
Elektrifiering är ett av våra bästa verktyg för att motverka 
klimatförändringar. Genom att ersätta dagens fossila energi 
med el från förnybara källor kan vi minska utsläppen av 
växthusgaser avsevärt.

Det allra mesta talar för att elektricitet kommer att bli den 
ledande energibäraren i framtiden. El är nämligen den enda 
energibäraren som sekundsnabbt kan genereras och distri-
bueras till slutanvändaren i stora volymer och över stora 
avstånd med relativt liten förlust. Elektricitet är dessutom 
extremt flexibelt och kan omvandlas till andra energibärare, 
som vätgas, för lagring och senare användning.

“TÄNK DIG EN ELEKTRIFIERAD FRAMTID. INGET BULLER  
OCH INGA AVGASER. REN LUFT ATT ANDAS. SAMHÄLLETS 
SJUKVÅRDSKOSTNADER MINSKAR, SÅ ATT MAN KAN  
INVESTERA I ANNAT SOM HÖJER LIVSKVALITETEN FÖR 
MÄNNISKOR.”

Elektrifiering av transporter och industri är en viktig  
byggsten i arbetet med att uppnå 1,5-gradersmålet i  
Parisavtalet. 

Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av att fortsätta 
som tidigare eller tillåta en temperaturökning på 2 grader? 
Enligt Energy Transitions Commission kommer det att kosta 
mindre än 0,5 procent av världens BNP att minska koldioxid-
utsläppen till noll från de mest kolberoende sektorerna och 
cirka 1 procent om man tar med samtliga sektorer. Och 
forskningen visar att kostnaden för att inte vidta åtgärder 
mot klimatförändringen blir mycket högre. 

“ELEKTRIFIERINGEN MEDFÖR KOSTNADER – MEN KOSTNA-
DEN FÖR ATT INTE VIDTA ÅTGÄRDER ÄR MYCKET HÖGRE.”

Enligt en studie publicerad i den ansedda tidskriften  
Nature kan en minskning av temperaturökningen från 2 till 
1,5 grader ge besparingar på upp till 18 000 miljarder euro. 

KAN NORGE INSPIRERA RESTEN AV VÄRLDEN?
Idag står elektricitet för endast 22 procent av EU-ländernas 
energianvändning, så det finns en betydande potential för 
elektrifiering i många av dem. Dessa länder kan dra fördel 
av de tekniska landvinningar – och den stora kompetens – 
som den norska elektrifieringsprocessen ger upphov till och 
anpassa metoderna till sina egna unika förutsättningar.

Även om elektrifiering är det snabbast växande sättet att 
använda energi på, går elektrifieringen i världen relativt 
långsamt. Det handlar nu om att öka hastigheten för  
elektrifiering med förnyelsebar el för att hjälpa till att 
minska klimatförädringen.

Swecos experter har introducerat en ny indikator – ”E-day” 
är den dag på året då all elenergi som ett land, teoretiskt 
sett, kan producera under ett år har använts. Därefter måste 
energin komma från andra källor, så som kol, gas, olja och 
biobränsle.
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I Norge infaller E-day den 7 juli, vilket motsvarar en elektri-
fieringsgrad på cirka 52 procent, vilket kan jämföras med 
exempelvis Storbritannien, där E-day infaller redan den  
12 mars.

VAD INNEBÄR EN FULLT GENOMFÖRD  
ELEKTRIFIERING FÖR KONSUMENTERNA?
Slutkonsumenterna kommer att få se något högre priser  
på en rad varor och tjänster. Några exempel från transport-
sektorn:

Exempelkostnader för slutkonsument:
•  Flyg: Biljettpriserna på internationella flygningar med 

nollutsläpp kommer att öka med 10–20 procent, vilket 
motsvarar en ökning på mellan 35 och 70 euro för en 
sträcka på 6 500 km i ekonomiklass, det vill säga  
Stockholm–New York.

•  Båtfrakt: Mindre än 1 procents ökning för ett par jeans 
som kostar 54 euro = en ökning på 0,27 euro.

•  Lastbilsfrakt: Ingen förändring för slutkonsumenten. 

Redan idag är många beredda att betala mer för varor med 
högre kvalitet och mindre miljöpåverkan. 

När man jämför transportslagen är flyget värst med tjugo 
gånger större CO2-utsläpp per passagerare jämfört med tåg. 
Med hjälp av hybridlösningar kan kortare flygningar bli  
delvis elektrifierade redan under 2020-talet.

ELEKTRIFIERING I ETT STÖRRE SAMMANHANG
Förutom att elektrifiera sin energianvändning måste många 
länder fasa ut fossila bränslen och anpassa sina energisys-
tem till en större andel förnybara energikällor – i transpor-
ter, industrier och byggnader – för att minska koldioxidut-
släppen och sitt ekologiska fotavtryck. 

Återanvändning av energi och effektiva energisystem  
kommer att ha en avgörande betydelse. En mer elektrifierad 
framtid – med elektriska transportmedel samt vätgas-
produktion – kommer att öka belastningen på elnätet.

Elektrifiering är inte den enda lösningen på väg mot ett 
samhälle utan utsläpp. Elektrifiering är en av flera lösningar 
som överbryggar klyftan mellan dagens och morgondagens 
samhälle. 

Rapporten diskuterar vilka åtgärder som krävs för att uppnå 
en fullständig elektrifiering och hur man kan elektrifiera 
transporter, byggnader och industri.

Läs mer i Urban Insight-rapporten Race to Electrification – 
Norway in Pole Position. 

E-DAY – DAGEN DÅ ÅRETS EL TAR SLUT
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DEC Danmark: 8 mars

UK: 12 mars 

Belgien: 12 mars

Finland: 10 april

Sverige: 2 maj

Island: 14 juni

Norge: 7 juli

Tyskland: 16 mars

EU: 19 mars

Ill: E-day i olika länder, baserat på energiförbrukningen år 2016.  
Källa: Eurostat.

Ill: Enligt aktuella beräkningar av CO2-utsläpp per passagerarkilometer för 
olika transportslag. Siffrorna bygger på ett antagande om genomsnittligt 
antal passagerare per fordon. Källa: Europeiska miljöbyrån.
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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/race-to-electrification--norway-in-pole-position/?utm_medium=pdf&utm_source=extern&utm_campaign=summary-of-report-4-2019

