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Inledning 
Stora delar av fordonsindustrin inriktar nu sin forskning och sitt utvecklingsarbete på en elekt-

rifiering av framtidens personbilar. Hur snabb omställningen till elektrisk drift kan bli råder 

skilda uppfattningar om, men inriktningen är klar. Några tillverkare, främst Nissan och Re-

nault tror på ett snabbt genombrott, medan Toyota och Volkswagen bedömer att det kan 

komma att ta lång tid.  

Aktörerna är – i alla fall på ett ytligt plan – medvetna om att den el som ska driva bilarna mås-

te produceras med låga utsläpp av koldioxid för att klimateffekten av ett skifte från förbrän-

ningsmotorer till el ska bli positiv. Många har dock ganska dimmiga föreställningar om hur 

ökad efterfrågan påverkar elproduktionssystemet och dess utsläpp av klimatgaser. En i Sveri-

ge vanligt förekommande föreställning är att man kan slippa problemet genom att köpa ”grön 

el”, medan andra menar att nordisk eller svensk produktionsmix korrekt återspeglar effekterna 

på elproduktionssystemets utsläpp av klimatgaser av ökad efterfrågan. Tendensen förekom-

mer också utomlands (EEA, 2009). Verkligheten är dock långt mer komplicerad. 

Syftet med denna rapport är att analysera effekten på utsläpp av klimatgaser av en omfattande 

elektrifiering av vägtrafiken genom övergång till främst batteribilar och laddhybrider och 

möjligen trådbussar och trådlastbilar. Det bör redan nu betonas att elektrifiering av järnvägs-

banor och ökad järnvägstrafik påverkar utsläppen på ungefär samma sätt som en övergång till 

el inom vägtrafiken. I samtliga fall växer efterfrågan på el samtidigt som diesel och bensin 

efterfrågas i mindre utsträckning än tidigare.   

Rapporten kommer att belysa elektrifieringens effekter i Sverige och delar av Europa. Förhål-

landena i andra delar av världen är likartade med undantag för isolerade önationer som Island 

och Nya Zeeland vars produktionssystem domineras av vattenkraft och andra former av fos-

silfri kraftproduktion.  

 

Bakgrund 
Elbilar har motorer med hög verkningsgrad, vilket innebär att den slutliga användningen av 

energi blir väsentligt lägre än för motsvarande fordon som drivs av förbränningsmotorer. Om 

hela den svenska personbilsparken i framtiden drivs med el skulle den inte förbruka mer än 12 

TWh per år. Det motsvarar knappt 9 procent av nuvarande efterfrågan på el i vårt land som 

2007 (före krisen) uppgick till 135 TWh (exklusive produktions- och överföringsförluster).  

För att driva hela den europiska bilparken med el krävs en högre procentuell andel av elkon-

sumtionen, eftersom genomsnittseuropén förbrukar mindre än hälften så mycket el per person 

och år som svenskarna. Royal Academy of Engineering (2010) räknar med att 20 miljoner 

elbilar som under vardagar laddar sina batterier för att klara 40 km skulle öka belastningen på 

nätet med 16 procent jämfört med dagens brittiska vinterförbrukning. För närvarande består 

den brittiska bilflottan av 32 miljoner fordon. 

Den nordiska kraftproduktionen domineras av vattenkraft och kärnkraft men betydande bidrag 

kommer också från kraftvärmeverk och fossileldade kondenskraftverk (de senare i Danmark 

och Finland). Vindkraften är under snabb utbyggnad och svarar redan för en betydande del av 

den inhemska produktionen i Danmark. Utsläppen av koldioxid från den genomsnittliga el-
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produktionen i Norden uppgår bara till 70 gram per kilowattimme (kWh). Den nordiska 

kraftmixen framgår av figur 1. 

 

Figur 1. Den nordiska kraftproduktionen år 2007 fördelad på kraftslag. 

 

Källa: OECD, World Energy Outlook 

 

Kraftproduktionen inom EU baseras till mer än hälften på fossil energi varav större delen be-

står av stenkol och brunkol. Kärnkraften svarar för ca 26 procent och förnybar energi i olika 

former för 21 procent (figur 2).  

 

Figur 2. Kraftproduktionen inom OECD Europa fördelad på kraftslag år 2007. 

 

Källa: OECD, World Energy Outlook 
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Inom EU bedöms kraftproduktionen för närvarande i genomsnitt ge upphov till mellan 410 

och 443 g CO2 per kWh (EEA, 2009). Genom EU:s direktiv om förnybar energi (RED) och 

sänkt utsläppstak inom det europeiska utsläppshandelsystemet, EU ETS, bedöms genomsnittet 

år 2030 vara nere i 130 gram CO2 per kWh.  

Elsystemen innehåller baskraft, reglerkraft och intermittent kraft. Den senare varierar på ett 

okontrollerbart sätt och är inte reglerbar utan måste förbrukas i samma stund som den produ-

ceras. Vindkraft är ett exempel. I Norden består baskraften av kärnkraft, vattenkraft och 

bränslebaserad kraftproduktion. Vattenkraften används som reglerkraft. I Europa domineras 

baskraften av kolkondens och kärnkraft. Gaskraft används både som baskraft och för re-

glering. I viss utsträckning används även kolkraft för att täcka efterfrågetoppar och vid riktigt 

hög efterfrågan utnyttjas även anläggningar med förhållandevis låg verkningsgrad, inklusive 

brunkol, olja och gasturbiner. 

Ökad nordisk efterfrågan tillgodoses på kort sikt vanligen av kolkondenskraft producerad i 

danska och finska kraftverk eller importerad från Tyskland och Polen (ECON, 2002, Gode 

m.fl., 2009). I övriga Europa är beroendet av kol än mer påtagligt. Under lång tid framåt 

kommer ökad konsumtion att leda till att kraftindustrin måste använda mer kolkraft än när 

efterfrågan är lägre. På lång sikt kan naturgas komma att bli det dominerande marginella 

kraftslaget. 

De olika ländernas elsystem blir allt mer integrerade och det finns ett EU-direktiv (2003/54) 

som syftar till att skapa en gemensam europeisk elmarknad. En förutsättning för detta är ökad 

överföringskapacitet mellan länderna. 

 

Energiåtgång 
Som utgångspunkt för en analys av hur ett skifte från förbränningsmotorer till elmotorer på-

verkar utsläppen av koldioxid måste man göra antaganden om den specifika energiåtgången, 

dvs den mängd diesel, bensin eller el som krävs för att köra bilen en km i blandad trafik enligt 

den europeiska körcykeln. Dagens bensindrivna bilar använder 3-4 gånger mer energi per 

kilometer än samma bilar försedda med enbart elmotor och batterier (Kendall, 2008). Men 

med tanke på att det ännu knappast finns några elbilar förefaller det rimligt att utgå från den 

specifika förbrukningen hos nya personbilar år 2020 snarare än från dagens bilar. 

EU:s preliminära mål för CO2-utsläpp från nya personbilar år 2020 är 95 gram per km. Det är 

dock högst osäkert om man kommer att fastställa just denna siffra som definitiv målnivå, ef-

tersom industrin inte är tvingad att komma ner till 130 gram förrän år 2015. Fem år kan visa 

sig vara en för kort tid för en reduktion med ytterligare 35 gram. Utgången påverkas emeller-

tid också av hur lagstiftaren långsiktigt kommer att klassificera elbilarna och vilken mark-

nadsandel de lyckas erövra. För närvarande sätts utsläppen från elbilar till noll, eftersom lag-

kravet avser koldioxid. I USA, Kina och Japan är motsvarande lagstiftning riktad mot bilens 

bränsleförbrukning. 

Tabell 1 visar tre olika antaganden om de förbränningsmotordrivna bilarnas genomsnittliga 

utsläpp för fordon som nyregistreras under 2020. Tabellen visar också tre alternativa antagan-

den om elbilarnas förbrukning. Eftersom ansträngningarna att minska förbrukningen och ut-

släppen delvis kommer att avse fordonsvikt samt rull- och luftmotstånd kan man knappast 

kombinera ett låg antagande för konventionella bilar med ett högt för elbilar (eller tvärtom).    



5 

 

För god jämförelse mellan elbilar och förbränningsmotordrivna bilar visar tabell 1 både kol-

dioxidutsläpp och energiåtgång för den senare kategorin. Därvid antas att nybilsförsäljningen 

år 2020 är jämnt fördelad mellan diesel- och bensinbilar. Beträffande elbilarna täcker för-

brukningsvärdena i tabell 1 den självurladdning av batterierna som sker när de inte används. 

 

Tabell 1. Genomsnittlig energiåtgång och koldioxidutsläpp från nya bilar med elmotor 

respektive förbränningsmotor (IC) år 2020. 

 Antaganden 

 Låg Medel Hög 

 kWh per fordonskilometer 

Batteridriven personbil 0.14 0.17 0.20 

Personbil IC (i genomsnitt 50/50 diesel/bensin) 0.34 0.38 0.42 

 CO2, g per fordonskilometer 

Batteridriven personbil 0 0 0 

Personbil IC (i genomsnitt 50/50 diesel/bensin) 90 100 110 

 

 

Av tabellen kan utläsas att osäkerheten om utfallet år 2020 kan bedömas vara något större för 

elbilarna än för de konventionella. Mittenalternativet, som får antas vara ett mera troligt utfall 

än låg- och högalternativen, innebär att den batteridrivna bilen använder ca hälften så mycket 

tillförd energi per fordonskilometer som den genomsnittliga bilen med förbränningsmotor. 

Författaren har då bortsett från förhållandet att batteribilarna genomsnittligen kanske kommer 

att vara något mindre än bensin- och dieselbilarna och att de troligen kommer att användas 

mer i stadstrafik. Med utgångspunkt från tabellens värden antas sålunda att nya förbrännings-

motordrivna bilar, bland dem många elhybrider, om tio år kommer att behöva tillföras dubbelt 

så mycket energi per km som nya elbilar.  

 

Bortom 2020 förväntas de konventionella bilarnas utsläpp fortsätta att minska. Bland experter 

är en vanlig uppfattning att man på sikt bör kunna nå ett genomsnitt på 80 gram per km (Ro-

yal Academy of Engineering, 2010). En del av åtgärderna för att nå detta mål avser luft- och 

rullmotstånd och de bör även kunna utnyttjas av eldrivna bilar som således också kommer att 

sänka sin förbrukning på sikt. Beträffande vikt är elbilen dock handikappad av att de tunga 

batterierna bidrar till bilens massa. Potentialen för ytterligare förbättring av drivlinans verk-

ningsgrad är mindre för elbilarna än för motsvarande fordon med förbränningsmotorer, efter-

som dagens elmotorer ligger nära sin högsta tänkbara verkningsgrad. 

 

Antaganden om förluster och utsläpp i produktionskedjorna 
Jämförelsen mellan de två alternativens klimatpåverkan bör för att minimera risken för felbe-

dömningar bygga på utsläppen från källa/gruva till fordonets hjul. En sådan livscykelanalys 

innebär för diesel och bensin att man måste täcka in utsläpp från: 

 Oljeborrning 

 Utvinning av olja 

 Transport av råolja 

 Krackning och raffinering av råolja 

 Distribution till kund 

 Behov av tillförd energi till fordonet 
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För kol- och gaseldad kraft som används i elbilar måste man täcka in utsläpp från:  

 Brytning/utvinning av kol eller gas 

 Transport till kraftverk  

 Produktion av el 

 Överföring av el till uttagspunkt 

 Förluster vid laddning av batterier 

 Urladdningsförluster från batterierna 

 El som förbrukas i bilen 

 Eventuell kompletterande kupévärme 

 

Den del av oljekedjan som inte avser förbränning i bilen uppskattas till 17 procent (EC, 2008, 

Kendall, 2008) men kan variera något med hänsyn till transportsträckor och raffinaderiets 

utformning och ålder. Utsläppen från kolbrytning, bearbetning och transport samt förlusterna 

från kraftöverföringen varierar med omständigheterna, men motsvarar enligt CE Delft (2010) 

ca 8 procent av de samlade utsläppen från källa till hjul, medan Persson (2006) anger nätför-

lusterna till 6 procent samt uppger att utvinning av gas och kol tar i anspråk 10 procent av 

energin räknat från källa till hjul. Mazza och Hammerschlag (2005) anger liksom Kendall 

(2008) nätförlusterna till 8 procent (USA). 

Förlusterna vid laddning av batterierna ligger på ca 5 procent av den till batteriet tillförda 

energin. Urladdningsförlusterna kan uppgå till i storleksordningen 7 procent men varierar med 

klimat och hur mycket bilen används (Mazza och Hammerschlag, 2005). De räknades scha-

blonmässigt in redan i tabell 1. 

Man kan sammanfattningsvis konstatera att de utsläpp som inte sker direkt från fordonet eller 

kraftverket är av samma storleksordning för eldrift och bränsledrift. För att slippa belasta 

kalkylen med dem kan ett alternativ vara att bara ta med elbilens laddningsförluster (som äger 

rum i fordonet) och bortse från alla bakomliggande utsläpp utom de som sker från kraftverket. 

Dessa skulle i så fall jämföras med de direkta utsläppen från de förbränningsmotordrivna for-

donen. Denna något förenklade beräkningsmetod används fortsättningsvis i denna rapport. 

 

Hur låga måste elproduktionens utsläpp vara? 
Baserat på de antaganden som redovisas i de två förgående avsnitten (medelalternativet i ta-

bell 1) kan man konstatera att elproduktionen inte får ge upphov till större utsläpp än 588 

gram per kWh om ett skifte från fossilbränsledrivna bilar till elfordon inte ska medföra ökade 

utsläpp av koldioxid. Detta värde används fortsättningsvis som underlag för en bedömning om 

ett skifte från förbränningsmotorer till elmotorer i personbilar medför höjda eller sänkta ut-

släpp av koldioxid, ett slags ”gränsvärde”. 

 

Koldioxidutsläpp från fossil kraftproduktion 
Tabell 2 redovisar de ungefärliga utsläppen av koldioxid från olika typer av fossilbränslebase-

rad kraftproduktion. Emissionen är proportionell mot bränslets innehåll av kol som för stenkol 

och brunkol kan variera en aning mellan olika fyndigheter. Hur mycket som släpps ut per 

producerad kWh el beror förstås också på kraftverkets verkningsgrad. Tabellens värden utgår 

från 40 procents elverkningsgrad i kolkondenskraftverk och 50 procent i gaskraftverk. Kring 

dessa ”normalvärden” finns en stor spridning. Verkningsgraden kan hos äldre gaskraftverk 

ligga ett gott stycke under 50 procent, medan verkningsgraden hos ett modernt gaskombikon-

denskraftverk kan uppgå till 58 procent. Nu existerande kolkraftverk har verkningsgrader 
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mellan 36 och 44 procent. År 2020 finns sannolikt fortfarande en del kraftverk med förhållan-

devis låg verkningsgrad men också nya anläggningar med hög prestanda. Den nedre halvan av 

tabellen visar hur mycket koldioxid som släpps ut sedan man avskilt merparten ur rökgaserna 

för borttransport och slutförvaring i utvunna olje- och gasfält eller andra lämpliga geologiska 

formationer. CCS (Carbon Capture and Storage) förväntas kunna leda till att minst 85 procent 

av emissionen kan avskiljas och slutförvaras.  

  

Tabell 2. Utsläpp av koldioxid från fossil kraftproduktion, gram per kWh. 

Kraftslag Gram CO2 per kWh 

Stenkolkondens 780 

Brunkolkondens 900 

Gaskraftverk 390 

Gaskombikondens 335 

Stenkol med CCS 117 

Brunkol med CCS 135 

Naturgas med CCS 59 

 

Om man jämför tabellens värden med det i föregående avsnitt definierade ”gränsvärdena” ser 

man att gaskraftverk är det enda fossila kraftkälla som ger så låg emission att ett skifte från 

bränsle- till elmotorer medför sänkta utsläpp. Om orenad kolkondens används kommer över-

gången till elektrisk drift att leda till att utsläppen ökar med ca 30 procent. El från brunkolsel-

dade anläggningar ger ännu större utsläpp. Försedda med CCS ger dock samtliga fossilbräns-

lebaserade kraftslag utsläpp långt under ”gränsvärdet”.  

 

På kort sikt (för fordon tillverkade de närmaste åren innan utsläppen från konventionella bilar 

hunnit sänkas rejält) medför elektrifiering däremot inte någon större ökning av utsläppen per 

fordonskilometer. Om medelbilen släpper ut 140 gram CO2 per km och elbilen förbrukar 0.18 

kWh per km går det hela ungefär jämnt upp så länge marginalproduktionen sker med stenkol 

och inte med brunkol. 

  

Effekter av förändrad efterfrågan på el 
Den svenska debatten präglas av att många aktörer tror (eller i varje fall hävdar) att produk-

tionssystemets genomsnittliga utsläpp av koldioxid per producerad kilowattimme (kWh) kan 

användas som mått på elektrifieringens klimateffekt. Exempel på detta är Höghastighetstågut-

redningens betänkande (SOU 2009:74) och en rapport om elektrifierade godstransportvägar 

(Grontmij, 2010). SJ och Banverket (numera Trafikverket) räknar också med genomsnittsel.  

Energisystemanalytiker brukar mot detta hävda att effekter av förändring inte kan beskrivas 

med statiska mått, eftersom en förändring per definition är dynamisk (ECON, 2002, Kågeson, 

2003, Gode, m.fl., 2009). För att rätt återspegla effekterna av skifte från ett drivmedel till ett 

annat måste man beakta hur produktionssystemen förändras när efterfrågan ökar eller mins-

kar. Beträffande el talar man om den marginella effekten av ökad eller minskad efterfrågan.  

De som pläderar för att effekterna av förändring kan redovisas med utgångspunkt från genom-

snittsdata föreställer sig att ökad efterfrågan ger upphov till en likformig produktionsökning 

hos alla kraftslag som ingår i den nationella mixen. Om således efterfrågan växer med 10 pro-

cent så leder detta, enligt denna uppfattning, till att alla kraftslag ökar sin produktion med 10 
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procent. Och visst kan man vid förväntad brist på el föreställa sig möjligheten av att kraftin-

dustrin med politikernas välsignelse bestämmer sig för att möta ökad långsiktig efterfrågan 

med en likformig utbyggnad. Men mera troligt är att den satsar mer på vissa kraftslag än på 

andra eller att importen av el ökar. 

Ett test på hållbarheten hos teorin om genomsnittsel är att studera vad som händer om efter-

frågan minskar. Låt oss anta att svensk efterfrågan på el sjunker med 10 procent på grund av 

strukturella förändringar inom industrin eller till följd av framgångsrik effektivisering hos 

elkonsumenterna. Skulle det i så fall leda till att vart tionde vindkraftverk stängs samtidigt 

som kärnkraften nedregleras med 10 procent och en tiondel av vattenkraftverken öppnar 

dammluckorna så att vattnet inte längre passerar turbinerna? Nej, så skulle kraftproducenterna 

naturligtvis inte hantera en överskottssituation.  De skulle försöka öka exporten och vid bestå-

ende överskott skulle de stänga anläggningar med hög rörlig kostnad. 

Då återstår frågan om den marginella effekten av förändrad efterfrågan på el inom ett och 

samma produktionssystem kan vara annorlunda när efterfrågan minskar än om den ökar? Sva-

ret beror på om det vid ökad efterfrågan finns ledig kapacitet eller inte. Om produktions- och 

överföringssystemen har ledig kapacitet bör den marginella effekten av ökande respektive 

sjunkande efterfrågan vid varje given punkt bli densamma. Om systemen däremot ligger nära 

sina kapacitetstak kommer stigande efterfrågan på kort sikt att mötas av knapphetsprissättning 

i syfte att uppnå balans och på längre sikt av utbyggd överförings- och/eller produktionskapa-

citet (se nedan).   

EU:s Direktiv 2006/32 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster rekom-

menderar medlemsländerna att räkna upp effekten av åtgärder som resulterar i effektiviserad 

elanvändning med faktor 2.5 i syfte att återspegla inverkan på tillförd primärenergi. Utgångs-

punkten är att den marginella elproduktionen i större delen av Europa består av kolkondens-

kraft som har en elverkningsgrad kring 40 procent. Det förekommer att järnvägsföretag redo-

visar följden av effektiviseringsåtgärder på detta sätt samtidigt som de illustrerar effekten av 

ökad järnvägstrafik eller snabbare tåg (med högre förbrukning) med genomsnittssiffror.  

Om det vore så att man kunde använda skilda principer för ökande respektive sjunkande efter-

frågan på el skulle man kunna trolla bort vårt beroende av fossil kraftproduktion genom att i 

några omgångar låta efterfrågan sjunka för att sedan öka den på nytt. Man behöver knappast 

vara matematiker för att förstå att detta inte är möjligt. 

Slutsatsen måste bli att det är den marginella effekten av ökad eller minskad efterfrågan som 

är relevant när man vill belysa effekterna av förändrad användning. Vilken den marginella 

effekten blir varierar mellan olika kraftproduktionssystem och kan skifta mellan dag och natt 

liksom över året. 

 

Den långsiktiga marginaleffekten 
Man brukar skilja på kort- och långsiktiga marginaleffekter. Kåberger och Karlsson (1998) 

menar att ny efterfrågan som är långsiktig, t.ex. till följd av etablering av en helt ny fabrik 

eller järnvägslinje, bör ses som ny efterfrågan på baskraft. Därför bör denna efterfrågan inte 

anses påverka den kortsiktiga marginalproduktionen utan leda till att anläggningar för ny 

baskraftkraft på sikt tillförs produktionssystemet. I ett successivt växande system är denna 

argumentation logisk.  

Vilken ny basproduktion som en efterfrågestyrd utveckling leder till beror på producenternas 

bild av den långsiktiga totalkostnaden. Europa har i närtid sett investeringar i allt från kärn-
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kraft till gaskombikondens och kolkraft. Därtill kommer vindkraft vars utbyggnad dock till 

stor del styrs av andra faktorer än ny efterfrågan. 

Att bedöma effekterna på produktionssystemets utbyggnad av ökad stabil efterfrågan på 

baskraft var tills för några år sedan förhållandevis enkelt. Klimatkrisen har dock komplicerat 

bilden. Den har medfört ett behov av att ömsa skinn inom kraftproduktionen. Stora kvantiteter 

fossilbränslebaserad kraft måste på några årtionden antingen ersättas av fossilfri produktion 

eller förses med CCS. I den nu aktuella situationen innebär ökad efterfrågan på el att utfas-

ningen av fossil kraftproduktion försvåras och riskerar att försenas. Allt annat lika medför 

ökad efterfrågan att det tar längre tid (eller blir dyrare) att reducera kraftsektorns klimatpåver-

kan. Det kan tala för att man bör betrakta den fossilbaserade kraftproduktionen som långsik-

tigt marginell, i varje fall fram till en tidpunkt då utsläppen nått en långsiktigt hållbar nivå. 

Investeringar, t.ex. i eldrivna fordon, kommer att påverka elbalansen under många år. I sådana 

sammanhang påverkas kraftindustrins driftmarginaler på både kort och lång sikt. Man talar 

inom branschen om en komplex marginal. 

 

Gröna certifikat och grön el 
Bilden kompliceras ytterligare av att Sverige år 2003 införde ett system av gröna elcertifikat 

vars syfte är att säkerställa att produktionen av förnybar el byggs ut i bestämd takt. Varje pro-

ducent av ny förnybar el får av staten ett certifikat för varje MWh. Alla elleverantörer är skyl-

diga att köpa certifikat motsvarande en viss procentuell andel av sin försäljning och pengarna 

används av producenterna till att täcka kostnaden för att bygga ut produktionen. Den obligato-

riska kvoten varierar över tid men uppgår just nu till 17.9 procent av försäljningen. Kostnaden 

övervältras på konsumenterna. Försäljning till elintensiv industri är dock undantagen från 

kvotplikten. Liknande kvotsystem finns i Polen, Storbritannien, Belgien och Italien. Det finns 

dessutom en överenskommelse mellan Sverige och Norge om att etablera ett gemensamt sy-

stem för gröna elcertifikat från 2012. 

Kvotplikten innebär att ny efterfrågan medverkar till ökat utbud av fossilfri kraftproduktion 

som inte skulle ha inträffat om efterfrågan varit lägre. En del av marginaleffekten blir således 

fossilfri. 

Teoretiskt skulle man kunna föreställa sig möjligheten att betalningsviljan hos konsumenterna 

skulle vara så stor att många av dem skulle vara beredda att efterfråga en högre andel ny fos-

silfri kraft än den som blir resultaten av kvotplikten. Exempel på detta finns men inskränker 

sig till konsumenter som väljer att bli delägare i bolag som satsar på utbyggnad av ny vind-

kraft.  

 

Att köpa miljömärkt el, s.k. grön el, får inte samma effekt, eftersom prispåslaget är så litet (1-

3 öre/kWh) att det långt ifrån motsvarar kostnaden för att bygga ut kraftproduktionssystemet 

med nya fossilfria anläggningar. En utvärdering visar att effekten av grön el på kraftproduk-

tionens utsläpp av koldioxid är så gott som obefintlig (Gode m.fl., 2009). En begränsad addi-

tionalitet uppkommer dock när kunder köper el som av Naturskyddsföreningen märkts som 

Bra Miljöval. Det innebär nämligen att kraftbolagen fonderar 3 öre per kWh varav en del an-

vänds för energieffektiviseringsåtgärder och en del avsätts i en investeringsfond för förnybar 

el. Jämfört med de obligatoriska gröna certifikaten är dock bidraget från Bra Miljöval i det 

närmaste försumbart.  
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Kraftproduktionens merit order 
Som redan framgått är det kraftverkens rörliga kostnader som kortsiktigt bestämmer deras 

konkurrenskraft. Vid stigande efterfrågan kopplar bolagen successivt in effekt med allt högre 

rörlig kostnad. Den ordning i vilken kraftslagen vanligen utnyttjas kallas på engelska för merit 

order. Man kan också tala om driftsmarginal. Diagram 3 illustrerar detta för det nordiska 

kraftsystemet. Siffror är ungefärliga och baseras på information från Nordel och Energimyn-

digheten. 

 

Diagram 3. Illustration av driftsmarginal.  

 

Källa: Återgivet ur Gode m.fl. (2010) med tillstånd av IVL Svenska Miljöinstitutet AB.  

 

I verkligheten kompliceras dock utnyttjandet av att reglerbarheten varierar mellan kraftslagen. 

Eftersom vindenergin inte kan lagras måste el från vindkraftverk konsumeras i samma ögon-

blick som den produceras. Snabba effektvariationer måste av säkerhetsskäl undvikas i kärn-

kraftverk, vilket gör att deras utbud naturligen blir en del av baskraften. I fastbränsleeldade 

anläggningar kan effekten variera, men de är trögare än kraftverk som eldas med gas eller 

olja. Vattenkraften kan korttidsregleras inom ramen för koncessionstillstånden som vanligen 

medger både en viss variation i magasinets vattenstånd över dygnet (dygnsamplitud) och en 

variation för hela säsongen (årsamplitud).  Att förändra effektuttaget i vattenkraftverk är dess-

utom tekniskt enkelt. Som toppkraft används ofta gasturbiner. De har låg kapitalkostnad och 

är lätta att reglera, men verkningsgraden är mycket låg jämfört med ett gaskombikondens-

kraftverk. 

I vilken utsträckning som en regions eller ett lands produktionskapacitet utnyttjas hänger ock-

så samman med hur stor överföringskapacitet från omkringliggande områden som kraftled-

ningar och havsförlagda högspänningskablar medger och om grannländerna har outnyttjad 

kapacitet med lägre rörlig kostnad.  

Det är viktigt att inse att meritordningen kan komma att ändras till följd av att den rörliga 

kostnaden för ett eller flera kraftslag förändras. Det är uppenbart att knapphet med tiden 
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kommer att ge ett allt högre oljepris, vilket kan leda till att olja inte längre används för kraft-

produktion utom möjligen i reservkraftverk som bara kopplas in i nödfall. Naturgas har hittills 

ofta prissats så att leverantören har matchat kundernas alternativkostnad och det har funnits en 

nära koppling till oljepriset. Nu kan man ana att ökad konkurrens, inklusive tillförsel av LNG 

via fartyg, och mindre knapphet på gas än på olja kan komma att förändra prisbildningen på 

naturgas till kundernas fördel. Eftersom den globala tillgången på stenkol är stor kan priset 

komma att falla relativt priset på mera knappa resurser som olja och gas. Stigande knapphet 

på kärnbränsle kan på sikt leda till ökade priser, men bränslekostnaden utgör en relativt liten 

del av den totala produktionskostnaden i kärnkraftverk.  

Kraftverkens rörliga kostnad kan också påverkas av produktionsavgifter och miljöskatter (om 

sådana finns) samt av handel med utsläppsrätter. Inom EU står kraftindustrin för ca 60 procent 

av de utsläpp av koldioxid som omfattas av taket i utsläppshandelssystemet. Från 2012 sänks 

taket successivt och kraftbolagen tilldelas inte längre några gratisrättigheter. Enligt hittills 

fattade beslut ska taket för utsläppshandelssystemet reduceras med 21 procent till år 2020, 

räknat från 2005 års nivå. En del av reduktionen får aktörerna uppnå genom inköp av rättighe-

ter från projekt i utvecklingsländerna, men eftersom kraftproduktionens andel av de reglerade 

utsläppen är så stor är det svårt att föreställa sig att den helt skulle kunna undvika att vidta 

interna åtgärder. Kraftproducenterna kan möta kraven genom olika typer av tekniska åtgärder, 

bland dem: 

- stänga äldre koleldade anläggningar med låg verkningsgrad; 

- ersätta brunkol med stenkol; 

- ersätta kol med naturgas; 

- låginblanda biomassa i kol; 

- ersätta koleldade anläggningar med fossilfria kraftverk; 

- förse koleldade anläggningar med CCS. 

I vilken grad som CCS kommer att utnyttjas beror på om kostnaden blir lägre eller högre än 

för konkurrerande åtgärder. Fortfarande råder betydande osäkerhet om vilken den framtida 

kostnaden kan bli. Bedömningarna skiftar från ungefär 30 till 60 Euro per ton CO2, men det 

finns även lägre och högre estimat (Kraftjournalen, 2008). McKinsey (2008) räknar med 30-

50 Euro per ton och bortom 2030 en sänkning till 35-45 Euro. Räknat per kWh kan det mot-

svara en fördubbling av råkraftpriset. Renad kolkraft kan få lägre rörlig kostnad än orenad 

gaskraft förutsatt att den rörliga delen av kostnaden för CCS är liten och skillnaden mellan 

kraftslagens bränslekostnad är större än skillnaden i verkningsgrad.  

På lång sikt kan också förändringar uppkomma i olika kraftslags reglerbarhet. Om det blir 

lättare att utan men för säkerheten korttidsreglera produktionen i kärnkraftverk kan flexibilite-

ten öka. 

 

Förhållandena i andra europeiska länder 
I en rapport beställd av den europeiska miljörörelsen har CE Delft (2010) belyst effekten på 

kraftsystemen i Tyskland, Frankrike och Storbritannien av ökad efterfrågan till följd av en 

partiell elektrifiering av vägtrafiken. Konsulten utgår från att bilismens efterfrågan till ca 75 

procent kommer att inträffa nattetid men noterar att det exakta utfallet beror på hur stor skill-
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naden är mellan dag- och nattarifferna.
1
 I de tre studerade länderna ligger den totala efterfrå-

gan för närvarande 23-35 procent lägre nattetid än under dagen.  

Tysklands elproduktion är till mer än 50 procent baserad på sten- och brunkol. Osäkerheten 

om kärnkraften kommer att fasas ut är betydande. CE Delft drar slutsatsen att ökad efterfrågan 

nattetid för laddning av bilbatterier kommer att öka utnyttjandet av kol, eftersom baslasten 

tillgodoses genom sten- och brunkol samt kärnkraft. Laddning under dagtid leder till ökad 

användning av gas eller lågeffektiv brunkol. På längre sikt kan förhållandena ändras, främst 

genom ökad andel naturgas samt kolkraft som renas genom CCS. Fortsatt utbyggnad av vind-

kraften påverkar inte den marginella produktionen, eftersom elen måste omsättas momentant. 

CE Delft nämner dock möjligheten av att på längre sikt använda batterier för lagring av tillfäl-

liga överskott från vindkraften.  

Frankrikes elproduktion består till 76 procent av kärnkraft och landet är en betydande netto-

exportör av el. Man har dock problem att balansera inhemsk efterfrågan dagtid under delar av 

vintern. Baskraften består av en stor del kärnkraft och en liten del naturgas, gas används på 

marginalen. CE Delft tror att kärnkraft kanske på sikt kan komma att användas som marginellt 

kraftslag om nya kärnkraftverk blir lättare att korttidsreglera än de nuvarande. 

Storbritannien använder naturgas på marginalen under nätterna och mestadels även dagtid. 

Enligt CE Delft kan relativt ineffektiv kolkraft komma att användas i stället om dess rörliga 

kostnad blir lägre än gaskraftens.  

CE Delft nämner förekomsten av gränsöverskridande handel med el men gör inget försök att 

analysera hur export och import på längre sikt kan påverka valet av marginella produktions-

lag.  

 

Den nordiska kraftproduktionen 
Kraftproduktionen i de nordiska länderna (Danmark, Finland, Sverige och Norge) sker för 

närvarande till ca 15 procent i fossileldade kraftverk, inklusive torv. Utbyggnaden av kärn-

kraften i Finland och Sverige (genom effekthöjningar) förväntas tillsammans med en omfat-

tande satsning på vind och biobränsleeldad kraftvärme leda till att fossilberoendet minskar 

snabbt under de närmaste tio åren. Troligen används fortfarande fossil energi i den nordiska 

mixen år 2020 men bara under en begränsad del av året. Tio år senare har Norden sannolikt 

ett betydande kraftöverskott.  

För Sveriges del beräknas elcertifikatsystemet tillföra en årsproduktion på 25 TWh utöver vad 

som fanns 2002. Merparten kommer att utgöras av vindkraft. Kärnkraftens produktionsförmå-

ga kan öka på kort sikt genom effekthöjning i befintliga reaktorer. På längre sikt måste i första 

hand de äldsta reaktorerna bytas mot nya om inte kärnkraftens bidrag till elbalansen ska 

minska. Inhemsk efterfrågan på el bedöms öka mycket långsamt trots att el utnyttjas för allt 

fler ändamål. Det beror på att befintlig användning av el genomgår en fortskridande effektivi-

sering. Byte från elvärme till värmepumpar är exempel på en åtgärd med mycket stor potenti-

al. År 2020 kan vårt årliga elenergiöverskott uppgå till ca 20 TWh. 

År 2030 förväntas Norden kunna exportera upp till 70 TWh per år. Det förutsätter att de äldre 

finska och svenska kärnkraftverken (som togs i bruk under 1970-talet) fortfarande är i bruk 

eller har ersatts av nya reaktorer. Sveriges andel av denna export bedöms kunna bli 25 TWh 

                                                 
1
 Dock bör man konstatera att osäkerheten om när bilarnas batterier kommer att laddas är betydande. Bilar som 

används kvällstid kan komma att laddas under dagen. Laddning under dagtid kan också bli aktuell för laddhybri-

der med begränsad batterikapacitet, t.ex. för att klara resan från jobbet och hem. 
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(Vinnova, 2010). Ökad inhemsk efterfrågan kan dock, liksom bristande kapacitet i överföring 

av el till andra länder, begränsa utrymmet för export. 

Man bör beakta att stora årliga variationer kan förekomma i produktionssystem som domine-

ras av vattenkraft och att tillgängligheten hos kärnkraftverken också kan variera. Dåligt fyllda 

vattenmagasin kan i kombination med avställda kärnreaktorer ge en stark prispåverkan i syn-

nerhet vid ett eventuellt högt framtida europeiskt gaspris (NEP, 2010). 

 

Internationell handel med el 
Det finns ett stort behov över hela Europa av att förstärka kraftöverföringen mellan länder. 

Drivkraften utgörs av stora skillnader i marginell produktionskostnad och ett ökat behov av 

korttidsutbyte i syfte att klara av att integrera stora mängder vindkraft. Utbyggnaden utgör 

också en naturlig del av skapandet av en gemensam elmarknad.  

Ökad överföringskapacitet mellan Norden och kontinenten krävs för att integrera hela den 

planerade vindkraftsutbyggnaden och för att kunna exportera överskott från kärnkraftverken. 

Det innebär samtidigt att vi kommer att ”importera” ett högre elpris när produktionskostna-

derna mellan länderna utjämnas (NEP, 2010).  

De nätansvariga myndigheterna bedömer att efterfrågan kommer att öka med ca 1.5 procent 

per år i Europa och att förnybar elproduktion år 2020 kommer att generera ca 933 TWh, vilket 

motsvarar en fjärdedel av förväntad efterfrågan. De räknar med ett stort behov av att förstärka 

överföringskapaciteten mellan Norden och Baltikum samt mellan de nordiska länderna och 

Centraleuropa. För hela Europa behövs 35 300 km ny kraftledning/kraftkabel till år 2020. Det 

motsvarar en ökning med ca 14 procent av hela det existerande högspänningsnätet (ENTSOE, 

2010). 

Nordisk expertis bedömer att kapaciteten mellan Sverige och Norge och den europeiska kon-

tinenten kan behöva mer än fördubblas till 2030 varav merparten behöver vara på plats redan 

2020 (NEP, 2010). Vindkraftens snabba utbyggnad och planerade effekthöjningar i kärnkraft-

verken medför också behov av förstärkningar av stamnätet inom Sverige.  

 

Smarta elnät och återmatning av el 
Om vindkraften byggs ut till mer än 10 TWh i Sverige måste stamnätet förstärkas. 30 TWh 

kräver stora anpassningar av elförsörjningssystemet (Svenska Kraftnät, 2008). Den omfattan-

de utbyggnaden av vindkraft i Sverige och andra delar av Europa medför balansproblem som 

delvis bör kunna regleras på konsumentsidan. Avräkning på timnivå skulle kunna skapa inci-

tament hos konsumenterna att förlägga större delen av efterfrågan till perioder med en stark 

elbalans. Man talar om att utveckla smarta elnät (smart grids).  

På sikt kommer dock utbudet av svårreglerad el nattetid att överstiga efterfrågan (CE Delft, 

2010). Behov uppkommer då av att lagra energi i batterier eller i vattenmagasin genom 

pumpkraftverk. En möjlighet skulle kunna vara att lagra maximalt mycket el i fordonsbatterier 

för återleverans från fordonen till nätet när efterfrågan under dagtid är som högst. Detta kallas 

Vehicle to Grid (V2G), men konceptet framstår som mindre troligt, i varje fall på kort till me-

dellång sikt. Ett skäl är att batteriernas livslängd förkortas av frekventa upp- och urladdningar, 

och det förefaller osannolikt att kraftbolagen skulle vara beredda att betala så mycket för den-

na kraftreserv att det uppväger kostnaden för byte av batterier under bilens livstid. Dessutom 

uppkommer förluster vid laddning och återmatning av el till nätet.  
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Laststyrning till timmar då efterfrågan är låg kan skapa osäkerhet hos bilens ägare om batteri-

et kommer att vara fulladdat när han behöver fordonet. Detta är sannolikt särskilt relevant för 

ägare av laddhybrider som i syfte att minska sina batterikostnader inte kommer att vilja köpa 

ett batteri som är större än vad som krävs för normal daglig körning. Om möjlighet finns att 

ladda bilen på arbetsplatsen, kan det vara att föredra framför att investera i dubbel batterika-

pacitet för att kunna köra till och från jobbet på samma laddning.  

Det mesta talar således för att batteribilarna inte i någon större utsträckning kommer att an-

vändas för laststyrning eller som kraftreserv. Dock kommer sannolikt merparten av laddning-

en av bilarnas batterier att ske nattetid då elpriset normalt sett är lägre än på dagen och då 

ägarna mestadels inte behöver sina fordon. Därtill kan bilens batterier användas som backup 

vid strömavbrott, Vehicle to Home (V2H). 

 

Trolig effekt av elektrifierad vägtrafik i Sverige 
Sköldberg och Unger (2008) har med utnyttjande av MARKAL-modellen i ett antal beräk-

ningsfall undersökt effekten på utsläppen av koldioxid av förändrad svensk efterfrågan på el. 

De fann att utsläppseffekten vanligen var i storleksordningen 700 kg CO2 per MWh. Det var 

dock inte bara kolkondens som användes på marginalen även om detta kraftslag var domine-

rande.  

Sköldberg och Unger fann också att effekten av förändrad efterfrågan med 5 TWh är ”sym-

metrisk”. Effekten är alltså densamma oavsett om efterfrågan minskar eller ökar med 5 TWh.  

 

Det förefaller alltså sannolikt att växande svensk efterfrågan på kort till medellång sikt i hu-

vudsak kommer att medföra ökad produktion i grannländernas kolkraftverk. Noterbart i detta 

sammanhang är att Tyskland, Polen och Baltikum nattetid i hög grad använder kol på margi-

nalen. Bristande överföringskapacitet kan möjligen leda till att ett nordiskt överskott till viss 

del inte kan exporteras. I så fall påverkar inte ökad inhemsk efterfrågan produktionen i de 

naturliga importländerna. Sannolikheten för ett sådant utfall är rimligen större under goda 

vattenkraftsår än under perioder med dåligt fyllda vattenmagasin.   

 

Fell (2010) fann att pristoppar i EU:s utsläppshandelssystem till nära hundra procent överförs 

på konsumenterna i de nordiska länderna när kolkondens används för marginell baskraftpro-

duktion. Det råder heller ingen tvekan om att det är den kortsiktiga driftsmarginalen som be-

stämmer elmarknadens spotpris (Gode m.fl., 2009). 

 

Effekten på utsläppen av koldioxid från grannländernas kraftverk mildras dock av förhållan-

det att det svenska elcertifikatsystemet är utformat som en kvotplikt vars procentuella nivå 

förblir oförändrad vid stigande elkonsumtion. Det innebär över tid att minst 10 procent av 

ökad svensk efterfrågan inte medför något ökat långsiktigt utnyttjande av kolkraft i import-

länderna.   

 

På mycket lång sikt, sannolik efter 2040, kan utfasningen av konventionell koleldad kraft 

(som saknar CCS) i Europa ha hunnit så långt att orenade brunkols- och stenkolkraftverk inte 

längre behöver användas för att klara marginella förändringar i efterfrågan. Rimligen inträffar 

detta först nattetid eftersom efterfrågan då är lägre än under dagarna. Det innebär att elbilar-

nas förbrukning successivt kommer att förskjutas från kol till renad eller förnybar energi. 

Brytpunkten när de ger upphov till lägre utsläpp av koldioxid än motsvarande bensin- och 

dieselbilar kan förväntas inträffa någon gång mellan 2030 och 2040. Med en förväntad ge-

nomsnittlig livslängd på 20 år (längre än för konventionella bilar) innebär det att fordon som 
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tas i bruk mellan 2010 och 2020 sannolikt kommer att påverka utsläppen av klimatgaser nega-

tivt under sin livstid eller i bästa fall påverka dem i ungefär samma utsträckning som motsva-

rande bil med förbränningsmotor.  

 

Man bör i sammanhanget uppmärksamma att ledtiderna för installation av CCS kan visa sig 

bli lång och att koncessionsprövning och mer eller mindre rationellt motstånd mot koldioxid-

gasledningarna kan medföra förseningar. Det mest troliga är att försöksverksamhet kommer 

att pågå fram till ca 2020. Därefter prioriteras förmodligen CCS i de största brunkolseldade 

anläggningarna, följt av stenkoleldade kraftverk. På lång sikt kommer kanske även kraftverk 

som bränner naturgas eller flis att förses med CCS. Den första kommersiella fasen kräver san-

nolikt att CO2-priset på den europeiska utsläppsmarknaden ligger på minst 30 € per ton. För 

kommersiell användning i nordiska anläggningar räknar NEP (2010) med att priset på ut-

släppsrätter måste överstiga 50 € per ton CO2. 

 

Om kostnaden för CCS visar sig bli högre än förväntat kommer intresset att förskjutas i rikt-

ning mot mer förnybar kraft (och kanske kärnkraft) och mindre kolkraft med CCS. En annan 

effekt blir att priseffekten blir större vilket kommer att dämpa efterfrågan på el. En mycket 

allvarlig situation uppstår om det visar sig att CCS inte uppfyller kraven på nollutsläpp från 

deponierna.  

 

Jämförelse med elektrifierad järnvägstrafik 
Diskussionen om hur elektrifierad trafik påverkar utsläppen av koldioxid fokuserar vanligen 

på vägtrafiken, men effekten av ökad efterfrågan blir i huvudsak densamma för elektrifierad 

tågtrafik. Dock finns i det senare fallet en intressant skillnad mellan gods- och passagerartåg. 

Godstågen förbrukar merparten av sin el nattetid, då övrig efterfrågan på el är låg, medan per-

sontrafiken till övervägande del belastar nätet under dagtid. 

  

Marginaleffekter vid förändrad efterfrågan på fossila drivmedel 
Marginaleffekter kan också uppkomma som ett resultat av ökad efterfrågan på petroleumbase-

rade drivmedel. Fram till idag har växande efterfrågan på bensin och diesel kunnat tillgodoses 

genom ökad utvinning av råolja, men inom en ganska nära framtid kommer utbudet att kulmi-

nera. Därefter kan ökad efterfrågan komma att mötas av drivmedel som framställts ur okon-

ventionell olja (oljesand och oljeskiffer) eller syntetiskt från stenkol eller naturgas. Med un-

dantag för naturgas blir utsläppen av koldioxid väsentligt större än när råvarubasen består av 

konventionell olja.  

Det är dock oklart om Europa kommer att efterfråga okonventionell olja. EU:s bränslekvali-

tetsdirektiv kan komma att göra det omöjligt för oljebolagen att importera olja utvunnen ur 

sand eller skiffer. Å andra sidan kan en fortsatt stark europeisk efterfrågan på bensin och die-

sel medföra att andra länder, som inte infört motsvarande restriktioner, utnyttjar okonventio-

nell olja inom transportsektorn i högre utsträckning än vad de skulle ha gjort om Europa an-

vänt mindre konventionell bensin och diesel.  Eftersom okonventionell olja medför högre ut-

släpp än konventionell innebär denna marginaleffekt att Europa tidigare når balanspunkten 

när elektrifiering framstår som klimatmässigt fördelaktig än om någon okonventionell olja 

inte hade funnits att tillgå.     

Även beträffande biodrivmedel uppkommer marginaleffekter. Vid hög användning tvingas 

man successivt använda biodrivmedel som vid sin produktion ger upphov till högre utsläpp 

och större risk för negativa biverkningar på biologisk mångfald och livsmedelsförsörjning. 
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EU försöker förhindra en allt för negativ påverkan genom att ställa miljö- och hållbarhetskrav 

på biodrivmedel, alltså en motsvarighet till hinder mot import av okonventionell olja, men den 

indirekta effekten av ökad europeisk efterfrågan kan ändå bli negativ globalt sett. Effekterna 

av ändrad markanvändning, t.ex. i tropiska länder, är särskilt svår att bedöma.  

En annan indirekt effekt av ökad användning av biomassa inom transportsektorn är att man 

brukar resurser som alternativt skulle ha fått större effekt på utsläppen av klimatgaser om de 

fått utnyttjas inom kraft- och värmesektorn. Om man bortser från kostnaden och bara fokuse-

rar på klimateffekten är det bättre att använda ved för produktion av el som används i fordon 

än att utnyttja samma råvara för framställning av biodrivmedel (CE Delft, 2010).   

 

Två andra parametrar av potentiell betydelse 
Det finns ytterligare två förhållanden som kan inverka på jämförelsen mellan klimateffekten 

av förbränningsmotorer och eldrift. Den ena är låginblandning av biodrivmedel i diesel och 

bensin, den andra den s.k. återstudseffekten. 

All svensk bensin innehåller för närvarande 5 procent etanol och merparten av dieseln 5 pro-

cent FAME.
2
 Med tiden förväntas dessa andelar växa. EU tillåter upp till 10 procent etanol i 

bensin, vilket energimässigt motsvarar ca 7 procent. Gränsen för tillåten andel FAME i diesel 

höjs till 7 procent från 31.12 2010. Nya former av biodiesel kan dessutom på sikt erbjuda be-

tydligt högre låginblandning än vad som är tekniskt möjligt med FAME. 

Återstudseffekten (the rebound effect) betecknar den inverkan på årlig körsträcka (och där-

med energiåtgång) som en sjunkande rörlig kostnad leder till. Den rörliga kostnaden för att 

använda fordonet sjunker när bilen blir snålare liksom vid byte från flytande drivmedel till el. 

Med en lägre rörlig kostnad lockas ägaren att använda fordonet mer än vad han/hon annars 

skulle ha gjort.  

Återstudseffektens storlek är omstridd men den bör vid måttlig kostnadsförändring vara sy-

metrisk mot bränslepriselasticiteten för körsträcka. Man vet från många mätningar i olika län-

der att den långsiktiga priselasticiteten för bensin som används av privatpersoner vanligen 

ligger någonstans mellan -0.6 och -0.8. Vid -0.6 leder en ökning av drivmedelspriset med 10 

procent till att efterfrågan minskar med 6 procent. Anpassningen till det högre priset sker dels 

genom att konsumenterna väljer snålare bilar eller (i någon liten grad) avstår från bil, dels 

genom minskad användning av fordonet. Den senare delen brukar erfarenhetsmässigt stå för 

halva anpassningen till det högre priset, alltså i detta fall -0.3.  

Vid stora förändringar i kostnad kan anpassningen avvika från detta mönster som härletts em-

piriskt ur förhållandevis måttliga prisförändringar. Beträffande körsträcka är tidsbrist en fak-

tor att räkna med. Även om den rörliga kostnaden närmar sig noll kan de flesta bilägare inte 

ägna sina dagar åt att köra bil. Vid nuvarande beskattning och priser skulle ett skifte från ben-

sin till el (allt annat lika) minska den rörliga energikostnaden med ca 65 procent (baserat på 

medelalternativen i tabell 1). Med tanke på att prisskillnaden är så stor bör man kanske räkna 

med att återstudseffekten blir väsentligt mindre än de 30 procent som symetriskt motsvarar en 

priselasticitet för körsträcka på -0.3. En ökning av körsträckan med 10-15 procent förefaller 

mera rimlig om man också förmodar att privatbilisterna i någon mån tar med bilens övriga 

rörliga kostnader i sin bedömning, alltså slitage och försäkringspremie för längre årlig kör-

sträcka.  

                                                 
2
 FAME är förkortningen för fettsyrametylestrar som kan baseras på olika oljeväxter. 



17 

 

Sammantaget kan således återstudseffekten leda till att elbilens indirekta utsläpp ökar med i 

storleksordningen 10 procent (0.15 x 65) och att låginblandning på sikt reducerar bensin- och 

dieselbilarnas direkta utsläpp av fossil koldioxid med ungefär lika mycket.
3
   

 

Effekter av EU:s system för handel med utsläppsrätter 
En elektrifiering av vägtrafiken innebär att bilarnas utsläpp (direkta eller indirekta) byter från 

den icke-handlade sektorn till EU:s gemensamma handelsystem. Som redan nämnts har EU 

beslutat att taket i EU ETS ska minska med 21 procent till 2020. I de internationella förhand-

lingarna har EU lovat ytterligare sänkningar om andra industriländer också gör långtgående 

bindande åtaganden. Bortom 2020 kommer taket att fortsätta att reduceras. Den exakta ambi-

tionsnivån är osäker och kan påverkas både av hur klimathotet upplevs och av kostnaden för 

att sänka taket.  

Eftersom taket är bindande kan ökad efterfrågan på el definitionsmässigt inte leda till höjda 

utsläpp, bara till stigande priser på utsläppsrätter. Det tas ibland som utgångspunkt för slutsat-

sen att marginaleffekten av att använda el i vägtrafiken blir noll. På motsvarande sätt kan man 

hävda att marginaleffekten av ökad flygtrafik blir noll när det internationella flyget från 2012 

inkluderas i EU ETS. Det skulle i så fall betyda att överflyttning av flygresenärer till tåg, t.ex. 

till följd av en satsning på höghastighetsbanor, inte påverkar totalutsläppen. På lång sikt kan-

ske vägtrafikens utsläpp också kommer med i EU ETS. Då skulle med detta synsätt förändrad 

efterfrågan inom en berörd sektor inte spela någon roll för totalutsläppen. 

Inom den internationella miljörörelsen finns en oro över att effekten av handelsystemet kan 

komma att urholkas av förhållandet att aktörerna tillåts kompensera en del av sina utsläpp 

genom inköp av utsläppskrediter från projekt i utvecklingsländerna, Clean Development Me-

chanism (CDM). Enligt reglerna ska CDM bara få generera rättigheter under förutsättning att 

åtgärden är additionell till sådant som ändå skulle ha ägt rum, även utan stöd från industrilän-

derna. Miljörörelsen menar dock att kontrollen är otillräcklig och att CDM kan bli en smitväg 

som gör att totalutsläppen inte minskar i den omfattning som systemet förutsätter. 

Farhågor finns också att ökad efterfrågan på fossil energi som omfattas av taket ska leda till så 

påtagliga prisökningar att politikerna kommer att tveka att sänka taket i den takt som behövs 

för att förhindra utsläpp som leder till att medeltemperaturen på jorden överstiger FN:s målni-

vå (WWF, 2009). 

Ett tredje problem är att ett högt koldioxidpris i Europa kan medföra att kolintensiv produk-

tion flyttar till länder där kraven är lägre, s.k. carbon leakage.  

Det är uppenbart att handelsystemets existens inte löser alla problem. I så fall skulle ju EU 

inte behöva komplettera med åtgärder som RES-direktivet och kraven på mera energieffektiva 

fordon. 

 

Slutsatser på kort och lång sikt 
Som läsaren redan förstått så går det inte att med någon större exakthet fastställa klimateffek-

ten av att gå från fossila drivmedel till batteridrift. Det mesta talar dock för att den indirekta 

marginella effekten av ökad elanvändning i den storleksordning som det kan bli fråga om för 

närvarande uppgår till ca 700 gram CO2 per kWh. Ett växande nordiskt elöverskott kan i 

                                                 
3
 Hänsyn behöver dock tas till hur det biodrivmedel som låginblandas har producerats. Nettoeffekten kan vara 

relativt låg. 
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kombination med förstärkt överföringskapacitet mellan Skandinavien och kontinenten leda till 

att marginaleffekten ökar något innan den på längre sikt minskar till följd av mer gaskraft och 

storskalig introduktion av CCS. Brytpunkten, dvs när merparten av den marginella produktio-

nen nattetid sker i renade kolkraftverk eller gaskraftverk, förefaller ligga bortom 2030. Först 

då kan man förvänta sig att ökad efterfrågan på el för fordonsdrift leder till minskade utsläpp 

av klimatgaser. Förutsatt att överföringskapaciteten förstärks på det sätt som nu planeras blir 

skillnaden i marginaleffekt mellan Norden och övriga Europa liten.  

Om ovanstående bedömning är riktig och nya elbilar förmodas ha en livstid på i genomsnitt 

20 år kommer livstidsklimateffekten för nyregistrerade elbilar att bli positiv först någon gång 

mellan 2020 och 2025. Om hänsyn tas till återstudseffekten och till låginblandning av bio-

drivmedel i bensin och diesel kommer brytpunkten att senareläggas med ytterligare några år. 

För svensk del uppvägs dock återstudseffektens inverkan på totalutsläppen volymmässigt på 

ett ungefär av den samlade effekten av att bilarnas elförbrukning bidrar till fler gröna elcerti-

fikat, i varje fall så länge det systemet finns kvar. 

Att genomföra ett storskaligt skifte från fossila drivmedel till el i den lätta fordonsparken in-

nebär en mycket stor utmaning, ”way outside business-as-usual” enligt the Royal Academy of 

Engineering (2010). Batterikostnaden behöver sänkas med minst två tredjedelar samtidigt som 

energitätheten, tillförlitligheten och livslängden ökar. En betydande kostnadsreduktion bör bli 

följden av skalfördelar i produktionen men kan komma att till stor del uppvägas av stigande 

priser på mineral. Insatsvarorna står idag för omkring halva batterikostnaden (Boston Consul-

ting Group, 2010).  

Eftersom klimateffekten på kort sikt riskerar att bli negativ och brådska till följd av högt upp-

skruvade förväntningar och omfattande subventioner kan leda till mer eller mindre tillfälliga 

bakslag, kanske det vore bättre att inte ha för bråttom? Å andra sidan tar det under alla om-

ständigheter ganska lång tid att nå höga marknadsandelar för en ny teknik som måste över-

trumfa den etablerade för att nå bred acceptans hos kunderna. För att nå en marknadsandel på 

50 procent av uppskattningsvis 18 miljoner nya fordon registrerade inom EU27 år 2035 krävs 

en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 25 procent från 2015 om man utgår från en total europe-

isk inköpsvolym på 100 000 elbilar det året. Även om man kan förvänta sig en snabbare till-

växttakt de första åren och en långsammare procentuell ökning när den totala produktionen 

vuxit handlar det om en mycket snabb förändring. Trots att det finns skäl att inte ha onödigt 

bråttom innan tekniken hunnit komma förbi sina barnsjukdomar måste marknadsintroduktio-

nen ändå komma igång på bred front under de närmaste åren om ett så högt ställt mål som 50 

procent år 2035 ska kunna infrias. 

Även om de långsiktiga förutsättningarna, så långt man nu kan bedöma, ser bra ut är det vik-

tigt att komma ihåg att mycket teknikutveckling återstår innan segern är vunnen. Det kan så-

ledes vara bra att ha viss beredskap för den händelse att det storslagna projektet helt eller del-

vis misslyckas. Om CCS inte ger vad tekniken lovar eller blir mycket dyrare än beräknat mås-

te kolkraften ersättas av förnybar kraft eller en kombination av gaskraft, kärnkraft och förny-

bar el. Långa ledtider kan medföra att brytpunkten när ett skifte från förbränningsmotor till 

elmotor leder till minskade utsläpp av växthusgaser skjuts en bra bit framåt i tiden.   

I sitt första skede kräver elbilsutvecklingen samhälleligt stöd i form av bidrag till forskning, 

teknisk utveckling och försök med begränsade fordonsflottor (t.ex. genom statlig och kom-

munal upphandling). Ett sådant stöd kan aldrig vara teknikneutralt för i så fall skulle ny teknik 

sällan ha en chans. Den kostar nästan alltid för mycket under initialskedet. Men beträffande 

stöd till storskalig marknadsintroduktion måste man tillämpa ett annat synsätt. I det samman-

hanget bör stödet vara teknikneutralt och så långt möjligt likabehandla alla åtgärder som kan 
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bidra till lägre utsläpp av växthusgaser under fordonets ekonomiska livslängd. Skälet till detta 

är att ingen med säkerhet kan veta vilken teknik som långsiktigt blir mest framgångsrik. Om 

politikerna ensidigt tar ställning för en viss lösning och subventionerar den skapar de hinder 

för alla konkurrerande koncept, och bland dem finns kanske den långsiktiga lösningen.  

Med tanke på osäkerheten om eldriftens kostnader och den tid det kan ta att skapa en nästan 

koldioxidfri kraftproduktion är det viktigt att hushålla väl med elektrisk energi oavsett an-

vändningsområde. Att skapa incitament som leder till att många konsumenter väljer stora 

”törstiga” elbilar framför små energieffektiva fordon som drivs av förbränningsmotorer vore 

således fel. Det är lika viktigt att eldrivna fordon har låg förbrukning eftersom förnybar el 

under lång tid framåt kommer att vara en bristvara. Därför bör de europeiska kraven på nya 

personbilars bränsleförbrukning utvecklas så att de också innefattar laddhybrider och elfor-

don.  

Slutsatsen blir att det kommer att ta lång tid innan elektrifieringen av personbilarna ger en 

betydande positiv effekt på vägtrafikens direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Re-

kommendationen blir att skynda lagom fort och att ställa höga effektivitetskrav även på elbi-

lar.  
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