
Fossila bränslen står fortfarande för 80 procent av den  
globala energianvändningen. Genom att ersätta fossila 
energikällor med förnybara, skulle vi kunna minska  
utsläppen av växthusgaser markant. Men hur skulle en 
värld med enbart förnybar energi se ut? Och vilka är 
begränsningarna?

Temperaturen i världen stiger. Enligt en rapport från FN:s 
klimatpanel IPCC1 har effekterna av att den globala genom-
snittstemperaturen stigit med 10°C redan börjat märkas. 
Men IPCC menar också att vi genom att agera nu fortfarande 
kan undgå de allvarligaste följderna av global uppvärmning. 
Om temperaturen överskrider 1,50 C riskerar vi att se lång-
variga eller till och med permanenta förändringar.

”KLIMATFORSKNING VISAR ATT DET ÄR ONT OM TID FÖR  
ATT GÖRA DE FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGIANVÄNDNING 
OCH ENERGIPRODUKTION SOM ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR ATT 
MINIMERA EFFEKTERNA AV DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN”

Idag finns flera alternativ när det kommer till att utvinna 
energi från förnybara energikällor som vind, vatten, sol, 
vågkraft, geotermisk energi och biogas.

HUR SER FRAMTIDEN UT?
Medan förnybara energikällor utgör en hög andel av vissa 
länders uppvärmning, transport och elförsörjning, förlitar 
sig andra till stor del på kol, olja och gas.

”TRADITIONELLA ENERGILÖSNINGAR HAR FOKUSERAT PÅ 
ELEKTRICITET, UPPVÄRMNING OCH TRANSPORT SEPARAT 
MED BEGRÄNSAD INTERAKTION DEM MELLAN”

Förnybar energi förknippas ofta med enbart elektricitet, 
men uppvärmning och transport är tillsammans betydligt 
mer energiintensiva än elsektorn.

Nästan all Norges förnybara energi (98 procent) kommer 
från vattenkraft, vindkraft utgör mindre än en procent.2 
Sverige ligger i framkant när det kommer till förnybar 
bränsleanvändning inom transportsektorn. 30 procent av 
den totala energianvändningen vid transporter kommer 
ifrån förnybara källor, då mestadels biobränslen. Sveriges 
mål – att minst 50 procent av den totala energianvänd-
ningen skulle komma från förnybara källor år 2020 var  
uppnått redan 2016.

De europeiska länderna är på rätt spår vad gäller målet för 
andelen energi som ska utgöras av förnybara energikällor 
år 2020 – men vad händer därefter? Många länder saknar 
fortfarande mål för år 2030, år 2050 eller framåt.
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FRAMGÅNGSRIKA ÅTAGANDEN
Teknologin, infrastrukturen och de ekonomiska bevisen 
som krävs för att stödja en bredare integration av förnybara 
energisystem finns redan.

Costa Rica har till exempel använt enbart förnybara energi-
källor under 300 dagar, och under ett helt år täckte förny-
bart nästan hundra procent av landets totala elbehov.

Costa Rica, Norge och Sverige delar en viktig förutsättning 
när det kommer till elsektorn. Alla tre har väldigt goda  
vattenresurser, vilket är idealiskt för att producera elektri-
citet via vattenkraftverk till en låg kostnad.

I Danmark och Skottland, två världsledare inom vindenergi 
per capita, stod förnybara energikällor för hälften av brutto-
elanvändningen år 2016.3, 4

”BEGRÄNSNINGARNA FÖR FÖRNYBAR ENERGI ÄR VARKEN 
TEKNISKA, EKONOMISKA ELLER REGULATORISKA – DE SÄTTS 
BARA AV OSS SJÄLVA”

Vissa länder har redan åtagit sig att övergå till 100 procent 
förnybar energi vad gäller elproduktion, men få har utfärdat 
något förslag eller slutmål för sin totala energianvändning. 

”FÖR ATT MÖTA FRAMTIDA KRAV BEHÖVER VI ANVÄNDA VÅR 
FÖRNYBARA ENERGI SMART OCH SKAPA MER INTERAKTION 
MELLAN SEKTORER OCH SYSTEM”

Länder skulle utan tvivel kunna producera motsvarigheten 
till all sin elanvändning genom vind- och solenergi, men 
elektriciteten skulle inte alltid kunna utnyttjas. Digitalise-
ring, energilagring och efterfrågestyrning är därför nycklar 
när vi går från ett system som idag saknar en helhetssyn 
vad gäller elektricitet, uppvärmning och transporter.

Det finns stora och omedelbara ekonomiska fördelar med 
att minska utsläppen av växthusgaser. Den absolut främsta 
är minskade luftföroreningar, en stor utmaning för många 
städer. Kostnaderna som följer om vi ignorerar klimatför-
ändringarna skulle betydligt överskrida kostnaderna för  
de investeringar som krävs för att motverka problematiken. 
Att skifta till förnybara energikällor skulle resultera i märk-
bara minskningar av de globala utsläppen.

Förnybar energi finns tillgänglig, i någon form, världen över 
– Vad håller oss tillbaka?

Läs mer om hindren och de framgångsrika strategierna  
för att integrera förnybar energi i Urban Insight rapporten  
The Limits to Renewable Energy.

3) Danish Energy Agency
4) The Scottish Government
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TOTAL ANDEL FÖRNYBAR ENERGI INKLUSIVE  
UTTALADE FRAMTIDA MÅL OCH ÅTAGANDEN

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara 
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan 
vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. 
Sweco är Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur med en omsättning på cirka 16,5 
miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. 

https://www.swecourbaninsight.com/urban-energy/the-limits-to-renewable-energy/?utm_medium=pdf&utm_source=extern&utm_campaign=summary-of-report-2-2019

