
Johnsson partiledare och leder partiet till en jordsskredsseger. Man talar om
"Sveriges Thatcher". Folkpartiet blir största borgerliga parti och Antonia blir
statsminister i en borgerlig trepartiregering.
Valdeltagandet var dock lågt, intresset för politik har försvagats. Man inför 6 års
valperioder.
Miljöpolitiken inriktas i första hand på växthusgasfrågor. I linje med den
internationella miljökonventionen och mer långtgående åtaganden inom EU införs
höga skatter på CO2-utsläpp. Sverige deltar också i åtgärder i det forna Östeuropa
för att effektivisera energianvändningen och minska användningen av fossila
bränslen.
Man fullföljer även kretsloppspolitiken. Producenter görs ansvariga för att återta
och återvinna delar och material ur uttjänta produkter. Hushållen källsorterar sopor.
Allt förpackningsmaterial återvinns.
Ekonomi
Den goda tillväxten, en återhållsam ekonomisk politik och de låga internationella
räntorna har gjort det möjligt att betala av hela statsskulden i mitten av perioden.
Mot slutet av perioden sjunker dock tillväxten inom hela EU. Räntorna stiger också.
Industristruktur
Den borgerliga regeringen går starkt in för att skära ner den offentliga sektorn, som
minskar kraftigt under perioden. Den privata tjänstesektorn tar över den offentliga
sektorn verksamheter; sjukvård, daghem, skolor, allmänna kommunikationer-ja till
och med fängelser privatiseras.
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Arbetsmarknad och demografi
Arbetslösheten fortsätter att minska men stannar på 2-3%.
Lönerna har differentierats starkt mellan å ena sidan den högteknologiska
exportindustrin och å andra sidan servicesektorn. Orsaken är dels en stark
efterfrågan på svenska akademiker, speciellt civilingenjörer, ute i Europa dels en
arbetskraftsinvandring från det forna Östeuropa inom främst serviceyrkena.
Mot slutet av perioden ökar arbetslösheten igen i det försämrade ekonomiska läget.
Under perioden går den stora kullen av 40-talister i pension, vilket å ena sidan är
positivt eftersom det minskar effekterna av den stigande arbetslösheten men å andra
sidan är negativt eftersom kostnaderna för pensioner och vård stiger drastiskt.

Teknik
De kraftfulla internationella åtgärderna mot utsläpp av C02 och andra växthusgaser
medför en ytterligare minskad användning av fossila bränslen och ökad
elektrifiering i alla samhälssektorer.
Transportsektorn, som är den sista stora bränsleanvändaren, genomgår en
revolutionerande förvandling. El- och elhybridbilar kommer starkt. Allmänna
kommunikationer byggs ut och elektrifieras. Järnvägsnätet rustas upp och
moderniseras. Godstransporter överförs från flyg- och lastbils- till båt- och
järnvägstrafik. Lokala godstransporter sker med elhybridlastbilar.
EMF-problemet har kliniskt kunnat lösas. Mekanismerna bakom elöverkänslighet
och cancerrisker har kunnat fastställas och verkningsfulla åtgärder för avskärmning
och elsanering har inletts. Kopplingen mellan EMF och Alzheimers har kunnat
avföras helt.

Elbranschen
Energipolitik
Mot bakgrund av växthuseffekten och tack vare att EMF-problemet funnit sin
lösning har el fått en ny, positiv image. El ses som lösningen på många
miljöproblem och vatten-, kärn- och vindkraft ses som de miljövänliga
elproduktionsalternativen. En folkomröstning hålls i början av perioden kring
frågorna:
1. Sverige skall avveckla kärnkraften till år 2010
2. Sverige skall inte avveckla kärnkraften utan driva den så länge den är säker och
ekonomisk. Nya kärnkraftverk skall få byggas när det är ekonomiskt motiverat.
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Alternativ 2 vinner starkt och riksdagen upphäver därmed beslutet om avveckling.
"Lex Fogelström" upphävs också och det blir tillåtet att projektera ny kärnkraft i
Sverige. Vissa restriktioner kring utbyggnaden av vattenkraften upphävs också.
Branschstruktur
Den starka konkurrensen leder till utslagning och fusioner. På produktionssidan
återstår bara de åtta största företagen, som har köpt upp de. mindre. Det utländska
ägarinslaget är stort. Främst är det Norge, Storbritannien, Tyskland och i viss mån
USA som har investerat i den svenska kraftbranschen. En nyhet är att
petroleumindustrin går in i kraftbranschen sedan deras traditionella marknad
decimerats av de kraftfulla åtgärderna mot CO2-utsläpp. Petroleumindustrin
engagerar sig också i uranbrytning.
Den största förändringen i branschstruktur sker på nätsidan, där teleindustrin går in
och köper upp ett antal nät- och försäljningsbolag över hela landet. Tanken är att
sälja IT-tjänster över elnäten. Svenska Kraftnät har privatiserats.
Även på försäljningssidan har en stark koncentration skett, endast knappt 50
eldistributörer återstår och de ägs nästan uteslutande av de stora kraftbolagen eller
teleindustrin.
Två stora mäklarföretag är aktiva på den svenska marknaden, dels ett brittiskt
företag och dels ett svenskt.
Kraftbörsens verksamhetsområde utvidgas till att gälla även Baltikum dit man säljer
el som får ersätta bränslen.
Produktionssystem
Den ökade efterfrågan på el kräver utbyggnad av ny kraft. Ny kärnkraft börjar
projekteras och byggandet påbörjas i slutet av perioden. Importen av
naiurgasproducerad el från Norge är en viktig del i elbalansen under hela perioden.
Man bygger naturgaskombi och biobränsleeldade kraftvärmeverk för att klara
efterfrågan på kort sikt.
Elpriset ökar något under perioden.
Produktutbud
Elbranschens produktutbud differentieras starkt under perioden. Nya produkter har
blivit ett nödvändigt konkurrensmedel.
Ett stort antal produkter med inslag av IT utvecklas. Eluttag, elappararur och
maskiner förses med sensorer och intelligens som gör det möjligt att styra dem med
fjärrkontroll, genom närvaro eller baserat på dagsljus och som gör att de stänger av
vid felaktig belastning eller strömrusning.
Nätbolagen säljer dataförbindelser över elnätet.
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En antal produkter kring begreppet "grön el" utvecklas. Kunder kan köpa vindel,
kärnkraftfri el etc eller andelar i vindkraftverk eller biobränsleodlingar. Detta
möjliggörs bl a av att smart card-system med förskottsbetalning införts för
hushållskunder.
Infrastruktur för den elektrifierade transportsektorn byggs ut i stor omfattning,
inklusive snabbladdningsstationer förelbussar och elbilor

Elanvändning
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Utvecklingen 2010-2020
Omvärlden
Europas förenade stater bildas, varvid Sverige som nationalstat försvinner. I
Sydostasien är Kina fortfarande ekonomiskt centrum. NAFTA utökas till att utöver
Nord- och Sydamerika även omfatta Australien och Nya Zeeland.
När Mellanösterns intäkter från oljeexporten sjunker ökar de interna spänningarna.
De muslimska fundamentalisterna i Afrika och Mellanöstern trappar upp sin terror
mot USA och EU. Ickemuslimer och moderata muslimer invandrar illegalt till EU.
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Sverige i EU

Samhälle och värderingar
Barnen som växte upp på det glada åttiotalet har blivit vuxna nu och vill återerövra
det förlorade paradiset - konsumtionssamhället. En ekonomi som sakta förbättras
mot slutet av perioden gör det också möjligt.
Samtidigt bär de med sig elitistiska och i viss mån också rasistiska värderingar som
får genomslag i samhället. Den redan under tidigare perioder påbörjade
segregeringen i samhället ökar. Till A-laget hör de som har en god utbildning och
som har tillägnat sig IT. De jobbar i industrin, med IT/multimedia eller inom nöjesoch mediabranschen. I A-laget är de flesta svenskar. Till B-laget hör de utan högre
utbildning som inte lyckat tillägna sig IT. De jobbar inom den offentliga eller privata
tjänstesektorn. I B-laget är många invandrare från Östeuropa och Mellanöstern.
Motsvarande motsättningar finns också mellan de olika delstaterna i EU, där nordoch Västeuropa tillhör A-laget och syd- och Östeuropa tillhör B-laget.
De stora, globala miljöfrågorna har stabiliserats genom internationella åtgärder
under den tidigare perioden och förbättringar kan förutses på lång sikt. Nu kommer
de regionala och lokala miljöfrågorna åter i fokus och man sätter än en gång sin
tilltro till tekniken för att finna lösningarna på problemen. Miljöhänsyn har dock inte
längre samma framskjutna plats bland konsumenternas värderingar.

Politik
I och med att Sverige har upphört som nationalstat har också förutsättningarna för
svensk politik förändrats radikalt. Politiken som utspelas i Bryssel känns mycket
avlägsen för gemene man och valdeltagandet är lågt.
Ekonomi
Tillväxten är till en början måttlig men ökar till stark mot slutet av perioden.

Industristruktur
Som delstat i Europas förenade stater bibehåller Sverige den industristruktur som
vuxit fram under de tidigare perioderna. Vi förädlar våra basråvaror malm och skog
i en högteknologisk industri. Vidare har vi en världsledande position inom vissa
nischer på IT-området, mobiltelefoni t ex. Miljöteknik har återigen bli vit en
exportindustri. Stora delar av tillverkningsindustrin, t ex SAAB har flyttat sin
tillverkning till Sydostasien. Den privata servicesektorn är stor och diversifierad
men nästan enbart hemmamarknadsinriktad. Den offentliga sektorn är liten.
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Arbetsmarknad
Arbetslösheten fortsätter att öka p g a effektiviseringar i industrin och en viss
försiktighet inför nyanställningar så länge tillväxten ökar bara långsamt. Den här
gången vinner man politisk enighet om arbetstidsförkortning inom hela EU för att
dela på arbetet och på så vis minska arbetslösheten. Arbetstiden förkortas till 30
timmar per vecka. Mot slutet av perioden när den ekonomiska tillväxten tar fart igen
minskar arbetslösheten åter.
Teknik
Perioden rymmer stora tekniska landvinningar vilka är resultatet av stora
internationella satsningar.
Försöken vid ITER-reaktorn i USA bär frukt och man lyckas finna en
fusionsprocess som ger ett positivt energiutbyte 2015. Man bedömer att tekniken
skall kunna kommersialiseras inom en 15-års-period.
Supraledartekniken får sitt genombrott 2018 och tas omedelbart i bruk inom ett antal
nya områden.

Elbranschen
Energipolitik
Någon energipolitik i traditionell mening drivs inte inom EU. Miljöpolitiken ställer
dock upp stränga krav när det gäller utsläpp och kretsloppsanpassning mm.

Branschstruktur
Stark konkurrens leder till fortsatta sammanslagningar i både produktions-,
distributions och försäljningsledet av elbranschen i hela EU. I och med att
nationsgränserna suddas ut sker fusioner inte bara inom utan i ökad utsträckning
mellan tidigare nationers elbranscher. Så sker i stor utsträckning i produktionsledet.
I slutet av perioden finns i hela EU endast ett femtontal gigantiska elproducenter. I
distributions- och försäljningsledet går utvecklingen åt samma håll men i
långsammare takt.

Produktionsstruktur
Flera nya kärnkraftverk tas i drift under perioden. Tre av dem placeras i delstaten
Sverige. Alla har reaktorer av typen PIUS.
Gamla kärnkraftverk som bli vit mindre lönsamma på grund av ökade
underhållskostnader fasas ut.
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Produktutbud
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Bilaga 5: Scenario Monopolet tar över

Scenario Monopolet tar över har utarbetats av en delgrupp inom arbetsgruppen
bestående av Lars Atterhem Skellefteå Kraft, Åke Eklöf MoDo Kraft. Lennart
Fredenberg Sydkraft, Christer Hallerby SMG, Lars Hansson Stockholm Energi och
Ulf Östrand Ystad Energi. Lennart Fredenberg har varit ordförande i gruppen.
Sekreterare har Christer Hallerby varit.
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Monopolet tar över
Östeuropa in i EU
f d COMECON tillväxtregion
Stark
Avreglering avmattas
Miljöpolitik prioriteras, men CO^ir^an avförs mot
slutet
Massiva investeringar i europeiska elnätet
Statsskuld och inflation under kontroll
Indragning av övervinster
Politisk-ekologisk koalition
Ökade forskningssatsningar på ny elproduktion
Avregleringen skjuts upp till år 2020
Awecklingsplan för 6 reaktorer, ett aggregat stängs
men Pius l invigs
Ett enda och statligt elbolag
Elbehovet ökar
Ny gasledning Norge-Mellansverige-Finland

tillväxt

Politisk styrning

Den övergripande utvecklingen
Scenariot präglas av politikernas starka ambitioner att intervenera i energipolitiken
och att styra elbranschen. Detta gäller på alla nivåer. Det energipolitiska samarbetet
inom EU fördjupas. Inriktningen är dock inte avreglering utan tvärtom ökade
ambitioner från kommission och ministerråd att begränsa utrymmet för marknaden
för att istället själva styra utvecklingen. Den svenska energipolitiken får en liknande
inriktning både på statlig och kommunal nivå.
Den främsta drivkraften bakom den här utvecklingen är att miljöpolitiska ambitioner
får starkt genomslag i politiken. Politikerna satsar mycket pengar för att få fram nya
alternativa energikällor. Resultatet blir bl. a. att sektorsforskningen på
energiområdet blommar som aldrig förr.
Skattesystemet förändras i riktningen mindre skatt på arbete och istället blir det
högre miljöavgifter och nya skatter på naturresurser. Utsläpp av C02 ökar dock
p g a en omfattande naturgasintroduktion.
I övrigt gäller följande förutsättningar:
• Den ekonomiska utvecklingen är god och stabil. Den genomsnittliga ekonomiska
tillväxten i Sverige blir 2,5 procent per år.
• Genomsnittlig tillväxt total energianvändning: O procent per år.
• Genomsnittlig tillväxt elanvändningen: 2 procent per år.
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Händelser och utveckling i tidsskeden
1994 - 1999
Politik
Sverige fick 1994 en ny socialdemokratisk regering. EU-omröstningen resulterade
i en övervikt för ja-sidan och Sverige blev medlem i EU den l januari 1995.
Trots stora svårigheter att skapa nödvändiga majoriteter i riksdagen överlever den
socialdemokratiska regeringen hela mandatperioden. Detta främst beroende på
vänsterpartiets stöd, vilket resulterar i att man klarar ambitionen att förstärka
budgetsaldot. Detta kostar dock en hel del i eftergifter till vänstern med
konsekvenser både för skattepolitiken och energipolitiken.
EU:s stora regeringskonferens år 1996 blir en framgång. Man lyckas hitta en nyckel
till att lösa EU:s institutionella problem som tillfredsställer både små och stora
länder. EU-parlamentet får ökad tyngd, eftersom det blir EU:s viktigaste beslutande
församling. Alla beslut av betydelse skall i fortsättningen tas av parlamentet. Ett
tvåkammarsystem införs. Första kammaren blir direktvald och får därmed en stark
tyngdpunkt åt de stora folkrika EU-länderna. Andra kammaren utgörs av det
tidigare ministerrådet och tillfredsställer därmed de små ländernas krav på
inflytande.
Beslut tas också om att gå vidare för att förverkliga den monetära unionen även om
starten skjuts upp några år. En plan för att stegvis integrera flera av de Öst- och
Centraleuropeiska länderna i EU-arbetet antas. Arbetet med att förverkliga den inre
marknaden blir framgångsrikt. I stort sett alla gränskontroller inom EU även när det
gäller personers rörlighet avskaffas före sekelskiftet.
Ambitionerna att privatisera och ytterligare avreglera tidigare huvudsakligen
politikerstyrda sektorer avtar dock. Detta bl. a. beroende på att det blir en
blockerande majoritet mot en sådan utveckling av en ohelig allians av
socialdemokratiska och nationalistiska partier i EU-parlamentets första kammare.
Stämningarna efter den framgångsrika EU-konferensen leder också till ett för
politiker gynnsamt klimat i hela Europa. 11 ex de mätningar i Sverige som görs över
förtroendet för beslutsfattare når åren 1997 och 1998 politikerna historiskt höga
nivåer. Tendensen är likartad i flera andra europeiska länder.
Detta ökar självfallet politikernas ambitioner att styra. Miljöpolitiken står högt på
agendan, vilket gör att också energipolitiken kommer i fokus.
Denna på många sätt mycket positiva situation leder till att socialdemokraterna går
fram i valet år 1998. För första gången sedan enkammarriksdagen infördes 1970
vinner en sittande regering ökat förtroende i ett riksdagsval. Resultatet räcker
emellertid inte till egen majoritet. Förhandlingar med vänsterpartiet leder till att detta
parti får fyra statsrådsposter och för första gången någonsin träder in i en regering.
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Ekonomi/arbetsmarknad
Bl.a. det positiva resultatet i folkomröstningen om EU leder till en fortsatt
konjunkturuppgång i Sverige. Även den inhemska efterfrågan tar så småningom
fart. Efter hand märks detta på arbetslöshetssiffrorna. Den ekonomiska tillväxten
blir högre än på mycket länge. Inte förrän i slutet av perioden, nära sekelskiftet,
märks en avmattning i konjunkturen.
De förstärkningar av budgetsaldot som beslutas av riksdagen i två omgångar hösten
1994 och våren 1995 får till resultat att statsskulden slutar växa vid årsskiftet
1997/98.
Priset för att få med vänstern på budgetnedskärningarna blir ganska högt. En
snabbutredning om indragning av näringslivets övervinster blir klar under
sommaren 1995 och resulterar i en proposition som riksdagen behandlar under
hösten. Bland annat avvänds pengarna till en särskild energifond som skall
användas för att stödja kärnkraftawecklingen.
En utredning om skatteväxling lägger fram ett betänkande hösten 1996. Riksdagen
beslutar om en l O-årsplan för omläggning av skattesystemet.

Energipolitik
Den beslutade avregleringen av den svenska elmarknaden sköts upp av den nya
socialdemokratiska regeringen efter tillträdet år 1994. Energikommissionen fick
tilläggsdirektiv att snabbt analysera effekterna av en avreglering och på nytt
överväga en sådan. Kommission kom med ett för avreglering relativt positivt
betänkande i början på 1995.
Opinionen mot avreglering tar dock på nytt fart under hösten. Det beror bl.a. på två
händelser i de enda länder som hittills avreglerat sina elmarknader, Norge och
Storbritannien. Hela norra Europa drabbas 1995 av svår torka. Det leder till att
priset på el kraftigt stiger i Norge. I Storbritannien blir det kaos när det centrala
datasystemet hos National Grid klappar samman. Det är den "hjärna" som håller rätt
på alla affärer i det brittiska kraftsystemet. Allt detta leder sammantaget till att hela
förslaget om avreglering läggs på hyllan.
Energikommissionen kommer med sitt slutbetänkande, något försenade, under
våren 1996. Förslaget är en kompromiss mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet,
centerpartiet och folkpartiet. Moderaterna och miljöpartiet reserverar sig, dock från
olika utgångspunkter.
Kommissionen föreslår i en detaljerad avvecklingsplan att sex reaktorer successivt
tas ur drift fram till år 2012. De övriga sex får inget awecklingsdatum utan föreslås
drivas tills vidare. "Lex Fogelström" föreslås också avskaffad, vilket innebär att det
blir tillåtet för kraftföretagen att planera för och diskutera nya kärnkraftreaktorer.
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Samtidigt föreslås en kraftig satsning på forskning och utveckling av ny
elproduktion. Det inrättas också ett särskilt effektiviseringsbidrag till industrin för
åtgärder för att få ned elanvändningen. Finansieringen skall ske via de nyinrättade
övervinstfonderna och en ny avgift på all kärnkraftel motsvarande 1,5 öre.
Riksdagen beslutar under hösten 1996 helt i enlighet med kommissionens förslag.
Den första reaktorn stängs under år 1999. Tre reaktorer skall sedan stängas under
perioden 2005 - 2010 och två under perioden 2011 - 2012.
Inom EU beslutar energiministrarna år 1997 definitivt att lägga förslaget om Third
Party Access (TPA) på hyllan. Istället ger man kommissionen i uppdrag att utreda
hur man planerat och på bästa sätt kan samutnyttja elproduktionsresurserna inom
EU. Ett tungt vägande argument är att på effektivast möjliga sätt använda befintliga
produktionsanläggningar i väst innan beslut tas om att bygga nya kraftverk i t ex
Östeuropa.

Elbranschen
Den snabba omstruktureringen av elbranschen, som pågått sedan slutet på 1980talet avstannar nästan helt. Internt i företagen blir det dock fortsatta rationaliseringar.
Hösten 1994 blev en absolut vändpunkt. Det utländska intresset för den svenska
elmarknaden svalnar betydligt och det blir under resten av 1990-talet inte heller så
många inhemska strukturaffärer.

2000 - 2004
Politik
Resultatet i valet år 2002 blir en kraftig tillbakagång för regeringspartierna
socialdemokraterna och vänstern. Alla oppositionspartierna går framåt i varierande
grad. Moderaterna och folkpartiet vinner på en hård kampanj mot regeringens
fondsocialism och högskattepolitik. Centern och miljöpartiet har framgångar med ett
budskap med stark tonvikt på miljöpolitiken. Regeringsförhandlingarna blir långa
och svåra men till sist bildas en s k ekologisk koalition bestående av
socialdemokraterna, centern, vänstern och miljöpartiet.
Inom EU tas de första stegen mot en ekonomisk och monetär union. Tyskland,
Frankrike, Danmark och BeNeLux-länderna blir de första länderna att ansluta sig till
en gemensam valuta och en gemensam riksbank. Sverige och Finland avvaktar med
inträde bl a med hänsyn till budgetunderskotten och inflationen som på nytt tagit
fart. I Sveriges fall inverkar också att den nya regeringen är handlingsförlamad i
frågan.
Jordbrukspolitiken blir på nytt en svår konfliktfråga inom EU. Det hänger samman
med att ansökningarna om medlemskap från flera länder i Öst- och Centraleuropa
behandlas. Det är dock tydligt att EU inte har råd att subventionera dessa länders
jordbruk på den nivå som gäller i övrigt inom EU. Nord-EU med Tyskland i
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spetsen driver på för att släppa in de nya länderna och vill följaktligen ha stora
förändringar i EU:s jordbrukspolitik. Syd-EU med Frankrike i spetsen vill till varje
pris ha kvar jordbrukssubventionerna och vill därför ha en ny typ av medlemskap
(ej fullt) för de nya länderna.
En mycket uppmärskammad vetenskaplig rapport om växthuseffekten läggs fram i
USA år 2001.1 korthet innebär den att att man konstaterar att utsläppen av
växthusgaser har en temperaturhöj ande effekt. Denna kompenseras dock i stort sett
av naturliga sänkor. Denna höjning kommer dessutom att inträffa vilka åtgärder vi
än vidtar på jordklotet. Processen är redan på gång.
Ekonomi /Arbetsmarknad
Under hela 1990-talet fördes en mycket stram ekonomisk politik. I princip lyckades
också regeringarna få uppslutning och stöd av olika samhällsgrupper för att klara
den nödvändiga budgetsaneringen. Sedan 1998 har budgeten varit balanserad och
något år t o m gett ett visst överskott. Det innebär t ex att statsskulden först
stabiliserades och därefter börjat sjunka.
Tillväxten var också fram till slutet av 1990-talet god. Vid ingången till 2000-talet
har den dock börjat sjunka, bl.a. beroende på att den långvariga internationella
högkonjunkturen tappat i kraft. Svensk exportindustri hälls dock till viss
utsträckning uppe av en ökad efterfrågan i Öst- och Centraleuropa. Det före detta
COMECON-området håller nu på att utvecklas till en av världens ledande
tillväxtregioner.
Direkt efter valet år 2002 blir det en mycket svår lönerörelse. Det finns ett kraftigt
uppdämt behov av löneökningar. Det gäller inte minst för akademikergrupperna
som drabbats hårt av skattehöjningar.
SACO/SR har länge krävt att den tillfälliga värnskatten från 1994 skall avskaffas.
Men istället har den blivit permanent. Nu kräver man kraftiga lönelyft som
kompensation. Akademikerna kan också hänvisa till vad man kallar för den
".svenska hjärnflykten". Många högutbildade väljer att flytta till andra EU-länder
där villkoren är betydligt bättre. Detta underlättas självfallet av att hela EU nu är en
väl fungerande gemensam arbetsmarknad. Därtill har ett helt nytt fenomen dykt upp,
hela företag flyttar ut med personal och allt. Det gäller framförallt mindre
högkompetensföretag med stark tonvikt på forskning och utveckling.
Allt fler större svenska företag väljer också att flytta ut sina huvudkontor och sin
FoU-verksamhet. Svenska företag investerar regelmässigt mer utomlands än i
Sverige.
Lönerörelsen resulterar i kraftiga lönelyft särskilt för akademikerna. Inklusive
löneglidning innebär det att vissa grupper får höjningar på upp mot 30 procent
mellan åren 2002 och 2005. Det hjälper inte med att regeringen försöker mildra
situationen genom att den på tioårsdagen av värnskattens införande år 2004 lägger
ett förslag om att den skall avskaffas.
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2004 når inflationen 12 procent vilket skall jämföras med snittet inom EU på 5
procent. Arbetslösheten börjar åter att stiga.

Energipolitik
Tillväxten och den goda konjunkturen har gjort att elefterfrågan ökat i landet
Produktionsbortfallet från den första avvecklade kämkraftreaktorn har måst ersättas
i sin helhet. Situationen har dock gott att lösa relativt smärtfritt med ökad elimport
från Norge (som nu återigen har gott om vatten), Danmark och Tyskland.
EU-parlamentet tar beslut om CEEP (The Common European Energy Policy). Den
innehåller bl.a. ett gemensamt investeringsprogram för nya
elproduktionsanläggningar, kraftiga förstärkningar av det europeiska nätet med flera
nya ledningar österut. Tre fonder för att stödja forskning och utveckling när det
gäller ny milj ovänlig teknik för energiproduktion och energieffektivisering.
Ingenting sägs i programmet om avreglering och ökad konkurrens.
Efter valet år 2002 får Sverige en ny energi- och miljöminister som överraskar sin
omgivning med flera uttalanden där han ställer sig positiv till ny kärnkraft. Han
säger att avfallsfrågan i princip är löst. Det är heller inga svårigheter att hitta plats
för slutförvar, eftersom flera norrlandskommuner nu konkurrerar om att få en sådan
anläggning. Den nye miljöministern ställer sig också positiv till att bygga en
pilotanläggning enligt PlUS-konceptet i Sverige.
Reaktionerna i riksdagen blir kraftiga. En ny energikommission tillsätts för att
snabbt lösa tvisten. Miljö- och energiministern lyckas dock till slut övertyga sina
meningsmotståndare att det nu finns ett stort behov av att ta beslut om nya
elproduktionsanläggningar och att detta är en förutsättning för att man skall kunna
hålla den beslutade takten med att avveckla de äldre kärnkraftreaktorerna. Dessutom
är PIUS inte alls traditionell kärnkraft utan en helt ny och helt säker teknik.
Kärnkraftmotståndarna kräver dock att det inte får bli någon ny ensidig satsning på
kärnkraft utan vill satsa på ett diversifierat elproduktionssystem. Nya kärnkraftverk
får inte heller ägas av privata intressenter - profitintressen får inte äventyra
säkerheten. Till slut enas man om följande program som också beslutas av
riksdagen:
• Den tidigare beslutade awecklingsplanen om sex reaktorer ligger fast.
• Statliga garantilån införs för investeringar i ny elproduktion. Maximalt hälften får
gå till ny kärnkraft. Produktion som baseras på förnybara energikällor som vind,
sol och biomassa får i botten ett 20-procentigt investeringsbidrag.
• En gasledning skall byggas från Norge över Mellansverige till Finland. Man
konstaterar att efter den amerikanska rapporten är inte längre koldioxid-utsläppen
en faktor som bör hindra en vidare naturgasintroduktion.
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• Svensk Kärnkraft AB bildas. Vattenfall skall äga 50 procent och regeringen
direkt 50 procent. Bolaget skall stå för byggandet av PIUS l i Ringhals och
målsättningen är att bolaget skall bli ägare till all svensk kärnkraft.

Elbranschen
Under perioden händer inte särskilt mycket mer än att de flesta utländska ägarna
tröttnar på de ständiga statliga inhoppen i energipolitiken och säljer sina aktier i
svenska kraftbolag. Hotet om ett förstatligande av all svensk kärnkraft, blev i flera
fall avgörande. Stor köpare är 4:e AP-fonden.
NUTEK föreslår ett program för att rationalisera och effektivisera den svenska
eldistributionen. Antalet distributionsföretag bör enligt NUTEK ned till högst 50.

2005 - 2009
Politik
Valet år 2006 leder till att socialdemokraterna får lämna regeringsmakten. Den
sittande regeringen avlöses av en ny koalition som startar med en starkt
marknadsinriktad regeringsförklaring. Den nya regeringen är dock beroende av stöd
från ett av partierna som stod bakom energiuppgörelsen under den förra
mandatperioden. Detta parti kräver att energipolitiken skall ligga fast och så blir det.
EU lyckas äntligen komma ur sin handlingsförlamning. Väsentliga nedskärningar
görs i jordbrukssubventionerna och de baltiska staterna, Polen, Ungern, Tjeckien
och Slovakien antas som nya medlemmar. Ett omfattande samarbetsavtal, som bl a
innebär en utökning av den inre marknaden, sluts med övriga östländer, Albanien
och Ryssland.
Den nya regeringen får snabbt bukt med inflationen. Den tar beslut om att ansluta
Sverige till EU:s monetära union och inträdet sker år 2008.
Ekonomi/arbetsmarknad
Tack vare regeringens marknadsinriktade politik och den positiva utvecklingen inom
EU tar tillväxten ny fart. Problemet för den nya regeringen är framför allt att hålla
nere inflationssiffrorna. Effekterna har dock mildrats något genom den "boom" som
utvecklas i övriga Europa. Även om inflationen fortfarande är hög så ligger den nu
på en europeisk nivå, vilket underlättar inträdet i den monetära unionen.
De sista delarna av den gamla arbetsrätten avskaffas. Arbetsmarknaden
kännetecknas nu av stor flexibilitet. IT håller överhuvudtaget på att kasta alla gamla
normer om hur arbetsmarknaden skall fungera över ända. Allt färre har fasta jobb,
fasta arbetsplatser och fasta arbetstider. Allt fler jobbar projektinriktat och kan ha
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flera arbetsgivare åt gången. Det innebär att till exempel kraftföretagen har relativt
lätt att rekrytera den kompetens som behövs permanent eller för begränsade projekt.
De stora subventionerna och många fonderna både inom EU och Sverige har
inneburit en väldig stimulans för hela energiområdet. T ex finns det kring
högskolorna flera forsknings- och utvecklingsföretag (grupper, nätverk) som
sysslar med utveckling av småskalig energiteknik. Teknisk utbildning har blivit
populärt igen och konkurrensen är hård om platserna på de tekniska högskolorna.

Energipolitik
Tre kärnkraftreaktorer avvecklas under perioden.
De ekonomiska stimulanserna har satt en väldig fart på investeringarna i ny
energiteknik.
Sveriges första träpulvereldade gasturbin tas i drift i Skellefteå. Vi får en första
fullskaleanläggning för etanolproduktion i Köping. Flera anläggningar för
förgasning av biomassa/avfall kommer igång. Sydkraft tar i drift den första
kommersiella småskaliga bränslecellen i Halland i anslutning till den där befintliga
gasledningen.
Fem stora gaskombianläggningar tas i drift i närheten av den nya Norge-Finland
ledningen för att ersätta den kärnkraft som fasas ut. Man räknar med att de
tillsammans skall producera 15 TWh per år. Detta räcker dock inte för att klara
elförsörjningen. Kärnkraftavvecklingen och den kraftiga ekonomiska tillväxten gör
att elimporten slår nya rekord. Detta har blivit möjligt bl a genom att man även i
Norge byggt ett antal gaskombikraftverk.
Beslut tas om s k miljövänlig utbyggnad av Vindelälven.

Energibranschen
All svensk kärnkraft förs nu över till det helstatliga Svensk Kärnkraft AB. En
uppgörelse om de ekonomiska villkoren och fortsatta leveranser sluts med privata
och kommunala ägare av kärnkraft. Detta underlättar avvecklingen samt
möjligheterna att uppfylla energiuppgörelsens krav på att all ny kärnkraft skall ägas
av staten.
En strukturutredning över ägarförhållandena i den svenska elbranchen tillsätts.
Ordföranden inleder arbetet med ett principuttalande för pressen: "Samhället skall
ha ett avgörande inflytande på både elproduktionen och eldistributionen. Energi är
en del av infrastrukturen och inte i första hand en handelsvara". Han hänvisar
också till EU:s nytillträdde kommissionär för energifrågor (fransman och tidigare
chef för EDF), som nyligen uttalat sig i liknande ordalag.
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2010 - 2020
Politik
Detta är en tioårsperiod med relativt stabila politiska förhållanden. Valet 2010 vinns
stort av ett nytt parti "Moderna Liberaler". Initiativet togs av flera moderata
socialdemokrater som sedan fick med sig större delen av folkpartiet samt delar av
centern och moderaterna. Initiativet gjorde slut på den traditionella blockgränsen i
svensk politik. En ny blockgräns uppstod dock när det också nybildade partiet
"Modern Vänster" blev största oppositionsparti i valet 2014. Från och med 2016
fick Sverige ett utvecklat tvåpartisystem med starka personvalsinslag.

Ekonomi/Arbetsmarknad
Sveriges ekonomiska politik utformas nu i samklang med övriga EU-länder inom
ramen för den monetära unionen. I sin helhet blir perioden ett skede med en stabil
tillväxt runt två procent.
IT-utvecklingen och flera andra teknologiska genombrott fortsätter att totalt
revolutionera arbetsmarknaden. Bilköerna in och ut ur städerna är i stort sett borta.
Rusningstid är ett bortglömt begrepp.

Energipolitik
I och med att transportarbetet både när det gäller personer och gods har tagit sig helt
nya former så har drivmedelsmarknaden kraftigt minskat och kan i stort sett
tillfredsställas med inhemsk produktion (t ex etanol).
Oljeimporten är endast 20 procent av nivån 1994 och går främst till industriell
användning. Däremot har elanvändningen fortsatt att öka. T ex används el alltmer
för transportändamål och även andelen el i uppvärmningen har ökat.
Energiuppgörelserna från åren 1996 och 2004 fullföljs genom att ytterligare två
reaktorer avvecklas. Ett stort reinvesteringsprogram beslutas för de kvarvarande sex
reaktorerna, som beräknas kunna drivas i åtminstone 25 är till. Den första PIUS anläggningen med två reaktorer tas i drift år 2010 och blir en stor framgång.
Ytterligar två reaktorer beställs och byggs under perioden.
Mot slutet av perioden blir det ett genombrott för teknik att lagra el både storskaligt
och småskaligt.
ITER tas i drift i Studsvik.
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Energibranschen
Strukturutredningen lägger fram sitt förslag och resultatet blir att all svensk
elproduktion samlas i ett bolag. Argumenten för förslaget är dock delvis annorlunda
jämfört med när utredningen tillsattes. Nu har nämligen pendeln svängt tillbaka 180
grader inom EU och konkurrenskonceptet är åter på modet. Den utvecklingen har
fått förnyad aktualitet inte minst p g a den fortsatta IT-utvecklingen och de massiva
satsningar som gjorts för att bygga ut det europeiska elnätet. Utredarna presenterar
den här bakgrunden och säger att är det är nödvändigt med ett sammanslaget bolag
för att kraftsamla alla svenska resurser och möta den kontinentala konkurrensen.
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Bilaga 6: Scenario Det gröna lokalsamhället

Scenario Det gröna lokalsamhället har utarbetats av en delgrupp inom arbetsgruppen
bestående av Per Almqvist Stockholm Energi, Elon Linde Gullspångs Kraft, Jan
Löfgren Stora Kraft, Carl Mattsson CGM, Göran Svensson Vattenfall och Peter
Åsell Svenska Elverksföreningen. Göran Svensson har varit ordförande i gruppen.
Sekreterare har Carl Mattsson varit.
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Det gröna lokalsamhället
Svag tillväxt
Omvärlden
Sverige

Branschen

Miljö stark drivkraft. Akuta hot visar sig
Europa halkar efter USA och Sydostasien
Isolationism i Europa
Betydande värderingsförändringar. Back to modem
basics. Rädda nästa generation.
Statsskuld skiftas ut, statliga tillgångar överförs.
Maktförskjutning från statlig till lokal nivå
Miljömedvetande och IT skapar modernt
lokalsamhälle
Självförsörjning, lokal småskalig produktion,
distansarbete och mindre transportbehov
Hög elbeskattning i konsumtionsledet
Kärnkraften förstatligas och avvecklas
Viss vattenkraftutbyggnad
Kommunal kraftvärme ägd av lokala intressen
Från stor- till småskalighet i elproduktionen
Elpriser ökar, starkt minskat elbehov

Politisk styrning

Sammanfattning
Scenariot
EKONOMISKA PARAMETRAR
karakteriseras av
låg eller ingen
110
ekonomisk tillväxt i
100
traditionell mening.
BNP
Dessutom finns det
Export
---- Sysselsättning
påtagliga inslag av
- — -•Statsskuld
Ränta
politisk styrning på
bekostnad av
marknads2020
1995
2000
2005
3010
ekonomiskt
inflytande. Europa
som ekonomisk
enhet och Sverige tappar konkurrenskraft och tempo i .den ekonomiska
utvecklingen. Det beror bl a på ett fortsatt högt kostnadsläge. Sydostasien och
Sydamerika har å andra sidan en snabb utveckling liksom i viss mån USA. Europa
svarar med att sluta sig mot omvärlden för att skydda de egna intressena. Sverige
präglas inledningsvis av tudelad ekonomi, hög statsskuld och ränta.
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SAMHÄLLSPARAMETRAR
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Forskarna har alltmer kopplat samman CO2-utsläppen med miljöförstöring.
Människor känner stark oro för sin existens och fortlevnad. Individen söker efter
nya ledstjärnor vilket leder till att värderingar som "tillbaka till rötterna,
lokalsamhället och leva i harmoni med naturen" kommer att forma samhället. De nya
värderingarna har gjort det möjligt att skifta ut den svenska statsskulden till
medborgarna. Det sker en klar maktförskjutning från den statliga nivån till den
kommunala/regionala nivån till bl a kommuner som verkställer olika uppgifter.
Befolkningen söker sig i allt större utsträckning mot de mindre och medelstora
orterna. Distansarbete och decentraliserad produktion i mindre skala präglar
näringslivet. På grund av den höga konsumtionsskatten på inköpt el drar elintensiv
industri ner sin verksamhet i Sverige med undantag av delar av skogsindustrin. ITtekniken utnyttjas till att producera lokalt i globala nätverk. Det framtida samhället
liknar det gamla lokalsamhället men med starka influenser av informationsteknologi
och kretsloppstänkande. Lokala förnybara råvaror är i många fall ett viktigt inslag i
bilden. Miljöinslagen blir också påtagliga. Kommunerna/ regionerna blir i större
utsträckning självförsörjande med minskade transporter som följd.
120 i

f

Värderingar sprider sig med tiden till övriga delar av världen som följer efter i
utvecklingen. Europa klarar sig därför på sikt och det gröna lokalsamhället leder till
en ny utvecklingsfas som tar sin grund i kretsloppssamhället och dess olika
lösningar. Ett ledord kommer att vara resursutnyttjande i kretslopp. Det är en
utveckling som skapar förutsättningar för nya näringar som ekoturism,
återvinningsteknik, miljöservice etc där Europa tar täten.
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Branschen
Riksdagen beslutar
KRAFTBALANS
om att avveckla
första kärnkraftaggregatet år 2000
H Kondens/import
och det sista år
n Vind/sol
2010. Svensk
D Kraftvärme
• Ind. mottryck
Kärnkraft AB
a Kärnkraft
(SKAB) bildas av
a Vattenkraft
staten för att överta
ägandet av alla
kärnkraftverk och
genomför
avvecklingen. Kraftindustrin får i uppdrag att projektera ersättningskraft baserat på
bl a gas, biobränslen etc. Det inkluderar även en miljöanpassad utbyggnad av
vattenkraften vilken också genomförs.
Beslut tas om kraftfulla åtgärder för energihushållning och rationell användning av
el. Grundtanken är att el skall användas där den gör mest nytta och inte till enklare
tillämpningar såsom i system med elpanna och vattenburen värme. För att finansiera
statens köp av kärnkraftaggregaten och satsningarna på effektivisering/ny
elproduktion och i syfte att minska elanvändningen införs en skatt på
elkonsumtionen
ENERGIPRISER INKL ELPRISER, SKATTER OCH AVGIFTER
med 25 öre/kWh
för alla
170
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160
som successivt
150
skall ökas. Skatten
Elpris
140
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avser endast köpt el
130
CO2-avgift pi el
vilket gör att
120
konsumenter med
110
egen lokal
100
1995
2020
2000
2005
2010
elproduktion
undantages. Det
leder till en
förändrad ägarbild för elproduktionen. Därutöver införs en CO2-avgift på 8 öre per
kWh för fossilt producerad energi som en anpassning till EUs beslutade nivå.
Genom de kraftigt ökade priserna tillsammans med låg ekonomisk aktivitet,
nedläggning av elintensiv industri och effektiviseringsprogrammen faller elbehovet
kraftigt.
Styrmedlen leder till att utbyggnad av lokal elproduktion baserad främst på
biomassa genom kommunala/regionala initiativ ökar. Energibalansen klaras genom
att elbehovet reducerats kraftigt och främst viss utbyggnad av vattenkraft samt lokal
förnybar elproduktion.
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1 EN TID AV FÖRÄNDRING (ÅR 1995 TILL 2000)
Perioden kännetecknas av en världsekonomi i uppgång speciellt i Asien men också i
Amerika. Det sjuder av aktivitet i de asiatiska ekonomierna som utgör ryggraden i
ASEAN-samarbetet. Kinas tillväxt är tvåsiffrig under flera av åren under slutet av
1990-talet. Frihandelsblocket NAFTA visar sig vara mycket framgångsrikt med att
stimulera tillväxten i USA, Canada och Mexico. Det är så framgångsrikt art initiativ
tas tidigt för att utvidga blocket till att omfatta området från Alaska till Eldslandet i
söder. Gatt-avtalet ger en ordentlig skjuts åt världshandeln. Europa får
inledningsvis god draghjälp av den internationella uppgången men hämmas av en
fortsatt hög arbetslöshet.
EU inleder regeringskonferensen 1996 under starkt tryck från nya kandidatländer i
det forna Östeuropa och kraven på en reformering av de konstitutionella formerna.
Konferensen blir utdragen och präglas av motsättningar mellan det nordeuropeiska
blocket och medelhavsländerna inklusive Frankrike. Skeendet förlamar EU vilket
också understryks av svårigheterna att komma fram till en gemensam budget. De allt
mer svällande kostnaderna för jordbruksstödet förmörkar budgetdiskussionerna.
Programmen för att komma tillrätta med arbetslösheten får inte önskad effekt utan
mer än 20 miljoner är fortfarande arbetslösa vid sekelskiftet.
Anslutningen av Sverige till EU skapar stora förväntningar på en positiv utveckling
av ekonomin. Förhoppningarna att räntan skall sjunka och hemmamarknaden skall
ta fart grusas dock. En bidragande orsak är den tudelade ekonomin som skapar
spänningar på arbetsmarknaden. De höga vinsterna inom exportindustrin leder till
betydande lönelyft och ett utbrett system av vinstandelar till de anställda.
Under 1995 är den offentliga arbetsmarknaden mycket orolig men avtal sluts på en
måttlig nivå. Regeringens kampanj för ökad jämställdhet mellan könen "halva
makten hela lönen" ger inga synliga resultat i lönekuvertet för de lågavlönade
kvinnorna i offentlig sektor. En omfattande svekdebatt tar fart som regeringen och
de offentliga arbetsgivarna inte kan stå emot utan släpper till stora lönelyft.
De ökade lönekostnaderna leder till en inflationsspiral. Budgetunderskottet fortsätter
att vara stort varför statsskulden inte stabiliseras med påföljd att räntorna skjuter i
höjden. Den ekonomiska aktiviteten dras ned vilket i sin tur leder till att
arbetslösheten fortsätter att ligga på nivåer över 10 %. Samtidigt pressas staten och
kommunerna av dåliga finanser som kräver fortsatta bantningar i servicen till
medborgarna och försämringar av de sociala förmånerna. Klyftan ökar mellan de
som har arbete och de som inte har arbete vilket skapar social oro.
Under 1995 publiceras flera rapporter från den forskning som bedrivs av
internationella forskare med bas vid Esrange i Kiruna angående ozonförekomsten
över Nordpolen. Alarmerande fakta presenteras som tyder på att ett ozonhål också
finns över Nordpolen. Det leder till att tongivande opinionsbildare myntar begreppet
"att vi leker med vår atmosfär" som också får spridning.
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Debatten intensifieras och resulterar i att Gro Harlem Brundtland känner sig
övertygad om att även växthuseffekten är reell och att CO2-utsläppen är en central
faktor. Gro gör saken till sin och drar igång en debatt under 1996 för att väcka
opinion. Som ett resultat av opinionsbildningen lyckas EU enas om att införa en
C02-avgift med motsvarande 8 öre per kWh på fossil energi. I Mellaneuropa
fortsätter skogsskadorna att breda ut sig och farhågorna växer för att de inte går att
bromsa upp med nuvarande samhällsutveckling. Slutet av seklet blir dramatiskt på
nära håll för Europa och Sverige. Skördarna slår fel flera år i rad i Östeuropa. Det
leder till en hungersnöd och svältkatastrof av hittills oanad omfattning.
Mediabevakningen är massiv och bilder kablas ut över världen med 100 000-tals
utmärglade barn, kvinnor och gamla på flykt undan svälten. Forskarna kopplar
samman händelsen med växthuseffekten i kombination med annan storskalig
miljöpåverkan.
Det massmediala genomslaget hos befolkningen blir enormt. Strömningar som att
"vi förstört moder jord för kommande generationer" växer fram. Den fortsatt höga
arbetslösheten i kombination med oron för livsmiljön på jorden skapar grogrund för
en kraftfull värdeförskjutning. Folk söker sig åter till religion och andra olika
"trosriktningar". Det växer fram rörelser av sekteristisk typ som hyllar naturen
speciellt i norra Europa samt Österrike och Schweiz med renlevnadsideal och
trender att leva nära moder natur.
De nya värderingarna får konkret genomslag i samhället mot slutet av seklet.
Människor söker sig mot mindre orter och söker finna sin utkomst där.
Materialismen ersattes sakta med prioriteringar av livskvalitet. Politikerna i de
kommunala och regionala församlingarna försöker fånga upp trenderna och utveckla
program för att stärka villkoren för den egna regionen. Utveckling av det lokala
näringslivet och kompetensen står högt på dagordningen.
I den nya tidens anda initierar staten satsningar på lokalt näringsliv - teknisk
utveckling för lokal "självförsörjning". Teknisk utveckling leder till nya produkter
baserade på återvunnet material som i flera fall ser ut att kunna konkurrera med
produkter från jungfrulig råvara. Distansarbetet tar fart med 10 % av
tjänstemannakåren i hemarbete två dagar i veckan 1998. Arbetslösa söker sig
utkomst utanför städerna ofta som en del av de "sekteristiska" gruppernas
aktiviteter. De nya värderingarna leder till etablering av nya utbildningar t ex
ekoingenjörer som ligger i tiden och som snabbt blir populära.

Branschen
Energikommissionen avlämnar sitt slutbetänkande vilket innehåller fyra
utvecklingslinjer som var och en innebär ett eller flera olika avsteg från de tidigare
målen. Kärnkraftaweckling till år 2010 i kombination med en försiktig
vattenkraftutbyggnad utgör ett av alternativen. I sitt arbete har kommissionen redan
tidigare konstaterat att en avreglerad elmarknad är förenlig med en
kärnkraftavveckling. Regeringen beslutar därför om en avreglering av elmarknaden.
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Kommissionens fyra linjer debatteras intensivt under vintern 1995/96 och efter stora
våndor fattar riksdagen beslut om en avvecklingsplan för kärnkraften. Det första
aggregatet skall avvecklas snarast men senast år 2000. Övriga aggregat skall
avvecklas snarast dock senast år 2010 och med hänsyn till samhällsekonomin.
Beslutet underbyggs av den svekdebatt som tog fart när det gällde löneutveckling
och sysselsättning.En kommission tillsätts för att ta fram en plan för
energihushållning och utbyggnad av ny elproduktion. Kraftindustrin får i uppdrag
att projektera ersättningskraft med högt ställda miljökrav baserat på bl a gas,
biobränslen etc. Genom en politisk uppgörelse öppnar regeringen för att
kraftindustrin skall tillåtas att projektera en miljöanpassad utbyggnad av
vattenkraften.
Som en del av den energipolitiska uppgörelsen tas ett beslut om kraftfulla åtgärder
för energihushållning och rationell användning av el. Syftet är att stimulera
användningen av högeffektiva apparater och anläggningar. Ett nytt statligt program
för utveckling och introduktion av effektiv teknik initieras. Grundtanken är att el
skall användas där den gör mest nytta och inte till enklare tillämpningar som i
system med elpanna och vattenburen värme. Det införs ett investeringsbidrag för
övergång från vattenburen elvärme till andra system såsom värmepumpar i äldre
bebyggelse. Motivet är energipolitiskt men förväntas också innebära en positiv
effekt på sysselsättningen.
Efter långa diskussioner beslutar riksdagen att lägga en konsumtionsskatt på el som
inledningsvis skall uppgå till 25 öre/kWh för att sedan ökas med 5 öre årligen under
en femårsperiod. Egenproducerad el undantages för att stimulera lokal elproduktion
i egen regi. Samtidigt införs regler för att förhindra "skenaffärer" med delägande i
större anläggningar i syfte att undvika skatten. Redan införda avgifter och skatter
förväntas styra mot användningen av förnybara energikällor. Därutöver införs en
CGyavgift på 8 öre per kWh för elproduktion baserad på fossila bränslen och torv
som en anpassning till EUs nyligen beslutade nivå. Avsikten med elskattehöjningen
är att finansiera kärnkraftavvecklingen, programmen för effektivisering och att
reducera elanvändningen.
Regeringen föreslår i en proposition att Svensk kärnkraft AB (SKAB ) skall bildas
av staten för att överta ägandet av alla kärnkraftverk. SKAB bildas 1998 och tar året
därefter över Vattenfalls helägda aggregat. Förhandlingar inleds om att lösa ut ägare
ur de övriga kärnkraftsaggregaten. Mindre strukturaffärer genomförs i
produktionsledet främst för att balansera elproduktionen inom respektiva kraftbolag
efter det att produktionsoptimeringen upphört.
Det tidigare intresset från kraftbolagen att investera i distributionsbolag har avtagit.
Skälet är främst osäkerheten om den framtida marknaden och samhällsekonomin i
landet. Företagen ser framför sig en fallande eller åtminstone stagnerad
elförbrukning vilket dämpar intresset. Uppdelningen av distributionsföretagen i
nätbolag och försäljningsbolag har dessutom komplicerat bilden.
Kommunerna värnar om ett fortsatt ägande av nätbolagen men är inledningsvis mer
flexibla angående elförsäljningen. Ett flertal mindre distributionsföretag lämnar helt
enkelt över elförsälj ningen till andra aktörer. I andra fall sluter företagen sig
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samman och bildar inköpsbolag for att kunna agera på marknaden. Bland
nätbolagen går strukturomvandlingen långsamt men det finns en tendens att bilda
större enheter som samägs av flera kommuner. Trots den relativt sett säkra
avkastningen vid ett köp av ett nätbolag har intresset från privata aktörer varit
begränsat. Flera försök till övertagande har misslyckats vilket avskräcker.

2 DE MÖRKA ÅREN (ÅR 2000 TILL 2005)
Den internationella ekonomin har svalnat av och vissa tecken till avmattning kan
skönjas under år 2001. De förhandlingar som inletts för att utvidga NAFTA slutförs
vilket gör att Nord- och Sydamerika utgör ett sammanhängande frihandelsområde
från år 2004. Det är en så stor marknad att USA inte längre har samma intresse att
upprätthålla en lika omfattande stormaktsroll på den internationella scenen.
I Asien är utvecklingen fortfarande snabb inte minst i länder som Vietnam, Thailand
och Filippinerna. Länderna går dock i otakt och Kina upplever år 2002 förnyade
oroligheter med krav på en demokratisering av landet. De materiella värdena är inte
tillräckliga för en växande medelklass som har tillgång till media och lärt känna
livsstilen i västländerna.
I Europa går utvecklingen ryckigt roende bl a på svårigheter med det
gemensamma beslutsfattandet inom EU. Importkvoten och vissa skyddstullar
diskuteras i början av seklet för att skydda Europa men den framväxande attityden
"köp lokalt/europeiskt" gör andra skyddåtgärder överflödiga. Under år 2002
slutförs medlemsförhandlingarna med de nya ansökarländerna Polen, Ungern,
Tjeckien och de baltiska staterna. Utvecklingen i Ryssland är mycket oroande och
den ekonomiska utvecklingen går endast långsamt framåt. Nationalistiska krafter
vinner ökat inflytande med ett program för att återupprätta det sovjetiska imperiet.
Av strategiska skäl knyter därför EU Ryssland till unionen med ett särskilt avtal. År
2003 inleds ett omfattande biståndsprogram för att sätta fart på ekonomin bl a
genom direkt bistånd, mjuka krediter och förmånliga importkvoter. Det är en
mycket kostsam åtgärd som skapar spänningar inom EU.
Budgetunderskottet och statens skuldsättning fordrar på det svenska planet
kreativitet från politikerna i en svår situation. De nya värderingarna har gjort det
möjligt att skifta ut en betydande del av statsskulden till medborgarna under år
2001. Det är främst den vuxna delen av befolkningen som bär bördan av omtanke
om kommande generationer. Den utländska delen av statsskulden återstår men den
inhemska upplöses mot andelar i statliga tillgångar som tills vidare inte ger
avkastning. Det handlar med andra ord om en storskalig överföring av statliga
tillgångar i utbyte mot avskrivning av statsskulden. Utskiftningen har stark
koppling till de regionala/kommunala intressena i avsikt att stärka lokalsamhället.
Medborgarna i lokalsamhället får därigenom kontroll över tillgångarna i närområdet
inklusive en utökad beskattningsrätt.
Värden som att kärnfamiljen klarar sig själv, lokalsamhället, sluta sig inne och
tillbaka till rötterna växer sig allt starkare. I början av 2000-talet syns tydliga tecken
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på att nya värderingar får fäste hos befolkningen. Det tor sig uttryck i att allt fler
medborgare söker sig till mindre och medelstora orter. Den nya teknologin ger
ökade möjligheter att distansarbeta och att lokalt producera varor i ett internationellt
nätverk. I många fall innebär den nya livsstilen en lägre materiell standard än
tidigare mätt i årsinkomst, bostadsyta etc.
Perioden innebär en fortsatt förändring av näringslivet. Skogen kommer även
fortsättningsvis att utgöra en viktig råvaruresurs. Massa- och pappersindustrins
utveckling har dämpats genom höjda energipriser och C02-avgifter men
elförsörjningen klaras genom skattebefrielsen på egen elproduktion. Sågverk och
annan träindustri byggs ut eftersom produkterna har en bra miljöprofil. Det leder till
flera arbetstillfällen i skogslänen.
Biomassa från skogen utgör även råvara för nya framväxande företag. Ett viktigt
område som utvecklats är lokal framställning av drivmedel. De första
standardiserade utrustningarna (etanol) för kombinerad drivmedels- och
elproduktion med värmeåtervinning för orter med 10 000 till 50 000 invånare når
marknaden år 2004.
Ferruzi licensierar i början av perioden tre processer för omvandling av biomassa
från skogen till plastbaser s k bioplast till AKZO Nobel. De lämpar sig för lokal
förädling och fabriker kan lokaliseras i anslutning till järnvägen. Den första fabriken
på 50 000 årston byggs i Domsjö för att mot slutet av perioden följas av ytterligare
fyra anläggningar. Inledningsvis används bioplasten till konsumentnära produkter
genom sin miljöprofil.
Betydande satsningar görs under perioden för att vidareutveckla system för
framställning av biomassa från jordbruket. Högavkastande och skadedjursresistenta
grödor blir resultat av omfattande insatser av växtförädling. Satsningarna som leder
till nya grödor med lönsam avsättning på marknaden etableras som komplement till
det traditionella lantbruket. Det uppträder dock problem med dessa monokulturer
trots att skadedjuren bemästras med biologiska metoder. Monokulturerna leder till
utarmning av marken och större känslighet mot miljöföroreningar. På flera orter blir
det konflikt mellan friluftslivet och odlarna.
Inom den tillverkande industrin har utvecklingen drivits mot ökad automatisering
trots den förändrade beskattningen. Företagen har mött de ökade skatterna på
energi- och insatsvaror med resurssnålare tillverkning. Automatisering, snål
bearbetning bl a med laser, mikrobearbetning och andra resurssnåla metoder får
stort genomslag. Valet av material och tillverkningsmetoder präglas av kravet på
återanvändning och miljöanpassning som drivs av kunderna. Biotekniken skapar
nya förutsättningar såväl inom energisektorn som inom medicin och livsmedel.
Exempelvis görs genombrott i forskningen om artificiell fotosyntes under perioden.
Lokal tillverkning vinner mark genom att "recept" kan överföras och omsättas till en
begränsad serie med de nya tillverkningsmetoderna. På samma sätt integreras
underleverantörer i ett nätverk av tillverkare. De hålls samman av företag som lägger
ut uppgifter på olika håll i världen och som lanserar varor mot kund.
Informationsteknologi utgör ryggraden i nätverken. En snabbt ökande andel av
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befolkningen bedriver sitt arbete frän hemmet. Småföretagare inom främst sendee
utnyttjar möjligheterna till hemarbete och kontakt med kunder och partners via
dator/fax etc.
Kretsloppstänkande initierar ett ökat företagande inom återvinningssektorn. Mycket
stora satsningar görs för att "förädla" det återvunna materialet till förstklassig
råvara. Inom flera områden dominerar återvunnet material/produkter marknaden
tack vare de nya processerna. Genom en kombination av marknadsföring med
miljöprofil och produktutveckling kan flertalet plaster återanvändas i kommersiellt
gångbara produkter.
Under år 2004 byggs den första pilotanläggningen för att återvinna råvara ur
avfallsupplag och soptippar. Inledningsvis fokuseras insatserna på en kombination
av metallåtervinning, komposterbart material och energiåtervinning. Avancerad
processteknologi med separation, filtrering och bioteknik prövas med sikte på att
uppföra en kommersiell anläggning.

Branschen
Det första kärnkraftaggregatet fasas ur och avvecklas i årsskiftet 1999/2000.
Turordningen väljs efter noggranna analyser inom SKAB. Efter långa förhandlingar
om priset köper SKAB slutligen de resterande kärnkraftaggregaten vilket innebär att
alla verk finns i statlig ägo. I alla avtal om köp av kärnkraftverk finns en klausul
som reglerar SKABs villkor om prioritet för att driva anläggningarna som baslast.
Samtidigt inför regeringen ett system med koncessioner för utlandshandel med el.
Avsikten är att trygga förutsättningarna för den framväxande lokala elproduktionen.
Kraftindustrin presenterar år 2000 ett paket med flera stora projekt för att ersätta
kärnkraften och tillgodose elbehoven hos de egna kunderna. De viktigare projekten
som kan komma till stånd tidigt är en gaskombianläggning vid Barsebäck och en vid
Ringhals med gasvolymer som ryms inom den befintliga ledningen från Danmark.
Dessutom planeras ett kraftvärmeverk i Malmö baserat på Värnamo-konceptet eldat
med biobränslen och en Vega-anläggning i Stockholm respektive Västerås. I bägge
fallen på 100 MW el för att maximalt kunna utnyttja fjärrvärmeunderlagen på
respektive ort.
Genom att kol och olja i praktiken är uteslutet mot bakgrund bl a av inställningen till
CO2 krävs en betydande utbyggnad av gaskombianläggningar utöver de tidigare
nämnda. Det kräver dock en ny gasledning från Norge för att skapa tillräcklig
kapacitet. Tveksamheten är stor varför utbyggnad av 8 TWh miljöanpassad
vattenkraft läggs fram som ett alternativ. Det är ett förslag som vinner genklang
bland politikerna som år 2001 ger tillstånd till fortsatt arbete med en utbyggnad.
Kraftindustrin tvekar dock att gå vidare med de stora projekten mot bakgrund av det
långsiktiga elbehovet. Det gäller inte minst inför de mycket kapitalkrävande
satsningarna på ytterligare naturgasutbyggnad som delvis ifrågasatts mot bakgrund
såväl av ökade CGyutsläpp som den konkurrenssituation som skapats av
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elmarknadens avreglering. Satsningarna på biobränsleeldade anläggningar får
klartecken för vidare projektering i syfte att ta anläggningarna i drift år 2004.
Signalerna om att bygga ersättningskraft väcker kommunernas intresse för att
återigen ägna sig åt produktion och försäljning av el. Det gäller i första hand på orter
som har en möjlighet att bygga ut sitt kraftvärmeunderlag. I Gävle och Sundsvall
konkre.tise.ras tankarna återigen till beslut om projektering av biobränsleeldade
kraftvärmeverk. Genom utflyttningen från städerna minskar fjärrvärmeunderlaget
vilket skapar vissa problem. Småskalig kraftvärme får i sammanhanget ökad
aktualitet.
En mycket starkt bidragande orsak till kommunernas ökade intresse för
elproduktion är den värdeförskjutning som äger rum i samhället. Tendensen att söka
lokala lösningar inom regionen och klara sig själv växer sig starkare. De lokala
beslutsfattarna är lyhörda för de nya värderingarna och söker forma en politik som
fångar upp väljarnas åsikter.
Bland de mindre aktörerna inom den kommunala energisektorn ökar aktiviteten
betydligt. Mindre anläggningar för lokal elproduktion kommer till stånd i ökande
omfattning. Det är ofta anläggningar som producerar såväl värme som el. Avsikten
är dels att öka den lokala självförsörjningsgraden, dels att stimulera sysselsättningen
och det lokala näringslivet. Satsningarna på biobränslen betraktas i dessa
sammanhang som särskilt intressanta.
Bland de större projekten som kommer till stånd är de biobränsleeldade
kraftvärmeverken i Gävle och Sundsvall som tas i drift år 2004 respektive 2005.
Anläggningen i Sundsvall är särskilt intressant eftersom den består av ett kombinat
som producerar el, värme och drivmedel (etanol). SCA och Sundsvalls Energi har
bildat VED AB (Värme, El och Drivmedel i Sundsvall AB) för att äga och driva
verket. Försök görs också i samarbete med en näraliggande processindustri att
förvätska biomassa till ett stärkelsebaserat biobränsle som kan användas i samma
utrustningar som olja.
Inom skogsindustrin strävar de kvarvarande bruken att vara självförsörjande med
el. Det leder till en viss fortsatt utbyggnad av industriellt mottryck som dock
balanseras av ati andra enheter läggs ned. Emellanåt blir industrin nettoleverantör av
el och värme vilket utnyttjas i samverkan med näraliggande orter.
Skapandet av SKAB skapar turbulens bland kraftindustrins ägare, vilket avspeglas i
börskursen. Det är främst ersättningsfrågorna som står i fokus men också
förväntningarna om höjda elpriser som vissa företag kan dra nytta av. Det
återuppväckta intresset från kommuner och andra lokalt förankrade aktörer som
skaffat sig politiskt inflytande över vissa kraftföretag oroar investerarna. Ett tydligt
tecken är att Standard & Poor har satt upp ett av de ledande kraftföretagen på
observationslistan för kreditvärdighet. Internationella placerare undviker svenska
kraftaktier i ökande omfattning.
Avregleringen av elmarknaden förlorar i betydelse. Det utvecklas ett de facto
monopol på de lokala marknaderna. Orsaken är den ökade lokala självförsörjningen
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som är en följd av de nya värderingarna. Den lokala elproduktionen ägs dessutom
ofta av kunderna vilket minskar efterfrågan på kraftaffärer. Svenska Kraftnät
tillhandahåller även fortsättningsvis utjämningsmöjlighet mellan lokala system med
kraftproduktion. Det finns inte något behov av förstärkningar av stamnätet. Svenska
Kraftnät fokuserar sin verksamhet på att förvalta gjorda investeringar genom
effektivt underhåll och reinvesteringar.
Den införda skatten på elkonsumtion har dämpat efterfrågan kraftigt vilket skapar en
ryckig prisbild med tanke på kärnkraftavvecklingen. I flera tillämpningar har
effektivare utrustning installerats. Värmepumpar har återigen blivit ett attraktivt
alternativ inom uppvärmningssektorn där inte biobränslen kunnat konkurrera.

3 DET NYA TIDEVARVET NÄR EUROPA RESER SIG UR
ASKAN (ÅR 2005 TILL 2010)
ASEAN-länderna och NAFTA präglas under slutet av perioden av ökad
medvetenhet om de globala miljöproblemen. Miljöfrågorna börjar få genomslag
inom ASEAN. Befolkningen ställer krav på ökat hänsynstagande samtidigt som den
återvänder till de klassiska värden som funnits i respektive land i århundraden. Det
sker en värdeförskjutning från materialism och traditionell västerländsk livsstil mot
"tillbaka" till rötterna och att leva i harmoni med naturen. Kollisionen mellan
makthavarnas ambitioner om fortsatt utveckling och befolkningens strävanden i
traditionell riktning leder till förlamande motsättningar som bromsar upp den
tidigare så snabba utvecklingen.
Slutet av 1900-talet och de första åren av 2000-talet har inneburit en dramatisk
omställning av Europa och för dess medborgare. Regionerna har stärkts på
centralmaktens bekostnad vilket inte minst påverkar EUs roll. EU stannar av
beslutsmässigt p g a ekonomi och konstitutionella svårigheter varför dess roll som
motor i utvecklingen tonas ned. Regional tillhörighet är en viktig faktor som gör att
band knyts mellan områden och konkret samarbete utvecklas. Dynamiken i
regionerna är motorn i det nya Europa som skapar ekologiskt orienterad tillväxt.
I Sverige fortsätter maktförskjutningen mot regionerna från centralmakten. Den
lokala beskattningsbasen ökas allt mer vilket gör att statens roll minskar. Samtidigt
har det skett en tillväxt i de mindre och medelstora orterna på bekostnad av
Stockholm, Göteborg och Malmö. Utglesningen är tydlig och har resulterat i annan
karaktär i de centrala delarna av dessa orter.
Statistik från SCB för år 2006 visar att medelsvensson numera kör sin bil 500 mil
per år. Samtidigt har bilarnas genomsnittsålder stigit till 17,8 år. Bilarna används
främst för lokala transporter. Biobränslebaserade drivmedel är vanligt
förekommande. Försök pågår på flera orter med hybridbilar som använder el i
stadskärnan och Otto-motor vid längre färder. Tåg har tagit över de mer långväga
resorna både för person- och godsbefordran. Videokonferenser har gjort att behovet
av tjänsteresor har minskat betydligt. Försök med virtuella konferenser visar sig
framgångsrika. Tekniken förefaller också kunna revolutionera simulatortekniken
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och utbildningsväsendet. Träning och upplärning av operatörer som tidigare skedde
med verkliga utrustningar och miljöer kan delvis ersättas av en datamiljö.
Under år 2006 genomlever inrikesflyget sitt svåraste år någonsin. Passagerarantalet
har halverats sedan glansdagarna på 1980-talet. Endast två bolag kommer att återstå
två år senare och dessa har bantats kraftigt. Flygplansflottan består huvudsakligen
av mellanstora flygplan (30 - 50 passagerare.) som är mycket bränslesnåla,
lågbullrande och med minimala utsläpp. Försök pågår för att introducera nya
bränslen och motorkoncept som kan reducera miljöpåverkan ytterligare.
Utrikestrafiken har även den reducerats men inte i lika stor utsträckning främst
beroende på att tåget endast kunnat ta marginella marknadsandelar.
Kustsjöfarten genomgår en renässans och bildar tillsammans med järnvägen
stommen eller ryggraden i transportnätet för godsbefordran. Långtgående
samarbetsavtal träffas mellan SJ-gods, som blivit ett fristående företag, och
Nordström & Thulin som är det ledande rederiföretaget. Lastbilar användes för att
hantera godstransporterna i det lokala finmaskiga distributionsnätet.
Transportsystemet är anpassat till att råvaror, insatsvaror och halvfabrikat fraktas
runt i mindre utsträckning. Behoven karakteriseras av mindre kvantiteter men är mer
specialiserade på transporter vilket ställer stora krav på logistiken. Systemet bygger
på mycket rationella lastbärare som kan lastas om mellan tåg, båt och slutligen till
lastbil på ett kostnadseffektivt sätt. Satellitpositionering utnyttjas för att övervaka,
samordna och styra transportflottan.
De starka stimulansåtgärderna som staten satte in i slutet av 1990-talet leder till en
expansion av serviceföretag inom el-, energi- och byggsektorn. Parallellt har
teknikutvecklingen lett till att de första supersnåla produkterna, komponenterna och
systemen introduceras på marknaden. Åtminstone inledningsvis har svenska företag
ett försprång gentemot omvärlden. "Klurig" ingenjörskonst och initiativrikedom
firar triumfer. Mot slutet av perioden vaknar intresset för export av produkter och
kunnande som byggts upp.
Nedmonteringen av det första kärnkraftverket inleds år 2005 under stort
internationellt intresse. Det ger mycket goda erfarenheter rent tekniskt som visar sig
kunna bli en exportprodukt. Skånska med dess franska dotterbolag Spä Batieglie
SA och SKAB bildar för ändamålet ett bolag för nedmontering av kärnkraftverk
som skall verka över hela världen. Redan år 2010 får bolaget pretsigeuppdraget att
riva den franska breederreaktorn Superphoenix.
Branschen
De utländska delägarna i Sydkraft överväger att sälja sina andelar i Sydkraft. I några
fall finner de ägandet mindre intressant och säljer därför aktierna år 2007 till ett
kommunalt konsortium med Göteborg i spetsen. Efter avskiljandet av kärnkraften
säljs Vattenfall år 2005 till kommunala ägare som ett led att minska statsskulden
genom att räntebärande statspapper byts mot aktier.
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Den första gruppen av kommersiella stora vindkraftverk byggs år 2006 som en farm
på 10 x 3 MW utanför Varberg. Vindkraftverken byggs och tas i drift trots
betydande lokalt motstånd. Erfarenheterna är goda från den första
vindkraftgruppen, varför beslut tas om fortsatt utbyggnad med 20 aggregat per år. I
Hanöbukten anläggs de första stora havsbaserade verken.
Omfattande försök görs under perioden for att utveckla och införa teknik som berör
fastigheter och fastighetsgrupper. De första biobränslebaserade bränslecellerna
byggs år 2009 i Lidköping, Umeå och Karlshamn i nära samarbete mellan kunder
och kraftföretag. I några fall är det rent husinterna system som prövas.
Nätbolagen har under en period levt ett relativt opåverkat liv. Mindre strukturaffärer
har genomförts för att samordna verksamheter till lämpliga områden. Att det inte
skett tidigare har sin förklaring i monpolsituationen. Nätmyndigheten har under de
gånga åren kunnat driva igenom rationaliseringar mot starka lokala intressen.
Reinvesteringsbehoven gör emellertid att situationen förändrats till en större
beredvillighet till strukturförändringar.
Nätbolagen har dessutom tvingats tackla problemen med magnetfält och
elkänslighet. Stora summor läggs ned för att modifiera anläggningar så att
miljöpåverkan minskar. Kablifiering, inkapsling och nya linarrangemang är några
exempel på åtgärder som genomförs. Den ökade användningen av lokal
elproduktion ställer till nya problem för såväl nätbolag som Svenska Kraftnät.
Svenska Kraftnäts problem kan främst hänföras till att upprätthålla balans i olika
tidsperspektiv. Systemets förändrade karaktär leder till att nya principer för driften
och nya styr- och övervakningssystem introducerats.
Kombinationen av lokal produktion och växande andel känsliga belastningar, främst
IT-relaterade leder till växande problem med leveranskvaliteten. Det är i första hand
nätbolagen som drabbas av kundernas missnöje och som tvingas utveckla
lösningar. Flera olika utvecklingslinjer prövas under perioden bl a
likströmsförsörjning utan att någon verklig lösning kommer fram.
Våren 2008 invigs det första kraftverket i Kalix älv. Ägare är ett konsortium av
kommuner i Norrland med Luleå i spetsen. Under perioden avvecklas de sista
kärnkraftsaggregaten. Den höga skatten på el har lett till fallande, elkonsumtion
vilket gjort behovet av ersättningskraft betydligt mindre än förväntat. Situationen
har dessutom underlättats av att vattentillrinningen två av åren har varit god och
import av el från Nordeuropa varit möjlig. Det har visserligen vållat en intensiv
svekdebatt mot bakgrund av de ökade koldioxidutsläppen men till slut setts som ett
nödvändigt ont.

4 SKÖRDETIDEN ELLER EUROPA GÅR l SPETSEN (ÅR
2010 TILL 2020)
Det internationella samarbetet inom miljöområdet har bli vit allt mer omfattande med
överenskommelser mellan handelsblocken om att vidtaga åtgärder. Det drivs av ett
mycket starkt miljömedvetande hos befolkningarna i olika världsdelar. StorNafta får
i sammanhanget en ny roll som motor för att stimulera näringslivet att
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kommersialisera den miljöteknik som är under utveckling. I Asien sker motsvarande
utveckling men med viss förskjutning i tiden.
Klimatfrågan gör att alternativ till fossila bränslen blir allt mer attraktiva. I vissa
länder införs CO,-avgifter för att styra utvecklingen. Parallellt satsar länderna på att
ersätta tidigare ineffektiva fossileldade anläggningar med ny teknik som har
väsentligt högre verkningsgrad och därmed mindre utsläpp av CO2. Användningen
av förnybara energikällor har också hög prioritet, speciellt vattenkraft och
utnyttjande av biomassa.
Den forskning som bedrivits inom koldioxidområdet har lett fram till flera försök
för att finna metoder att avskilja och deponera gasen. Bland annat har försök gjorts
att deponera gasen i Marianergraven i Stilla havet. De koncept som finns framme i
början av perioden visar sig inte hållbara ekonomiskt utan det krävs fortsatta
forskningsinsatser. Ett av de mer lovande nya koncepten innebär att skapa en
biologisk "koldioxidätare" som baseras på konstgjord fotosyntes.
Den internationella handeln innehåller allt fler inslag av miljöanpassade produkter.
Det stora intresset för att använda biomassa skapar en grund för export av
utrustningar, kunskap och tjänster som vuxit fram inom Europa de senaste åren.
Företag har vuxit fram som samlar material för återvinning på ett intelligent sätt t ex
genom källsortering kopplat till igenkänning av apparatens materialinnehåll. En rad
tillverkande företag har etablerat sig på den internationella marknaden med processer
som tar hand om återvunnet material och raffinerar detta till en kvalité som
motsvarar färskråvara. En av de mer intressanta utvecklingarna är de nya produkter
som baseras på återvunnet material med högt mervärde i avancerade tillämpningar.
De nya värderingarna gör att många strävar efter ett marknära boende med möjlighet
till en egen täppa. Samtidigt bor även fortsättningsvis en betydande del av
svenskarna i flerbostadshus. Parker och gårdar utnyttjas därför ofta som
koloniträdgårdar. Sorteringen av sopor är utbredd med en stor andel återanvändning
av förpackningsmaterial. Lokal kompostering användes för att omvandla det våta
avfallet till mylla. Samtidigt tas biogas tillvara och användes för el- och
värmeproduktion.
Det statliga sociala skyddsnätet har försvunnit. Samhörigheten i det lokala samhället
tar över skyddsmekanismerna genom gruppsamverkan. Samhället präglas av att
sociala funktioner som barnomsorg, äldrevård etc sköts lokalt. Familjerna är större
med flera barn och de lever ibland i storhushåll med flera generationer. Köket är
stort och familjens gemensamma samlingsplats.
Kvarters- och områdesvis finns gemensamma solfångare och solceller.
Sopsorterings- och återvinningsanläggningar finns på gårdarna. På gården finns
också lokaler för gemensam samvaro, för amatörteatern och spelmanslaget. Där
finns jordkällare, fryshus och odlingar. Gårdsförvaltningen är oftast en gemensam
angelägenhet. Friskvård står högt i kurs. Sjukvården har starka inslag av
naturmedicin.
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Mycket lokal livsmedelsproduktion sker genom intensiv odling i städemas
grönområden vilka kompletterats med dammar och används för recirkulation av
vattnet i olika stora system beroende på bebyggelsestrukturen. I glesare områden
håller man djur. En del av bebyggelsen i stadskärnan har rivits för att få plats med
gemensamma anläggningar. Innerstadsgårdarna har i många fall återställts till gröna
ytor för att kunna utnyttjas effektivare.
De småskaliga energisystemen som användes bygger på naturliga grundprinciper:
värmelagrande material, öppet mot söder/slutet mot norr, lokala energikällor så långt
möjligt (speciellt sol), normalt lågförädlad och varmvattenburen värme.
Utvecklingen på miljöområdet möjliggör lagring av el för utjämning av
dygnsvariationer.
Branschen
Solceller har de senaste 10 åren varit förbehållna nischtillämpningar. Genom de
satsningar som gjorts i USA på att bredda marknaden får den våta cellen
kommersiellt genombrott i början av perioden. Spjutspetsen utgörs av moduler som
kan integreras i fönster. Förnyelsen av det svenska miljonprogrammet som skjutits
på i drygt tio år ger nödvändig draghjälp. Solceller i tunnfilmsteknik får sitt
ekonomiska genombrott år 2013. De reducerar problemet med lokal elförsörjning
till ett effektproblem.
Trots att det lokala elsystemet i stor utsträckning kan falla tillbaka på ödrift vid fel
återstår betydande svårigheter i samband med störningar. Problemen är av såväl
teknisk som organisatorisk art genom något oklart ansvar. I början av perioden
introduceras en ny typ av lagringsteknik för el som ger möjlighet till att öka
systemets styrbarhet.
Elsystemet har efter kärnkraftavvecklingen fått kraftigt förändrad effektbalans med
produktion i norr och merparten av belastningen i söder. Det skapar bl a vissa
stabilitets- och överföringsprobiem. Förstärkt kapacitet på stamnätets nord-sydliga
förbindelser diskuteras men möter hårt lokalt motstånd. Ny kraftelektronik har
införts som ökar systemets styrbarhet vilket i någon mån reducerar problemet. Mot
slutet av perioden introduceras de första storskaliga statiska ellagren. De utnyttjar
supraledning men är fortfarande på utvecklingsstadiet.
Den ökade andelen lokal produktion har inneburit en översyn av dimensioneringen
av distributionssystemen. I flera fall installeras ny kostnadseffektiv
omvandlingsteknik som smidigare kan fånga upp variationer i elproduktionen. Det
motverkar de lokala stabilitetsproblem som i några fall inträffat.

5 DET AUTONOMA BOENDET l KRETSLOPPSSAMHÄLLET
Under år 2011 färdigställs ombyggnaden bostadsområdet Husby n på Järvafältet i
Stockholm. Det innehåller drygt 4 000 bostäder varav de flesta är flerbostadshus
med tre eller fyra våningar. Ombyggnaden har varit genomgripande och anpassat
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området till den nya tidens krav. Återvinning och återanvändning genomsyrar
Husby. De boende sorterar sitt avfall och rotar den blöta fraktionen i energilimpor.
Biogas utvinns som användes för kombinerad el och värmeproduktion. Husen är
utrustade för minimal vattenförbrukning med t ex lokal rening och återanvändning. I
husen användes nästan uteslutande naturmaterial som kan återanvändas. Till varje
lägenhet hör också en mindre kolonilott som utnyttjas för att odla frukt och grönt.
Köken är utrustade för traditionell matlagning och vinterförvaring av matvaror.
Möbler och inredning har de boende valt med stor omsorg för att de skall kunna
användas inte bara av denna generation utan även av den yngre generationen.
Det gamla vattenburna systemet har renoverats och använder förutom biogas också
mindre bränsleceller som drivs med flytande biobränsle. Elen produceras till 80 %
lokalt men andelen varierar över året. Leveranssäkerheten har dock visat sig vara
mindre god. Försök görs i området med en differentierad elförsörjning baserad på
likström i kombination med HF-system till vissa belastningar. Genom att utnyttja en
ny typ av batterier/UPS-aggregat kan elförsörjningen till datorer och annan vanligt
förekommande IT-utrustning hjälpligt klaras.
Till skillnad från andra orter i Stockholms närhet saknas traditionell spårförbindelse
till Husby. De flesta tyngre transporter inom området och till närområdet går med
lätta lastbilar som använder drivmedel från biomassa. Husby är inte större än att
innevånarna går eller använder cykel för att förflytta sig. En stor del av innevånarna
har sin huvudsakliga gärning i närområdet. Hemarbete inom servicesektorn är
vanligt förekommande. De nya sociala mönstren gör att flera generationer hjälps åt
att lösa de dagliga göromålen ungefär som i det gamla bondesamhället.
Familjen Svensson, som flyttade till Husby år 2009 med två barn, bor i en trea på
68 m2. Per arbetar på AB Svensk Återvinning tre kilometer från hemmet. Företaget
tillverkar utrustning för att demontera och återvinna elektronik hos producenterna.
Det är en marknad som vuxit snabbt i takt med IT-användningen och kravet på
producentansvar. Företaget har tillverkning på femton olika ställen i världen för att
finnas nära kunderna. Utrustningen sätts samman av moduler för att anpassas till
kundernas behov. Per får ett "recept" via internet, som beskriver utrustningen från
försäljaren i samband med kundbesöket.
Lena delar sin tid mellan att utbilda jordbrukstekniker på distans vid LRF-export
och det nya biblioteket. Hennes arbete vid LRF-export sköttes från början från
bostaden men barnen har trängt ut henne. Hon har sin arbetsplats i ett kontorshotell
i närheten tillsammans med 20 andra distansarbetare. Det har den fördelen att hon
kan anpassa sin arbetstid till elevernas tidzon. Under senare år har det blivit allt mer
utbildning av elever från Asien.
Biblioteksarbetet är också flexibelt eftersom Husbyborna skickar över en beställning
till Lena om ett "lån" på datanätet. Det kan vara musik, text eller databassökning av
svår tillgänglig karaktär som hon hämtar fram och skickar över. Hon är
specialiserad på information om ekologiska odlingsmetoder.
En stor del av familjens tid går åt för att tillsammans med barnen sköta sin del av de
lokala odlingarna och djuren. Det sker i ett rullande schema där flera gårdar deltar.
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Bilaga 7: Scenario Konkurrensintensiv elbransch

Scenario Konkurrensintensiv elbransch har utarbetats av en delgrupp inom
arbetsgruppen bestående av Arne Andersson Göteborg Energi, Lennart Billfalk
Elforsk, Ellerth Ericsson Vattenfall, Harald Haegermark Elforsk, Lars Jacobsson
Vattenfall, Bo Källstrand Graningeverken och Bert Levin SMG. Arne Andersson
har varit ordförande i gruppen. Sekreterare har Lars Jacobsson varit.
Fallstudien Ett nätbolag har skrivit av Maud Backman Göteborg Energi.
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Konkurrensintensiv elbransch
Marknadsstyrning
Omvärlden
Sverige

Branschen

Svag ti 11 v ax

Låg tillväxt i Sverige och Europa
Fortsatt tillväxt i Asien
CO2-frågan bortfaller som problem mot slutet av perioden
Politiker utan visioner, marknaden styr
Konserverad industristruktur men IT-utveckling (portfolio workers)
Brain drain men elbranschen attraktiv
Inga kraftiga värderingsförändringar, personlig trygghet styrande
Avreglering genomförs
Utförsäljningar, privatisering och utländskt ägande
Ökad konkurrens, koncentration
Stagnerande marknad, låg investeringstakt
Ekonomisk och säkerhetsmässigt motiverad avveckling av kärnkraft l
Naturgasbaserad elproduktion tillkommer från befintlig ledning
Ökande elbehov, elvärme och elintensiv industri består

Utgångspunkter
Förutsättningarna för scenariot är att ekonomin skall kännetecknas av en låg tillväxt
samtidigt som marknadslösningar skall dominera över politisk styrning.

Världen 1995 - 1998
I stort sett utvecklas världsekonomin som i dag, om än i något långsammare takt.
I Nordamerika fortsätter Republikanerna sin dominans. Den republikanske
presidentkandidaten Newt Gingrich, som blandade sig i presidentkampanjen på ett
mycket sent stadium, vinner valet 1996. Vinsten är dock inte så överväldigande som
den såg ut att bli några år tidigare. Anledningen är att den republikanska
dominansen i Kongressen inte leder till det ekonomiska uppsving som många väntat
sig. I stället ökar den sociala oron vilket smittar av sig på investeringsviljan etc. Den
ekonomiska tillväxten stannar vid 1.3 % per år.
I Sydostasien fortsätter inledningsvis den närmast explosionsartade utvecklingen,
dock i något lägre takt. Den fråga som är helt dominerande för det fortsatta
händelseförloppet är givetvis vad som händer i Kina. Befolkningen där uppgår till
1.1-1.2 miljarder människor, vilket kan jämföras med Japans 122 miljoner och de
fyra tigrarnas totalt drygt 80 miljoner (Sydkorea 42, Taiwan 20, Malaysia 17 och
Singapore 3 miljoner invånare).
De höga inflationstal som rådde i Kina under mitten av årtiondet får den kinesiska
ledningen mirkulöst nog bukt med. Det sker bl a till priset av kraftigt minskade
utländska investeringar och en viss uppbromsning av den ekonomiska
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utvecklingen. Ökningen av levnadsstandarden fortsätter dock att vara stark och
någon omfattande politisk opposition kan inte förmärkas.
I Europa går dessvärre det mesta i stå. Regeringskonferensen för EU-länderna
1996, då en uppföljning av Maastricht-avtalet skall göras och nästa steg tas mot ett
fullföljande av EU-tanken, blir ett veritabelt fiasko. Huvudsakligen beror detta på en
fortsatt låg ekonomisk tillväxt i de europeiska länderna, fortsatta budgetunderskott
mm. Men också det faktum att EU-maskineriet nu utökats med 3 länder utan att man
lyckats rationalisera beslutsprocessen omöjliggör kraftfulla överenskommelser. Den
svaga politiska ledningen spelar en stor psykologisk roll och lägger en hämsko på
näringslivets utveckling i regionen. Kapitalet söker sig till andra marknader, främst i
Sydostasien, men även till USA. Tillväxten inom EU blir mindre än 1,3% som
genomsnitt under perioden.
Återhämtningen i vissa länder i centrala och östra Europa, framförallt Tjeckien och
Polen, går fortare än beräknat, trots dålig draghjälp från EU-länderna.

Sverige 1995 - 1998
Den socialdemokratiska regeringen fortsätter på den inslagna vägen med att försöka
minska utgifterna och öka skatterna. Inom det ekonomiska området genomförs de
flesta besluten med mer eller mindre aktiv hjälp av vänsterpartiet.
Framgångarna för exportindustrin fortsätter och ger en viss draghjälp i ekonomin.
De ökade vinsterna satsas dock i stor utsträckning utomlands. Någon mer
genomgripande förnyelse av produktionsanläggningarna eller utbyggnad av
kapaciteten i Sverige kommer inte till stånd.
Vinstnivåerna ger upphov till stora lönekrav för anställda inom exportindustrin och
företag som har anknytning till exportföretagen. Regeringen lyckas inte bromsa
löneutvecklingen, inflationen tar litet fart, Riksbanken höjer räntan, investeringarna
dras ner och så vidare i den vanliga nedåtgående spiralen.
Arbetslösheten sjunker något, men är fortfarande ett av de stora problemen.
I valkampanjen 1998 är det lätt för oppositionspartierna att visa att några
substantiella förbättringar inte åstadkommits av den socialdemokratiska regeringen.
Visserligen har statsskulden slutat stiga i samma rasande fart som tidigare, men ökar
gör den alltjämt. Arbetslösheten har inte heller kunnat åtgärdats. Socialdemokraterna
tappar många röster till de borgerliga partierna som tillsammans bildar en
minoritetsregering som hoppas på miljöpartiets hjälp för att få igenom olika beslut.
Samtidigt går vänsterpartiet starkt framåt och Socialdemokraterna går alltså kraftigt
tillbaka.
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Elbranschen 1995 - 1998
Våren 1995 läggs en proposition som går ut på att den svenska elmarknaden slral!
avregleras i stort sett i enlighet med tidigare förslag. Regeringen tillsätter dock en
utredning om exportkoncession och regler för börshandel.
Ett viktigt skäl som förs fram i diskussionen för att genomföra avregleringen är att
det nordiska samarbetet måste fortsätta att utvecklas. Den finns en stark strävan hos
alla nordiska länder att "hålla ihop" och man försöker agera enat och kraftfullt i EUsammanhang. Samarbetet måste, för att fungera, manifesteras i olika konkreta
åtgärder där det är uppenbart att länderna har nytta av varandra. Ett sådant område är
en ökad integrering av elmarknaderna i Finland, Sverige och Norge. Detta kräver i
sin tur att villkoren inom elsektorn är lika, och eftersom Norge redan avreglerat och
Finland planerar avreglering till juni 1995, måste Sverige se till att göra samma sak,
och det snabbt.
Det nordiska samarbetet kan utvecklas trots att Norge står utanför EU. Norge lyckas
nämligen få en avtalskonstruktion som uppföljare till EES-avtalet som vad gäller
handel och regelsystem i övrigt i stort jämställer det med EU:s medlemsländer. Men
något direkt politiskt inflytande har man givetvis inte.
Förslaget om avreglering följs av en hel del protester från vänsterpartiet och delar av
socialdemokratin som menar att en avreglering avhänder statsmakterna möjligheten
att genomföra en avveckling av kärnkraften till 2010. Protesterna är dock lama. Dels
har samma grupper fått stort gehör i utformningen av regeringens ekonomiska
politik, dels finns det framträdande kärnkraftmotståndare i t ex c och kds som starkt
argumenterar för en avreglering och som inte ser en sådan som hinder för en
avveckling. Det dåliga ekonomiska läget gör också att rösterna för en avveckling
inte är särskilt starka. Det finns viktigare saker att koncentrera krafterna på. Alltså
beslutar riksdagen om en avreglering från och med den l januari 1996.
Avregleringen är utformad i likhet med den proposition som riksdagen antog våren
1994. Det enda undantaget är den nämnda regeln om förhandsgodkännande av
import- och exportavtal.
Avregleringen leder inte till några dramatiska förändringar under de första åren. De
flesta elleveransavtal räcker några år och det blir ingen större prispress. En viss
turbulens uppstår dock när en nordisk elbörs införs, något försenat pga
inkörningsproblem, från och med den l juli 1996. Kraftföretagen har dock gjort rätt
hyfsade vinster tidigare år, och några egentliga problem uppstår inte.
Energikommissionen presenterar ett antal scenarier vintern 1995, såväl med som
vt m kärnkraft. I den allmänna debatt som utbryter står det relativt klart att en
kärnkraftavveckling till 2010 innebär en oerhörd ekonomisk och miljömässig
påfrestning. Socialdemokraterna försöker få uppslutning kring ett förslag som
innebär att en eller ett par reaktorer tas ur drift 1997, men att frågan om årtalet 2010
skall tas upp till förnyad prövning vid en kontrollstation år 1999 då utvecklingen på
den avreglerade elmarknaden kan utvärderas. Folkpartiet och moderaterna vägrar
dock att gå med på att offra fungerande kärnkraftverk, i all synnerhet i det rådande
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ekonomiska läget. I valef. mellan att tillfredsställa kärnkraftmotståndarna i det egna
partiet respektive att åstadkomma breda lösningar väljer socialdemokraterna det
senare. Kärnkraftmotståndarna blidkas med, ånyo, kraftiga bidrag till biomassa,
vind och energieffektivisering. Läget angående kärnkraften blir därmed, från och
med våren 1996, i stort detsamma som efter trepartiöverenskommelsen 1991.
Kontrollstationen 1999 är dock ett mörkt moln vid horisonten.

Världen 1999 - 2010
Sydostasien: Utvecklingen börjar ta fart även i länder som Thailand, Filippinerna,
Indonesien m fl. De fyra tigrarna fortsätter att hålla en hög tillväxttakt under första
halvan av perioden. År 2004 sker en hopslagning av Syd- och Nordkorea som har
stora likheter med hopslagningen av Öst- och Västtyskland, såväl vad gäller själva
processen som de ekonomiska förhållandena. Sammanslagningen blir lyckad
politiskt, men problemen att få Nordkorea på fötter blir en broms på utvecklingen i
såväl landet som regionen. Det nya landet har en befolkning på 70 miljoner
människor och blir därmed, efter Kina och Japan, den viktigaste aktören i
Sydostasien.
I Kina fortsätter tillväxten några år in på 2000-talet. Då har emellertid den ojämna
utvecklingen i landets centrala och norra delar respektive i Guangdong-området och
andra tillväxtzoner blivit så stor att det utbryter omfattande oroligheter över större
delen av Kina. Den politiska ledningen förmår inte hålla ihop landet. Regionala
ledare tar sig allt större friheter. Utvecklingen tenderar därmed att bli än mer ojämn.
I detta läge väljer centralregeringen i Peking att starta en omfattande militär aktion.
Man går fram med en enorm brutalitet och lyckas slå ner de regionala
självständighetssträvandena. Detta sker dock till priset av en stagnation och
tillbakagång vad gäller industriproduktion, investeringar etc. Denna situation håller i
sig fram till 2010, och en av de största diskussionspunktema inom världspolitiken
rör vilken väg som Kina kommer att ta: Kommer man att sjunka tillbaka till ett
tillstånd av mer eller mindre kaos, utebliven ekonomisk utveckling etc, eller
kommer Kina att komma igång igen. Och i så fall under vilken regering.
Utvecklingen i Nordamerika blir mycket ryckig. Newt Gingrich lyckas med mycket
stor möda bli omvald till en andra presidentperiod 2000. Båda
presidentkandidaterna har dock svårt att formulera några eggande framtidsvisioner.
Röstdeltagandet i presidentvalen 2000 och 2004 blir också de lägsta på flera
decennier.
Det stora problemet inom det amerikanska samhället fortsätter att vara våldet i olika
former. Efter det kalla krigets slut kanaliserar sig "behovet" av en fiende i form av
en ökad segregation mellan olika grupper inom USA. Den förda politiken motverkar
inte denna segregering, utan snarare underlättar den.
USA:s ekonomi hålls till stor del uppe av att man har bra förutsättningar vad gäller
övergången från industri- till servicesamhället. USA bibehåller och stärker
ledningen vad gäller serviceindustrins utveckling. Nöjesindustrin, som redan i
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mitten av 90-talet var USA:s största exportindustri, större än flygplansindustrin
t ex, spelar en än större roll.
I Europa är bilden mörk. Vad gäller ekonomin så halkar Europa hela tiden efter
Nordamerika och Sydostasien. Det traditionella lokomotivet inom EU, Tyskland,
klarar inte omställningen från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle.
Tyskarna saknar en bakgrund och kultur inom området service och tjänster. När
industriproduktionens roll i BNP minskar hänger man därför inte med. Dessutom
fortsätter uppbyggnader, av de östra delarna av landet att ta mycket resurser.
Utan Tysklands draghjälp så blir den ekonomiska tillväxten i Europa fortsatt låg.
Detta gör också att samarbetet inom EU försvåras än mer; "När krubban är tom bits
hästarna". Samtidigt inser många toppolitiker att den enda vägen framåt går via ett
enhetligare Europa. I en sista (?) kraftansträngning satsar man därför på att ta in
Tjeckien, Polen och Slovenien som medlemmar år 2005. Detta skall ses som en
belöning för att dessa länder lyckats relativt väl med omställningen till
marknadsekonomi. Eftersom antalet medlemsländer nu blir 18, är det nödvändigt
med en samtidig radikal förändring av EU:s beslutsprocess. I denna förändring
rycker de stora länderna åt sig större makt än man haft tidigare. Norden försöker
samverka för att balansera de stora drakarna, men misslyckas bland annat för att
man ständigt är på efterkälken vad gäller den ekonomiska utvecklingen. Detta gäller
främst Finland och Sverige.
De 18 länderna i EU står på mycket olika nivå i de flesta frågor. Ojämnheten
tenderar att öka: Frankrike har tagit ledningen tillsammans ined Norditalien, som
närmast harblivit en självständig stat i ett alltmer federalistiskt Italien. Samtidigt är
utvecklingen nästan stillastående i länder som Grekland och Irland. Denna ojämna
situation skapar i praktiken ett A och ett B-lag inom EU. Även om denna
uppdelning inte är formell så existerar den de facto. Sverige räknas i de flesta
sammanhang till B-laget. De uppgörelser som Tjeckien, Polen och Slovenien fått
med EU inom jordbruksområdet är klart oförmånliga och i praktiken ett bevis på
den inofficiella uppdelningen i A- och B-lag. Avtalen inom jordbruksområdet
accepteras ändå av de tre länderna eftersom man är mycket angelägna att erhålla
medlemsskap.
En monetär union, som skjutits på framtiden inånga gånger, verkar nu mer avlägsen
än någonsin.

Sverige 1999 - 2010
Den borgerliga koalitionsregeringen som valdes hösten 1998 försöker sig på en
radikal kursändring där marknadskrafter återigen blir ledordet. Regeringen är dock
svag. Samtidigt är socialdemokratin så försvagad av sitt valnederlag, och så
fokuserad på intern självrannsakan, att den inte utgör något problem för regeringen.
Den stora uppgiften är därför att jämka ihop koalitionspartierna och få en
beslutspotent regering.

En fråga som hotar koalitionsbildningen är som vanligt kärnkraften.
Kontrollstationen 1999 närmar sig. Då får regeringen oväntad draghjälp av det
faktum att en av landets reaktorer vid en revision visar sig ha så stora tekniska
brister att det är oklart om en upprustning är lönsam. En avveckling av aggregatet
övervägs seriöst, men slutgiltigt beslut kan inte tas förrän efter en omfattande och
tidsödande underökning som beräknas ta 10 månader. Rykten är i svang om
motsvarande problem även med ett par andra reaktorer.
I detta läge väljer regeringen att en gång för alla försöka få bort den förlamande
kärnkraftfrågan från dagordningen. Beslut tas om en ny folkomröstning. De
grupper som vill ha bort år 2010 som ett bindande slutdatum för fram två argument:
1) Den avstängda reaktorn visar att avvecklingen av kärnkraften nu börjat av sig
själv, det finns ingen anledning för politikerna att styra takten och 2) i det rådande
ekonomiska läget är det förödande för landet att göra sig av med fungerande
produktionsanläggningar.
Dessa argument dominerar också folkomröstningskampanjen på senhösten 1999.
Resultatet blir att en Övertygande majoritet vill ta bort slutdatumet 2010 och låta
ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter styra avvecklingstakten.
Regeringen kan efter detta resultat bättre koncentrera sig på de ekonomiska
problemen. Trots olika försök och initiativ vill det sig dock inte riktigt.
Investeringskapitalet söker sig till mer lukurativa marknader och tillväxten i Sverige
blir liten.
Även inom bostadsbyggandet är aktiviteten låg. Förnyelsen av bostadsbeståndet går
långsamt. Det finns ingen efterfrågan på nya bostäder eftersom
befolkningsökningen är i stort sett lika med noll. Vissa år är den till och med negativ
då stora strömmar av invandrare lämnar Sverige. Det är svårt att finna arbete och de
ekonomiska problemen leder till att de sociala förmånerna skärs ner. Vid slutet av
perioden är de avsevärt lägre än på de flesta håll inom EU.
Skogsindustrin, som dominerar bland elintensiv industri, fortsätter sin produktion
på i stort oförändrad nivå. Kostnadsläget i Sverige är förmånligt och landet har
fortfarande komparativa fördelar i form av tillgång på råvara och billig elkraft.
Den negativa trenden och politikemas vanmakt leder till att ytterlighetspartier
uppstår och växer till sig. Inför valet 2006 ser det ut som om den svaga borgerliga
koalitionsregeringen som bildades efter valet 2002 skall få lämna ifrån sig makten.
Det täta bytet av regeringar (1994 och 1998, ett par nyval etc) har successivt
urholkat den politiska beslutskraften och gjort besluten mer och mer kortsiktiga. För
att bryta denna utveckling bildas en stor koalition inför valet 2006.
Socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna går ihop kring ett program som
skall få ordning på ekonomin, skapa en framtidstro och rädda demokratin. Denna
koalition a la Österrike får också en betryggande majoritet i riksdagen, men
ytterlighetspariter av olika slag och kulör samlar 15 % av rösterna och utgör ett stort
problem, både i samhället i stort och i riksdagsarbetet.
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Informationsteknologins utveckling får en mycket stor betydelse för arbetslivet.
Eftersom företagen är hårt pressade är det viktigt med flexibilitet. Fler och fler
personer är därför anställda på projektbasis och säljer sina tjänster till flera olika
företag samtidigt ("portfolio-workers"). Många nya företag som mäklar sådana
tjänster dyker upp. Detta fenomen sprider sig snabbt på alla nivåer, från
städpersonal till kvalificerade insatser inom marknadsföring, produktutveckling,
management etc. Många med högre utbildning föredrar att flytta och verks.
utomlands. Dock inte i övriga Europa, eftersom utvecklingen där inte är särkskilt
mycket bättre än i Sverige, men i Nordamerika, där serviceindustrin utvecklats
längst, och i Sydostasien där det finns många arbetstillfällen för entreprenörer av
alla slag.
Den offentliga sektorn utsätts för ett stort rationaliseringstryck på grund av statens
och kommunernas dåliga finanser. En ny våg av kommunsammanslagningar
genomförs, samtidigt som landstingen tas bort som organisationsform. En klar
långsiktig trend, oavsett kulören på den politiska styrningen, är att de nya
storkommunema koncentrerar sig på "core-business" (skola, äldrevård, kultur etc),
medan många andra verksamheter utsätts för "outsourcing". Det gäller framförallt
alla uppgifter inom den traditionella tekniska förvaltningen.
Överhuvudtaget ökar samhällets fragmentisering. Genom IT kan personer med
specialintressen få kontakter med likasinnade över hela världen. Elektroniska
specialtidningar florerar. Mot slutet av perioden är allt fler telefoner, även i
hemmen, försedda med bildskärm och kan användas för videokonferenser "worldwide". Parallellt kopplas fler och fler PC till enklare kameror som möjliggör
överföring av bilder av användarna och deras omgivning. Människornas kontaktnät
blir i allt mindre utsträckning beroende av den närmaste omgivningen.
Den ökande andelen invånare över 65 år gör att man försöker skapa förutsättningar
för att utnyttja pensionärer för olika "samhällsuppgifter" inom vården etc, en fråga
som blir mycket kontroversiell, liksom de regelbundet återkommande förslagen att
höja pensionsåldern.

Elbranschen 1999 - 2010
Elbranschen börjar år 2000 med klara förutsättningar: Kärnkraften kan utnyttjas så
länge den är säker och ekonomisk. Den nya regeringen fullföljer avregleringen och
vill trappa upp konkurrensen mellan olika aktörer.
Den låga tillväxten inom ekonomin gör att elefterfrågan i stort stagnerar. Vissa nya
behov tillkommer, t ex genom expansion i vissa branscher, mer hushållsapparater
etc. Men samtidigt minskar användningen inom olika områden när gammal
utrustning byts mot ny. Detta sker dock i ett långsamt tempo eftersom
investeringsnivån är så låg. Elanvändningen i nya verksamheter inom
servicesektorn är också mindre elkrävande än motsvarande produktion inom
industrin, bland annat genom nya möjligheter till styrning genom IT-utvecklingen.
Elvärmen blir kvar i oförändrad utsträckning eftersom oljepriset medvetet justeras
med en skattesats som gör elen konkurrenskraftig i kombipannor. Oljeeldning i
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småhus får också sådana miljökrav att investeringar i nya brännare, pannor etc blir
nödvändiga för de som vill elda med olja. Detta stärker elvärmens konkurrenskraft.
Någon större utbyggnad av elkraft är alltså inte nödvändig. Visserligen blev det
aggregat som i slutet av 1998 uppvisade stora problem och som spelade en aktiv roll
i debatten vid den nya kärnkraftomröstningen 1999 lagt i malpåse "tills vidare".
Men kraftbalansen är stark och det lilla tillskott som behövs klaras genom att några
naturgaseldade kraftvärmeverk byggs till låg kostnad efter västkusten under senare
delen av perioden. Samtidigt sker import av en mindre mängd naturgasbaserad el
från Norge. Importörer är ofta elintensiv industri. Elpriset på stamnätsnivå ökar
under perioden med 10 -15 %.
Den stagnerande elefterfrågan och beslutet att kärnkraften inte skall vara avstängd
till 2010, gör att de frågor som dominerar elbranschen är ägarfrågor,
internationalisering, kamp om marknadsandelar för elförsäljning samt
effektiviseringsjakt inom nätverksamheten.
Globalt sett så förändras kraftindustrin successivt under perioden. De stora
kraftföretagen i OECD-länderna står inför en mer eller mindre stagnerande
hemmamarknad, samtidigt som man har en stark cash-flow. I andra delar av världen
finns dock ett enormt behov av att bygga ny kraft. Enligt olika prognoser från
mitten av nittiotalet skulle kapaciteten öka inom elområdet med 620 GW mellan
1991 - 2020 inom OECD-området medan motsvarande siffra för övriga värden var
hela 835 GW. Kina skulle ensamt stå för 1/3 av det senare talet. Man räknade med
en expansion på 20.000 MW per år fram till 2000. Eftersom den ekonomiska
utvecklingen inte blev som man tänkt sig på 90-talet blir också kraftbehovet något
lägre än de nämnda siffrorna indikerar. Relationerna mellan olika typer av länder
blir dock densamma.
Situationen innebär att alla stora kraftföretag ser affärsmöjligheter genom att delta i
expansionen av elsystemen i U- och NIC-länder. Detta leder i sin tur till olika
allianser, både mellan olika kraftföretag, mellan kraftföretag, tillverkare av
utrustning, bränsleleverantörer etc.
Sverige blir genom besluten om avreglering och upphävandet av
kärnkraftawecklinge' ett intressant land för utländska kraftföretag att investera i.
Anledningen är bland annat att man ser ökad konkurrens som ofrånkomlig. Därför
är det bra att genom ett direkt deltagande lära sig de nya spelreglerna genom
ägarskap i svenska elföretag. Ännu under de första åren av 2000-talet är det i stort
bara England och de nordiska länderna som genomfört en avreglering värd namnet.
Vissa halvhjärtade försök har testats i Tyskland, men det har varit trögt pga
kommunernas kompakta motstånd.
En annan anledning till intresset för utländska kraftföretag att ta ägarandelar i
Sverige är internationaliseringen av kraftindustrin och den globala konkurrensen
som nämnts ovan. Komplettering av kompetenser, spridning av risker, förstärkning
av finansieringsmöjligheter är skäl som talar för detta utländska ägande. En våg av
korsvist ägande mellan kraftföretagen i främst Europa breder ut sig. Det sker en
successiv koncentration.
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De utländska ägarna som kommer in i kraftföretagens styrelser har inga kollegiala
bindningar till andra kraftföretag, utan är inställda på hård konkurrens. Nya krav
ställs på VD, eller krav på ny VD. Den gamla samarbetsandan inom svensk
elindustri luckras upp och försvinner. Konkurrensen ökar.
Genom att den borgerliga regering som tillträdde 1998 beslutade sig för att
(del)privatisera Vattenfall, dels för att förbättra statsfinanserna, dels av ideologiska
skäl, har utländska ägare tagit plats i Vattenfalls styrelse. Även kommunala och
privata kraftföretag har flera stora utländska ägare. Det är främst engelska RECs
som satsat delar av cina stora vinster på ägande av utländska kraftföretag.
Någon ytterligare sammanslagning av vikt av företag inom elproduktionsområdet i
Sverige sker inte, eftersom Konkurrensverket motsätter sig detta. De åtta största
företagen kvarstår, men de har i sin tur köpt upp de allra minsta.
Den stagnerande elefterfrågan och den nya ägarbilden är faktorer som ökar
konkurrensintensiteten. En tredje faktor är regeringens och myndighernas
intentioner att öka effektiviseringen genom att öka konkurrensen. Ett sätt att göra
detta är att öka integreringen av de nordiska ländernas elmarknader. Svenska
Kraftnät får, liksom motsvarande företag i Norge och Finland, mer eller mindre
order att bygga ut förbindelserna över nationsgränserna. Det ses som en viktig del i
det nordiska samarbetet, och ger också en viss sysselsättningseffekt.
Avregleringen leder till att de 280 distributionsföretagen skapar 280 elhandelsbolag.
Dessa visar sig dock inte kunna utveckla den kompetens som den aggressiva
marknaden och kraftproducenterna kräver. På bara några få år ändras
marknadsbilden radikalt. Kraftföretagen tar i princip hand om all marknadsföring
och försäljning av el. Det är bara de större kommunala elföretagen, som satsar
offensivt, som blir kvar som elförsäljare. I många fall blir man dock närmast
lokalkontor för massmarknaden inom kommunen, medan de större kunderna tas
omhand direkt av kraftproducenterna. Koncernleveranser växer snabbt fram som en
dominerande avtalsform, och förmågan att kunna förse koncernerna med fakturor
och statistik anpassade till respektive koncerns redovisningssystem blir en
avgörande konkurrensfaktor. Utvecklingen inom IT skapar här helt nya möjligheter
och de små elhandelsbolagen förmår inte hänga med i svängarna. Samma sak gäller
också för andra delar av IT-området, där t ex multimedia ger nya möjligheter till
kundkommunikation.
Vissa kraftföretag gör stora ansträngningar att differentiera sina elleveranser, t ex
genom att erbjuda tilläggstjänster typ energieffektivisering, service och
underhållstjänster etc. I allt väsentligt misslyckas dock detta. En anledning är den
dåliga ekonomin som gör att få privatpersoner eller företag är intresserade av dessa
produkter och tjänster. Eftersom konsumenterna måste vända på slantarna så är det
också få som vill satsa på "grön el". El säljs därför huvudsakligen som en bulkvara,
där priset är det enda som räknas.
Även inom nätverksamheten (främst lokalnäten) sker mycket stora förändringar.
Den låga ekonomiska tillväxten gör att kommuner alltmer börjar undersöka
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möjligheterna att realisera värdet i sina elföretag för att lätta lånebördan. Som
nämnts ingår detta i en långsiktig trend för kommunerna att dra sig tillbaka från
direkt engagemang inom tekniska områden som avfall, vatten och avlopp, el etc.
Nätverksamheten (dvs monopoldelen) effektiviseras främst genom det tryck
kunderna utövar då de nu kan jämföra olika företags nättariffer. Därtill kommer en
intelligent övervakning från Nätmyndigheten, påhejad av politikerna. Efter
avregleringen blir det allt klarare att den största effektiviseringspotentialen finns
inom nätmonopolet, och det blir därför viktigt att kunna realisera denna potential.
Incitament för effektivisering utvecklas. Nya TT-system används i stor utsträckning
för att sänka kostnader, höja leveranskvalitén etc. Verksamheten inom regional- och
lokalnäten integreras mer och mer, vilket sänker kostnaderna.
Denna utveckling driver på en strukturrationalisering, och i slutet av perioden har
dagens 280 nätföretag reducerats till 50. Dessa har ofta en komplicerad ägarbild där
även långsiktiga placerare, såväl svenska som utländska pensionspengar t ex, finns
med.
Tillsammans leder ovanstående till en radikal omstöpning av elbranschen och dess
sätt att fungera. Kraftföretagen konkurrerar intensivt och har i princip tagit hand om
all elhandel. De största kraftföretagen är dessutom direkt eller indirekt med i många
internationella projekt. Nätföretagen arbetar mer och mer oberoende av elhandeln
och har koncentrerats och effektiviserats samt delvis fått nya ägare.

Världen 2010 - 2020
Sydostasien hade en svår situation under det första årtiondet av det nya seklet. I
Kina användes militäringripanden i mitten av perioden i stor skala för att slå fast
centralregeringens makt. Resultatet blir i och för sig att läget stabiliseras, men
samtidigt sjunker den ekonomiska aktiviteten. Landet isoleras internationellt.
Makthavarna i Peking inser att läget i längden är ohållbart och börjar kring 2010
släppa efter på tyglarna för att försöka få igång tillväxten. Man vågar sig på detta
eftersom den politiska opinionen är tillfälligt kväst och de flesta starka regionala
ledarna har ersatts med Pekingtrogna efterträdare.
För att försöka förhindra en upprepning av problemen kring 2005 centraliseras
beslut som rör infrastrukturer som transporter (vägar, järnvägar etc), el, telefoni etc
och viss basindustri. I gengäld gäller en långt driven decentralisering av övrig
ekonomisk verksamhet.
Denna modell leder till att utvecklingen på nytt tar fart några år in på 2010-talet och
kring mitten av årtiondet når upp till, och även överträffar, rekordåren på 90-talet.
Denna utveckling i Kina, liksom en ökning av den ekonomiska aktiviteten i
Thailand, Filippinerna, Indonesien etc, gör att Sydostasien fortsätter att vara det
område som har den snabbaste ekonomiska tillväxten. Eftersom OECD-länderna har
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haft en långsam utveckling så infriades de prognoser som gjordes i mitten av 1990talet: Kina är år 2020 den största ekonomin, större än USA.
Japan håller med nöd och näppe undan för Indien, som nu har blivit den fjärde
största ekonomin, efter att 1992 ha legat på sjätte plats. Det är framförallt Japans
problem med en stor andel äldre befolkning som gör att detta land halkar efter.
Japan är nämligen det land som år 2020 har den största andelen invånare äldre än 65
år.
USA har, å andra sidan, det minsta antalet invånare, relativt sett inom OECDkretsen, som är 65 år eller äldre. Detta förbättrar flexibiliteten och underlättar
utvecklingen av ett servicesamhälle där industriproduktionens andel av BNP
kontinuerligt sjunker.
Tillväxten i USA stimuleras också av att frihandelsblocket NAFTA hela tiden
utvecklas och att alltfler stora ekonomier i Sydamerika dras in i samarbetet.
Brasilien är den dominerande ekonomin och tillväxten under 2010 är den starkaste
någonsin i detta land.
I Europa fortsätter den ojämna utvecklingen. Vissa länder utvecklas relativt snabbt,
medan det för andra snarast är fråga om en tillbakagång. Hög arbetslöshet och svag
politisk ledning gör att man i många fall tar till höga handelsbarriärer mot
omvärlden. Europa får därför väldigt litet draghjälp av den snabbare utvecklingen i
Sydostasien och Nordamerika.
A-laget inom EU passar på att förstärka sina postioner i beslutsprocessen när även
Ungern och Slovakien väljs in som medlemmar i EU 2012. Den stora frågan är nu
EU:s långsiktiga relationer med Ryssland. Det ryska samhället har under de två
senaste decennierna genomgått stora svängningar, både vad gäller ledarskap,
politisk inriktning, ekonomisk utveckling med mera. Under slutet av 2010-talet
verkar dock en stabilisering har inträtt. Det har skett till priset av långtgående
självstyre för olika nationaliteter inom det ryska riket. Ryska ledare har gjort
försiktiga närmanden till EU, eftersom man insett att man inte kan stå fri från de tre
stora "blocken" i världen: Sydostasien, Nordamerika och EU. EU-medlemrnarnas
entusiasm är dock inte översvallande och osäkerheten om utvecklingen av
relationerna är mycket stor.
Norge är det land i Europa som haft den klart gynnsammaste tillväxten. Man har
stått utanför beslutsförlamningen inom EU och i stället kunnat utveckla samhället,
inte minst med hjälp av inkomsterna från olja och gas. Försäljningen av främst
naturgas har gett mycket pengar eftersom de köpande länderna betalat premier för att
få säker nordsjögas i stället för gas från de turbulenta områdena Ryssland och
Nordafrika. I det sistnämnda fallet har instabiliteten varit stor och framförallt
Frankrike har, med växlande framgång, försökt att få till stånd internationella
samlingar m • Jla former av fundamentalistiska tendenser och grupper.
Den kraftiga förskjutningen i världsekonomin från dagens OECD-länder till de före
detta u-länderna visas inte bara av det faktum att Kina nu blivit den ledande
ekonomin. På en stor konferens 2019, arrangerad av FN, presenteras några
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intressanta siffor: De "gamla" industriländernas andel av väldsproduktionen, som
1990 uppgick till 55 %, har nu sjunkit till 40 %. Detta innebär att
utvecklingsländernas andel ökat från 45 till 60 %. Bland de åtta största ekonomierna
återfinns nu även Korea, Indonesien och Thailand, men inte längre Storbritannien,
Italien och Frankrike.
Några andra data som belyser samma trend är att år 2020 har OECD-länderna 15 20 % av världsbefolkningen mot 1/3 1950 och 1/4 i mitten av 90-talet.
Ur elbranschens synpunkt är den mest omvälvande händelsen att det i början av
årtiondet står klart att växthuseffekten inte är något problem. Det finns alltså inte
någon anledning att mot bakgrund av en befarad temperaturhöjning minska
användningen av de fossila bränslena och/eller emissioner av andra gaser än CO2
som bidrar till växthuseffekten.
En effekt av elimineringen av CO2-debatten är att framförallt länderna i Sydostasien
kan satsa för fullt på att bygga ut elproduktion baserad på främst kol, men även gas.
Behovet av att minska utsläppen av andra ämnen som påverkar miljön, främst
svavel och kväveoxider, ökar dock hela tiden. Miljökraven, liksom behovet av
utländskt kapital, gör att marknaden växer radikalt för de kraftföretag i USA och
Europa som arbetar internationellt. Flera av dessa företag tenderar att ha en större
del av omsättningen utomlands än på hemmamarknaden.
I och med att CO2-frågan försvinner från dagordningen så fortsätter bensin- och
dieselmotorer att svara för den överväldigande delen av allt transportarbete.
Utvecklingen av elbilar går långsamt och något tekniskt eller kommersiellt
genombrott kan inte skönjas.

Sverige 2010 - 2020
Sverige tillhör de länder inom EU som under de senaste två decennierna haft den
lägsta ekonomiska utvecklingen. Den "stora koalition" bestående av s, m och fp,
som fick makten vid valet 2006, lyckades dock åstadkomma ert trendbrott. I stort
samma regering får förnyat förtroende vid valet 2010. Även de första åren under
denna regeringsperiod artar sig bra. Det är högkonjunktur och tillväxten hyfsad.
Anspråken på tillväxt har dock successivt sänkts under åren, och med "hyfsad"
menas en årlig tillväxt av BNP på 1,0%.
2013 slår dock en lågkonjunktur till. Inför valet 2014 har de olika
koalitionspartierna högst olika recept för vad som skall göras. Även inom de olika
partierna finns spänningar som hela tiden växer sig starkare. Framförallt har frågan
om EU:s ökade aktiviteter att sätta upp handelshinder mot länder i främst
Sydostasien blivit högst kontroversiell. Resultatet blir att en rad utbrytarpartier
ställer upp vid valet 2014 och en fortsatt stor koalition är utesluten. Efter valet blir
situationen liknande den som alltid härskat i Italien. Olika regeringskoalitioner
formar, tillträder, misslyckas och avsätts. Senare delen av perioden 2010
kännetecknas i Sverige av ett allmänt politiskt kaos och en apatisk inställning med
en misstro att landets regering kan uträtta något positivt alls.
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Vissa av de storkommuner som bildades på 2010-talet ligger i ekonomiskt
intressanta regioner. Dessa är främst Malmö och övriga västra Skåne, men även
Stockholmsområdet samt Göteborg inklusive hela norra västkusten som får
draghjälp av ett expansivt Norge.
Avsaknaden av en stark regering på det nationella planet lämnar fältet öppet för
initiativ från politiker och företag i de nämnda blomstrande storkommunerna. Denna
utveckling leder till att olika delar av Sverige utvecklas mycket olika.
Utjämningsbidragens betydelse minskar. I vissa geografiska områden rader närmast
överhettning, även om ordet har en mindre dramatisk innebörd 2020, medan andra
områden går starkt tillbaka.
De ytterlighetspartier som var som störst vid valet 2006, har nu helt försvunnit. I
stället har andra extrema konstellationer uppstått. I realiteten har dock dessa liten
makt och inflytande. Sveriges långa tradition av demokrati och fredliga förhållanden
gör, i kombination med en levnadsstandard som innebär att ingen behöver svälta
eller sakna husrum, att stora manifestationer eller protester som leder till
konfrontationer lyser med sin frånvaro.
Utvecklingen accepteras alltså i stort av befolkningen, åtminstone under den period
som här är aktuell, dvs 2010 till 2020. Inga aggressiva tendenser utvecklas, utan de
flesta människor absorberas av olika intressen som man odlar genom att tillhöra
nätverk som sträcker sig över hela världen.

Elbranschen 2010 - 2020
Elanvändning ökar högst marginellt under perioden 2010 till 2020, från 147 till 150
TWh.
Perioden 2000 - 2010 präglades av ägarfrågor, internationalisering, kamp om
marknadsandelar för elförsäljning samt effektiviseringsjakt inom nätverksamheten.
Det har skett en dramatisk utveckling av elbranschen. En marknadsanpassning har
ägt rum. Konkurrensen är stenhård. Strukturen för nätbolagen är annorlunda med
ett 50-tal stora bolag med rationell verksamhet och omfattande användning av
moderna IT-lösningar. De stora förändringarna i förhållande till den långsamma
utvecklingen inom andra delar av näringslivet har gjort elbranschen attraktiv för alla
former av kompetenser.
Produktionsfrågorna lyste som nämnts med sin frånvaro under större delen av
perioden 2000 - 2010. Några mindre kraftvärmeverk byggdes i anslutning till
naturgasledningen på västkusten, men i stort var det lugnt på kraftverksfronten.
Under de senare åren av perioden 2000 - 2010 så börjar dock många tecken visa sig
att tillgängligheten för de äldre kärnkraftverken är på väg att sjunka. 2007 och 2009
får man systematiska fel i några reaktorer. Dessa fel uppstår helt oväntat. Den
allmänna bedömningen hade ditintills varit att kärnkraften skulle kunna fortsätta att
leverera samma volymer i åtskilliga år till.
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Elförsörjningen klaras genom import från främst Danmark, ca 5 TWh 2007 och 7
TWh 2009. År 2010 har man tillfälligt kommit tillrätta med problemen och ligger
bara ca 2 TWh under en normalårsproduktion. Det står dock klart för alla att
kärnkraften lider av ålderskrämpor och att långsiktiga lösningar måste sökas mycket
snabbt vad gäller ersättande kapacitet.
Planeringsstrategin bygger på att ersätta kärnkraften med anläggningar som kan
byggas och tas i drift i små steg, och med korta ledtider. I första hand satsar man på
att komplettera naturgaseldad kraftvärme efter västkusten, och en del nya verk
byggs också. I de större städerna är kommunen fortfarande en stark elaktör och äger
själv kraftvärmeverken, dock alltid i samarbete med något kraftföretag. I mindre
orter har kommunerna så gott som undantagslöst sålt av sin tekniska verksamhet, t
ex eldistribution, fjärrvärme etc. I dessa fall är det de etablerade kraftföretagen som
bygger kraftvärmeverken.
Utländska aktörer försöker i några fall komma in som ägare av kraftvärmeverk, men
de svenska aktöremas överlägsna kunskap om såväl elmarknaden som
beslutsprocessen i svenska kommuner gör att det bara är de svenska etablerade
kraftföretagen som till sist står som ägare.
Eftersom CO2-utsläpp inte längre är ett problem så är efterfrågan på
biobränsleeldade kraftvärmeverk mycket liten. Det finns inte ens någon efterfrågan
av "grön el". De som vill ha annan el än bulkleverans är få, och i dessa fall är det så
gott som undantagslöst fråga om vindkraftel. De nya vindkraftverken byggs till
ungefär lika delar av kraftföretagen och av olika konstellationer i form av
kommersiella företag och ideella föreningar.
Naturgaseldade kombikraftverk är de mest intressanta för kraftföretagen eftersom de
har korta ledtider och förhållandevis låga kapitalkostnader i relation till de totala
kostnaderna. Ett par sådana anläggningar byggs redan år 2013. De är på 200 MWel
styck, en storlek som är lönsam genom ett utvecklat modultänkande. Kostnaden per
anläggning är drygt l .3 miljarder kronor. Kraftverken byggs trots att elpriset ännu
inte nått en sådan nivå, ca 35 öre/kWh i 1995 års prisläge, att de är kommersiellt
motiverade. Motivet till dessa tidiga investeringar är att landet befinner sig i en
lågkonjunktur vilket gör att lokaliseringsprocessen blir lätt. Nybyggnationerna ger
lokala arbetstillfällen, och utsläppen av kväveoxider har med ytterligare förfining av
tekniken kunnat drivas ner till en nivå att den är försumbar jämfört med t ex trafiken
som fortfarande är det stora problemet.
Under senare delen av perioden har elpriset ökat till en sådan nivå att även projekt
som förgasning av återstodsoljor med efterföljande elproduktion är lönsamt.
Lönsamheten förbättras av att återstodsoljorna av miljöskäl nu är så gott som
omöjliga att avsätta på en marknad. Förgasningsanläggningen blir alltså samtidigt en
destruktionsanläggning.
Förgasningsanläggningen, liksom några av de koleldade kraftverk som tillkommer,
byggs i form av joint ventures med utländska företag. Det är i dessa fall fråga om
projekt inom ramen för det internationella samarbete för kraftutbyggnad som redan
är fullt utvecklat.
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Några kraftverk i helt utländsk ägo kommer dock aldrig till stånd. Två viktiga
förutsättningar för lönsamma projekt är nämligen att man dels har en säker och
långsiktig avsättning av all kraft, dels har ett bra läge art lokalisera kraftverket till.
Vad gäller den första förutsättningen är det svårt för nya aktörer att på den
avreglerade svenska elmarknaden få ihop en kontraktsportfölj som stämmer med
produktionen, ordna reservkraftavtal etc. Beräffande den andra förutsättningen är
det förenat med en mycket hög risk att påbörja en lokaliseringsprocess. Den
tenderar att bli mycket utdragen och kostsam.
De förstärkningar av kraftledningarna mellan Sverige och Norge som påbörjades i
större skala under perioden 2000 - 2010 fortsätter på 2010-talet. En stor del av det
ökade elbehovet klaras därför genom import av norsk naturgasbaserad el. De nya
kraftverken på norska västkusten byggs delvis i form av joint ventures mellan
svenska kraftföretag och norska aktörer. Detta förbilligar också finansieringen.
Bränslecelltekniken har inte utvecklats på ett sådant sätt att den är konkurrenskraftig
med den senaste versionen av gaskombikraftverk. Eftersom det inte varit motiverat
att bygga ut ett naturgasnät i Sverige är det bara inom ett mycket begränsat område
som en potentiell möjlighet till installation av bränsleceller finns inom en
överskådlig framtid.
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Fallstudie: Ett Nätbolag
Året är 2010.1 Sverige finns cirka 50 nätbolag. De flesta är dotterbolag i stora
energikoncerner, men även andra aktörer finns.
I Mellansverige finns nätbolaget Sveanät AB. Bolaget har cirka 800 anställda,
500.000 kunder och en energitransport på 10 TWh. Ägarförhållandena är följande:
kommunen 50%, personalen 10%, svenska pensionsfonder 25% och utländskt
ägande 15%. Sveanät AB ingår i en större energikoncern.
Avregleringen av elmarknaden genomfördes 1996. En övervakningsmyndighet
inrättades. Dess huvuduppgift var att kontrollera att vinsterna i bolaget inte var
otillbörliga och att kvalitén på leveranserna bibehölls på hög nivå. Myndigheten
hade inledningsvis svårt att klara av sin roll. Avregleringen och den ökade
konkurrensen ledde till att samarbetet i branschorganisationen mattades.
I mitten av 1990-talet var det många kommuner som kämpade med dålig ekonomi.
När avregleringen av elmarknaden genomfördes upptäckte många kommuner att
deras elhandelsbolag hade svårt att konkurrera med de stora energiföretagen. En del
kommuner valde då att sälja hela sin energirörelse, andra valde att bli kvar på
marknaden som enbart nätbolag. Trenden var att antalet nätbolag minskade i antal.
Köpare var i de flesta fall, någon av de stora energikoncernerna. Uppköpen ledde
emellertid till försämrad likviditet och soliditet för köparen. För att förbättra
ekonomin höjdes nättarifferna. Vinsterna ökade i nätbolagen och överfördes via
koncernbidrag till moderbolagen. Denna utveckling var möjlig på grund av den
svaga övervakningsmyndigheten.
Antalet överklaganden ökade och myndigheten fick allt svårare att hinna med.
Protesterna blev samtidigt allt högre från bland andra Industriförbundet, LO och
konsumentorganisationerna. Frågan kom upp på regeringsnivå. En utredning
tillsattes. Intresset från utlandet ökade allt mer, för att placera pengar i de
vinstgenererande svenska nätbolagen. Många nätägare sålde minoritetsposter. De
kommuner som tidigare valt att behålla sitt nätbolag fick härigenom en
vinstbringande inkomstkälla.
Den kommunsammanslagning som genomfördes vid sekelskiftet, ledde också till ett
samgående av nätbolag. Antalet nätbolag minskade ytterligare.
I början av 2000-talet förstärktes Nätövervakningsmyndighetens roll. Detta skedde
utifrån de rekommendationer som den tillsatta utredningen gav. Myndigheten fick
utökade resurser. Med hjälp av ny teknik skapades ett intelligent
övervakningssystem. Ett råd inrättades. Dess uppgift var att aktivt bevaka och
arbeta för kundernas intresse. Rådet kom att bestå av representanter från industrin,
facken och konsumentorganisationerna. Enskilda organisationer eller individer gavs
fortfarande möjlighet att överklaga nätbolagens avgifter.
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Vinsterna i nätbolagen pressades nu ner. Många kommuner valde att sälja ut delar
av sitt nätbolag. Det utländska intresset hade nu svalnat och istället var det svenska
aktörer med intresse för långsiktiga och säkra placeringar, som köpte aktier. Många
kommuner valde att sälja aktier till sina anställda, vilket också har skett i Sveanät
AB.
År 2007 fick Övervakningsmyndigheten en propå från ett bolag som önskade
uppföra ett likströmsnät inom Sveanäts distributionsområde. Detta var följden av
den utveckling som varit, med försämrad spänningskvalité till följd av övertoner.
En intern strid kring denna fråga hade sedan en längre tid pågått inom koncernen.
Handelsbolaget, med stöd från koncernledningen, ville höja servicen till kund
genom energieffektivisering. Detta skedde bl a genom försäljning av
högfrekvensbelysning. Nätbolaget fick härigenom problem med att bibehålla
spänningskvalitén. Detta ledde till att antal klagomål från kund ökade.
Problemet med övertoner var nu inte ett problem bara för Sveanät, utan var allmänt i
branschen. För att komma tillrätta med problemet med övertoner, beslutade
riksdagen, 2008, att de som ansluter anläggningar som skräpar ner elmiljön skall ta
ekonomiskt ansvar för detta. Frågan vållade stor debatt inom EU. De sydeuropeiska
länderna betraktade våra stränga krav på anslutna apparater som
konkurrenshämmande. Diskussionen är ännu inte avslutad. Frågan behandlas nu,
2010, av Europeiska standardiseringskommittén.
Nätbolagen tvingades härmed att utveckla mätutrustningar som detekterar varifrån
störningarna härrör. Detta bidrog till att samarbetet i branschorganisationen
förnyades.
Förutom problemen med övertoner, ökade dessutom antalet avbrott. Denna
utveckling ledde till att en del kunder anlitade advokat för att få ut skadestånd. Detta
blev ett lukrativt område för jurister, som aktivt uppvaktade nätbolagets kunder. För
att förebygga skadeståndsprocesser valde Sveanät AB att mot en extra avgift alltid
stå för en del av kundens kostnader som uppstått vid spänningsbortfall.
Orsaken till det ökande antalet avbrott, var att reinvesteringstakten i nätet hade varit
låg. Bolagets ägare hade valt att under de goda åren, under slutet av 1990-talet,
överföra vinsterna till andra verksamhetsområden. Med en allt starkare
övervakningsmyndighet fick bolaget svårt att finansiera reinvesteringarna genom
höjda nätavgifter. Detta drev på effektiviseringsarbetet inom bolaget.
Det räckte inte nu längre med de samordningsvinster inom drift och underhåll, som
gjorts vid sekelskiftet i samband med samgåendet av flera nätbolag. En av de
åtgärder som genomfördes var, att med hjälp av ny informationsteknologi insamla
alla mätvärden via ett tekniskt system.
Ekonomisk stagnation och relativt hög arbetslöshet samt utvecklingen mot "24timmarssamhället" har bidragit Ull positiva effekter för Sveanät AB.
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Starten till "24-timmarssamhället" gick redan på 1970-talet, då handeln införde
förlängda öppethållande tider. På 1990-talet blev det allt vanligare med dygnet-runtservice, t ex inom banksektorn. Distansarbete spädde på denna utveckling.
Människonia valde i allt större utsträckning sin egen dygnsrytm. Detta nya
livsmönster, hög arbetslöshet samt att Sveanät AB erbjöd billig överföring på tider
då det fanns ledig kapacitet, ledde till att de producerande företagen i allt större
utsträckning införde utökad flexibel arbetstid. Detta förändrade beteende från
företag och enskilda människor, gör att nätbolaget idag har en jämn
kapacitetsbelastning.
Bilden av nätbolaget kan tyckas dyster, men företaget och dess personal andas nu,
2010, optimism och tro på framtiden. Företaget är vinstgivande. De nuvarande
ägarna har ett långsiktigt intresse för företaget och konsoliderar därför vinstmedlen i
företaget. Med en för varje år allt starkare soliditet och efter att ha infört ny teknik
anser företagsledningen, att bolaget står väl rustat inför framtiden.
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Bilaga 8: Oljekriser - några framtidsscenarier

Denna bilaga är skriven av Kenneth Waive Svenska Kraftnät
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Oljekriser - några framtidsscenarier
av Kenneth Waive

1.

Bakgrund

Inför ett arbetsmöte om Framtidsscenarier 1994-10-11 på Elforsk ombeds deltagarna
att 'fritt ur hjärtat och hjärnan förteckna drivkrafter och händelser av betydelse som
driver utvecklingen av elbranschen i Sverige, och som kan vara grund för scenarier'.
Föreliggande papper beskriver kortfattat världens oljesituation och några tänkbara
händelseförlopp närmaste 5-20 åren. De kommer i allra högsta grad påverka elbehovet
och även leda till produktionsproblem för oljekraftverk.

2.

Nuvarande oljesituation - några fakta

Oljepriserna är låga, och har varit så sedan 1986. Kriget om Kuwait klarades utan större
återverkan på oljetillgången på marknaden. Allt detta kan verka betryggande. Men
skeendet bedrar. Det finns flera oroande faktorer.
Västeuropas och Nordamerikas (USA+Canada) kända oljereserver är
begränsade. De svarar mot den egna regionens behov i bara 5 resp. 6 år.
Oljeimporten är stor, respektive ca 75% och ca 50%.
De kända reserverna finns till allra största delen (2/3) i mellanöstern. Vart och
ett av följande länder har tre gånger så stora kända reserver som USA inkl.
Alaska: Saudiarabien, Iran, Irak, Kuwait, Förenade Arabemiraten.
De uppskattade (och brytbara) reserverna är ungefär lika stora som de kända.
De fördelar sig geografiskt ungefär som de kända. De geologiska
förutsättningarna är nämligen sådana att man inte kan förvänta sig några stora
nya fyndigheter utanför de områden där man redan funnit olja.
EG räknade för några år sedan att man till år 2000 skulle ha lika stor import
från mellanöstern till västländerna som före 1973. Man kan därför räkna med
att till år 2000 kommer 50 % av västvärldens totala oljekonsumtion att gå
genom Hormuzsundet. Nu är siffran 30-40 %.
Varför klarade man avbrottet i oljeleveranserna från Irak och Kuwait i samband med
kriget 1990 utan någon akut oljebrist. Förklaringen ligger i följande.
Alltsedan oljekriserna 1973 och 1979 sökte västvärlden alternativ till oljan
från mellanöstern. Man började spara olja genom effektivare industri
processer etc. Övergång skedde från olja till andra bränslen. För svensk del var
övergången från olja till el betydande, i och med att mycket kärnkraft kom i
drift.
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Detta ledde så småningom till överskott på oljemarknaden. OPEC-ländema
hade svårt att komma överens om produktionsnedskärningar. Överkapacitet
fanns för oljeutvinning 1990. Det var därför relativt enkelt för Saudiarabien att
öka sin produktion.
Följande gör oljeframtiden känslig för störningar.
Oljeöverskottet ledde till låga oljepriser 1986 -1994. T och med det låga
oljepriset har konsumtionen börjat öka igen efter 1985.
Det låga oljepriset har minskat ivern till oljeprospektering.
Snart (eller redan nu??) finns inte marginaler i produktionskapacitet på samma
sätt som före 1990. Ej heller finns möjligheter att på lite längre sikt börja
exploatera nya oljeområden som man kunde göra på 1980-talet, dvs. Nordsjön
och Alaska.

3.

Scenario 1: Djup oljekris

Följande utveckling bäddar för en mycket allvarligt oljekris.
Billig olja fortsätter flöda i 5 -10 år till. Världen växer alltså in i ett nytt
kraftigt beroende av mellanösterns olja.
För att klara behovet ges Irak tillstånd att börja sälja olja.
Fredsprocessen i 'centrala' mellanöstern, dvs. Israel-Jordanien-Egypten-Syrien
förefaller relativt stabil och antages fortsätta. Däremot kommer osäkerheten
att bli större i t.ex. Iran-Irak området.
Utlösande faktorer för oljekris kan vara någon ny militär/politisk konflikt
Iran och/eller Irak agerar för att utöva politisk påtryckning på andra länder i
mellanöstern eller på västvärlden. Kanske man säger sig göra det å u-ländernas
vägnar (Saddam Hussein vann sympatier i t.ex. Afrika trots sitt våld mot
kurder och Kuwait). Oljan stryps genom beslut, eller också stryps den direkt
av.krigshandlingar.
Följerna blir allvarliga för oljesituationen
Oljebristen blir kronisk, dvs är kvar så länge konflikten består och under lång
tid därefter. Den slår både mot västvärlden och Ryssland m.fl. öststater.
I värsta fall utvecklas det till en invasion i mellanöstern från västvärlden och
en huggsexa mellan väst och öst om oljan. Man kan tyvärr tänka sig världsvid
konflikt. Konstellationerna är definitivt svåra att förutsäga. Kommer Kina att
stödja Iran etc.?

4.

Scenario 2: Begränsad oljekris

En gynnsammare utveckling vore att oljekriser uppkom medan det fortfarande finns
viss handlingsfrihet på oljesidan. Man kan ur denna synpunkt önska sig en oljekris
närmaste 2-3 åren.
Oljepriserna går upp kraftigt, men kommer att återgå till mer normala nivåer.
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Dock kan man anta att de nuvarande låga priser ej kommer tillbaka. Säg att
man landar vid kanske dubbla nuvarande priset.
Själva oljepriset liksom påminnelsen om oljeproduktionens sårbarhet, gör att
världen kommer ånyo öka ansträngningarna till ersättningar av oljan.

5.

Behov av utveckling/forskning

I både scenario l och 2 aktualiseras följande
Möjligheter att konvertera från olja till t.ex. el baserad på annan energi
Möjligheter att snabbt bygga ut elproduktion baserad på annat än olja
Vilka överföringsbehov på nätet kommer detta att ge? Kanske de regionala
näten och distributionsnäten får störst problem.
I scenario l upptäcker man också samhällets sårbarhet vid akuta oljeblockader och vid
krigshandlingar.
Hur ser en spontan konvertering från olja till el ut vid oljeransonering? Hur
mycket ökar elbehovet och hur snabbt? Kan det tillgodoses?
Hur klarar man sabotage-Ykrigshandlingar som stör den storskaliga
elförsörjningen? Vilka möjligheter finns att tillgodose el med lokala kraftverk
i ödrift? Hur klarar konsumenterna själva sitt 'nödbehov' för överlevnad?
I scenario l är gasanvändning inget realistiskt alternativ, pga. sårbarheten för
sabotage/krigshandlingar mot gasnätet. Det är ju ännu känsligare än
oljeförsörjningen.

6.

Referenser

Ovanstående skisser har inte diskuterats vid Svenska Kraftnät som några 'officiella
scenarier'. Man kan istället se dem som personliga funderingar. De bygger dock på
värdefulla diskussion med Sam Ekholm, Vattenfall. Material har hämtats från WEC
och speciellt från en rapport "The Next Oil Shock, A planning guide for world energy
markets 1986 - 2000", Chase Econometrics Inc., 1986.

106

Oil production
outside eastern countries (Sovjet, China etc]
loPbpd

x10 m3/day

16- -2,5
14-

-2,0

Middle East

12-

10-

--1.5

8-

1- 6-- 1 '°

Outside
Middle East

4-'0,5

0-

i

1920

r

I
40

60

I
80

Year

Ret. Chase Econometrics
& Petroleum Economist

107

Expected increase of oil from OPEC to
the Western countries
Figure 1-5:
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Oil transports at the beginning of 1970 's
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