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SAMMANFATTNING 
 
 
Det övergripande syftet med denna rapport är att utvärdera Energimyndighetens modeller och 
övergripande angreppssätt för att göra prognoser/scenarier av energisystemets utveckling på 
lång sikt, samt hur detta arbete kan utvecklas med avseende på metodval samt effektivisering 
av arbetsinsatser. Rapporten bidrar med: (a) en sammanställning av den vetenskapliga 
litteraturen om långsiktiga energiprognoser och scenarier, samt av de viktigaste lärdomarna 
för myndighetens analyser av energisystemets långsiktiga utveckling; (b) en diskussion om 
fördelar och nackdelar med olika typer av modeller över energisystemet och dess interaktion 
med den övriga ekonomin; (c) en översikt av hur prognosarbetet på myndighetsnivå är upp-
lagt i ett urval av andra västländer, och vilka lärdomar som finns att dra för svenska ändamål; 
samt (d) en kritisk granskning av det angreppssätt som idag används av Energimyndigheten 
följt av en diskussion om alternativa modeller samt dessas fördelar och nackdelar.  

I rapporten presenteras ett antal möjliga förändringar av det existerande arbetet med ana-
lyser av energisystemets långsiktiga utveckling. Den nuvarande strukturen har många fördelar 
och bygger bl.a. på en logisk helhetsstruktur, en makroekonomisk bedömning utifrån antagan-
den om t.ex. internationella bränslepriser, och sedan en analys av dess återkopplingar på 
användningen och tillförseln av energi. Denna typ av interaktion är något som vissa andra 
länders metodik saknar. Några viktiga förändringar som lyfts fram i rapporten är dock att 
dokumentationen av den ansats som används samt många av de ingående modellerna bör 
förbättras, och arbetet bör ha ännu starkare fokus på framtagandet av ett antal möjliga – och 
tydligt åtskilda – scenarier snarare än på den försiktiga variation i modellförutsättningarna 
som den rådande ansatsen bygger på. Transparens, enkelhet och överblick är viktiga ledord i 
utvecklandet av myndighetens metodik på detta område, och i rapporten ägnas mycket 
utrymme åt att diskutera hur analysen av energisystemets användarssida kan förbättras och 
effektiviseras. Inte minst diskuteras ett antal alternativa modeller och angreppssätt för indu-
strisektorn, transportsektorn samt analysen av konsumtionen av hushålls- och driftel.  

Rapporten bidrar också med ett antal detaljkommentarer på det existerande angreppsättet 
och de tolkningar som görs av resultaten, samt med en pedagogisk diskussion om det sätt som 
Energimyndigheten idag presenterar sina resultat. Avslutningsvis görs en presentation av och 
diskussion kring två möjliga övergripande vägval för den fortsatta utvecklingen av Energi-
myndighetens arbete med långsiktiga scenarier. Den första bygger till stora delar på den 
analys och de förändringsförslag som presenterats tidigare i rapporten i anslutning till den nu-
varande ansatsen, medan det andra vägvalet innebär en än mer integrerad ansats som möjligen 
kan vara intressant på sikt, inte minst om arbetet med scenarier ska utökas till att sträcka sig 
över 40-50 år.  

Det bör avslutningsvis noteras att det kommer alltid att fnnas ett behov av olika typer av 
modeller utöver de som lyfts fram i rapporten (t.ex. för styrmedelsanalys). I en analys av 
energisystemets långsiktiga utveckling går det inte att på ett fullt ut adekvat sätt fånga upp alla 
viktiga faktorer som påverkar t.ex. enskilda sektorer. Det är därför viktigt att även de 
långsiktiga bedömningarna kompletteras med fördjupande studier. En idé som förs fram är att 
vid tillfället för respektive långsiktsstudie också introducera ett tema för fördjupning där t.ex. 
Energimyndighetens övergripande bedömning kompletteras av en mer detaljerad analys av 
t.ex. industrins elberoende eller transportsektorns bränsleanvändning.  
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Kapitel 1 

INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 

Energimyndigheten gör kontinuerligt långsiktiga prognoser över energisystemets utveckling, 
bl.a. för att underlätta bedömningar av hur utsläppen av växthusgaser kan utvecklas i ett base-
line scenario samt som underlag för andra utredningar och forskningsrapporter. Inte minst har 
myndigheten i uppdrag att enligt förordning om klimatrapportering (SFS 2005:626) genom-
föra prognoser för energisektorn enligt Europarlamentets och rådets beslut nr. 280/2004/EG 
om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom EU. Energimyndigheten 
har dessutom tillsammans med Naturvårdsverket visat ett ökat intresse för hur arbetet med 
scenarioteknik ska kunna utvecklas gällande utsläppen på 20-50 års sikt.  

Mot bakgrund av detta har Energimyndigheten identifierat ett behov av att se över den 
egna verksamheten gällande framförallt långsiktsprognoserna. Detta förstärks bl.a. av att 
myndighetens interna utvärderingar av den egna prognosmetodiken (se t.ex. Energimyndig-
heten, 2003a, 2003b) pekat på att det nuvarande tillvägagångssättet är mycket arbetsintensivt 
och delvis brister i dokumentationen. Det finns också ett behov av att öka kompetensen om 
fördelarna och nackdelarna med olika modellansatser, samt att undersöka effekterna av olika 
styrmedel på samhällsekonomin i stort. Energimyndighetens bedömning är dessutom att 
arbetet med prognoser och scenarier kommer att intensifieras i framtiden, inte minst med mer 
fokus på utvärderingar av olika typer av scenarier samt styrmedelsanalys. Det är därför 
meningsfullt att som ett första steg utvärdera den nuvarande prognosmetodiken samt peka på 
möjliga alternativa modeller och arbetssätt.   
 

1.2 Rapportens syfte 

Det övergripande syftet med denna rapport är att utvärdera Energimyndighetens modeller och 
övergripande angreppssätt för att göra prognoser av energisystemets utveckling på lång sikt 
(10-25 år), samt diskutera hur dessa kan utvecklas med avseende på metodval samt effektivi-
sering av arbetsinsatser. För att uppfylla detta syfte bidrar rapporten inte minst med:  

• en sammanställning av den vetenskapliga litteraturen om långsiktiga energiprognoser 
och scenarier, samt de viktigaste lärdomarna från tidigare forskning för framtida 
analyser av energisystemets långsiktiga utveckling;  

• en diskussion om fördelar och nackdelar med olika modeller över energisystemet och 
dess interaktion med den övriga ekonomin;  

• en översikt av hur prognosarbetet på myndighetsnivå är upplagt i ett urval av andra 
västländer, samt en diskussion av om – och i så fall hur – dessa ansatser kan utgöra en 
eventuell inspiration för det svenska metodutvecklingsarbetet. 

• en kritisk granskning av det angreppssätt som idag används av Energimyndigheten – 
inklusive den pedagogiska framställningen i myndighetens rapporter – samt en analys 
av möjliga alternativa angreppssätt och modeller, samt dess fördelar och nackdelar.  
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Med utgångspunkt i dessa punkter kommer rapporten också att kunna peka på möjliga metod-
utvecklingsinsatser, som kan förbättra och förenkla Energimyndighetens arbete med lång-
siktsprognoser.  
 

1.3 Genomförande 

Arbetet med rapporten inleddes med en detaljerad genomgång av Energimyndighetens metod 
för prognoser; denna baserades på en granskning av dokumentation (se t.ex. Energimyndig-
heten, 2006, 2009), och arbetsfiler kompletterat med intervjuer med de personer som var di-
rekt involverade i prognosarbetet under 2008.1 Med denna genomgång som utgångspunkt har 
sedan den vetenskapliga litteraturen om energiprognoser och modeller över energisystemets 
och dess interaktion med samhällsekonomin granskats. De viktigaste lärdomarna från littera-
turen sammanfattas, och dessa ligger till grund för en analys av hur den nuvarande prognos-
metodiken skulle kunna förändras.  

Det nuvarande arbetssättet samt möjliga framtida utvecklingar av detta har diskuterats 
med representanter för Energimyndigheten och Naturvårdsverket vid en hearing i april 2009, 
samt via personliga intervjuer och e-post kommunikation med de institut och företag som 
levererar modellresultat till myndighetens prognosarbete. Dessa inkluderar Profu, Konjunk-
turinstitutets miljöekonomiska enhet, samt EME Analys.  

Det bör framhållas redan här att det sätt på vilket Energimyndigheten eventuellt vill för-
ändra sitt arbete med analyser av den långsiktiga utvecklingen av energisystemet – samt de 
metoder som kopplas därtill – beror i allra högsta grad på vilka syften som ska uppnås. Det 
nuvarande arbetet med långsiktsprognoserna är mycket ambitiöst och seriöst, inte minst efter-
som det kombinerar användandet av olika modeller, expertomdömen, samt sunt förnuft. De 
förhållandevis detaljerade krav som ställs på prognosarbetet, inte minst inom ramen för kli-
matrapporteringen, innebär nästan med nödvändighet att arbetet blir tidskrävande.2 Det finns 
bitar i detta arbete som kan förbättras och förenklas, men i huvudsak ska det betraktas som 
gediget t.ex. i jämförelse med motsvarande ansatser i andra länder.  

Ett viktigt budskap i denna rapport är att det finns goda skäl för myndigheten att fundera 
över syftet med prognosarbetet; inte minst att lägga större fokus på scenarioanalys och väsent-
ligt öka transparensen i användningen av modeller och inputantaganden (se vidare kapitel 2). 
En central insikt är också att den metod som används bör väljas utefter vilken frågeställning 
som ska analyseras; detta innebär att det är långt ifrån säkert att samma angreppssätt ska an-
vändas både för utformandet av långsiktiga (baseline) scenarier samt för konsekvensanalys av 
olika styrmedel. Vissa av de specifika rapporteringskrav som Energimyndigheten ska uppfylla 
(t.ex. prognoser för sjöfart) kan dessutom i vissa fall göras separat utanför det övergripande 
prognosarbetet beroende på t.ex. den begränsade detaljeringsnivån som finns i de modeller 
som används. Rapporten illustrerar en rad möjliga vägval för det fortsatta arbetet med lång-
siktiga analyser av energisystemet, men de inbegriper alla större fokus på långsiktig scenario-
analys samt ett angreppsätt där vissa delar av arbetet kan utföras separat.  

                                                 
1 Det bör noteras att de processbeskrivningar som publcierats tidigare (se t.ex. Energimyndigheten, 2006) 
stämmer inte fullt ut överens med hur arbetet har bedrivits i praktiken, inklusive vilka modeller som legat till 
grund för bedömningarna. Den mest uppdaterade och rättvisande beskrivningen återfinns i Bilaga A till den 
senaste långsiktsprognosen (Energimyndigheten, 2009).  
2 Craig m.fl. (2002) noterar bl.a. att: ”Forecasts that disaggregate to high levels of detail are necessarily complex 
and data intensive. This type of forecast can only be carried out with large staff and substantial budgets,” (s. 88).  
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1.4 Avgränsningar och definitioner 

Rapporten fokuserar på Energimyndighetens arbete med långsiktsprognoser, dvs. prognoser 
med en tidshorisont på 10-25 år, och kanske t.o.m. ännu längre fram i tiden givet det uttalade 
behovet av att på sikt utforma scenarier för utsläppen av växthusgaser på 50 års sikt (se ovan). 
Detta innebär med andra ord att vi ägnar mycket litet uppmärksamhet åt arbetet med kortsikts-
prognoserna, dvs. de som sträcker sig 2-3 år framåt i tiden (se t.ex. Energimyndigheten, 
2008). I förekommande fall kommer vi dock att kort diskutera några viktiga skillnader mellan 
kort- och långsiktig analys, inte minst då det gäller val av analysmodell (se bl.a. kapitel 3).  

Ett genomgående drag i många studier av energisystemets långsiktiga utveckling är att 
författarna talar om såväl prognoser (projections) samt scenarier (scenarios).3 Ibland ser man 
även begreppen prediktion eller projektion (prediction, projection, forecast). Vi kommer ge-
nomgående i rapporten att återkomma till dessa distinktioner, inte minst den mellan prognos 
och scenario (se i första hand avsnitt 2.2), men det är redan nu värdefullt att kommentera de 
viktigaste skillnaderna. Parson m.fl. (2006) framhåller bl.a.:  

”Although different authors’ usage is not consistent, ’prediction’ and ‘forecast’ usually 
denote statements for which the highest confidence is claimed. ‘Projection’ denotes a less 
confident statement, which may have some specified confidence level and may be explicit-
ly contingent on specified assumptions about other future conditions. Calling a future 
statement a ‘scenario’ usually implies still less confidence and more associated contingent-
cies.”4 

En viktig skillnad mellan scenario och prognos är med andra ord att ett scenario beskriver en 
möjlig utveckling (givet vissa antaganden) medan det huvudsakliga syftet med en prognos är 
att ”träffa rätt”. Även i uttalade prognosstudier används ibland begreppet scenario (se t.ex. 
Energimyndigheten, 2009), men i många sådana fall fungerar ”scenarierna” snarast som inter-
vall inom vilket det troliga utfallet antas ligga.  

I stora delar av rapporten, t.ex. i genomgången av den vetenskapliga litteraturen på om-
rådet, kommer vi att använda prognoser och scenarier som mer eller mindre utbytbara be-
grepp eftersom det är så de ofta används i många studier (se t.ex. kapitel 4). I diskussionen om 
det framtida arbetet med Energimyndighetens analyser av energisystemets utveckling på lång 
sikt lyfter vi dock tydligare fram skillnaderna mellan dessa begrepp och – i grunden – 
angreppssätt.  
 

1.5 Disposition 

Rapporten är fortsatt upplagd på följande sätt. I kapitel 2 redogör vi för delar av den veten-
skapliga litteraturen om långsiktiga energiprognoser och scenarier, med fokus på studier som 
på ett systematiskt sätt granskat tidigare prognosresultat. De viktigaste lärdomarna för fram-
tida scenariestudier sammanfattas och diskuteras. Kapitel 3 innehåller en genomgång av olika 
typer av modeller och dessas övergripande företräden och begränsningar. Exempel på de olika 

                                                 
3 I Energimyndigheten (2009), den senaste långsiktsprognosen, används även begreppet prognoscenarier.  
4 Ordet prognos kommer från latin och betyder ”se framåt”, och utgör ett realistiskt uttalande om framtiden. 
Prognosmodeller är således generellt att likställa med deterministiska system vilka per definition med god 
noggrannhet ska kunna förutsäga den modellerade framtiden (Uno, 2002). Determinism hänger samman med 
kausalitet, dvs. om varje verkan har en orsak (som ligger före i tiden) så är varje kommande händelse förutsebar 
(om man känner till dess orsaker).  
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angreppssätten ges, bl.a. utifrån de modeller som används i det svenska prognosarbetet (t.ex. 
EMEC, MARKAL-Nordic etc.) samt för analyser på europeisk nivå av t.ex. Unionens klimat-
politik (t.ex. PRIMES, TIMES etc.). Kapitel 4 presenterar de modellansatser som används för 
långsiktiga energiprognoser i Belgien, Danmark, Irland, Nederländerna, Storbritannien samt 
USA, och redovisar några av de lärdomar som finns att dra från dessa länders erfarenheter. I 
kapitel 5 beskriver vi den nuvarande svenska metodiken för långsiktsprognoser, medan 
kapitel 6 innehåller en kritisk analys av denna. Vi reflekterar både över scenarioutformning, 
modellval, och presentationsmässiga aspekter. Kapitel 7 presenterar, med utgångspunkt i ana-
lysen i kapitel 6, två möjliga vägval för den fortsatta utvecklingen av Energimyndighetens 
långsiktiga scenarier för energisystemet, och belyser några viktiga konsekvenser och utma-
ningar i respektive fall.   
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Kapitel 2 

LÅNGSIKTIGA ENERGISCENARIER: HISTORISKA 
ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR FRÅN LITTERATUREN 

 
 
2.1 Introduktion 

Det finns idag en rik flora av långsiktiga prognos- och scenariostudier på energiområdet, och 
det är därför meningsfullt att sammanfatta de viktigaste erfarenheterna från dessa studier. I 
detta kapitel försöker vi peka på några viktiga erfarenheter samt även sammanfatta de vik-
tigaste lärdomarna om forskningen kring långsiktiga energiscenarier. I avsnitt 2.2 diskuterar 
vi översiktligt scenariostudiernas användningsområden och introducerar en kategorisering 
mellan tre huvudsakliga syften. Avsnitt 2.3 analyserar några av de viktigaste erfarenheterna 
från tidigare prognoser över den långsiktiga utvecklingen av energisystemet, medan avsnitt 
2.4 listar några centrala lärdomar från litteraturen för framtida scenariostudier.  
 

2.2 Prognoser och scenarier: användningsområden och angreppssätt 

Historiskt sett har långsiktsprognoser över energisystemet använts för en rad olika syften. I 
vissa sammanhang har de utgjort medel för att marknadsföra politiska idéer och visioner, 
såsom att propagera för introduktionen av en viss teknologi (t.ex. kärnkraft).5 Några mindre 
kontroversiella användningsområden för energiprognoser inkluderar bl.a. att prognoserna kan 
utgöra ett viktigt underlag för att förstå de möjliga konsekvenserna av olika offentliga och 
privata beslut samt utforma strategier för att möta framtida utmaningar (Craig m.fl., 2002). 
Prognoserna samt de modeller de bygger på kan också vara hjälpmedel för utbildning och 
diskussion kring energifrågor. De bidrar med en ökad förståelse för energisystemets dynamik 
samt för drivkrafterna bakom energisystemets framtida omvandling.   

Figur 2.1 illustrerar tre viktiga användningsområden för studier om energisystemets 
framtid. Den första ansatsen, prediktiva studier, handlar om att kartlägga den mest sannolika 
framtiden givet vad vi idag vet om rådande trender och politiska styrmedel. Explorativa sce-
narier handlar i stället om att beskriva ett antal möjliga framtider. Den viktigaste skillnaden 
mellan regelrätta prognoser och scenarier kan beskrivas på följande vis:  

”The distinction between forecasts and scenarios is that the latter do not attempt to predict 
the future, but rather to envision what type of futures are possible. […] Scenarios…take 
into account the uncertainties in the driving forces of energy consumption by outlining 
different possible futures, each resulting from different outcomes for important technical 
parameters, economic and social factors, and political and policy actions. As pictures of 
what the future might look like if different developments come to pass, rather than 
projections or forecasts, scenarios can be a useful planning tool to guide the actions of 
individuals and organizations to meet a variety of contingencies.” (Silberglitt et al., 2003, 
s. 297-298).  

                                                 
5 Ett välkänt exempel är Richard Nixons s.k. ”Project Independence”, som lanserades 1973 (dvs. vid tiden för 
den första oljekrisen) och syftade till att minska USA:s import av olja till noll år 1980. Denna vision understöttes 
av en ”prognos”, som visade hur detta skulle åstadkommas med en mix av energisparande åtgärder samt en 
utökad inhemsk produktion av fossila bränslen (Craig m.fl., 2002).  
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Medan prognoser således, som diskuterades redan i avsnitt 1.4, ”endast” handlar om att pre-
sentera det mest sannolika utfallet i framtiden, innebär användningen av scenarier ett sätt att 
förbereda sig inför flera möjliga (men troligtvis olika sannolika) framtider. Den tredje an-
satsen kallas ofta för backcasting scenarier och bygger på en normativ (önskvärd) vision av 
framtiden; de syftar sedan till att arbeta fram hur energisystemet bör utvecklas/styras för att nå 
dit.  
 

 
Figur 2.1: Angreppssätt för att analysera energisystemets långsiktiga utveckling 

Källa: Nielsen och Karlsson (2007).  

 

Många studier bygger i någon mån på en mix av dessa tre arketyper av framtidsstudier. Detta 
gäller även Energimyndighetens ansats som i huvudsak bygger på ett prediktivt angreppssätt 
med visst inslag av scenarioanalys. Ett viktigt budskap i denna rapport är att myndighetens 
arbete med långsiktsanalyser bör vridas mer mot renodlade scenariostudier. Denna slutsats 
baseras bl.a. på de erfarenheter som finns att dra utifrån tidigare långsiktsprognoser av 
energisystemet, vilka vi nu ska rikta uppmärksamheten mot.  
 

2.3 Historiska erfarenheter av långsiktiga energiprognoser 

Såsom påpekats ovan är en viktig roll för långsiktiga energiprognoser att bidra med insikt om 
de underliggande drivkrafterna bakom energisystemets utveckling. En tillbakablick på tidi-
gare långsiktsprognoser kan därför spela en viktig roll för att förbättra framtida analyser och 
modellverktyg (Koomey m.fl., 2003). I detta avsnitt sammanfattar vi översiktligt några av de 
vitigaste erfarenheterna från tidigare prognosstudier.  
 
2.3.1 En tillbakablick på tidigare energiprognoser 

Prognoser över det framtida energisystemet har blivit allt vanligare under de senaste femtio 
åren; inte minst i samband med oljekriserna under 1970-talet ökade behovet av att bilda sig en 
uppfattning om en framtid som nu tedde sig mycket mer osäker än tidigare. 1960-talet känne-
tecknades av en hög ekonomisk tillväxt, stabila energipriser och en förhållandevis förutsägbar 
framtid. Under denna tidsperiod användes energiprognoser frekvent – och med viss mått av 
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framgång – av myndigheter och företag i syfte att möta en ökande efterfrågan med en väl 
balanserad tillförsel av energi (se t.ex. Kraus, 1987). De studier som försökt analysera den 
långsiktiga utvecklingen av energisystemet har dock generellt sett hamnat rejält fel i sina 
prediktioner, både gällande nivån samt innehållet i den framtida energikonsumtionen. Smil 
(2000) sammanställer ett antal prognoser av den primära energikonsumtionen i USA; dessa är 
genomförda under perioden 1960-1980 och avser alla prognosåret 2000. Figur 2.2 visar de 
aktuella projektionerna samt den faktiska konsumtionsnivån 2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.2: Prognoser av primärenergikonsumtionen i USA år 2000 

 
 

 
Figur 2.2: Prognoser över primärenergikonsumtionen i USA år 2000 

Källa: Smil (2000).  
 
 

Figur 2.2 visar tecken på en systematisk överskattning av energikonsumtionen i USA (se 
också Craig m.fl., 2002). Det finns flera orsaker till detta utfall men en viktig förklaring är att 
de flesta studier utgick från att det nära sambandet mellan ekonomisk tillväxt och energi-
konsumtion som kunde observeras historiskt skulle fortgå under överskådlig framtid. Så sent 
som under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet fanns en utbredd uppfattning att det 
moderna samhället inte kunde reducera sin energianvändning utan att samtidigt reducera 
bruttonationalprodukten (BNP) (Koomey, 2002; Koomey m.fl., 2003). En inflytelserik ame-
rikansk bank meddelade t.ex. i sin energirapport från 1976 att:  

”there is no documented evidence that indicates the long-lasting, consistent relationship 
between energy use and GDP will change in the future. There is no sound, proven basis for 
believing a billion dollars of GDP can be generated with less energy in the future,” (citatet 
återgivet i Stobough m.fl., 1979).  

I praktiken var det dock just det som hände. Det finns exempel på studier som prickat för-
hållandevis rätt då det gäller den aggregerade energikonsumtionen (t.ex. Lovins, 1977; Smil, 
1976), men ofta har dessa haft helt fel då det gäller bränslemix, energieffektivisering etc. 
Lovins (1979) överskattar t.ex. med råge introduktionen av förnybara energikällor i USA, och 
underskattar kärnkraftens, oljans och gasens roll i energisystemet. Enligt Lovins skulle olja 
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och naturgas stå för endast ca 26 procent av den totala energikonsumtionen år 2000 medan 
den faktiska andelen samma år var 63 procent. Smil (1976) studerade Kinas energisektor 
under mitten av 1970-talet och gjorde prognoser som sträckte sig 15-20 år i in framtiden. 
Smils projektioner över den totala energikonsumtionen ligger inte mer än 5-10 procent från 
det faktiska utfallet, men han har trots det totalt missbedömt Kinas modernisering under 
perioden. Från Maos död 1976 och tjugo år framåt växte Kinas ekonomi dubbelt så mycket 
som Smil förutspådde men landets energiintensitet reducerades till hälften. Smils prognos av 
energikonsumtionen blev med andra ord rimlig endast på grund av ett ”dubbelfel”.  

Överlag har det funnits en tendens under de senaste decennierna att överskatta introduk-
tionen av nya energikällor (t.ex. kärnkraft, förnybar energi etc.). McVeigh m.fl. (2000) noterar 
bl.a. gällande förnybara energikällor att tidigare prognoser ofta underskattat de kostnadsredu-
ceringar som skett i dessa teknologier men marknadsintroduktionen har trots detta blivit lägre 
än den prognostiserade. Några viktiga skäl till detta är att även kostnaderna för de traditionella 
energikällorna fallit samt att de nya teknologierna möter väsentliga institutionella hinder i 
samband med utbyggnaden (t.ex. ineffektiva tillståndsprocesser). Det har också funnits en 
tendens att underskatta de framtida tillgångarna på fossila bränslen (och därmed också över-
skatta priserna på dessa) (Nielsen och Karlsson, 2007).  
 
2.3.2 Erfarenheter från tidigare utvärderingar av långsiktiga energiprognoser 

I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste slutsatserna från en rad olika studier som på ett mer 
systematisk sätt försökt utvärdera långsiktsprognosers ändamålsenlighet på energiområdet. 
Vår ambition är här inte i detalj diskutera prognosfelens orsak och verkan utan snarare att pre-
sentera dessa utvärderingars slutsatser och deras prognosmetodologiska implikationer. Vi 
uppmärksammar framförallt två viktiga övergripande slutsatser, och behandlar i första hand 
prognoser som sträcker sig minst 10 år fram i tiden.  
 
Slutsats ett: träffsäkerheten minskar då tidshorisonten ökar 

I Linderoth (2002) analyseras utfallet av prognoser över energisystemets utveckling för olika 
OECD-länder. Prognoserna, vilka publiceras i IEA:s Energy Policy of IEA Countries,6 lämnas 
in till IEA från respektive medlemsland. Således görs prognoserna inte av IEA utan dessa är i 
stället något som medlemsländerna ansvarar för. Linderoth (2002) jämför faktiskt utfall med 
prognostiserat och det procentuella prognosfelet beräknas enligt följande:  
 
 

                                                 (1) 
 
 

 
där  står för utförandeår (det år prognosen görs) och  för prognosår (det år som ska 
prognostiseras). Med  avses således en prognos utförd år avseende energianvändning 
år  medan  avser faktiskt energianvändning år . Figur 2.3 illustrerar skillnaden mellan 
faktisk och prognostiserad total primär energitillförsel redovisat som ett oviktat genomsnittligt 
(nationellt) prognosfel, . Felen betecknas, i fallet med energitillförsel, som . 

                                                 
6 Publikationen är i huvudsak en utvärdering av den nationella energipolitiken i respektive medlemsland. Den 
innehåller bl.a. rekommendationer för policyförbättringar givet målet om en hållbar energisystemutveckling.  



 

 14 

Således avser exempelvis  genomsnittligt prognosfel vid 1978 års prognos över 
energitillförseln år 1990.  

 

                                      
Figur 2.3: Genomsnittligt prognosfel: total tillförsel  

Källa: Linderoth (2002). 
 
 
Figur 2.3 visar att den nationella energitillförseln år 1990 i snitt var 40 procent lägre än vad 
som prognostiserades drygt 10 år tidigare.7 Kurvan  belyser en viktig skillnad mellan 
kort- och långsiktsprognoser, nämligen att när  går mot  minskar prognosfelens storlek. 
Med andra ord, när prognoshorisonten sjunker ökar prognosens träffsäkerhet betydligt.  

EIA (Energy Information Administration) utger årligen, i publikationen AEO (Annual 
Energy Outlook), prognoser över den framtida utvecklingen av USA:s energisystem. Sedan år 
1996 utvärderas dessa prognoser av EIA, och dessa utvärderingar publiceras i en årligt 
utkommande rapport, Annual Energy Outlook Forecast Evaluation.8 Varje år utvidgas 
utvärderingsperioden till att omfatta föregående års prognoser såväl som innestående års. 
Exempelvis redovisar Annual Energy Outlook Forecast Evaluation 2004 träffsäkerheten för 
samtliga prognoser, dvs. de som publicerades redan år 1982 (AEO82) till och med de som 
publicerats i AEO04. De olika prognoserna överlappar dessutom varandra. I AEO85 görs t.ex. 
prognoser för åren 1985 fram till och med 1995.9 Nästkommande års prognos, AEO86, 
innefattar prognosåren 1986-2000. Således gör både AEO85 och AEO86 prognoser för delvis 
samma år. Därmed erhålls en kurva över prognosfelets utveckling i takt med att prognoshori-
sonten minskar ( t  går mot n ). Detta är samma principiella utvärderingsmetod som används 
ovan av Linderoth (2002).  

Figur 2.4 redovisar AEO:s felberäkningar av total energianvändning för år 1995 
respektive år 2000. Prognoser för år 1995 görs i AEO83-95. Motsvarande för år 2000 görs i 
AEO86-AEO00. Precis som i Linderoth (2002) definieras prognosfelet såsom den procen-
tuella skillnaden mellan prognostiserat och faktiskt värde (se ekvation 1) och betecknas, i 

                                                 
7 Figur 2.3 visar bl.a. att år 1978 prognostiserades 1990 års energitillförsel bli närmare 40 procent högre än vad 
som faktiskt blev utfallet (error ≈ 0.40). På motsvarande sätt överskattade 1984 års prognos tillförseln för år 
1990 med cirka 5 procent (error ≈ 0.05). Prognosfelet var således avsevärt lägre när prognoshorisonten var 
kortare.  
8 Se även den senaste utvärderingen Annual Energy Outlook Retrospective Review: Evaluation of Projections in 
Past Editions (1982-2008) (www.iea.doe.gov). 
9 Eftersom AEO85 görs år 1984 innefattar även denna en prognos för år 1985.   
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fallet med energikonsumtion,  och .10 Figur 2.4 belyser de kvantitativa 
felberäkningarnas storlek som en funktion av valt tidsintervall.11 Resultatet belyser återigen 
slutsatsen att de långsiktiga prognoserna, dvs. de med tidshorisonter som överstiger 10 år, är 
behäftade med väsentliga prognosfel.   
 
  

 
Figur 2.4: Procentuellt prognosfel, total energikonsumtion år 1995 och år 2000 

Källa: EIA (2004) 
 
 
Winebrake och Sakva (2006) samt Niell och Desai (2005) finner dessutom att prognosernas 
träffsäkerhet inte tycks bli bättre trots att erfarenheten ökat under de årtionden som gått sedan 
det inledande arbetet med prognoserna startade. Ascher (1978) var optimistisk avseende 
möjligheterna att förbättra de kortsiktiga energiprognosernas träffsäkerhet men betydligt mer 
pessimistisk angående motsvarande möjligheter för långsiktsprognoserna. Ascher menade att 
oavsett revidering och utveckling av prognostekniker innebär en långsiktig prognoshorisont 
per definition en hög sannolikhet för låg träffsäkerhet. Orsaken till detta är att samhället på 
lång sikt ovillkorligen påverkas av olika former av trendbrott.   

Dessa trendbrott, såsom oljekrisen år 1973 samt klimatfrågans entre på den politiska 
dagordningen under 1990-talet, är omöjliga att förutse men påverkar den framtida 
utvecklingen av samhället. Eftersom prognoser baseras på rådande lagar och regler innebär 
förändringar i dessa att energiutbud, efterfrågan och priser kan förändras. Träffsäkerheten hos 
en policyneutral långsiktig prognos blir vid sådana händelser sämre. År 2000 upphävdes 
exempelvis den s.k. Powerplant and Industrial Fuel Act i USA. Lagen instiftades år 1978 i 
syfte att begränsa användningen av naturgas i inte minst elproduktionen. Resultatet av 
upphävningen blev en markant ökad naturgasanvändning, och de prognoser som slutfördes 
före denna policyförändring underskattade 2000 års naturgaskonsumtion (Figur 2.5).12 
 

                                                 
10 År 1988 är exkluderad från analysen på grund av ett namnbyte av publikationerna vilket innebär att det inte 
finns någon rapport med titeln AEO88 (EIA, 2004).  
11 Figur 2.4 visar bl.a. att år 1983 (AEO83) prognostiserades energikonsumtionen år 1995 bli cirka 2 procent 
lägre än vad som faktiskt blev utfallet (error ≈ -0.02). Jämförelsevis överenstämde år 1993 års prognos över 1995 
års konsumtion i stort sett helt och hållet med de faktiskt utfallet (error ≈ 0.00).  
12 År 1986 prognostiserades naturgaskonsumtionen år 2000 bli betydligt lägre än faktiskt utfall (error ≈ -0.25). 
År 1996 hade detta prognosfel för år 2000 reducerats till cirka 5 procent (error ≈ -0.05).  
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Figur 2.5: Procentuellt prognosfel: naturgaskonsumtion respektive energikonsumtion 

Källa: IEA (2004). 
  
 
Policyförändringar har ofta en väsentlig effekt på det långsiktiga beteendet, varvid sådana 
förändringar i större utsträckning orsakar felberäkningar på lång sikt. Ekonomiska överrask-
ningar och kriser slår mer på kort sikt, och borde därför påverka prognosfelen för kortsikts-
prognoserna i större utsträckning (Fischer m.fl., 2008). Således bör därför inte konjunktur-
cykliska variationer beaktas i prognoser vilka försöker fånga långsiktiga trender. Emellertid 
kan gränsdragningen mellan en kortsiktig ekonomisk händelse och ett långsiktigt trendbrott 
vara svår att avgöra. Oljeprischocker, såsom den andra oljekrisen i slutet av 1970-talet, 
verkade fortfarande under sent 1980-tal och fick ett stort genomslag på energianvänd-ningen, 
något som inte kunde förutses vid 1978 års prognos. Prisökningen fick ett större genomslag 
på lång sikt eftersom pris- och inkomstelasticiteter generellt sett är högre på lång sikt än på 
kort sikt då det tar tid för aktörerna att ändra sina beteenden till de nya förutsättningarna. 

 Det är intressant att notera att flertalet utvärderingar (EIA, 2004, 2008; Fischer m.fl., 
2008) drar slutsatsen att felberäkningar av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen påverkar 
energiprognoserna i samma riktning. En överskattning av ekonomisk tillväxt genererar 
således en felberäkning av energianvändningen av liknande magnitud och riktning. Detta 
samband är dock, såsom, påpekats ovan, långtifrån tydligt. Medan 1990 års långsiktsprognos 
för år 2005 överskattade energikonsumtionen i USA med några få procent, underskattades 
tillväxten i real BNP kraftigt (se Figur 2.6).13 Det finns således en tydlig positivt korrelation 
mellan ekonomisk tillväxt och energikonsumtion men det är snarare styrkan i detta samband 
som ibland är svår att bedöma.  

 Inte heller Linderoth (2002) finner ett starkt samband mellan långsiktig BNP-utveckling 
och energikonsumtion för OECD-länderna. Genom att byta ut prognostiserade BNP med 
faktiskt BNP (som numera är känt) i energiprognosen, , elimineras de prognosfel som 
uppkommit på grund av en felaktigt skattad ekonomisk tillväxt. Figur 2.7, vilken är en 
utbyggnad av Figur 2.3, illustrerar resultatet av denna manöver.  

                                                 
13 Här frångår AEO det angreppssätt som ges av ekvation 1. Det kan t.ex. noteras att år 1995 var faktisk tillväxt i 
BNP 2.5 procent medan den skattade tillväxten var 2.2 procent. EIA (2008) hävdar då att felberäkningen är 0.3 
procent och därmed ganska liten. Felet måste dock, precis som för alla andra variabler, ställas i relation till det 
faktiska utfallet. Prognostiserad tillväxt är 12 procent lägre ((0.022-0.025)/0.025 = -0.12) än vad som faktiskt 
blev fallet. Prognosfelet är således 12 procent.  
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Figur 2.6: Prognosfel: total energikonsumtion (EKON) och real tillväxt i BNP (EBNP) 

Källa: EIA (2008).  
 
 

I många fall kan det vara svårt att göra upprepade modellsimuleringar i efterhand för att 
undersöka i vilken mån prognosfelen är ett resultat av att de exogena faktorerna utvecklats på 
ett annat sätt än vad som antogs då prognosen gjordes. Detta har att göra med att den aktuella 
modellens struktur ofta förändras väsentligt över tiden (Lady, 2010).14 Figur 2.7 visar att 1978 
års prognos trots denna korrigering fortfarande överskattar energitillförseln med i genomsnitt 
20 procent. Kvarvarande prognosfel speglar i stället skillnader i faktisk och prognostiserad 
energiintensitet, något som i sin tur beror av huruvida energipriser, energieffektiviteten etc. 
utvecklats som förväntat.  
 
 
 

 
Figur 2.7: Genomsnittligt prognosfel: korrigerad och icke-korrigerad total tillförsel 

Källa: Linderoth (2002).  

 

                                                 
14 Lady (2010) presenterar dock en ekonometrisk ansats som delvis kan hantera detta problem.  
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Teknisk utveckling har en inverkan på priset, utbudet och konsumtionen av energi (Linderoth, 
2002). I USA antog de tidigaste upplagorna av AEO en mycket långsammare teknisk utveck-
ling än vad som faktiskt blev fallet och detta bidrog till en sämre träffsäkerhet för dessa 
prognoser. Dessa studier underskattade därför ofta användningen av t.ex. naturgas som, via 
tekniska landvinningar, blivit billig att använda för elproduktion. Tendensen att underskatta 
den tekniska utvecklingen uppmärksammades till viss del tack vare den form av utvärdering 
som beskrivs här. Det är med andra ord viktigt med interna utredningar förrättade av prognos-
makarna själva vilka har en kunskap om marknaden och således också en förmåga att tolka 
felberäkningar av stor och regelbunden magnitud. Genom introducerandet av energisystem-
modellen NEMS år 1994 (se också avsnitt 4.7) skedde en förbättring av möjligheterna att mo-
dellera teknisk utveckling på de nordamerikanska energimarknaderna. Kontinuerliga modell-
innovationer, tillsammans med flertalet studier av teknisk utveckling, har förbättrat EIA:s 
förmåga att modellera framtida teknisk utveckling (EIA, 2004).  
 
Slutsats två: träffsäkerhet på grund av dubbelfel 

Ibland framstår långsiktiga prognoser av t.ex. den aggregerade energikonsumtionen som 
förhållandevis träffsäkra. Orsaken till detta kan vara en liten förekomst av trendbrott under 
prognosperioden eller, alternativt, att träffsäkerheten är resultatet av stora positiva och 
negativa felvärden (s.k. dubbelfel). I det föregående avsnittet noterade vi ett par exempel på 
sådana studier, och liknande exempel kan identifieras i OECD-ländernas prognoser. Figur 2.8 
visar t.ex. 1984-1994 års prognoser över total energitillförsel för år 1995.  
 
 

                              
Figur 2.8: Genomsnittligt prognosfel: total energitillförsel år 1995 

Källa: Linderoth (2002). 
 
 
Enligt Figur 2.8 framstår prognoserna för år 1995 som träffsäkra (prognosfel kring noll). 
Figur 2.9, som visar hur mycket de olika värdena i populationen avviker från medelvärdet 
(standardavvikelsen, SE), avslöjar dock en annan sanning. Standardavvikelsen för exempelvis 

 är påtaglig (≈ 0.12). Således är det låga genomsnittliga felvärdet för  
resultatet av stora positiva och negativa felvärden.15 Storleken på det genomsnittliga felvärdet 
                                                 
15 Felvärdena konvergerar från 1989 och framåt – som  går mot  går prognosfelen mot noll. Emellertid finner 
Linderoth (2002) stöd för att även kortsiktiga prognoser kan prestera dåligt eftersom dessa kan lämnas närmast 
oförändrade mellan olika prognosår såvida inte omvälvande förändringar, såsom en ny energipolitik, träder i 
kraft. Oavsett om så är fallet, bidrar inte en längre tidshorisont till att felen blir färre. Slutsatsen är därför 
fortfarande den samma, en lägre tidshorisont minskar möjligheterna att träffa rätt.  
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beror av skillnader i de nationella prognoserna. Om felberäkningen för Sverige t.ex. är -0.5 
medan den är 0.48 för Schweiz blir resultatet ett lågt genomsnittligt felvärde. Linderoth 
(2002) finner att de stora skillnaderna mellan de nationella prognosfelen bl.a. beror på 
skillnader i antaganden om inkomst- och priselasticiteter. Detta innebär att effekterna av ett 
trendbrott, såsom 1970-talets oljekriser, prognostiseras olika mellan olika länder. Exempelvis 
visar Linderoth (2002) på väsentliga olikheter i olika länders beräkningar av sin framtida 
oljekonsumtion, skillnader som i sin tur beror av olika antaganden om egenpriselasticiteten på 
råolja.  
 
 
 

 
Figur 2.9: Standardavvikelse för procentuellt prognosfel  

Källa: Linderoth (2002) 

 

Till synes goda nationella prognoser kan dessutom dölja stora sektorspecifika felberäk-ningar. 
Precis som Linderoth (2002) konstaterar Winebrake och Sakva (2006) att felberäk-ningar för 
enskilda sektorer ofta tar ut varandra när dessa sektorers användning summeras. Tidigare 
långsiktiga prognoser har t.ex. tenderat att överskatta industrins energianvändning medan 
transportsidans efterfrågan på olika bränslen etc. samt bostadssektorns energikonsumtion 
generellt underskattats (Linderoth, 2002; Winebrake och Sakva, 2006). Figur 2.10 belyser 
detta med utgångspunkt i EIA:s data. Långsiktsprognoserna för 2007 upprättade år 1991 
t.o.m. 1997 (≥10 år) såväl som de medelfristiga prognoserna överskattar konsekvent industri-
sektorns användning.16 Det är inte förrän vid en prognoshorisont på endast ett par år 
(prognoser förrättade från 2004 och framåt) som prognosfelen blir mindre påtagliga. Neill och 
Desai (2005) konstaterar även stora felberäkningar av BNP-utveckling och energiintensitet. 

 Smil (2000) menar att träffsäkerheten är låg på flera områden: prognoserna misslyckas 
inte bara med att prognostisera sektorsanvändning utan även beräkningar över exempelvis 
primär energitillförsel och substitution mellan olika energislag presterar dåligt (se även Sohn 
m.fl., 2007). Silberglitt m.fl. (2003) drar därför följande slutsats:  

”Forecasts sometimes correctly predict one aspect of the energy system, but rarely, if ever, 
provide a valid picture of the important characteristics of energy supply, conversion, and 
end use far into the future,” (s. 298). 

                                                 
16 Exempelvis överskattade 1991 års prognos över energianvändingen i industrin år 2007 med ungefär 10 
procent.  
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Figur 2.10: Procentuella prognosfel per delsektor i förhållande till total energikonsumtion 

Källa: EIA (2008). 
 

 
2.3.3 Fokus på långsiktiga scenarier snarare än prognoser 

Långsiktiga energiprognoser tenderar alltså att prestera numeriskt dåligt. Utvärderande studier 
måste dock inkludera en mer djupgående analys som sträcker sig bortom kvantitativa 
redogörelser av prognosfelens storlek. En ”bra” prognos kan belysa konsekvenserna av olika 
ageranden och således leda till förändringar i beteendet. Dessa förändringar kan i sig leda till 
att projektionerna slår fel. Sett på detta sätt är prognosens misslyckande i själva verket en 
framgång. Detta kan alltså snarare belysa betydelsen av långsiktiga projektioner snarare än att 
förklara dessa som oviktiga eller till och med vilseledande. Huruvida en prognos utvärderas 
som framgångsrik eller inte beror således på dess underliggande syfte. En prognos kan 
utvärderas som framgångsrik givet att den leder till policyimplikationer, eller för att den 
lyckas väl med att modellera rådande förutsättningar. En annan studie kan bedömas fram-
gångsrik givet att den belyser och diskuterar förändringar i viktiga sociala eller ekonomiska 
trender (Craig et al., 2002). En dålig träffsäkerhet för prognoserna har dock generellt betraktas 
som ett problem och inte som ett möjligt tecken på framgång. 

Långsiktiga prognosmodeller utgår från vissa underliggande strukturella förutsättningar 
vilka antas förändras gradvis. Den verkliga världen är emellertid mer nyanserad; saker och 
ting sker inte alltid successivt, och beteenden är inte heller alltid fullt ut rationella. Ju längre 
prognoshorisont, ju större är sannolikheten för händelser vilka förändrar både de ekonomiska 
och beteendemässiga förutsättningar på vilken projektionen vilar. Ingen prognosmodell, oav-
sett hur komplex den är, kan därför med stor träffsäkerhet förutspå energisystemets utveckling 
i en omgivning som kännetecknas av en stor mängd sociala, ekonomiska, tekniska och miljö-
mässiga interaktioner (Smil, 2003; Pilavachi m.fl., 2008).  

Resultatet har varit en övergång till användandet av scenarier, dvs. ett starkare fokus på 
att identifiera ett antal möjliga framtider snarare än att peka ut den mest sannolika. Denna 
utveckling är bl.a. kopplad till en insikt om att det är meningsfullt att skilja på validerbara och 
icke-validerbara modeller av framtiden. Hodges och Dewar (1992) noterar att de situationer 
som kan beskrivas med hjälp av validerbara modeller karakteriseras av fyra egenskaper: (a) de 
är observerbara (t.ex. faktisk energikonsumtion); (b) det finns en stabil strukturell kontext 
över tiden (t.ex. konstanta efterfrågeelasticiteter); (c) de villkor och förhållanden som inte 
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specificeras i modellen (t.ex. livsstil, kulturella trender) ska uppvisa en stabilitet över tiden; 
samt (d) de data som behövs för modellsimuleringarna är möjliga att samla in och uppvisar 
hög tillförlitlighet.  

Det bör framstå som klart att de förhållanden som modelleras i långsiktiga energistudier 
inte lever upp till (åtminstone) egenskaperna (b) samt (c) ovan. Detta beror bl.a. på att i ener-
gisektorn kommer sociala, ekonomiska och tekniska problem att överlappa varandra, och det 
går inte att identifiera stabila lagar som styr utvecklingen av dessa system (se t.ex. Kraus, 
1987). En annan viktig skillnad gentemot de validerbara modeller som finns i delar av natur-
vetenskapen är att i studiet av energisystem finns inte alltid en glasklar bild av den initiala 
situationen och de samband som gäller där (t.ex. kunskap om priselasticiteter); detta gör att 
ofta kan inte heller egenskap (d) ovan vara uppfylld.  

Ett viktigt syfte – och kanske t.o.m. det enda fullt ut meningsfulla syftet – med lång-
siktiga energiprognoser är att utgöra ett kunskapsunderlag för olika beslut idag (Morgan och 
Keith, 2008). Craig m.fl. (2002) noterar bl.a. att en studie som syftar till att studera energi-
systemets långsiktiga utveckling kan betraktas som framgångsrik om den:  

”[…] (a) helps energy planners, (b) influences the perceptions of the public or the energy 
policy community, (c) captures the current understanding of underlying physical and 
economic principles, or (d) highlights key emerging social or economic trends,” (p. 85).  

Den idag vitt spridda uppfattningen är att scenariostudier med utgångspunkt i möjliga fram-
tider bäst uppfyller dessa syften. Ett fokus på scenarier snarare än punktprognoser motiveras 
inte minst av att det finns ett värde att identifiera beslut som är ändamålsenliga och acceptabla 
under en rad olika utfall snarare än beslut som endast är bra om en viss förutsägelse visar sig 
bli korrekt (Smil, 2000).  

Transparanta scenarier och utformandet av flertalet tänkbara utfall är inte minst viktigt 
när energianalyserna används som underlag för diverse andra beräkningar. Detta framgår bl.a. 
av Figur 2.11, som visar prognosfelen för total energikonsumtion samt koldioxidutsläpp i 
USA år 2007. Givet att prognosen för energianvändning används som underlag, orsakar en 
felberäkning av energikonsumtionen en nästintill identisk felberäkning av koldioxidutsläppen. 
Således måste långsiktiga analyser, vilka ligger till grund för exempelvis beräkningar av 
växthusgaser, alltid vara att betrakta som ett tänkbart utfall och inte en regelrätt prognos.  
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Figur 2.11 Procentuellt prognosfel: total energikonsumtion samt koldioxidutsläpp år 2007 

Källa: EIA (2008). 
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EIA (2008) betonar att deras AEO:s inte innehåller påståenden om vad som kommer att hända 
utan i stället beskriver en tänkbar utveckling givet rådande förutsättningar. Analyserna i AEO 
fokuserar på referensscenariot, ett lägre och högre BNP-scenario samt ett lägre respektive 
högre energiprisscenario. Generellt inkluderas fler än 30 alternativa scenarier i en AEO vilka 
alla, på olika sätt, belyser de många osäkerheter som är förenade med långsiktsanalyser (EIA, 
2008). Emellertid kvarstår föreställningen att referensscenariot är att betrakta som en prognos 
(se t.ex. Munson, 2004; Smil, 2003). Att så är fallet är kanske inte så konstigt eftersom även 
EIA själv använder ordet projektion för att beskriva sitt arbete. Denna ”projektion” dominerar 
energidebatterna i hög grad och rättfärdigar många av de policyförändringar som genomförs i 
nutid. Det faktum att den har ett sådant inflytande indikerar nödvändigheten att tydligt 
deklarera syften och samband. Begränsningar och svagheter måste lyftas fram och ”projek-
tionerna” tolkas utifrån de sammanhang kring vilka de byggts. Vi ska nedan peka på att en 
mycket likartad kritik kan riktas mot Energimyndighetens långsiktsprognoser.  

Sammanfattningsvis, de historiska erfarenheterna av långsiktiga energiprognoser visar 
att: (a) långsiktsprognoser sällan är träffsäkra och/eller att de missar väsentliga strukturella 
förändringar i energisystemet; (b) en långsiktig tidshorisont kantas av osäkerhet och risk för 
trendbrott varvid prognoserna nästan bara genom ”tur” kan träffa rätt; (c) prognoser tenderar 
att betraktas som ”sanningar”; och (e) därför ska scenarios användas i stället vilka tydligt 
understryker flera möjliga utfall.  

 
2.4 De mest centrala lärdomarna från litteraturen 

I detta avslutande avsnitt tar vi upp ett antal viktiga lärdomar från den vetenskapliga litteratu-
ren rörande utförandet av långsiktiga energiscenarier och prognoser. Presentationen samman-
fattar till delar de erfarenheter som tagits upp tidigare i detta kapitel; den bygger bl.a. på 
framställningen i Craig m.fl. (2002) men kompletteras med andra källor och observationer. 
Avsnittet fokuserar på åtta olika lärdomar, och för var och en av dessa kommenterar vi kort 
några av de utmaningar som Energimyndighetens prognosarbete står inför. Energimyndig-
hetens angreppssätt analyseras sedan i mer detalj i kapitlen 5 och 6.  
  
2.4.1 Transparent dokumentation av antaganden etc.  

Det är mycket viktigt att arbetet med energiscenarier inte kännetecknas av att antaganden och 
bedömningar begravs i en ”svart låda”, utan i stället dokumenteras på ett sätt som underlättar 
reproduktion av resultat samt utvärderingar ex post och på så sätt möjliggör simuleringar av 
alternativa scenarier. Eftersom syftet med långsiktiga scenarier normalt inte enbart handlar 
om att skapa sig en bästa gissning om hur framtiden kommer att se ut om t.ex. 20 år, är det 
viktigt att de antaganden som görs är transparenta och väl dokumenterade. Om inte detta görs 
kan inte andra personer eller organisationer granska antagandenas relevans, hypoteser samt 
tankegångar. På så sätt försvåras betydligt den roll som scenariostudier bör spela då det gäller 
att uppmuntra till dialog och utbildning samt att stimulera till alternativa tankegångar och 
framtidsbilder.  

Arbetet med en transparent dokumentation av antaganden och tankegångar är till viss del 
arbetskrävande, åtminstone i en inledningsfas. Å andra sidan underlättar dokumentationen 
arbetet med scenarier på sikt eftersom det blir enklare för nyanställda att komma in i arbetet. 
Än viktigare är dock att en hög transparens väsentligt höjer scenariostudiernas värde för 
allmänheten, företagssektorn samt andra myndigheter (Craig m.fl., 2002).  



 

 23 

För många av de specifika modeller som ingår i Energimyndighetens arbete med lång-
siktsprognoser (t.ex. MARKAL, EMEC etc.) finns ofta en föredömlig dokumentation av 
modelluppbyggnad samt antaganden etc. Detta är dock långt ifrån fallet för myndighetens 
prognosarbete som helhet (se kapitel 6), vilket väsentligt försvårar insyn och diskussion kring 
de resultat som genereras.  

 
2.4.2 Använd scenarier 

Ett viktigt budskap från diskussionen ovan i detta kapitel är att analyser av det framtida 
energisystemet bör bygga på framtagandet av tydligt åtskilda scenarier snarare än enskilda 
prognoser. En scenarioansats erbjuder en möjlighet att på ett systematiskt sätt undersöka vilka 
exogena faktorer som är speciellt viktiga för att förstå energisystemets utveckling, samt vilka 
faktorer som är mindre viktiga och därför inte förtjänar att studeras i mer detalj. Koomey 
(2002) menar att de flesta framtidsanalyser tenderar att fokusera för mycket på prognos-
tekniker och kvantitativ modellanalys, och för lite på utformningen av relevanta scenarier. 
Han lägger därför fram följande rekommendation:  

”[…] vary key factors and investigate which of them to ignore and which to dissect 
further. All forecasts are wrong in some respect, but if the process of designing them 
teaches you something about the world and how events may unfold, creating them will 
have been worth the effort,” (s. 516).  

Det är värdefullt att utforma scenarier som på ett tydligt sätt avviker från varandra, t.ex. 
genom att explicit inkorporera ekonomiska och politiska osäkerheter/kriser samt i analysen 
inkludera strategier för att möta olika framtider (Silberglitt m.fl., 2003). Energimyndighetens 
ansats bygger idag väsentligen (se kapitel 5) på ett scenario samt ett antal ”känslighetsana-
lyser”, men i mycket litet mån på utformandet av flera tydligt åtskilda scenarier som tillåter en 
bredare förståelse för vilka vägar det framtida energisystemet kan ta (se också avsnitt 6.2).  

Det är viktigt att ägna relativt sett mycket tid åt utformningen av scenarier, och göra 
detta i nära konsultation med dem som har djupgående kunskap om olika modellers företräden 
och begränsningar. I beskrivningen av de olika scenarierna kan man välja olika detaljerings-
grad, men det är viktigt att hitta en balans mellan detaljerade kvalitativa beskrivningar å den 
ena sidan samt genuint modelltekniska och kvantitativa scenarier å den andra. Nielsen och 
Karlsson (2007) noterar bl.a.:  

”The problem seems to be that studies starting with narratives result in futures that are too 
rich or peripheral to be represented by a model whereas studies that are initiated by 
modelling most often result in futures that are too narrow resembling current situation,” (p. 
312).  

Den typ av framtidsstudier som Energimyndigheten (och andra länders motsvarande myndig-
heter) förlitar sig på bygger i huvudsak på kvantitativa (modellbaserade) scenarier. En svaghet 
med sådana kan vara att de inte tydligt uppmärksammar betydelsen av t.ex. långsiktig social 
och politisk förändring (Midttun och Baumgartner, 1986). Olika tillvägagångssätt för att 
överbrygga denna svaghet bör därför lyftas fram i scenarioarbetet. Morgan och Keith (2008) 
betonar också betydelsen av att i utformandet av scenarier så långt som möjligt försöka ”släp-
pa tanken fri” utifrån den nuvarande situationen, och t.ex. tänka utifrån vilka förändringar 
som skulle kunna generera ett antal alternativa framtider.   
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2.4.3 Utforma angreppssätt utifrån vilka syften analysen ska tjäna 

Det är långt ifrån ovanligt att olika energimodeller och ansatser används för syften som de ur-
sprungligen inte var utformade för. En viktig egenskap hos ett ändamålsenligt angreppssätt för 
långsiktiga energiscenarier är att ändamålen är tydligt definierade samt att angreppssättet är 
utformat utifrån dessa. Häri ingår bl.a. att identifiera den typ av beslut som scenariostudierna 
ska stödja samt vilka personer, myndigheter, organisationer etc. som tar dessa beslut (se t.ex. 
Morgan och Keith, 2008). En modell som ensam ska tillgodose en rad olika behov och syften 
blir lätt tandlös.  

Ett möjligt sätt att tydliggöra detta för läsaren är att inleda scenariostudien med en 
”programförklaring”, som tydligt anger vilka ändamål analysen tjänar samt på vilket sätt den 
kan användas i framtida beslutsfattande. Vi har ovan argumenterat för att arbetet med lång-
siktsprognoser över energianvändning och tillförsel bör ha fokus på utvecklandet av tydliga 
framtidsscenarier snarare än att sträva efter regelrätta ”spådomar” in i framtiden. Detta 
motiveras bl.a. av att studierna då kan tjäna som ett viktigt diskussionsunderlag inför framtida 
beslut om t.ex. styrmedel och/eller investeringar i infrastruktur, samt för att belysa viktiga 
vägval i framtiden. Återigen blir transparens i antaganden och tankegångar centralt. 

Vi kommer nedan i rapporten (se kapitel 6) att argumentera för att Energimyndighetens 
nuvarande ansats i sin helhet brister då det gäller att tydligt lyfta fram arbetets syften och 
ändamål och att samtidigt utforma arbetssätt som stödjer dessa syften. Problemet består bl.a. i 
följande: å ena sidan bygger den senaste långtidsprognosen på ett huvudscenario samt på fyra 
alternativa ”scenarier” där bl.a. den generella ekonomiska utvecklingen samt kärnkraftens 
livslängd skiljer sig åt från huvudscenariot (Energimyndigheten, 2009), men det praktiska 
prognosarbete som utförts (t.ex. gällande bedömningar av den framtida energianvändningen i 
olika sektorer) tenderar att i detalj försöka återge den mest sannolika utvecklingen i framtiden. 
Det finns därmed också en risk att olika personer (på såväl som utanför myndigheten) tolkar 
resultaten på olika sätt: (a) en regelrätt prognos (dvs. en bedömning av den mest sannolika 
utvecklingen); (b) ett ’business-as-usual’ scenario (dvs. en bedömning av vad som händer om 
inga viktiga framtida policybeslut tas eller strukturbrott i ekonomin sker); eller (c) en beskriv-
ning av möjliga framtida utvecklingsvägar (snarare än en bedömning av den mest sannolika 
utvecklingen). Större fokus bör läggas på utvecklandet av tydliga – och betydligt mer åtskilda 
– scenarier (se vidare avsnitt 6.2). Ett sådant angreppssätt skulle kunna utgöra ett värdefullt 
underlag för samhällsdebatten kring energisystemets långsiktiga utveckling.  

Det är också viktigt att komma ihåg att de modeller som Energimyndigheten förlitar sig 
på inte är medvetet utformade för att stödja arbetet med långsiktsprognoser. Det är därför 
viktigt att skilja på forskning som syftar till att utveckla mer komplexa modeller (t.ex. genom 
att introducera s.k. endogen teknisk utveckling) samt utvecklingsarbete som uttryckligen har 
som mål att förbättra arbetet med prognoser och scenarier. Det förra går inte med nödvän-
dighet hand i hand med det senare, något som vi återkommer till i nästa delavsnitt.  
 
2.4.4 Undvik för stort fokus på tekniska detaljer 

Stora och komplexa modeller är med nödvändighet inte bättre än mindre och enklare mo-
eller, inte minst då ett viktigt syfte är att kunna kommunicera resultaten med såväl politiker, 
allmänhet, industriföreträdare etc. Ett för starkt fokus på tekniska detaljer kan leda till att för 
lite uppmärksamhet ägnas åt scenarioutformning och datainput (se t.ex. Morgan and Henrion, 
1992). Smil (2000) menar också att även energimodeller blivit mer komplexa i syfte att öka 
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realismen i prognoserna, men detta innebär också att längre kedjor av ömsesidigt beroende 
antaganden introduceras. Det senare är något som i sig kan bidra till att minska realismen. 
Kraus (1987) konstaterar bl.a.:  

”The endogenization of previously exogenous variables and the refinement of the interwo-
ven structure of energy consumption sectors causes an increase in the number of the 
model’s elements and their relationships. This not only quantitatively but also qualitatively 
increases the complexity of forecasts. New exogenous variables make it necessary to 
assume further causal relationships in the model, which often lie in scientific fields lacking 
empirically verified theories,” (s. 268).  

Ett exempel är de nya modellversioner som introducerar s.k. endogen teknisk utveckling (se 
t.ex. Söderholm, 2007). Dessa är klart intressanta ur forskningssynpunkt men har troligtvis 
(än så länge) en marginell roll att spela för det arbete som Energimyndigheten bedriver idag. 
Dessa modeller nödvändiggör bl.a. inputdata rörande t.ex. utbudselasticiteten för forskar-
utbildad arbetskraft och andra områden där den empiriska förståelsen idag ofta är mycket låg.  

Många av de forskare som utvecklar energimodeller drivs ofta av en ambition att driva 
metodutvecklingen framåt då det gäller modellutformning etc. Dessa ambitioner harmoniserar 
inte nödvändigtvis med Energimyndighetens behov om att främst lägga ner mycket arbete på 
t.ex. realistiska inputantaganden och scenarioutformning. Samtidigt kan myndigheten påverka 
modellutvecklarnas prioriteringar genom att t.ex. finansiellt stödja utvecklingsarbete som 
explicit syftar till att öka realismen i de existerande modellerna samt att förbättra förståelsen 
av hur olika typer av modeller kan användas för analys av olika framtidscenarier.  

 
2.4.5 Var uppmärksam på trendbrott och diskontinuiteter  

Då vi försöker överblicka utvecklingen av energisystemet på 20-25 års sikt ställs vi inför 
dilemmat att denna utveckling ofta kan i hög grad komma att kännetecknas av endera två 
delvis motsatta krafter:   

• Utvecklingen av energisystemet tenderar ofta att vara starkt ’stigberoende’ (eng: path 
dependent), dvs. energisystemets nuvarande utformning har en mycket avgörande roll 
för den framtida utvecklingen. En sådan utveckling kan t.ex. karakteriseras av en 
situation där en stor andel av FoU-insatserna läggs på existerande teknologier eller där 
investeringar i livstidsförlängningar av befintliga anläggningar prioriteras framför 
investeringar i nya anläggningar och teknologier (Söderholm och Strömberg, 2003).  

• De historiska erfarenheterna av energisystemets utveckling illustrerar samtidigt (se 
bl.a. avsnitt 2.3) många exempel på förekomsten av tydliga trendbrott i t.ex. energi-
användningen samt introduktionen av nya produktionstekniker (t.ex. kärnkraft, natur-
gas etc.). Oljekriserna under 1970-talet förändrade på ett radikalt sätt energisystemets 
utveckling under de kommande 20 åren, och påverkade såväl lagstiftning, teknikval, 
styrmedel, och mänskligt beteende i stort (Koomey m.fl., 2003).  

Då prognosarbetet fokuseras på kortsiktiga bedömningar är det i regel rimligt att anta ett 
starkt stigberoende energisystem, men då tidsperspektivet är 20-25 år in i framtiden måste 
förekomsten av trendbrott samt sannolikheten för radikala teknikförändringar uppmärksam-
mas. Ett sätt att göra detta är att utforma scenarier som inbegriper viktiga förändringar i ener-
gisystemet och/eller i de ekonomiska och politiska förhållandena, som tillsammans innebär 
tydliga avvikelser från den historiska utvecklingen.  
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I det nuvarande arbetet med långsiktsprognoser på Energimyndigheten finns en tydlig 
tendens att fokus läggs på frågor som betonar en stigberoende utveckling av energisystemet. 
Vi kommer att i kapitel 6 att återkomma med exempel på detta, men vi kan redan här notera 
att även den svenska utvecklingen visar tydliga tecken på trendbrott gällande såväl energi-
användningen som tillförseln av energi.  

Figur 2.12 visar t.ex. de historiska utvecklingarna för den svenska industrins elanvänd-
ning samt förädlingsvärde under tidsperioden 1960-2006. En viktig anledning till att under-
söka dessa två variabler är att i arbetet med långsiktsprognoser förlitar sig Energimyndigheten 
bl.a. på den s.k. branschfördelade modellen, som bygger på antagandet om ett tydligt samband 
mellan förädlingsvärdet i en specifik industrisektor och dess energianvändning (se vidare 
avsnitt 5.5.1). Figur 2.12 visar att under en lång period, inte minst under 1960- och 70-talen, 
fanns ett mycket starkt (närmast ”ett-till-ett”) samband mellan industrins förädlingsvärde och 
elanvändningen. Under de senaste 15-20 åren finns dock tecken på ett tydligt trendbrott som 
påminner om det som observerats för sambandet mellan BNP och energikonsumtion; 
elanvändningen har sedan slutet av 1980-talet inte ökat i samma takt som industrins 
förädlingsvärde.17 Det finns således fortfarande ett positivt samband mellan elkonsumtion och 
ekonomisk tillväxt men detta samband är inte lika starkt som under tidigare decennier. Det är 
inte klarlagt i detalj vad detta beror på (om det t.ex. till del är kopplat till hur statistiken 
redovisas), men den framtida potentialen för denna typ av trendbrott bör uppmärksammas och 
illustreras inom ramen för scenarioanalysen. 
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Figur 2.12: Industrins elanvändning och förädlingsvärde, 1960-2005 (Index 100=1960) 

Källa: International Energy Agency (IEA) och Statistiska Centralbyrån (SCB). 

 

Liknande trendbrott kan skönjas då det gäller tillförselsidan av energisystemet; på den 
Europeiska kontinenten märks detta bl.a. genom det intåg naturgasen gjort inom elkraft-

                                                 
17 Lundberg (2009) undersöker den svenska industrins elanvändning under perioden 1960-2006, och hon kan i 
sin ekonometriska analys inte förkasta hypotesen om ett trendbrott i industrins elefterfrågan kring 1990. Hennes 
resultat visar bl.a. att under perioden innan 1990 innebar en enprocentig ökning av industrins förädlingsvärde till 
en ökning i elefterfrågan med ca 0.9 procent medan motsvarande ökning under perioden efter 1900 endast var ca 
0.2 procent.  
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sektorn sedan början av 1990-talet. Denna utveckling möjliggjordes bl.a. av tekniska framsteg 
samt av att ett EU direktiv från 1975, som begränsade användningen av naturgas för elproduk-
tion i Europa, drogs tillbaka 1990 (Söderholm, 2001).  
 
2.4.6 Historiska samband behöver inte gälla även i framtiden 

Många energiekonomiska modeller bygger på specifika antaganden om hur industrins och 
hushållens beteenden förändras vid t.ex. prisökningar eller förändringar i nivån på den 
ekonomiska aktiviteten. Vi har redan ovan – i samband med diskussionen om trendbrott – 
noterat att dessa antaganden ofta bygger på historiska samband, som långt ifrån tenderar att 
vara stabila över tiden. Detta är speciellt viktigt då framtiden förväntas inbegripa viktiga 
förändringar i t.ex. klimat- och energipolitiken (Koomey, 2002). Graig m.fl. (2002) noterar:  

”Modelers often create forecasts assuming that key input parameters will be similar to 
their historical values, even when exploring futures that are unlike anything that has ever 
happened before. This error is particularly egregious for forecasts that look many decades 
ahead, and can lead to colossal errors,” (s. 110).  

Detta ska inte uppfattas som att de modeller som används i prognosarbetet bör göras mer 
komplexa, t.ex. genom att i modellen, som diskuterades ovan, inkorporera komplexa samband 
mellan prisrespons, policy och innovationsaktiviteter (se t.ex. Dowlatabadi, 1998). Snarare 
kan – inom ramen för scenarioarbetet – sådan osäkerhet om framtida samband explicit byggas 
in i de olika scenarier som analyseras. Det är också viktigt att uppmärksamma framtida 
beteendesamband i utformandet av referensscenarier. Det är vanligt att studier skissar en 
referensframtid som t.ex. innebär betydande energiprisökningar men glömmer bort att ta 
hänsyn till att industrins och hushållens beteenden kan förändras betydligt som ett resultat av 
dessa (Stavins m.fl., 2007).  

I Energimyndighetens prognosarbete ges idag mycket liten uppmärksamhet åt möjlig-
heterna till nya beteendemönster och trendbrott; snarare finns en tendens att ägna mycket tid 
åt att de antaganden som görs (om t.ex. verkningsgrader, elasticiteter etc.) är realistiska utifrån 
dagens perspektiv. Litet fokus läggs också på framtagandet av scenarier som tar hänsyn till 
strukturella osäkerheter om framtidens energisystem. De scenarier (eller känslighetsanalyser) 
som presenteras rör oftast förhållandevis marginella förändringar i energisystemet (t.ex. 
kortare livstid på kärnkraften motsvarande 50 år i stället för 60 år), och resultaten uppvisar 
ganska små skillnader i utfallet för de olika scenarierna (se vidare kapitel 6).   
 
2.4.7 Kombinera olika angreppssätt och metoder 

All form av kvalificerad analys av framtiden bygger på en kombination av rigorös modelle-
ring samt sunt förnuft. Alla modeller är dessutom förenklingar av verkligheten och lider såle-
des av specifika svagheter som alltid bör beaktas (se vidare kapitel 3). Det kan därför vara 
värdefullt att i scenarioarbetet bygga upp analysen kring olika typer av modeller och bedöm-
ningar, åtminstone så länge som transparensen i framställningen kan bibehållas (se t.ex. Huss, 
1985). Det är inte minst, menar vi, nödvändigt att kombinera s.k. top-down och bottom-up 
modeller (se vidare kapitel 3), samt att också ta in expertomdömen i arbetet. I vissa fall kan 
det också finnas anledning att analysera samma typ av frågeställning (t.ex. industrins elan-
vändning, introduktionen av olika värmesystem etc.) med hjälp av olika typer av modeller för 
att öka förståelsen av hur känsliga resultaten är för beteendeantaganden, modellstruktur etc.  
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Överlag utgör Energimyndighetens prognosmodell ett gott exempel på en ansats där 
olika typer av modeller och expertbedömningar utnyttjas. Detta är således en egenskap som 
bör behållas; problemet med det nuvarande prognosarbetet ligger snarare (såsom diskuterats 
ovan) i en brist på transparens och avsaknad av ingående arbete med utformning av tydliga 
framtidsscenarier.  
 
2.4.8 Kommunicera på ett effektivt sätt 

Ett viktigt syfte med långsiktiga scenariostudier av energisystemet är att stimulera till diskus-
sion och debatt kring de vägval som det svenska samhället kan stå inför i framtiden. Det är 
därför viktigt att noggrant tänka igenom vilka de viktiga målgrupperna samt hur analysen och 
resultaten kommuniceras på bästa sätt. En bra sammanfattning är en viktig nyckel i detta 
sammanhang, och det skadar inte att lyfta fram resultat som är speciellt utmanande för 
läsaren. Samtidigt bör också presentationen innehålla en tydlig beskrivning av vilka angrepps-
sätt samt genomsyras av en ödmjukhet inför den egna ansatsen. I kapitel 6 recenserar vi 
Energimyndighetens senaste långsiktsprognos utifrån dess pedagogiska upplägg, och pekar på 
några möjliga förändringar i denna. 
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Kapitel 3 

MODELLSTÖD I ANALYSEN AV ENERGISYSTEMETS 
LÅNGSIKTIGA UTVECKLING: ÖVERSIKT OCH EXEMPEL 

 
 
3.1 Inledning 

3.1.1 Val av modellstöd 

Det finns idag ett brett utbud av olika modeller och metoder som används som stöd i arbetet 
med bedömningar av energisystemets långsiktiga utveckling. Dessa inkluderar bl.a. (se t.ex. 
Craig m.fl., 2002) trendframskrivningar, ekonometriska modeller och inte minst olika system-
modeller som erbjuder en beskrivning av energisystemet och interaktionen mellan dess delar 
samt (ibland) kopplingen till samhällsekonomin i stort. Valet av modell (eller modeller) är 
långt ifrån en självklar fråga men två viktiga punkter förtjänar att lyftas fram redan här:  

• Valet av modell bör bestämmas av vilka specifika frågor som ska besvaras. Det är med 
andra ord långt ifrån säkert (önskvärt) att det angreppssätt som används för att genere-
ra långsiktiga scenarier också är det som per automatik ska användas för konsekvens-
bedömning av olika styrmedel.  

• I arbetet med en scenarioanalys av energisystemets långsiktiga utveckling syftar inte 
modellsimuleringarna främst till att så nära som möjligt replikera verkligheten. Det är 
minst lika viktigt att förenkla verkligheten så att vi kan lära oss något om den.  

I detta kapitel diskuteras två övergripande angreppssätt för att analysera energisystemets 
utveckling, s.k. bottom-up och top-down modeller. Vi fokuserar på sådana modeller som är av 
systemkaraktär, dvs. de som beskriver hur energisystemets (och till viss del ekonomins) olika 
delar interagerar. Dessa typer av modellansatser lämpar sig bäst för scenariostudier där syftet 
är att öka kunskapen om de faktorer som driver systemens långsiktiga utveckling. Trendfram-
skrivningar av olika slag lämpar sig bäst för kortsiktsprognoser (2-3 år) då förekomsten av 
trendbrott är liten och kapitalomsättningen är låg. Detsamma gäller generellt ekonometriska 
modeller åtminstone såvida inte dessa försöker att explicit hantera möjligheten till trendbrott 
och eventuella beteendeförändringar.18 
 
3.1.2 Bottom-up kontra top-down: olika angreppssätt för energiekonomiska modeller 

Under 1970-talet började ett intresse att växa fram för att modellera sambanden mellan ekono-
mi, energi och miljö i s.k. E3-modeller. Resultatet blev två breda klasser av energimodeller: 
(a) top-down modeller som fokuserar på sambandet mellan energisystemet och det övriga 
ekonomiska systemet, och som ger en teoretiskt konsistent beskrivning av ekonomin som 
helhet; samt (b) bottom-up modeller som fokuserar på att modellera energisystemet i detalj 
avseende de produktionsteknologier som det består av, inte minst i syfte att belysa de 
teknologier som tillgodoser energibehovet till lägsta kostnad (Löschel, 2002). Idag används 
en rad olika typer av bottom-up och top-down modeller för att analysera effekterna av olika 
energi- och klimatpolitiska åtgärder (Lanza och Bosello, 2004; Söderholm, 2007). 
                                                 
18 Craig m.fl. (2002) noterar bl.a. att ekonometriska modeller ”become less useful for long time frames because 
of the greater likelihood that the past experience on which the econometric parameters are based will no longer 
reflect future conditions,” (s. 96).  
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De olika ansatser som dessa två typer av modeller bygger på har väckt frågan huruvida 
dessa ska betraktas som komplement eller substitut till varandra samt om det finns ett värde i 
att försöka integrera modellerna i en s.k. hybridmodell. Vissa betonar nödvändigheten i att 
integrera de två metoderna och på så sätt utnyttja de komparativa fördelarna för respektive 
teknik medan andra betraktar de två metoderna som helt oförenliga. Givet framväxten av 
flexibla programvarupaket tenderar det förstnämnda synsättet att vinna mark och ett stort 
antal hybridmodeller har utvecklats (se t.ex. Lanza och Bosello, 2004).  

I detta kapitel diskuteras de viktigaste egenskaperna samt fördelarna och nackdelarna för 
top-down respektive bottom-up modeller över energisystemet, och vardera angreppssätten 
exemplifieras med korta presentationer av existerande modeller. Vi diskuterar också olika sätt 
att åstadkomma en tydligare länk mellan top-down och bottom-up modeller, dels genom ut-
vecklandet av hybridmodeller (den s.k. ”hård länken”) och dels med hjälp av en s.k. ”mjuk 
länkning” av de två modellansatserna. Frågan om interaktionen mellan top-down och bottom-
up modeller bör betraktas som viktig i arbetet med långsiktiga analyser av energisystemets 
utveckling; det finns förväntningar om att sådana analyser ska kunna säga något om såväl 
enskilda teknologier (t.ex. fjärrvärme, vindkraft etc.) som energisystemets interaktion med 
den övriga ekonomin. Dessa syften kan endast åstadkommas om scenarioarbetet bygger på 
såväl teknikrika som ekonomiskt konsistenta beskrivningar av ekonomins sektorer. Kapitlet 
avslutas också med en diskussion om de utmaningar som kan uppstå då man i scenarioarbetet 
vill använda flera typer av modellansatser men samtidigt harmonisera de förutsättningar som 
modellförutsättningarna bygger på.  
  

3.2 Top-down modeller 

Top-down-modeller beskriver hela ekonomin i aggregerad form och bygger bl.a. på analys av 
den historiska utvecklingen för att analysera storskalig samverkan mellan energisektorn och 
resten av ekonomin. Det finns i huvudsak tre olika typer av top-down modeller: (a) makro-
ekonometriska modeller; (b) neoklassiska tillväxtmodeller; samt (c) beräkningsbara allmän 
jämviktsmodeller (CGE-modeller) (se t.ex. Söderholm, 2007). I detta avsnitt kommer vi att 
fokusera på allmäna jämviktsmodeller eftersom denna typ av ansats ofta har en framträdande 
roll i utvecklingen av långsiktiga energiscenarier.  
 
3.2.1 Allmän jämviktsmodeller (CGE-modeller)  

En allmän jämviktsmodell utgår som namnet antyder ifrån att full jämvikt råder på alla mark-
nader på lång sikt. När ekonomiska data appliceras på den abstrakta struktur vilken känne-
tecknar en allmän jämviktsmodell genereras numeriska jämviktslösningar för efterfrågan, 
utbud och priser för de marknader som omfattas av modellen (Wing, 2005). En viktig driv-
kraft bakom dessa resultat är relativpriserna mellan olika varor och tjänster i ekonomin. CGE-
modellerna utgår från mikroekonomiska principer om nyttomaximerande hushåll och vinst-
maximerande företag och använder sig oftast av nationalräkenskapernas struktur och data, 
inte minst s.k. input-output matriser som beskriver interaktionen mellan olika marknader. De 
utgår från antaganden om perfekt konkurrens och perfekt information, samt frånvaron av stor-
driftsfördelar, externa effekter och s.k. kollektiva varor. De simuleringsresultat som genereras 
av en CGE-modell bör inte tolkas som en prognos, eftersom det bl.a. skulle kräva en modell 
som tar hänsyn till viktiga imperfektioner i den ekonomi man studerar.  
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CGE-modeller simulerar marknader för produktionsfaktorer (t.ex. arbete, kapital, och 
energi) för varor och tjänster samt för utländsk valuta, med hjälp av ekvationer vilka anger 
utbuds- och efterfrågebeteendena i ekonomin (t.ex. subsitutionselasticiteter). Modellerna är 
lösta för en uppsättning av löner, priser och kurser så att alla marknader är i jämvikt 
(Uyterlinde m.fl., 2004). Målfunktionen i modellen är att maximera den privata konsumtionen 
som bestäms residualt i slutlig användning. Lösningen av modellen går i princip ut på att via 
iterationer i relativpriser hitta en lösning som minimerar skillnaden mellan utbud och 
efterfrågan på alla marknader. Modellerna är utbudsbestämda i den meningen att utbudet av 
arbetskraft och kapital är den begränsande faktorn för ekonomin. Efterfrågan styr över den 
produktionsstruktur som uppkommer, dvs. vilka branscher som växer och vilka som minskar. 
Eftersom produktiviteten skiljer sig åt mellan de olika branscherna påverkas tillväxten. Givet 
antagandet om ett exogent arbetsutbud kan arbetskraften bara omfördelas mellan branscherna. 
En strukturomvandling där t.ex. tjänstesektorerna växer på bekostnad av industrisektorerna, 
kan därför påverka tillväxten i en negativ riktning.  

CGE-modeller kan vara antingen dynamiska eller statiska, vanligast är emellertid de 
statiska CGE-modellerna. Detta beror dels på att de är lättare att hantera, och dels på att de 
kvalitéer en dynamisk modell tillför inte alltid är väsentliga för det problem man vill belysa. 
Vidare är det ofta väsentligt med en tämligen disaggregerad modell för att generera analyser 
som är relevanta ur energimarknadssynpunkt. I en statisk CGE-modell får man endast 
ögonblicksbilder från startåret och slutåret. Den initiala ”chocken” av t.ex. en skatteförändring 
eller en förändring av världsmarknadspriserna – dvs. den ”turbulens” som uppstår av föränd-
rade relativpriser innan en ny jämvikt uppnåtts – beskrivs således inte. I en dynamisk CGE-
modell kan utvecklingsvägen från den initiala jämvikten till den slutliga jämvikten beskrivas, 
men lösningen som modellen presenterar är en ny jämvikt precis som i den statiska modellen.  

En viktig styrka med CGE-modeller är att de beskriver interaktionen mellan ekonomins 
olika marknader på ett konsistent sätt. De blir därför viktiga verktyg för att t.ex. analysera de 
ekonomiska effekterna av ekonomiövergripande styrmedel (t.ex. koldioxidskatten, utsläpps-
handeln etc.). En svaghet är att de ofta bygger på en förhållandevis statisk beskrivning av eko-
nomins beteende (t.ex. konstanta elasticiteter för substitutionen mellan olika bränslen), samt 
att de förutsätter att de marknader som modelleras fungerar på ett i princip friktionsfritt sätt.  
 
3.2.2 EMEC-modellen  

Ett exempel på en viktig statisk allmän jämviktsmodell ur ett svenskt perspektiv är EMEC 
(Environmental Medium Term Economic Model); den är utvecklad av Konjunkturinstitutet 
(KI) för att möjliggöra samhällsekonomiska konsekvensbedömningar av olika policyföränd-
ringar, främst olika miljöpolitiska styrmedel. En viktig fördel med att använda allmänna 
jämviktsmodeller i samhällsekonomiska konsekvensanalyser av policyförändringar är att de 
syftar till att fånga effekter av förändringar i ekonomin som helhet, och inkluderar således 
även indirekta effekter som uppstår då ekonomins aktörer anpassar sig till de prisförändringar 
som äger rum som en konsekvens av policyförändringen. EMEC har kontinuerligt utvecklats 
under mer än tio år, varav en omfattande utveckling avslutades år 2006 och resulterade i en ny 
modellversion, EMEC 2.0.19 Modellen har använts i ett flertal större offentliga utredningar, 

                                                 
19 EMEC 2.0 innebär en utveckling av bl.a. transportsektorn. I den tidigare modellversionen var denna sektor 
aggregerad men har i EMEC 2.0 delats in i sektorerna järnväg, sjöfart, luft och väg (samt övrig transportservice). 
Berg (2007) diskuterar hur denna revidering har förbättrat modelleringen av t.ex. hushållens transportbeteende.  
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t.ex. Långtidsutredningen 1999/2000 (SOU 2000:7), Långtidsutredningen 2003/04 (SOU 
2004:19) samt en rad utredningar om effekterna av utsläppshandel med koldioxid.  

EMEC omfattar 26 näringslivssektorer och en offentlig sektor. Företag, hushåll och den 
offentliga sektorn efterfrågar 33 sammansatta varor och tjänster som insatsvaror samt för 
investeringar och privat konsumtion. De sammansatta varorna framställs av en mix av impor-
terade och inhemskt producerade varor, som även kan exporteras. I produktionen av varor och 
tjänster efterfrågas även insatsfaktorer i form av arbetskraft, realkapital, energi och trans-
porter. Arbetskraftsutbud, priset på kapital och teknisk utveckling mätt som arbetsproduk-
tivitet är exogent givna i modellen. Eftersom EMEC i grunden är avsedd för miljöekonomisk 
analys beräknas även de utsläpp som genereras av näringsliv och hushåll, fördelat på kol-
dioxid, svaveldioxid, kväveoxider och partiklar.  

EMEC är en långsiktig statisk modell, vilket innebär att marknadens aktörer hinner an-
passa sig fullt ut till de prisförändringar som sker då ekonomin rör sig mot ett nytt jämvikts-
läge, men själva anpassningsförloppet modelleras inte. I modellen reagerar företagen på 
prisförändringar inklusive skatter genom att byta till relativt billigare produktionsfaktorer och 
hushållen anpassar sig genom att byta till relativt billigare konsumtionsvaror. Hur stora dessa 
förändringar blir beror på aktörernas priskänslighet som representeras av de elasticiteter som 
antas i modellen. Figur 3.1 visar t.ex. hur delar av energianvändningen grovt sett är modelle-
rad i EMEC, samt de substitutionselasticiteter (SE) som antas för olika par av energinputs. 
Denna s.k. nesting-struktur är central för att förstå hur inte minst olika bränsleskatter påverkar 
användningen av energibärare samt utsläppen av t.ex. koldioxid. Ju enklare det är att byta 
mellan olika bränslen då relativpriserna förändras desto mindre omfattande blir de ekono-
miska effekterna av t.ex. en skattehöjning på koldioxid.  
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Figur 3.1: Energianvändning och subsitutionsmöjligheter i EMEC-modellen 

Källa: Östblom (1999).  
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Den ekonomiska tillväxten styrs i EMEC av tillgången på produktionsfaktorer såsom arbets-
kraft och kapital, samt teknisk utveckling (energi-, arbets- och kapitalproduktivitetsföränd-
ringar). De beräkningar som görs av KI på uppdrag av Energimyndigheten ska i första hand 
betraktas som ekonomiska scenarier och inte prognoser över framtida ekonomisk utveckling 
(se t.ex. Östblom och Berg, 2006).  
 
3.3 Bottom-up modeller 

3.3.1 Optimering av energisystemet 

Bottom-up modeller är disaggregerade; de fokuserar på det tekniska energisystemet samt att 
beskriva detta mycket detaljerat, inte minst avseende produktionsteknologierna. Utbudet av 
dessa tekniktunga modeller är mycket stort, inte minst finns flertalet versioner av en och 
samma modell. Dessa delas därför ibland in i olika delgrupper utifrån olika karaktärsdrag. 
Emellertid är denna klassificering långt ifrån homogen, och definitioner kan t.ex. skilja sig 
mellan olika forskningsprojekt (jämför t.ex. Lanza och Bosello, 2004 med Loulou m.fl., 
2005). I den här rapporten sorteras modellerna enligt grad av koppling mellan olika sektorer i 
ekonomin. Med bottom-up modeller avses modeller vars fokus är på energisektorn. Detta in-
kluderar de partiella jämviktsmodellerna, såsom TIMES och MARKAL, vilka använder opti-
meringstekniker (kostnadsminimering) för att analysera utvecklingen av energisystemet. 
Givet olika grader av koppling till andra sektorer i ekonomin, överges det renodlade bottom-
up syn-sättet och i stället refereras till t.ex. hybridmodeller, som behandlas separat nedan (se 
avsnitt 3.4.2).   

Generellt är det idag svårare att göra en klassisk indelning mellan top-down och bottom-
up. Flera top-down modeller inkluderar idag en ganska disaggregerad presentation (bränsle 
och teknologi) av viktiga delar av energisektorn såsom för elproduktionen. Detta gäller t.ex. 
MERGE (Model for Evaluating Regional and Global Effects) (Manne m.fl., 1995). På samma 
sätt fångar en del av bottom-up modellerna upp vissa övergripande ekonomiska samband och 
dessas påverkan på energisektorn. Exempelvis kan priselasticiteter modelleras i TIMES, och 
det blir på så sätt möjligt att fånga upp energiprisernas påverkan på produktionen (och 
indirekt därmed hela ekonomin).  

Traditionellt har de partiella bottom-up modellerna använts till att hitta ”lägsta kostnads-
lösningar” för att tillgodose ett exogent givet energibehov (slutlig användning).  I ljuset av en 
ökad miljömedvetenhet har dessa modeller använts för att undersöka möjliga vägar för att, till 
lägsta kostnad, uppnå en given energieffektivitet eller en minskning av koldioxidutsläppen. 
Bottom-up modellerna är uppbyggda kring tekniska och ekonomiska data som i stor detalj 
beskriver nuvarande samt framtida tekniska möjligheter som används, eller som kan komma 
att användas, för att utnyttja primära energiresurser och konvertera dem till olika energitjäns-
ter (Lanza och Bosello, 2004). Fundamentala indata i en bottom-up modell är samlade kring 
de ingående produktionsteknologierna, rörande exempelvis investeringskostnader, förväntad 
livslängd, fasta och rörliga drifts- och underhållskostnader, effektivitet och bränslemix. 

Dessa modeller lägger med andra ord inte mycket fokus på allmänt konsumentbeteende 
(avseende icke-energiintensiva produkter) eller samverkan mellan andra sektorer (utöver 
energisektorn) i ekonomin. De kan ganska ofta generera resultat för vilka tekniska framsteg 
spelar en nyckelroll, detta sedan dessa modeller ganska ofta bortser ifrån marknadshinder och 
andra icke-tekniska hinder som kan bromsa en utbredd implementering av olika tekniska 
lösningar (Uyterlinde et al., 2004).   
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Antalet existerande bottom-up modeller är många, och valet av modell kan därför vara 
komplext. Nedan redogörs för två viktiga bottom-up modeller, MARKAL och TIMES. I kapi-
tel 5 diskuteras i mer detalj den version av MARKAL, MARKAL-NORDIC, som används 
flitigt för prognoser och styrmedelsanalys i Sverige. I detta kapitel nöjer vi oss med att kom-
mentera några alternativa angreppssätt inom ramen för MARKAL-strukturen, som skiljer sig 
åt från det sätt som Profu jobbar med MARKAL-NORDIC. TIMES bygger till delar på 
MARKAL och det är viktigt att notera att dessa två modeller har mer likheter än skillnader. 
TIMES kan ses som en omarbetad version av MARKAL där egenskaperna modellerna emel-
lan är mycket lika. Detta innebär med andra ord att mycket av det som går att modellera i 
TIMES även kan modelleras i MARKAL. Det som främst kan sägas skilja dem åt är flexi-
biliteten, där olika önskemål lättare kan tas hänsyn till i TIMES (såsom modellerandet av 
flexibla tidsperioder). I detta kapitel redogör vi förhållandevis detaljerat för TIMES, och 
kommenterar också den version av TIMES som finns för det svenska energisystemet, TIMES-
Sweden.  
 

3.3.2 MARKAL 

Traditionellt har energiefterfrågan i bottom-up modeller, såsom systemanalysmodellen MAR-
KAL, modellerats exogent. Så är också (i huvudsak) fallet med MARKAL-NORDIC, som 
således fokuserar på tillförselsidan av energisystemet och simuleras för att tillgodose ett givet 
energibehov till lägsta kostnad (se kapitel 5). Med andra ord är det endast utbudet av energi 
som bestäms endogent. Liknande MARKAL-simuleringar används också i andra länder. 
Exempelvis använder Espegren m.fl. (2007) den norska MARKAL-modellen för att analysera 
fördelningen på energibärare och användningen av olika produktionstekniker för att tillgodose 
energibehovet i norsk industri år 2020. I denna norska studie utgår författarna från att 
industrin kan representeras av endast fem delsektorer. Det är dock viktigt att påpeka att 
gemensamt för mycket av indata i MARKAL är att detaljeringsnivån kan väljas fritt vid 
uppbyggnaden av en databas/modell. Detta ger en flexibilitet i beskrivningen av energiefter-
frågan, energiteknikerna och energitillförseln. Det innebär också att det går att bygga data-
baser med olika problemfokus och för olika stora geografiska områden (Energimyndigheten, 
2005). Således kan t.ex. industrisektorn modelleras i större detalj och med bibehållen sub-
sektornivå.  

MARKAL kan även användas för att analysera en (åtminstone delvis) endogen 
efterfrågan på energi. Ett exempel är IEA:s Energy Technology Perspectives (ETP) MAR-
KAL-modell. I denna version ligger fokus på industriell energianvändning och teknisk ut-
veckling. Modellen utvecklades för att undersöka den framtida globala tekniska utvecklingen, 
med fokus på energieffektiviseringar och möjligheten för bl.a. industrin att minska utsläppen 
av koldioxid. Modellen tar hänsyn till nya teknologier och är anpassad för att kunna 
identifiera nya, lovande tekniker och därmed användas som hjälpmedel vid investeringsbeslut 
i komplexa system där framtidens teknologi kan avvika från den rådande. Efterfrågan på 
energi modelleras (precis som utbudet) utifrån att relevanta processer identifieras:  

”The useful energy demand path is fixed and must be met, there is no use of own-price and 
income elasticities. However, energy saving “supply” options compete with “real” supply 
options. The result is that the model can reduce energy demand or invest in more supply, 
depending on the cost-effectiveness of both strategies. The energy consumed to meet this 
level of service may therefore change if prices change. However, other versions exist whe-
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re the useful energy demand also responds to price changes,” (Gielen och Taylor, 2007, s. 
896).  

Emellertid är inte modellen tillräckligt disaggregerad för att kunna användas för att analysera 
enskilda nationella energisystem (Gielen och Taylor, 2007).20  

Det ovanstående illustrerar att det finns ett val mellan att utforma en enklare variant av 
MARKAL där fokus ligger på tillförselsidan givet en exogen efterfrågan på olika energibärare 
eller en variant där modellen också – t.ex. utifrån industrins tillväxt gällande produktions-
volymer – bestämmer vilken mix av energibärare som ska användas i de aktuella processerna. 
Den senare ansatsen är, som vi ska se nedan, vanlig i de TIMES-modeller som utvecklas idag. 
Valet mellan dessa två alternativ är intressant ur ett prognosperspektiv men det är långt ifrån 
givet vilken ansats som är att föredra. Den mer omfattande ansatsen (med fler endogena 
variabler) kan å ena sidan ge en mer konsistent och transparent beskrivning av energisyste-
met, men det kan också blir svårare att överblicka och förstå (spåra) de resultat som genereras. 
Den enklare ansatsen – med ensam fokus på tillförselsidan – är lättare att överblicka.  
 
3.3.3 TIMES 

TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System) är en energisystemmodell som utvecklats 
utifrån två traditionella bottom-up modeller; MARKAL och EFOM (Energy Flow Optimi-
zation Model). TIMES kan sägas vara en vidareutveckling av de båda modellerna vilken 
försöker överbrygga en del av de problem som funnits med dessa (Seebregts m.fl., 2001). 
MARKAL och TIMES är utvecklade av ETSAP (Energy Technology Systems Analysis Pro-
gramme), ett forskningsorgan bildat av IEA år 197621 medan EFOM utvecklades på uppdrag 
av EU-kommissionen. EFOM syftar till att analysera det övergripande energisystemet inom 
EU. På grund av sitt bredare angreppssätt innefattar EFOM en mer aggregerad representation 
av energisystemet än traditionella systemanalysmodeller. På grund av detta har den bl.a. visat 
sig användbar för analys av energisystemet i utvecklingsländer där dataunderlaget kan vara 
bristfälligt (Rahimi m.fl., 1989). EFOM är precis som MARKAL en teknikorienterad modell 
fokuserad på energitillförsel och de relaterade investeringar som behövs för att tillgodose en 
exogent given efterfrågan.22 TIMES och MARKAL påminner starkt om varandra. Således är 
den redogörelse som sker av TIMES på många sätt applicerbar också på MARKAL. 
Modellerna avviker dock i några avseenden, varvid en del redogörs för nedan.  

TIMES beräknar en partiell jämvikt på energimarknaden. Vid denna jämvikt produceras 
exakt så mycket som konsumenterna är villiga att köpa och det totala överskottet (konsument 
plus producent) är maximerat. Det här jämviktsvillkoret är närvarande vid varje del av 
energisystemet och beräknas med hjälp av linjär programmering (LP). Den matematiska 
formuleringen av villkoret är anpassat till hur modellens egenskaper är matematiskt och 
ekonomiskt utformade. Antagandet om ett linjärt output-input förhållande är till exempel en 
av de förutsättningar som tillåter att jämviktslösningen i TIMES beräknas med hjälp av linjär 

                                                 
20 Det finns även andra versioner av MARKAL där energianvändningen bestäms endogent i modellen (se t.ex. 
Seebregts m.fl., 2001, och Smekens-Ramirez Morales, 2004). 
21 ETSAP är en sammanslutning av forskningsorgan från närmare 70 länder, vilka aktivt samarbetar för att 
upprätthålla och utveckla kompetensen inom området energi/ekonomi/miljö/teknik (E4). Utgångspunkt är en 
gemensam jämförbar metod, huvudsakligen baserat på MARKAL/TIMES familjen av modeller, vilken gör det 
möjligt att sammanställa långsiktiga energiscenarier och djupgående nationella, regionala och globala energi- 
och miljömässiga analyser (ETSAP, 2009). 
22 För en mer utförlig beskrivning av EFOM, se t.ex. Finon (1979). 
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programmering. Antagandet innebär det inte finns några krav på kapacitetsstorlekar (uppåt 
eller nedåt) vid implementeringen av en teknologi. I realiteten kan sådana restriktioner finnas, 
t.ex. är inte småskaliga kärnkraftverk något som används. Därmed kan TIMES generera 
lösningar vid vilka orealistiskt små kapaciteter av en teknologi implementeras. Detta kan dock 
lösas genom att definiera begränsningar vilka tvingar kapaciteter som är för små att gå mot 
noll (Loulou et al., 2005).  

I de fall då icke-konvexa förhållanden är viktiga för det problem som ska undersökas kan 
inte optimeringsprogrammet vara linjärt, eller ens konvext. Introduktionen av endogen teknisk 
utveckling är ett exempel vilket orsakar programmeringsproblem på grund av att s.k. 
lärkurvor är icke-konvexa (Loulou och Labriet, 2008). Emellertid betyder inte det faktum att 
ekvationerna i TIMES är linjära att produktionsfunktionerna måste uppträda på ett linjärt sätt. 
I själva verket är produktionsfunktionerna i TIMES ofta icke-linjära men konvexa. I klassisk 
mikroteori illustreras utbudet av en vara via inversa produktionsfunktioner, där marginalkost-
naden av att producera varan är en funktion av utbjuden kvantitet. I TIMES, såsom i andra LP 
modeller, är inte utbudskurvan explicit utryckt som en funktion av aggregerade produktions-
faktorer. Emellertid är ett standardantagande i LP-teori att den inversa utbudsfunktionen ökar 
stegvis. Detta beror på ett konstant skuggpris för varje intervall vilket resulterar i en 
utbudsfunktion vilken kan liknas vid en trappa. Varje horisontellt steg på ”trappan” indikerar 
att varan är producerad av en specifik teknologi, och omfattningen på ett specifikt steg beror 
på potentialen för den teknologi som steget representerar (Loulou m.fl., 2005). 

TIMES antar att det råder fullständig konkurrens, och således också fullständig informa-
tion, på energimarknaden. Detta innebär att aktörerna har fullständig kunskap om den rådande 
och den framtida utvecklingen av olika parametrar. Således beräknar TIMES optimala 
lösningar för samtliga tidsperioder. Stokastiska versioner av TIMES, där framförhållningen 
antas vara imperfekt (och aktörer antar sannolikheter för framtida händelser) finns numera 
som tillval i TIMES (Loulou och Labriet, 2008). Stokastisk programmering finns även att 
välja i MARKAL även om de flesta MARKAL-versioner inte programmerats för att beakta 
slumpvariabler (Loulou m.fl., 2005).  

TIMES inkluderar både teknikrelaterade variabler (som i MARKAL) och flödesrela-
terade variabler (som i EFOM), vilket innebär att det är lättare att skapa mer flexibla proces-
ser och begränsningar. Teknologierna i TIMES är beskrivna med hjälp av ett antal tekniska 
och ekonomiska parametrar. Således är varje teknologi explicit identifierad och särskiljd från 
alla andra tekniker i modellen. Detta gör det lättare att beskriva användarsidan vilken ofta är 
mer ”flödesintensiv”. Figur 3.2 illustrerar ett exempel på hur cementindustrin, en energiinten-
siv användarsektor, kan modelleras i TIMES. För att beräkna efterfrågan på cement utgår 
TIMES från olika drivkrafter, såsom BNP-utveckling och befolkningsstorlek, vilka påverkar 
efterfrågan på cement. Uppgifter om utvecklingen av drivkrafterna hämtas externt från andra 
modeller. Exempelvis använder en global version av TIMES, ETSAP-TIAM, den allmänna 
jämviktsmodellen GEM-E3 för uppgifter om framtida BNP-tillväxt. Vidare görs antaganden 
om hur känslig (elastisk) cementefterfrågan är för förändringar i dessa drivkrafter samt för 
förändringar i priset på cement. Uppgifter om elasticiteterna är också exogent givna utanför 
modellen (Gargiulo m.fl., 2008; Loulou m.fl., 2005).23 Utifrån dessa inputdata beräknas i 

                                                 
23 Elasticiteter definieras för samtliga energitjänster i TIMES. Energitjänster mäts i specifika enheter och kan 
exempelvis avse varma rum (mätt i kvadratmeter), kollektivtrafik (antal passagerare) eller, som i Figur 3.2, 
efterfrågan på cement (mätt i ton cement) (Gargiulo, 2008).  
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TIMES efterfrågan på cement och därmed produktionen av denna produkt. TIMES-modellen 
kan också användas så att cementproduktionen är given exogent, men där valet av olika 
energibärare i de olika användarkategorierna är endogent.  

 

 
  

Figur 3.2: Cementindustrin i TIMES 

Källa: Gargiulo (2008).  

 

TIMES modellerar produktionsteknologierna och deras energibehov; valet mellan de olika 
produktionsprocesserna sker utifrån kostnadsminimeringsprincipen. Andra energiintensiva 
industrier, såsom järn- och stål och aluminiumindustrin har en liknande, men betydligt mer 
komplex, uppbyggnad i TIMES. Övriga användarsektorer – bostad, service, transport och 
jordbruk – modelleras också utifrån likartade principer. Utgångspunkten är efterfrågan på 
olika energitjänster; varma rum (m2), kollektivtrafik (antal passagerare) etc. Utifrån dessa, och 
givet de olika produktionsteknologierna, modelleras efterfrågan på olika energibärare (Gar-
giulo m.fl., 2008; Loulou m.fl, 2005). TIMES är konstruerat på ett sådant sätt att antalet 
teknologier och deras relativa topologi förändras helt och hållet genom datainputspecifikation 
utan att ändra några andra modellekvationer. Med andra ord är modellen i stor utsträckning 
datadriven vilket implicerar att olika delar av energisystemet kan modelleras i än större detalj 
genom att bygga ut databasen för önskvärda sektorer (Loulou m.fl., 2005). 

Figur 3.3 illustrerar översiktligt TIMES modellering av hela energisystemet (inom de 
streckade linjerna), såsom det ser ut inom ramen för den svenska versionen, TIMES-Sweden. 
I Figur 3.3 är samtliga användargrupper specificerade; bostäder, kommersiell verksamhet, 
jordbruk, industri och transport. Varje användargrupp är indelad i olika undergrupper (seg-
ment) varav figuren endast belyser ett fåtal. Det totala antalet undergrupper anges inom 
parantes, och är dessutom listade i Tabell 3.1. Förädling av primära resurser såsom olja och 
biodrivmedel illustreras separat eftersom de förädlade resurserna är representerade både på 
tillförselsidan, som input i produktionen och av användarsidan som en slutlig produkt. TIMES 
väljer de billigaste teknologierna med tillhörande bränslemix för att möta en given 
efterfrågan, och genererar således exempelvis slutlig elanvänding för uppvärmning. TIMES 
beräknar följaktligen nödvändig energitillförsel för att tillgodose en given efterfrågan.



 
Figure 3.3: TIMES-modellens övergripande struktur (TIMES-Sweden) 
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Tabell 3.1: Specifikation av segmentsindelningen i TIMES-Sweden 

 Kod Enhet 
Jordbrukssegment (1)   
 Jordbruk AGR PJ 

Kommersiella segment (12)   
 Kylanläggning (lokalytor) CCLE, CCSE PJ 
 Uppvärmning (lokalytor) CHLE, CHSE PJ 
 Varmvatten CWLE, CWSE PJ 
 Matlagning CCOK PJ 
 Kylskåp CREF PJ 
 Belysning CLIG PJ 
 Väg- och gatubelysning CPLI PJ 
 Annan el COEL PJ 
 Annan energi COEN PJ 

Bostadssegment (26)   
 Kylanläggning (bostadsytor) – befintlig RCME, RCRE, RCUE PJ 
 Kylanläggning (bostadsytor) – nya RCMN, RCRN, RCUN PJ 
 Uppvärmning (bostadsytor) – befintlig  RHME, RHRE, RHUE PJ 
 Uppvärmning (bostadsytor) – ny RHMN, RHRN, RHUN PJ 
 Varmvatten – befintlig   RWME, RWRE, RWUE PJ 
 Varmvatten – ny RWMN, RWRN, RWUN PJ 
 Matlagning RCOK PJ 
 Kylskåp RREF PJ 
 Diskmaskiner RDWA PJ 
 Tvättmaskiner RCWA PJ 
 Torkskåp/torktumlare RCDR PJ 
 Belysning RLIG PJ 
 Annan el  ROEL PJ 
 Annan energi ROEN PJ 

Transportsegment (13)   
 Flygtransport TAI, TAV PJ 
 Sjötransport  TNA, TNB PJ 
 Bussar  TBI, TBU Miljoner personkm. 
 Bilar TCL, TCS Miljoner personkm. 
 Motorcyklar TMO Miljoner personkm. 
 Passagerartrafik (tåg) TTP, TTL Miljoner personkm. 
 Godstransporter (väg) TFR Miljoner tonkm. 
 Godstransporter (tåg) TTF Miljoner tonkm. 

Industrisegment (15+2)   
 Aluminium efterfrågan IAL Miljoner ton 
 Järn- och stål efterfrågan IIS Miljoner ton 
 Kopparefterfrågan ICU Miljoner ton 
 Annan icke-järnhaltiga metallefterfrågan INF PJ 
 Ammoniakefterfrågan IAM Miljoner ton 
 Klorefterfrågan ICL Miljoner ton 
 Efterfrågan övriga kemikalier ICH PJ 
 Cementefterfrågan ICM Miljoner ton 
 Kalkefterfrågan ILM Miljoner ton 
 Glasefterfrågan (håliga) IGH Miljoner ton 
 Glasefterfrågan (platta) IGF Miljoner ton 
 Övrig icke-metallisk mineralefterfrågan INM PJ 
 Pappersefterfrågan IPH, IPL Miljoner ton 
 Övrig industriefterfrågan IOI PJ 
 Icke-energikonsumtion – kemikalier NEC PJ 
 Icke-energikonsumtion – övriga NEO PJ 

Övriga segment (1)   
 Annan icke-specificerad energikonsumtion ONE PJ 

Källa: Mailkorrespondens och personlig komminikation med Anna Krook Riekkola (2009). 
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Den mittersta kolumnen i Tabell 3.1 visar koder som belyser att de olika delgrupperna i sin 
tur är indelade i undergrupper. Delgruppen ”Uppvärmning (bostadsytor) – befintlig” inne-
fattar t.ex. tre undergrupper. Den första gruppen, RHME, avser den existerande uppvärm-
ningen i flerfamiljshus (Residential Heating Multiple Existing) medan RHRE (Residential 
Heating Rural Existing) avser den nuvarande uppvärmningen i enfamiljshus på landsbygden. 
Den sista koden RHUE (Residential Heating Urban Existing) avser befintlig uppvärmning i 
städerna. Summan av samtliga undergrupper genererar det totala antalet segment i en använ-
darsektor.  

En viktig skillnad mot många andra bottom-up modeller (inklusive MARKAL) är att 
tidshorisonten i TIMES kan delas in i perioder av olika längd vilket ökar flexibiliteten vid 
modellering av långa tidhorisonter. TIMES kan anta kortare perioder för närliggande tid 
(initiala perioden består ofta bara av ett ensamt basår), och längre perioder för de år som 
ligger långt bort i tiden (Loulou m.fl., 2005). TIMES G5 delar exempelvis in världen i fem re-
gioner för vilka energisystemet analyseras fram till och med år 2100. Tidsperioderna har olika 
räckvidd (fem, åtta och tio år samt några perioder med kortare tidsspann) (Rout m.fl., 2009).  

Användarvänlighet, flexibilitet och detaljrikedom har gjort TIMES till en erkänd energi-
modell och flertalet olika TIMES-versioner finns tillgängliga. Portugal (Cleto och Simoes, 
2006; Simoes m.fl., 2007) och Sverige är två exempel på länder med nationella versioner. I 
andra länder, såsom i Norge, pågår arbetet med att tillämpa modellen (Fidje, 2008). Flera av 
de nationella versionerna är utvecklade utifrån den s.k. PET-modellen (TIMES Pan European 
Model) vilken omfattar energisystemet för samtliga EU-medlemsländer samt Island, Norge 
och Schweiz.24 Andra exempel på globala och regionala versioner är World-TIMES och 
TIMES-EE. World-TIMES optimerar energisystemet för 15 regioner (USA, Kanada, Mexiko, 
västra och östra Europa etc) och har bl.a. använts för att analysera kärnkraftens roll i långsik-
tiga klimatscenarier (Vaillancourt m.fl., 2008). TIMES-EE modellerar elproduktionssektorn i 
19 europeiska regioner, vilka är geografiskt integrerade. De individuella regionala modulerna 
är sammanlänkade genom handelsvariabler samt genom utsläppshandelsvariabler (om önsk-
värt). Dessa handelsvariabler länkar samman de regionala modulerna till en enda multi-
regional energimodell, där händelser i en region kan påverka andra regioner. Detta är en egen-
skap som kan vara nödvändig när globala såväl som regionala energi- och miljöpolitiska 
åtgärder ska simuleras (Uyterlinde m.fl., 2004). 

Den modellstruktur för TIMES som beskrivs ovan är således mycket detaljerad; såsom 
diskuterats ovan är detta såväl en styrka som en svaghet hos modellen. Detaljrikedomen gör 
att modellen genererar mycket information även om specifika delsektorer, men samtidigt kan 
det finnas andra modeller som är bättre anpassade för att analysera t.ex. specifika förhållanden 
inom transport- eller industrisektorn. På samma gång går det att (precis som med andra 
bottom-up modeller) endast arbeta med delar av modellens moduler. Ur Energimyndighetens 
perspektiv bör utvecklingen av den svenska TIMES-modellen följas med stort intresse. 
Mycket arbete är redan nedlagt kring alla de inputantaganden som ligger till grund för 
modellsimuleringarna,25 samt hur de specifikt svenska förhållandena är (och bör vara) integre-

                                                 
24 PET modellen är utvecklad inom EU-projektet NEEDS (New Energy Externalities Development for Sustaina-
bility) (www.needs-project.org/) och har använts för att bygga en europeisk TIMES-version inom ramen för 
RES2020-projektet. Information och dokument om PET modellen finns tillgängliga på www.res2020.eu.  
25 Detta inkluderar bl.a. omfattande uppdateringar av emissionsfaktorer från SMED (Svenska MiljöEmissions-
Data) och Naturvårdsverket.  
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rade i modellen. TIMES-Sweden kan därmed betraktas som en färdig ”skalmodell” redo att 
uppdateras med, för ändamålet, önskvärt innehåll.  

 
3.4 Att kombinera top-down och bottom-up 

I detta avsnitt behandlas översiktligt två huvudstrategier för att utnyttja top-down och bottom-
up modeller som komplement, antingen i utvecklingen av baselinescenarier eller t.ex. för att 
konsekvensbedöma effekterna av olika ekonomiövergripande styrmedel. I den första ansatsen 
länkas de två modelltyperna samman på ett förhållandevis enkelt sätt (avsnitt 3.4.1) medan det 
andra angreppssättet på ett mer genomgripande sätt bygger samman modellerna i en s.k. 
hybridmodell.  
 
3.4.1 Den ”mjuka länken” 

Som påpekats av förespråkare av en integrering av top-down och bottom-up modeller kan det 
ofta vara värdefullt att koppla samman de två tillvägagångssätten. Systemtekniska analyser 
över tekniska möjligheter och kostnader kan ge värdefulla bidrag till mer aggregerade eko-
nomiska modeller. På ett liknande sätt kan information om de ekonomiska intersektoriella och 
internationella kopplingarna fångas upp av top-down modeller, något som i sin tur kan berika 
kostnadsbedömningarna. Ett enkelt förfarande är att använda resultaten från bottom-up 
modeller som indata i makroekonomiska modeller. Detta är en så kallad ”mjuk länk” mellan 
modellerna. Bottom-up modellen bestämmer den kostnadseffektiva energitekniska lösningen 
för att tillgodose energibehovet, och dessa resultat (inklusive marknadspriser på de involve-
rade energibärarna etc.) kan användas i t.ex. en CGE-modell för att analysera effekterna på 
ekonomin i sin helhet (ekonomisk tillväxt, strukturomvandling etc.).  

Denna metod används redan idag av Energimyndigheten t.ex. då de preliminära elpriser 
som MARKAL-NORDIC genererar utgör en input i EMEC-modellen (se vidare kapitel 5). I 
jämförelse med den ansats som tillämpas i många andra länder är detta en styrka med den 
svenska metodiken för långsiktiga energiscenarier. I somliga länder (se kapitel 4) utgår man 
endast från oberoende makroekonomiska simuleringar vilket medför ofullständiga analyser av 
förändrade antaganden.26 
 
3.4.2 Hybridmodeller – den ”hårda länken” 

En "starkare" länk mellan bottom-up och top-down modellerna erhålls när bottom-up och top-
down moduler kan integreras i en och samma modell. En sådan s.k. hybridmodell har t.ex. 
utvecklats av Jacobsen (1998); i denna modell är den makroekonomiska top-down modellen 
över Danmark, ADAM, kopplad till tre olika bottom-up energimoduler: energiförsörjning, 
efterfrågan på värme samt efterfrågan på el. Modellen kan analysera separata bottom-up och 
top-down specifika scenarier, och därefter kombinerade scenarier i vilka hänsyn tas till båda 
angreppssätten för att på så sätt belysa deras inbördes beroende. Ett annat exempel på en 
hybridmodell är AIM (Asia-Pacific Integrated Modeling) i vilken en uppsättning bottom-up 
moduler, vilka detaljerat modellerar exempelvis energikonsumtion, industriproduktion, 
förändrad markanvändning och avfallshantering, teknisk utveckling, kopplats samman med 

                                                 
26 Inom ramen för forskningsprogrammet ”Hållbar avfallshantering” (som finansieras av Naturvårdsverket) 
driver KI ett projekt som syftar till att åstadkomma en ”mjuk länk” mellan EMEC och bottom-up modellen 
NatWaste. NatWaste är en bottom-up modell av det svenska avfallssystemet och är utvecklad vid IVL.   
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top-down moduler för att på så sätt beräkna t.ex. utsläppen av växthusgaser (Lanza och 
Bosello, 2004). 

Ett uppmärksammat problem med hybridmodeller är att de inte till fullo lyckas förena lo-
giken mellan de två angreppssätten. Detta gäller inte minst den skillnad som finns vad gäller 
modelleringen av ”teknikval”. I bottom-up modeller antas detta vara ett diskret val mellan väl 
specificerade teknologier medan top-down modeller utgår från att dessa val kan härledas 
utifrån en kontinuerlig produktionsfunktion. Vidare utgår top-down modeller ofta från 
neoklassisk investeringsteori vilket inte tillåter en åtskillnad mellan investeringsbeslut vilka är 
relaterade till ”kvaliteten” på kapitalstocken (t.ex. dess energibesparingspotential) och de som 
kan hänföras till ”kvantiteten” på kapitalstocken (t.ex. dess produktiva kapacitet). Därför har 
det utvecklats än mer integrerade modeller vilka försöker skapa en fullständig fusion mellan 
top-down och bottom-up funktioner (Lanza och Bosello, 2004).  

Ett exempel på denna senare strategi är den så kallade WARM modellen (Carraro and 
Galeotti, 1996), en europeisk modell utvecklad för energi- och miljöanalyser. I WARM 
kommer inte ekonomiska aktörer bara att fatta beslut om storleken utan också om kvaliteten 
på kapitalstocken. Detta åstadkoms genom antagandet om två typer av kapital, ett miljövänligt 
kapital och ett icke-miljövänligt kapital (där det förstnämnda möjliggör energisparande). 
Varje år tillförs nytt kapital och dess kvalitet bestäms av den relativa vikten av de "smutsiga" 
och "rena" komponenter, vilka valts endogent av aktörerna. På detta sätt erhålls ett kvalitets-
index för den totala kapitalstocken vilken får en avgörande betydelse för att bestämma energi-
efterfrågans respons på olika miljö- och/eller energipolitiska styrmedel.  

Böhringer (1998) visar på en hybridstrategi vilken kan tillämpas inom ramen för ett 
statiskt CGE system. Här är energisektorerna representerade av en bottom-up analys medan 
de andra produktionssektorerna representeras av kontinuerliga produktionsfunktioner. Det 
speciella med modellen är att den genererar en unik jämviktslösning. Detta är möjligt efter-
som jämviktsvillkoren vilka fastställs utifrån bottom-up perspektivet är förenliga med de 
allmänna jämviktsvillkor som de statueras i sin mest allmänna form för statiska CGE model-
ler (Arrow-Debreu).  

Intresset för utvecklandet av hybridmodeller har varit förhållandevis svagt i Sverige, och 
detta bör nog inte betraktas som en stor förlust givet de syften som vill uppnås vid utvecklan-
det av långsiktiga scenarier för det svenska energisystemet. Vid utvecklandet och använd-
ningen av hybridmodeller hamnar fokus lätt på modelltekniska detaljer och det finns en risk 
att den enkelhet som ska underlätta kommunikation och retrospektiv analys går förlorad (se 
också avsnitt 2.4.4). Det följande avsnittet beskriver en hybridmodell som frekvent använts 
för att analysera effekterna av olika EU-politiska styrmedel inom klimat- och energiområdet, 
den s.k. PRIMES-modellen.  
 
3.4.3 PRIMES 

PRIMES är ett energimodellsystem som simulerar en marknadslösning för utbud och efter-
frågan på nationell och europeisk nivå. Modellen utvecklades år 1993 av National Technical 
University Athens (NTUA) på uppdrag av EU-kommissionen (NTUA, 2005, 2009), och 
används idag både av Kommissionen för att göra energianalyser för EU vid sidan av de 
individuella ländernas scenarios (EU Kommissionen, 2008; Capros m.fl., 1999) samt av andra 
länder och forskningsorgan. På nationell nivå har t.ex. Belgien använt PRIMES för att kon-
struera långsiktsscenarier (FBU, 2006, samt avsnitt 4.2).  
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De första modellerna över energisystemet, såsom EFOM och MARKAL, var ofta tek-
niskt detaljerade, och kritiserades för att inte explicit modellera marknader, marknadsbaserade 
policyinstrument samt det faktiska beteendet hos olika ekonomiska aktörer. Modellerna foku-
serade i stället på optimering av systemkostnader. Avsaknaden av marknadsmekanismer 
resulterade bland annat i orealistiska beräkningar av den framtida användningen av ny tekno-
logi. När PRIMES utvecklades kom den därför att inriktas på marknadsrelaterade frågeställ-
ningar (NTUA, 1996).27 PRIMES försökte bland annat modellera ekonomiska aktörers ”icke-
kost-nadseffektiva” val. Ekonomisk teori föreslår att dessa val kan förklaras av de särskilda 
villkor som råder på marknaden (störningar, hinder etc.) samt av individuella beteenden hos 
ekonomiska aktörer (olika diskonteringsräntor). Problemen med olika diskonteringsräntor 
(avkastningskrav) var betydligt färre när energimarknaden var statligt reglerad eftersom 
diskonteringsräntor och riskpremier då i stort sett var enhetliga. I och med introduktionen av 
avreglerade marknader blev därför framtida teknikval svårare att modellera (NTUA, 2008).  

Ett fundamentalt antagande i PRIMES är att både producenter och konsumenter reagerar 
på förändringar i priser. De faktorer som avgör efterfrågan på och utbudet av varje energi-
bärare analyseras och efterfråge- och utbudsbeteenden modelleras. Genom en iterativ process 
bestämmer modellen jämvikten för varje enskild energibärare. Jämvikten är statisk inom varje 
tidsperiod men upprepas för olika tidsperioder, och den är således dynamisk i detta avseende. 
PRIMES är vidare uppbyggd kring moduler i vilka separata delar av systemet modelleras. De 
olika efterfrågemodulerna i PRIMES har en likartad uppbyggnad. Efterfrågan utvärderas på 
nationell nivå och varje modul inkluderar därför den mest lämpliga regionala strukturen. 
Efterfrågemodulerna är uppdelade utifrån slutlig användning (bostäder, service, transport och 
industrisektorn). Modulerna påverkar varandra och genererar en energibalans för det totala 
energisystemet. Ett exempel på modulsystemets uppbyggnad illustreras i Figur 3.4.   

Figur 3.4 visar att bostadssektorn delas upp efter typ av uppvärmningssystem (el eller 
fjärrvärme). Dessa system är i sin tur indelade efter typ av teknologi (befintlig och framtida). 
Varje teknologi kan drivas med olika energibärare (bränslen) där valet görs utifrån ekono-
miska aspekter.28 Hushållselen modelleras i en separat modul. Industrisektorn i sin tur består 
av nio olika sektorer (exempelvis stål- och järnindustrin) vilka i sin tur är indelade i olika 
delbranscher. För de olika delbranscherna definieras olika produktionsteknologier och den 
energi som behövs för dessa. Energibehovet i produktionsprocessen kan tillgodoses med olika 
typer av energibärare och PRIMES antar, precis som för bostadssektorn, att producenterna 
väljer med hänsyn till ekonomiska intressen. Transportsektorn skiljer mellan passagerar-
transporter och godstransporter. Dessa är indelade efter typ av transportmedel, väg, flyg etc. 
Inom dessa delsektorer definieras flera olika teknologier (exempelvis för bilar) vilka korre-
sponderar till nivån på energianvändningen. För tillförselsidan är modulerna organiserade 
kring energibärarna (oljeprodukter, naturgas, kol, el, värmeproduktion etc.). Utbudsmodu-

                                                 
27 NEMS-modellen i USA är ett annat exempel på en marknadsorienterad modell. Se avsnitt 4.7 samt NTUA 
(2008).  
28 PRIMES modellerar explicit och detaljerat teknologier både för utbuds- och efterfrågesidan. Modellen beaktar 
befintlig teknologi, dess livslängd och möjligheten att ersätta ny teknologi med existerande. Vid varje given 
tidpunkt gör konsumenter eller producenter energitekniska val utifrån ekonomiska aspekter vilka kan påverkas 
av lagar och regler (skatter, subventioner etc.), marknadsförhållanden (tullar etc.) och teknologisk förändring 
(inklusive endogent lärande och en progressiv mognad för nya teknologier). Vidare påverkas valen av subjektiva 
uppfattningar av olika teknologiers kostnader (såsom de uppfattas av olika ekonomiska aktörer). Dessa uppfatt-
ningar kan resultera i marknadsmisslyckanden eller inneboende trögheter som kan hindra systemet från att uppnå 
kostnadseffektiva tekniska lösningar (NTUA, 2007; NTUA, 2008).  
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lerna, såsom de för el- och naturgasproduktion, modellerar både befintlig produktion och 
kapacitetsexpanderande aktiviteter. Dynamiska förhållanden modelleras i form av flödes-
stockrelationer (t.ex. kapitalackumulation) samt tröghet i introduktionen av nya teknologier 
(PRIMES antar adaptiva förväntningar och konsumentvanor). Dessutom integrerar modellen 
de nationella energisystemen med de multinationella; exempelvis modelleras gastillförsel i 
Europa samt multinationell handel med el (NTUA, 2005; NTUA, 2008).  
 

 

 
 

Figur 3.4: Övergripande modellstruktur: efterfrågesidan i PRIMES 

Källa: NTUA (2008).  
 
   
Den detaljerade tekniska beskrivning av energisystemet (bottom-up) kombinerat med beak-
tandet av ekonomiska och marknadsdrivande aspekter (top-down) gör att PRIMES klassifice-
ras som en hybridmodell. PRIMES simulerar, precis som flertalet andra energimodeller, hur 
efterfrågan och utbud på energi utvecklas givet förekomsten av exogena chocker, förändringar 
i ekonomisk tillväxt etc. Nödvändig data för att kalibrera modellen för ett basår och ett land 
hämtas från EUROSTAT (de nationella energibalanserna). Information om globala trender för 
energipriser samt global tillgänglighet för energiresurser hämtas från POLES, medan informa-
tion om framtida ekonomisk utveckling hämtas från GEM-E3. För att modellera tranportsek-
torns energianvändning används den europeiska transportmodellen SCENES (NTUA, 2009).  

PRIMES genererar också resultat för det svenska energisystemet, men det finns en kritik 
att modellen inte på ett helt tillfredsställande sätt fångar upp specifika nationella förhållanden. 
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På så sätt bör den inte heller betraktas som ett alternativ till de modeller som idag används i 
det svenska prognosarbetet. En modells styrka ligger inte bara i dess uppbyggnad utan också i 
det arbete som lagts ner på att identifiera och implementera relevanta data i modellen, och i 
detta sammanhang är PRIMES långt ifrån lika ändamålsenlig som t.ex. MARKAL-NORDIC.  
 
3.5 Harmonisering av modellförutsättningar 

Vi har ovan i denna rapport framhållit att det är värdefullt att i arbetet med långsiktsprognoser 
och scenarier förlita sig på flera typer av modeller över energisystemet (se t.ex. avsnitt 2.4.7), 
inte minst för att olika modeller har olika styrkor och svagheter och det är värdefullt att jäm-
föra resultaten från dessa. Givet det stora antalet modeller som undersöker helt eller delvis 
samma områden ökar därför betydelsen av en harmonisering av dessa underliggande antagan-
den (se t.ex. Das m.fl., 2007). Detta behov finns också på EU-nivå. EU ska t.ex. ha ett natio-
nellt underlag från sina medlemsländer för att beräkna de gemensamma utsläppen av koldio-
xid. I syfte att åstadkomma meningsfulla jämförelser av enskilda nationers prestationer är det 
viktigt att beräkningarna är uppbyggda kring harmoniserade modellantaganden. Detta kan 
röra såväl kvantitativa som kvalitativa antaganden.  

En sådan harmonisering gjordes som en del av det s.k. CASCADE MINTS projektet,29 
som syftade till att belysa vikten av nya teknologier och alternativa energikällor som ett led i 
uppfyllandet av klimat- och försörjningspolitiska mål. Projektet använde olika s.k. E3 
modeller för att belysa möjliga utvecklingsvägar för det globala energisystemet och dessas 
implikationer för Europa. Graden av harmonisering avgörs både av vad som är önskvärt och 
genomförbart. En lägre grad innefattar harmonisering av kvalitativa antaganden utifrån en 
övergripande beskrivning av framtiden medan en hög grad innebär en harmonisering av 
kvantitativa variabler såsom BNP-utveckling, befolkningstillväxt, internationella energipriser 
etc. kombinerat med en harmonisering av inputdata avseende teknologier. I CASCADE 
MINTS projektet antogs en ”mellannivå”. De modeller som användes i projektet var för 
diversifierade för att det skulle vara möjligt att identifiera ett gemensamt referensscenario. Ett 
antal kvantitativa antaganden harmoniserades därför medan teknik- och regionspecifika 
antaganden lämnades orörda. I projektet hämtades indata avseende BNP- och befolkningsut-
veckling, olja och kolpriser, diskonteringsräntor från olika källor,30 varefter dessa applicera-
des på samtliga modeller. 

Harmoniseringen av politiska antaganden är en av de svåraste uppgifterna, inte minst 
eftersom politiska system ofta är mycket komplexa och kan variera avsevärt mellan de länder 
och regioner som ingår i modellerna. I CASCADE MINTS projektet användes för 
harmonisering av politiken några allmänna riktlinjer. Bl.a. omfattade referensscenariot inte 
politiska mål utan endast styrmedel. Skälet till detta var att scenariot inte skulle innehålla ett 
inbyggt antagande att sådana mål, såsom EU:s mål för förnyelsebar el, per automatik skulle 
komma att uppfyllas. Om utvecklingen på en marknad bedömdes vara omfattande och de 
framtida förändringarna således stora, utgick CASCADE MINTS från att varje ”modellteam” 
var fri att fatta egna beslut och antaganden kring nuvarande och framtida marknadspolicies. I 
dessa fall var således inte en harmonisering att föredra.  

                                                 
29 CAse Study Comparisons And Development of Energy Models for INtegrated Technology Systems projektet, 
delvis finansierat av EU (Uyterlinde m.fl., 2004).  
30 BNP-projektioner för medlemsländerna (EU-25) baserades bl.a. på EU-kommissionens ekonomiska prognoser 
(Uyterlinde m.fl., 2004) 
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Energimyndighetens arbete med långsiktsprognoser känntecknas redan idag av en hög 
medvetenhet om behovet av att – så långt som är möjligt och önskvärt – harmonisera modell-
antaganden i de modeller som används. I den utsträckning revideringar i detta arbete sker är 
det dock viktigt att denna fråga får fortsatt prioritet, och lyfts fram explicit även i dokumen-
tationen av Energimyndighetens metodik för långsiktiga energiscenarier.  
 
3.6 Avslutande kommentarer: teknikval på kort och lång sikt 

Top-down respektive bottom-up modeller bör i första hand betraktas som komplement snarare 
än substitut. Den första ansatsen bygger på en konsistent beskrivning av hur ekonomins 
sektorer interagerar, medan bottom-up ansatsen erbjuder en rik teknisk beskrivning av energi-
systemet. Båda dessa perpektiv är viktiga för att få en förståelse för energisystemets långsik-
tiga utveckling, samt för att uppfylla de rapporteringskrav som åligger Energimydigheten. 

En mycket viktig skillnad mellan dessa två modellansatser är hur teknival modelleras. I 
bottom-up fallet representeras en ”teknologi” av en specifik aktivitet eller process, och t.ex. 
kostnaden för klimatpolitiken motsvarar merkostnaden för ett diskret skift från en process till 
en annan. I de flesta top-down modeller finns inga diskreta processer representerade, utan här 
definieras en ”teknologi” av en kontinuerlig produktionsfunktion. Detta innebär att det empi-
riska underlaget också skiljer sig åt för de två olika modellansatserna. Bottom-up modellerna 
bygger bl.a. på antaganden om teknikspecifika kostnader (t.ex. investerings- och driftskost-
nader för vindkraft) medan motsvarande data i top-down modeller främst representeras av s.k. 
substitutionselasticiteter.  

En analys av energisystemets långsiktiga utveckling är behäftad med stora svårigheter, 
och utmaningarna kommer därför att skilja sig åt mellan olika ansatserna. För bottom-up 
modellerna består svårigheten i att bedöma de framtida kostnaderna för olika – existerande 
och nya – teknologier, medan top-down modellerna måste göra en distinktion mellan kort- 
och långsiktiga substitutionsmöjligheter. I praktiken kan det vara svårt att definiera lång-
siktiga effekter av prisförändringar i en ständigt föränderlig värld (se t.ex. Söderholm, 1998). 
På kort sikt kommer de diskreta skiften i ekonomin att vara sällsynta och det finns en hög 
grad av stigberoende, vilket talar för att t.ex. ekonometriska modeller (en typ av top-down 
modell) och olika typer av trendframskrivningar kan vara värdefulla verktyg i arbetet med 
kortsiktsprognoser över 2-3 år. På lång sikt är det samtidigt svårare att betrakta ekonomisk 
anpassning inom energisystemet enbart som en gradvis kontinuerlig anpassning.  

Det blir då viktigt att kombinera angrepssätt som explicit modellerar diskreta teknikval 
samtidigt som en konsistent helhetsbild över sambanden mellan ekonomins sektorer bibehålls. 
På så sätt bör såväl top-down modeller (framförallt CGE) samt bottom-up modeller (energi-
systemoptimering) användas parallellt och integrerat. Det finns dock, menar vi, inga starka 
skäl för att inom ramen för Energimyndighetens prognosarbete utveckla en regelrätt (hård-
länkad) hybridmodell.  
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Kapitel 4 

ENERGIMODELLER OCH LÅNGSIKTSPROGNOSER  
I ANDRA LÄNDER 

 
 
4.1 Introduktion 

Detta kapitel ger en översikt av några utvalda länders ansats för att göra långsiktiga prognoser 
för energisystemets utveckling. De länder som tas upp är Belgien, Danmark, Irland, Neder-
länderna, Storbritannien samt USA. Dessa har till stor del valts ut på basis av tillgänglig 
information, men de exemplifierar också viktiga likheter och skillnader i valet av metoder och 
modeller som tillämpas för att generera prognoserna. Gemensamt för dem alla är att de påtalar 
att de scenarier som presenteras inte skall ses som renodlade prognoser utan snarare tolkas 
som en möjlig utveckling givet olika antaganden om framtiden. Även för dessa länder finns 
samtidigt – som tidigare kommenterats för Sverige och USA – ett betydande inslag av tve-
tydighet om scenariernas syfte. Vi kommer därför omväxlande att tala om såväl scenarier som 
prognoser i den framställning som följer. 

Kapitlet är utformat så att varje land har en egen underrubrik, där vi först ger en kort 
introduktion och diskuterar bakgrunden till energiprognosen, för att sedan gå igenom de gene-
rella förutsättningarna såsom t.ex. vad länderna grundar sina antaganden om fossilbränsle-
prisernas utveckling på. Avslutningsvis beskriver vi översiktligt vilka modeller som används 
och vad som i huvudsak kännetecknar dessa. Kapitlet avslutas med en kort jämförande analys 
och lyfter fram några viktiga skillnader gentemot den svenska ansatsen. 
 

4.2 Belgien 

Belgiens s.k. Federal Planning Bureau (FPB) publicerar långsiktiga prognoser för energi-
användning och därill kopplade utsläpp i rapporten Long Term Energy and Emissions 
Projections for Belgium with the PRIMES Model (se t.ex. FPB, 2006; CE 2030, 2007). 
Beräkningarna har som namnet antyder gjorts med den europeiska energisystemmodellen 
PRIMES, som presenterades i kapitel 3. I rapporten redovisas utfallet från ett referenssce-
nario, i praktiken ett business-as-usual scenario, samt känslighetsanalyser bl.a. utifrån olika 
antaganden om bränsleprisernas utveckling. FPB har också utarbetat ett antal scenarier som 
antar olika policyåtgärder, men vi ska här koncentrera oss på att beskriva arbetet bakom 
referensscenariot även om metoden naturligtvis inte skiljer sig åt mellan scenarierna. 
 
4.2.1 Grundläggande antaganden 

Belgiens referensscenario bygger på att den gällande energi- och miljöpolitiken vidhålls, och 
utgör en del av det Europeiska ”baselinescenariot” som publicerats av EU-kommissionen 
(Europeiska Kommissionen, 2006). Antaganden om prisutvecklingen för bränslen och kol-
dioxidutsläpp har tagits fram av E3M-Lab vid University of Athens (NTUA) med hjälp av de 
globala energimodellerna POLES och PROMETHEUS. Som jämförelse kan nämnas att man 
här antagit något högre priser än de som prognostiserats i IEA:s World Energy Outlook 2005, 
som utgör en viktig källa för Energimyndighetens bedömningar av framtida fossilbränsle-
priser.  
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Antaganden om befolkningsutvecklingen i Belgien samt den makroekonomiska utveck-
lingen i landet kommer från EU-prognoser samt E3M-Lab:s beräkningar med den allmänna 
jämviktsmodellen GEM-E3. BNP beräknas växa med 2.0 procent årligen fram till 2020 då 
tillväxttakten avtar till 1.5 procent årligen fram till 2030. Den makroekonomiska kalkylen 
skiljer mellan nio tillverkningsindustrier, byggbranschen, fyra tjänstesektorer (inkl. jordbruk) 
samt en energiproducerande sektor som även inkluderar kategorin ”övrigt”. Transportsektorns 
utveckling hämtas från en tidigare studie och bygger på resultat från projektet EU SCENES.31 
I denna studie görs en åtskillnad mellan fem kategorier av persontransporter redovisat som 
”passagerarkilometer”, samt tre typer av godstransporter redovisat som ”tonkilometer”.  
 
4.2.2 Modeller 

Arbetet med beräkningarna har utförts av E3M-Lab vid University of Athens (NTUA) med 
hjälp av den europeiska energisystemsmodellen PRIMES. Modellen är, som beskrivs i kapitel 
3, en marknadsdriven s.k. partiell jämviktsmodell över energisystemet i 35 europeiska länder. 
PRIMES påminner i sin struktur om USA:s NEMS system (se avsnitt 4.6) i den mening att 
modellen är uppbyggd av en serie moduler som vardera beaktar aktörernas marknadsbeteende 
kombinerat med en detaljerad ’bottom-up’ representation av energisystemet. Modellen drivs 
av de exogent givna makroekonomiska förutsättningarna samt bränsleprisutvecklingen, och 
beräknar utifrån detta det initiala energibehovet. Detta ger en efterfrågan som möts genom att 
PRIMES beräknar den kostnadsminimerande mixen av teknologier och bränslen som svarar 
mot efterfrågan, vilket ger en slutlig energianvändning. PRIMES-systemets integrerande 
modul hittar en marknadsjämvikt genom att iterera mellan systemets utbuds- och efterfråge-
moduler ett flertal gånger. Eftersom PRIMES inte innehåller någon makroekonomisk modul 
kan modellen endast beskriva direkta effekter av förändrade bränslepriser såsom substitution 
mellan bränsleslag, men saknar möjlighet att fånga upp de makroekonomiska effekterna av 
t.ex. förändrade oljepriser. I Belgiens prognos har man använt sig av samma makroekono-
miska förutsättningar för samtliga scenarier och således bara delvis analyserat konsekven-
serna av högre oljepriser och olika policyåtgärder.  
 

4.3 Danmark 

Energistyrelsen, den danska motsvarigheten till Energimyndigheten i Sverige, redovisar 2008 
i rapporten Fremskrivning af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser frem til 
2025 en beskrivning av den metod som används för att utarbeta långsiktiga energiscenarier 
(Energistyrelsen, 2008). Myndigheten framhåller att framskrivningen inte bör ses som en 
prognos, utan ska i stället betraktas som en möjlig utveckling givet antaganden om tekno-
logisk och ekonomisk utveckling, bränslepriser, samt att den rådande energipolitiken inte 
förändras. Rapporten presenterar utfallet av ett referensscenario samt ett alternativscenario 
som i enlighet med ett nytt energidirektiv antar ökad subventionering av förnyelsebar energi 
samt en ökad ambitionsnivå för energibesparande insatser. Referensprognosen bortser från 
dessa ”nya” energipolitiska styrmedel; således kan rapporten också ses som en konsekvens-
analys av de nya direktiven.  

                                                 
31 För mer information om SCENES projektet, se www.iww.uni-karlsruhe.de/SCENES/, samt www.transforum-
eu.net/IMG/pdf/scenes.pdf. 
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4.3.1 Grundläggande antaganden 

I grunden för både referens- och alternativscenariot ligger antaganden om den generella 
ekonomiska utvecklingen. Till skillnad från Energimyndighetens ansats görs ingen prognos 
över den makroekonomiska utvecklingen i direkt samband med energiprognosen; i stället 
inhämtas ekonomiska förutsättningar från Finansministeriets rapport ”Mod nye mål – 
Danmark 2015”. De antagna fossilbränslepriser baseras, precis som i Sverige, på IEA:s World 
Energy Outlook (WEO2007 för den aktuella rapporten) med mindre justeringar för att anpassa 
den aktuella faktiska prisnivån så att den år 2012 sammanfaller med IEA:s och därefter följer 
prognosen i WEO2007. I alternativprognosen görs också en känslighetsanalys där ett högre 
oljepris antas. Priserna för biomassa har tagits fram av en extern konsult. Utsläppsrättspriset 
för koldioxid antas uppgå till 175 danska kronor per ton (i 2006 års priser) och förbli konstant 
under hela prognosperioden. Myndigheten uppger att man egentligen förväntar sig ett något 
lägre pris i början av perioden som gradvis ökar och i slutet av perioden blir något högre, och 
att det antagna priset således därför är att betrakta som ett förväntat genomsnitt. I 
alternativscenariot antas skärpta EU-ambitioner för att begränsa koldioxid-utsläppen leda till 
ett högre utsläppsrättspris på 225 danska kronor per ton från år 2013. Ytterligare antaganden 
som görs i referensscenariot rör t.ex. energibesparingar i enlighet med gällande energipolitik, 
andelen biobränslen som används i vägtrafiksektorn, samt olje- och gasproduktionen i 
Nordsjön. 

En viktig konsekvens av att Energistyrelsens framskrivningar använder en exogent given 
makroekonomisk utveckling är att känslighetsanalyser av ändrade antaganden om bränsle-
priser och utsläppsrättspris blir partiella. Eftersom effekterna på den ekonomiska utvecklingen 
inte modelleras fångar analyserna därmed endast upp de direkta effekterna på energianvänd-
ningen. 
 
4.3.2 Modeller 

En schematisk översikt av Energistyrelsens modeller för att utarbeta långsiktiga energiscena-
rier ges i Danmarks energifremskrivning frem til 2030 (Energistyrelsen, 2009), och samman-
fattas i Figur 4.1. Den s.k. EMMA-modellen (Energy and Emission Models for ADAM) är en 
satellitmodell till den makroekonomiska modellen ADAM (Annual Danish Aggregate Model, 
som dock inte används i prognosen). EMMA-modellen beräknar energiefterfrågan för hushåll 
samt för 20 olika branscher, som vardera kan efterfråga sju energibärare. Modellen drivs 
främst av den ekonomiska tillväxten, priser samt av energieffektiviseringstakten.  

Hushållens värmeanvändning beräknas i en separat modell för att kunna hantera byten 
mellan uppvärmningsformer på ett enklare sätt än om EMMA-modellen skulle ha använts. 
Energianvändningen för uppvärmning av bostäder styrs dels av nettovärmebehovet, dels av 
verkningsgraden i byggnadens uppvärmningssystem. Modellen skiljer mellan fem olika typer 
av uppvärmningsformer; olja, gas, biomassa, fjärrvärme, samt elvärme. Även transportsek-
torns energianvändning modelleras separat. Detta görs med utgångspunkt i andra organisatio-
ners prognoser för vägtrafiken samt egna antaganden om energieffektiviseringar i sektorn. För 
sektorerna luft- och sjöfart samt järnvägstransporter förlitar man sig på externa modeller och 
prognoser. 

Den teknisk/ekonomiska modellen RAMSES beräknar bränsleförbrukningen i el- och 
fjärrvärmeproduktionen. Modellens primära inputs är bränslepriser, anläggningsspecifika 
verk-ningsgrader samt nordisk el- och fjärrvärmeefterfrågan. RAMSES inkluderar redan 
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beslutade kapacitetsökningar. Kapacitetsökningar som görs utöver detta bestäms exogent 
genom att en separat beräkning görs som visar om det är lönsamt. Denna metodik medför att 
de kapacitetsökningar som inkluderas i scenariot till viss del bygger på kvalitativa resone-
mang, något som kan försvåra jämförbarheten mellan alternativa scenarier. 

 
 

RAMSES EMMA Värmemodell
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prognos

Sammanfattni-

ngsmodell
Transport
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Figur 4.1: Den danska Energistyrelsens prognosmodeller 

Källa: Energistyrelsen (2009) och egen bearbetning. 

 

En separat modell beräknar produktionen av olja och gas i Nordsjön samt den energianvänd-
ning som krävs i produktionen. Beräkningarna baseras på kända resurser, förväntningar om 
nya fynd samt energieffektiviseringar och teknologiska framsteg som minskar denna 
energiförbrukning. I den s.k. ”sammanfattningsmodellen” sammanställs resultaten från övriga 
modeller med historisk statistik. Här fås en helhetsbild och det är nu nöjligt att t.ex. räkna ut 
den totala bruttoenergianvändningen samt andelen förnybar energi. 

 
4.4 Irland 

Irlands nationella energimyndighet Sustainable Energy Ireland (SEI) redovisar sitt senaste 
långtidsscenario för energisystemets utveckling i publikationen Energy in Ireland 1990-2007 
(SEI, 2008). I rapporten har SEI gjort en framskrivning utifrån ett ’business-as-usual’-scena-
rio som sträcker sig fram till 2020 samt ett scenario som inkluderar de energipolitiska mål 
som presenteras i Irlands ”White Paper on Energy”. Dessa mål är främst kopplade till ökad 
energieffektivisering samt en ökad andel förnybara källor i elproduktionen. Vi ska i detta 
avsnitt huvudsakligen koncentrera oss på referensscenariot.  
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4.4.1 Grundläggande antaganden 

I likhet med Danmarks Energistyrelse utgår SEI från en tidigare prognos för den makroekono-
miska utvecklingen. Detta scenario har i sin tur utarbetats av Economic and Social Research 
Institute (ESRI), som antar en BNP-tillväxt på -0,5 procent under perioden 2008-2009 på 
grund av finanskrisen, för att därefter vända uppåt och växa med 4,7 procent årligen till 2015 
och därefter växa med 4,3 procent årligen fram till 2020. SEI har i likhet med många andra 
”prognosmakare” utgått från IEA:s prognos för de internationella fossilbränslepriserna, som 
publiceras årligen i rapporten World Energy Outlook. I den rapport som detta avsnitt baseras 
på har SEI använt sig av priserna från 2008. Vidare antar man att priset (2007 års priser) för 
utsläppsrätter blir € 21 per ton koldioxid fram till 2012 för att därefter öka till € 38 per ton 
koldioxid år 2020. De senare priserna ligger väsentligt högre än de som de danska framtids-
skrivningarna baserats på.  
 
4.4.2 Modeller 

Även modellberäkningarna för energisystemets utveckling har gjorts av ESRI på uppdrag av 
SEI med hjälp av en energimodell som länkats till den makroekonomiska modellen 
HERMES; en detaljerad beskrivning ges t.ex. av Fitz Gerald m.fl. (2002). SEI påpekar redan 
initialt att det finns brister i metoden som kräver åtgärder i form av utveckling av bättre 
modellverktyg och datamaterial, något som man också arbetar kontinuerligt med. Den energi-
modell som använts för den aktuella prognosen består av fyra moduler där den första modulen 
estimerar efterfrågan per energibärare för fem sektorer; hushåll, kommersiell och offentlig 
sektor, industri, transporter samt jordbruk. I huvudsak modelleras energikonsumtionen som en 
funktion av producerad output och priser och outputelasticiteten (dvs. den procentuella för-
ändring i energiefterfrågan som följer av en enprocentig ökning i energipriset) tillåts falla över 
tiden för att fånga upp effekterna av energieffektiviseringar. Fitz Gerald m.fl. (2002) påtalar 
dock att även om det finns empiriskt stöd för en fallande outputelasticitet för energi bör man – 
när modellen används för prognoser – beakta att denna trend inte nödvändigtvis kommer att 
vara ihållande. 

Den andra modulen i energimodellen utgör en ”ingenjörsmässig” representation av el-
produktionen inklusive el från förnyelsebara källor (vind, vattenkraft etc.). Här modelleras hur 
efterfrågan på elektricitet från den första modulen möts samt den resulterande konsumtionen 
av olika bränslen som används i elproduktionen. Enligt Fitz Gerald et al (2002) antas 
bränslemixen i elproduktionen inte vara känslig för prisförändringar, en uppenbar svaghet i 
jämförelse med mer sofistikerade modeller, och författarna uppger också att en ny modell för 
elproduktionen är under utveckling. I den prognos som redovisas i Energy in Ireland 1990-
2007 (SEI, 2008) har man använt den mer sofistikerade ”Irish Dispatch Electricity Model” 
(IDEM) för att bestämma den kostnadsminimerande bränslemixen i elproduktionen, driven av 
efterfrågan som beräknats i energimodellens första modul. IDEM är med andra ett exempel på 
en typisk bottom-up modell som simuleras med linjär programmering, och den fångar också 
upp utsläppsrättsprisets påverkan på marginalkostnaden för elproduktion. 

Energimodellens tredje modul beräknar utsläpp av koldioxid baserat på delresultat från 
de tidigare modulerna, och den fjärde modulen hanterar länken till den makroekonomiska 
HERMES-modellen; här bestäms också det inhemska priset för olika bränslen utifrån IEA:s 
prognos, inklusive tillägg för vidareförädling, skatter och avgifter. Enligt Fitz Gerald et al 
(2002) är energimodellens länk till HERMES begränsad på så sätt att modellen t.ex. fångar 
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effekten av högre energipriser på hushållens konsumtion genom att separera konsumtionen av 
”energi” från ”icke-energi”, men modellen klarar inte av att modellera hur högre energipriser 
påverkar hushållens inkomster. Det senare skulle kräva en full återkoppling mellan energi-
modellen och den makroekonomiska modellen som beskriver hur energipriser påverkar den 
ekonomiska utvecklingen. 
 

4.5 Nederländerna 

I detta kapitel beskrivs hur Nederländerna arbetat med prognoser över framtida koldioxidut-
släpp inom ramen för landets klimatrapportering. Framställningen bygger på den beskrivning 
som finns i Merkus och Iestra (1996), och ger därför inte en fullt ut uppdaterad bild av hur 
prognosarbetet ser ut idag. Parallellt med framtagandet av prognoser, referensscenarier, görs 
också konsekvensanalyser av olika policyåtgärder, men fokus i detta avsnitt ligger på fram-
tagandet av olika referensscenarier.  
 
4.5.1 Grundläggande antaganden 

Det holländska prognosarbetet bygger i hög grad på framtagandet av olika framtidsscenarier, 
och skiljer sig på detta sätt från t.ex. det belgiska, danska och irländska ansatserna (där fokus i 
första hand ligger på ett ’business-as-usual’-scenario). I grunden bygger analysen på två 
övergripande scenarier över världsekonomins utveckling, och benämns European Renaissance 
respektive Global Shift där det förstnämnda bl.a. bygger på en relativt positiv bild av den 
framtida ekonomiska utvecklingen medan det senare scenariot beskriver en mer stagnerande 
utveckling för Nederländerna (Merkus och Iestra, 1996). Dessa två scenarier tillhandahåller 
dessutom beskrivningar av centrala teknologiska, sociala och politiska trender.  

De två ovanstående scenarierna bygger båda på ett antagande om stigande energipriser 
på världsmarknaden. För att bygga in en större osäkerhet i modellarbetet om denna utveckling 
används mer detaljerade scenarier där de två övergripande scenarierna kombineras med två 
antaganden om framtidens energipriser (ett antagande om konstanta priser och ett som bygger 
på stigande priser). På så sätt genereras fyra möjliga framtider, men det kan noteras att det 
scenario som bygger på hög ekonomisk tillväxt samt stigande energipriser bedöms som det 
mest sannolika för att prognostisera koldioxidutsläppen över en tioårsperiod.  
 
4.5.2 Modeller 

Figur 4.2 beskriver den modellansats som använts för långsiktiga energi- och koldioxidprog-
noser i Nederländerna. CENECA är en ekonometrisk modell över energiefterfrågan i ekono-
min, och inkluderar såväl industrin, hushållen och övriga sektorer. Förändringar i kapitalstock 
samt energipriser utgör bl.a. viktiga variabler i analysen, men ingen explicit hänsyn verkas tas 
till trendbrott. Till viss del bygger analysen på aggregerad input från den s.k. ICARUS 
databasen, som bl.a. listar olika typer av energibesparande åtgärder. Prognoser för den fram-
tida utvecklingen av gods- och persontransporter genomförs inte i CENECA utan inom ramen 
för specifika sektorsmodeller. Dessa är huvudsakligen av top-down karaktär och bygger bl.a. 
på bedömningar av de sektorspecifika ekonomiska tillväxtstakterna samt förväntad inkomst 
bland hushållen. SELPE är en linjärprogrammeringsmodell som bygger på en detaljerad 
beskrivning av tillförselsidan av det holländska energisystemet. I denna modell används de 
efterfrågeprognoser som genererats i CENECA som input, och modellen minimerar 
kostnaderna för att möta denna efterfrågan givet antaganden om kostnader och energipriser.  
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Figur 4.2: Interaktionen mellan energimodellerna i Nederländernas prognosarbete 

Källa: Merkus och Iestra (1996).  

 
Slutligen, den s.k. RIM+ modellen beräknar framtida utsläpp på basis av de resultat som 
genereras av SELPE samt de olika transportsektormodellerna. Modellen resulterar i prognoser 
över alla växthusgaser och således inte endast koldioxid.  
 

4.6 Storbritannien 

Strachan m.fl. (2008) redovisar hur UK Energy Research Centre (UKERC) på uppdrag av 
Storbritanniens motsvarighet till Energimyndigheten utvecklat modellen UK MARKAL, som 
hårdlänkats till en makroekonomisk modul för att analysera Storbritanniens energisystem i 
samband med arbetet med Storbritanniens White Paper on Energy 2007 (DTI, 2007). De 
scenarier som utformats av UKERC skiljer sig något från de övriga rapporter vi granskat i 
detta kapitel, inte minst eftersom UKERC:s analys fokuserar på konsekvenserna av en given 
utsläppsreduktion i stället för att utformas som ett renodlat ’business-as-usual’ scenario. 
Dessutom sträcker sig analysen över en betydligt längre tidsperiod än vad som normalt är 
kutym i de andra länderna. Mer specifikt analyserar UKERC – i det scenario vi ska undersöka 
här – de ekonomiska och teknologiska implikationerna av att till år 2050 reducera 
Storbritanniens utsläpp av koldioxid till 60 procent utifrån den nivå som gällde år 2000. 
 
4.6.1 Grundläggande antaganden 

Antaganden om bränsleprisernas utveckling hämtas från en tidigare myndighetsrapport från 
Department of Trade and Industry (DTI, 2006). Eftersom den brittiska MARKAL-modellen, 
som vi ska beskriva kort nedan, endast modellerar tillförselsidan behövs också en exogent 
given efterfrågan av energitjänster. Också denna inhämtas från DTI (2006), som i sin tur 
använt en partiell jämviktsmodell, som beskriver energiefterfrågan för sektorerna bostäder, 
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transporter, industri, service och jordbruk.32 Den årliga ekonomiska tillväxten antas bli 2 pro-
cent enligt den långsiktiga trenden. Handel med utsläppsrätter enligt det europeiska systemet 
EU ETS har inte inkluderats i beräkningarna på grund av den stora osäkerhet som är förenad 
med att försöka förutse långsiktiga utsläppsrättspriser för koldioxid. 
 
4.6.2 Modeller 

Strachan m.fl. (2008) har utvecklat modellen UK MARKAL som hårdlänkats till en neo-
klassisk tillväxtmodell. MARKAL är en dynamisk linjärprogrammeringsmodell som kost-
nadsoptimerar mixen av bränslen och teknologier i ett energisystem för att möta en given 
efterfrågan på energitjänster. Med den nyligen adderade makroekonomiska modulen kallas 
modellen MARKAL-Macro, och kan användas för att beräkna de makroekonomiska konse-
kvenserna av förändringar i energisystemet. Figur 4.3 ger en schematisk översikt av 
MARKAL-Macro modellen.  

 

 

Figur 4.3: Översikt av MARKAL-Macro UK 

Källa: Strachan m.fl. (2008) och egen bearbetning.  

 
Modellen kombinerar en detaljerad ”bottom-up” representation av energisystemets tillförsel-
sida med en dynamisk intertemporal allmän jämviktsmodell. Makro-modulens produktions-
funktion har kapital, arbete och energi som argument. Arbetskraften är exogent given, medan 
ekonomins ”outputs” används för investeringar i kapital, konsumtion, och ”inköp” av energi. 
Den egentliga länken mellan MARKAL och makromodulen går via efterfrågan och kostnaden 
för energi. Energitjänster bjuds ut av MARKAL och aggregeras till energiinputs för 
makromodulen, som väljer (nyttomaximerande) mellan konsumtion, ackumulering av kapital, 
                                                 
32 Hur konvergensen mellan de båda modellerna hanterats kan man läsa närmare om i bilaga 3 i Strachan m.fl. 
(2008). 
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eller ”inköp” av ”nyttig” energi. På detta sätt kan MARKAL-Macro modellera den aggre-
gerade energiefterfrågan endogent och fånga upp BNP-effekter av exempelvis förändrade 
energipriser. Den brittiska makromodellen är dock en enkel variant i jämförelse med mer 
sofistikerade allmän jämviktsmodeller såsom t.ex. den svenska EMEC-modellen. 

Strachan m.fl. (2008) påtalar att den makroekonomiska modellen är användbar, men att 
resultaten bör ses i ljuset av modellens begränsningar. Exempelvis menar de att kostnaden för 
den 60-procentiga koldioxidreduktion man räknat på antagligen skattas lågt, delvis p.g.a. 
MARKAL:s ”bottom-up optimism” gällande byten mellan teknologier, men också på grund 
av MARKAL-Macro:s förenklade representation av makroekonomin. Det senare innebär 
konkret att den t.ex. varken beaktar internationell handel eller omställningskostnader i ekono-
min. Det beräknade bortfallet i BNP uppges dock ligga inom samma intervall som andra 
studier som studerat kostnaden för utsläppsreduktioner (se t.ex. Stern, 2006). Avslutningsvis 
uppger Strachan m.fl. (2008) att de avser att fortsätta arbetet med att utveckla MARKAL-
Macro för Storbritannien, bland annat med en mer disaggregerad makroekonomisk modul. 

 
4.7 USA 

Energy Information Administration:s energiprognoser för USA görs med modellsystemet Na-
tional Energy Modeling System (NEMS) och sammanställs årligen för publikationen Annual 
Energy Outlook (AEO), vars senaste version sträcker sig till år 2030 (EIA, 2009a). NEMS har 
använts sedan 1993 och utvecklas kontinuerligt. En typisk prognos med NEMS görs på 20-25 
års sikt, och beskriver sambandet mellan energi och ekonomi i termer av hur produktion, 
import, omvandling, konsumtion och priser på energi påverkas av olika antaganden avseende 
t.ex. den ekonomiska utvecklingen, de globala energimarknaderna, befolkningsutvecklingen 
samt teknisk förändring. I likhet med många andra prognosmakare påtalar EIA att NEMS-
prognoserna i första hand bör tolkas som en illustration av en möjlig utveckling givet olika 
antaganden samt den tillämpade metoden. 
 
4.7.1 Grundläggande antaganden 

Ett stort antal antaganden krävs för att tillämpa modellen, men dessa redovisas också noga i 
publikationen Assumptions to the Annual Energy Outlook (EIA, 2009b). I AEO 2009 redo-
visas förutom ett referensscenario också utfallet från fyra alternativa scenarier: två där den 
ekonomiska tillväxten antas vara högre respektive lägre samt två där oljepriset antas vara 
högre respektive lägre än i referensscenariot. BNP-tillväxten i referensscenariot antas vara 2,5 
procent årligen, medan motsvarande tillväxttakter i respektive alternativscenario antas vara 
3,0 och 1,8 procent. Oljepriset beror främst på efterfrågans utveckling på världsmarknaden 
samt OPEC:s beteende. I referensscenariot antas efterfrågan återhämta sig efter den nuva-
rande globala lågkonjunkturen och driva upp oljepriset till US$ 110 per fat år 2015. Därefter 
antas priserna gradvis öka över tiden p.g.a. ökande efterfrågan och högre kostnader i pro-
duktionen. I de båda alternativscenarierna antas oljepriset ta helt olika vägar och uppgår år 
2030 till US$ 50 respektive US$ 200 på grund av förändrade förutsättningar på marknaden. 
 
4.7.2 Modeller 

EIA:s NEMS-system utmärker sig i jämförelse med andra modellansatser som tillämpas i 
nationella energiprognoser genom att systemet representerar hela sambandet energi-ekonomi i 
samma modell, medan andra länders energimyndigheter antingen beräknar den ekonomiska 
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utvecklingen separat men i direkt samband med prognosarbetet (t.ex. Sverige), eller utgår från 
en tidigare prognos för den ekonomiska utvecklingen (t.ex. Danmark). NEMS utgör ett fullt ut 
integrerat system där samtliga delmodeller kontrolleras av en central modul som itererar 
mellan moduler som tillsammans representerar utbuds- och efterfrågesidan av energisystemet, 
samt en modul som simulerar den makroekonomiska utvecklingen och dess återkoppling till 
energisystemet. Detta medför att mer arbete kan ägnas åt att utforma scenarier och jobba med 
antaganden i stället för att som i många andra länder arbeta med ett antal delmodeller som 
körs mer eller mindre separat och kräver omfattande samordning. EIA har därför möjligheten 
att utarbeta ett stort antal scenarier på ett smidigt sätt, och har inför AEO 2009 förutom de fyra 
scenarier vi diskuterat ovan även utvärderat 31 ytterligare scenarier där man testat konsekven-
serna av olika antaganden. I ett antal av dessa har man endast kört delar av NEMS-modellen 
för att se de direkta effekterna av förändrade antaganden för en viss sektor, men hela 24 
stycken av de 31 alternativa scenarierna utgör fullt integrerade NEMS-körningar där främst 
utfallet av förändrade antaganden om kapitalkostnader för olika teknologier testats. Figur 4.4 
illustrerar NEMS-systemets övergripande struktur.  
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Figur 4.4: Översikt av NEMS 

Källa: EIA (2009b) och egen bearbetning.  

 
NEMS består av ett antal moduler; fyra moduler beskriver utbudet av fossila och förnybara 
bränslen; två moduler beräknar produktionen av sekundär energi (elproduktion, petroleum-
raffinaderier) från primära bränslen; fyra moduler beräknar energiefterfrågan från slutanvän-
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dare; en makroekonomisk modul simulerar sambandet mellan energisektorn och den övriga 
ekonomin; en modul simulerar den internationella energimarknaden (främst olja). De primära 
dataflödena i NEMS är energipriser och energianvändning per produkt, statistisk region (totalt 
9 stycken) och sektor, men som vi ska nedan utnyttjas också beräknade data över t.ex. ekono-
misk aktivitet och investeringar i kapital i de olika modulerna, samt utbudskurvor skattade 
utifrån den internationella energimodulen. 

Modellsystemet strävar efter att uppnå balans mellan energiutbud och slutanvändarnas 
energiefterfrågan i de nio statistiska regioner. Detta hanteras i den centrala ”integrerande” 
modulen, som styr lösningen av hela NEMS-systemet genom att iterera mellan de olika 
delmodellerna tills en jämvikt uppnås. Enligt EIA kan utbuds-, omvandlings- och efterfråge-
modulerna ses som en uppsättning av utbuds-, och efterfrågekurvor för energi. Dessa formu-
leras som en uppsättning av simultana ekvationer och den integrerande modulen löser ut den 
vektor av bränslepriser och kvantiteter som försätter marknaden i jämvikt med en tillämpning 
av den s.k. Gauss-Seidel algoritmen som designats för att lösa simultana icke-linjära ekvatio-
ner. Den integrerande modulen innehåller även en sub-modul som beräknar energirelaterade 
utsläpp av koldioxid och metan samt erbjuder möjligheten att testa utfallet av olika utsläpps-
begränsande styrmedel.  

Det är även möjligt att göra simuleringar med delar av NEMS-systemet, eller med 
individuella moduler om man vill göra isolerade analyser av vissa antaganden. EIA påtalar att 
en styrka med ett modulbaserat modellsystem är flexibiliteten i att kunna tillämpa olika 
metodologiska tillvägagångssätt beroende på vad som anses mest lämpligt för de sektorer som 
representeras i modulen. Detta tankesätt är i linje med den svenska energimyndighetens 
(STEM) metod för att ta fram prognoser för energibehovet, med skillnaden att NEMS 
omfattar detaljerade modeller som integrerats under samma ”paraply”, medan STEM:s mot-
svarande beräkningar görs separat och ofta mer eller mindre manuellt (se vidare kapitel 5) 

De moduler som illustreras i Figur 4.4 består i sin tur av ett antal integrerade delmodeller 
som möjliggör en detaljerad representation av olika sektorer och teknologier. Att beskriva 
varje delmodell i detalj här skulle kräva alltför mycket utrymme, men en översiktig beskriv-
ning av uppbyggnaden av några viktiga moduler följer nedan (se också EIA, 2009b). 

Kärnan i den makroekonomiska modulen (MAM) består av en långsiktig ekonometrisk 
tillväxtmodell med utgångspunkt i viktiga insikter från olika teoretiska ”skolor” såsom 
Keynesianismen, Neoklassicismen och Monetarismen. Den långsiktiga tillväxtmodellen har 
kombinerats med en mer modern kortsiktig modell som fångar dynamiska effekter i ekonomin 
genom en detaljerad modellering av förhållandet mellan produktion, priser och finansiella 
förutsättningar på specifika marknader. Denna delmodell ger en samlad efterfrågan som blir 
inputdata till en typ av input-output modell där förädlingsvärdet beräknas för 60 branscher 
och sedan aggregeras till de 45 branscher som används i NEMS. En tredje delmodell i den 
makroekonomiska modulen beräknar sysselsättningen per bransch baserat på de beräknade 
branschspecifika förädlingsvärdena. I en sista delmodell i den makroekonomiska modulen 
regionaliseras branschspecifik produktion, sysselsättning, befolkning och inkomster för de nio 
statistiska regionerna. Här beräknas även bostadsbyggandet samt kommersiella fastigheters 
”golvyta”. Det kan också nämnas att den befolkningsprognos som används i NEMS-beräk-
ningarna är exogent given och tas fram av U.S. Census Bureau, USA:s motsvarighet till 
Statistiska Centralbyrån (SCB).  
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MAM arbetar med inputdata från NEMS olika utbudsmoduler samt beräknad energi-
användning per bränsle. Viktiga outputdata från MAM är BNP, fastighetsbyggande, samt 
produktion och sysselsättning för tillverkande och icke-tillverkande sektorer. En integrerad 
NEMS-beräkning går förenklat till så att MAM ger en preliminär prognos för makroekono-
miska och demografiska variabler; dessa skickas sedan till NEMS som beräknar utbud, 
efterfrågan och priser på energi för prognosperioden. Dessa energipriser och kvantiteter går 
sedan tillbaka till MAM och en ny beräkning sker eftersom ekonomin reagerar på ändrade 
energipriser. Även om det inte tydligt framgår i EIA:s dokumentation krävs troligen flera 
iterationer. 

Den ”internationella” energimodulen (IEM) består av en sub-modul som beräknar det 
oljepris (årligt genomsnitt) som är konsistent med utbud och efterfrågan på världsmarknaden; 
samt tre ”import supply”-moduler som skattar utbudskurvor för fem kvaliteter av råolja, tolv 
typer av raffinerade petroleumprodukter, samt importerade oxygenat (MTBE och metanol). 
Importerade kvantiteter och priser bestäms sedan i den s.k. petroleummarknadsmodulen som i 
grunden är en linjärprogrammeringsmodell.  

I petroleummarknadsmodulen (PMM) beräknas nationella priser för petroleumprodukter 
samt det val av råolja, kapacitetsutnyttjande i raffinaderier samt transporter som minimerar 
den totala kostnaden för att möta marknadens efterfrågan av petroleumprodukter som beräk-
nas i de olika efterfrågemodulerna. Modulen estimerar också kapacitetsökningar och bränsle-
konsumtion i raffinaderier. Viktiga inputs från NEMS till PMM är efterfrågan på petroleum-
produkter per sektor, oljepriset på världsmarknaden, utbudet av olja och petroleumprodukter, 
övriga fossilbränslepriser samt variabler som fångar den makroekonomiska utvecklingen. 
Viktiga outputs består främst av priser för petroleumprodukter, efterfrågan och import/export 
av råolja, produktion och kapacitetsökningar i i raffinaderier, import/export av övriga petro-
leumprodukter etc.  

Modulen som beskriver elmarknaden (EMM) beräknar elpriser, bränsleefterfrågan och 
kapacitetsökningar i elproduktionen inklusive produktion från förnyelsebara källor. Driften av 
produktionsanläggningar antas ske så att elefterfrågan möts genom den mix av anläggningar 
som minimerar kostnader för bränslen, drift/underhåll, samt även externaliteter. Även kapa-
citetsökningar sker genom att det kostnadsminimerande valet av teknologi görs. Här tar 
modellen hänsyn till det förväntade kapacitetsutnyttjandet, vilket innebär att anläggningar 
med höga kapitalkostnader men relativt låga driftkostnader kan väljas framför anläggningar 
med lägre kapitalkostnader om kapacitetsutnyttjandet förväntas vara kontinuerligt högt och 
den ”billigare” investeringen medför högre driftkostnader. Den senare anläggningen kan i 
sådant fall väljas för att hantera s.k. ”peak-load”, d.v.s. kortare perioder då efterfrågan är 
särskilt hög. Kapitalkostnaderna för investeringar i nya teknologier antas minska över tiden 
genom s.k. ”learning-by-doing”, men osäkerheten relaterat till investeringskostnaden för nya 
teknologier fångas också upp av en variabel som representerar s.k. ”teknologisk optimism”, 
dvs. tendensen att underskatta kostnaden för nya teknologier. Hur stort genomslag denna 
faktor får beror på komplexiteten i den nya teknologin och hur långt fram i utvecklingsfasen 
den antas ligga. Viktiga inputdata från övriga NEMS inkluderar bränslepriser, elbehovet från 
efterfrågemodulerna, kostnaden för förnybara teknologier, BNP-utvecklingen samt ränte-
utvecklingen. Viktiga modellresultat är främst elpriser, elproduktionens bränslebehov, kapa-
citetsökningar samt kapitalbehov. 
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Modulerna ”Residential/Commercial Demand” (RDM/CDM) kan liknas vid den svenska 
energimyndighetens sektor ”Bostäder och Service” (se avsnitt 5.5.2). Modulerna beräknar 
energi-användningen i bostäder samt kommersiella verksamheter som inte tillhör industrin 
eller tranportsektorn. Viktiga inputs från NEMS till bostadsmodulen inkluderar energipriser, 
bo-stadsbyggandet samt befolkningstillväxten. Den ”kommersiella” modulens inputs 
inkluderar energipriser, räntor samt tillväxten i ”golvyta” (egentligen fastighetsbyggandet). 
Viktiga out-puts som används i NEMS andra moduler är efterfrågan per energitjänst och 
bränsletyp, för-ändringen av antalet bostäder/kommersiell ”golvyta” samt ”stocken” av 
energikonsumerande utrustning och dess energieffektivitet. 

Modulen för industrins energiefterfrågan (IDM) beräknar industrins energibehov för 14 
bränslen utifrån den produktion som beräknats av den makroekonomiska modulen samt 
energipriser som beräknats i andra delar av NEMS. Modellen innehåller 21 industrier och 
skiljer mellan energiintensiv och icke-energiintensiv tillverkningsindustrin, samt icke-till-
verkningsindustri. Beräkningen sker genom en kombination av en ”bottom-up” representation 
av energikonsumerande teknologier samt ekonometriska ”top-down” estimeringar av aktö-
rernas beteende. EIA beskriver denna modul som en ”dynamic accounting” modell där 
detaljnivån och typen av modellering skiljer sig åt för varje typ av industri. Tillverk-
ningsindustrin modelleras i större detalj än icke-tillverkande industrier, och modellens 
struktur beskriver flödet och konsumtionen av energi på processnivå i de sju mest energi-
intensiva industrierna. Viktiga inputs från NEMS inkluderar bl.a. energipriser och den MAM-
beräknade industri-produktionen. Viktiga outputs inkluderar bl.a. energibehovet per energi-
tjänst och bränsletyp samt mängden kraftvärmegenererad elektricitet som säljs till elnätet.  

Transportsektorns energianvändning (TRAN) beräknas med en mix av ekonometriska 
och ingenjörsmässiga metoder. Modulen använder främst inputdata från den makroekono-
miska modulen samt bränslepriser, och beräknar transportsektorns energianvändning per 
bränsle och transportslag, såsom personbilar, luft- och sjöfart, järnvägs- och lastbilstran-
sporter. För att åstadkomma detta estimerar modulen också resandet med olika transportslag; 
fordonsparkens storlek, teknologisk utveckling inom transportsektorn samt efterfrågan på 
transporter baserat på den MAM-beräknade ekonomiska utvecklingen och inte minst industri-
produktionen. Viktiga inputs från NEMS inkluderar energipriser och variabler kopplade till 
den ekonomiska utvecklingen såsom BNP, industriproduktion och disponibel inkomst. 
Viktiga outputs till övriga NEMS-moduler inkluderar bl.a. bränsleefterfrågan per typ samt 
bränsleeffektivitet per teknologi. 

NEMS fyra utbudsmoduler, som vi av utrymmesskäl endast sammanfattar övergripande, 
beskriver det inhemska utbudet av fossila och förnybara bränslen inklusive kapacitetsökningar 
samt internationell handel. En särskild modul fångar också upp transmissions- och distribu-
tionskostnader för naturgas. Olja/gas-modulen (OGSM) beräknar den inhemska produktionen 
av råolja samt storleken på de inhemska reserverna. Teknologisk utveckling antas leda till 
minskade kostnader och ökad framgång i prospekteringen. Kolmodulen (CMM) skattar 
utbudskurvor för kol utifrån en ekonometrisk analys av kolpriser som en funktion av 
produktionskapacitet, kapacitetsutnyttjande och kostnader. Totalt skattas 36 utbudskurvor 
som skiljer mellan koltyp och region. Utbudskurvorna används sedan i en modell av typen 
linjärprogrammering för att beräkna hur kolefterfrågan per region möts till lägsta kostnad. 
Modulen som hanterar förnyelsebara bränslen (RFM) beskriver utbudet av bränslen samt 
energi från ”gröna” teknologier som vindkraft, solceller, geotermisk energi och vattenkraft. 
Eftersom tonvikten ligger på elproduktion interagerar modulen främst med elmarknadsmo-
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dulen (EMM). Till EMM skickas estimerade potentialer och kostnader för förnybara tekno-
logier. Varje teknologi hanteras olika i respektive sub-modul i RFM, men konkurrerar i EMM 
på basis av kostnadsminimering och gällande direktiv. Eftersom förnybar energiproduktion 
generellt har lägre rörliga kostnader än fossilbaserad produktion använder EMM all tillgänglig 
förnybar produktion först, förutom produktion från biomassa på grund av den potentiellt höga 
bränslekostnaden.  

NEMS-modulerna löses sekventiellt och andra variabler antas under tiden vara konstan-
ta. Lösningsprocessen kontrolleras av den integrerande modulen, som itererar mellan modu-
lerna tills priser, kvantiteter och makroekonomiska variabler når en jämviktslösning och för-
blir konstanta inom en viss toleransnivå (ett tillstånd som definieras som konvergens).    

 
4.8 Sammanfattande kommentarer 

I detta kapitel har vi gett en översiktlig beskrivning av några utvalda länders metodik för att ta 
fram långsiktiga scenarier för energisystemets utveckling. I arbetet har vi förlitat oss på den 
dokumentation som finns tillgänglig via respektive lands myndigheter och kapitlet visar att 
det finns stora skillnader både gällande kvalitet och tillgängligheten till sådan typ av doku-
mentation, åtminstone vad gäller engelskspråkigt material. Slutrapporter från prognosprojekt 
finns ofta översatta till engelska, men det är svårt att hitta utförliga metodbeskrivningar, 
särskilt i de icke-engelskspråkiga länder. Detta har medfört ett tämligen begränsat urval av 
länder i denna omvärldsöversikt, men vår genomgång har ändå visat på några intressanta 
likheter och skillnader mellan olika angreppssätt. 

I genomgången har vi fokuserat på hur olika länder utformar sitt referensscenario, eller 
baselinescenario. Här antas vanligen att den rådande energi- och miljöpolitiken ligger fast 
under prognosperioden, som typiskt sett sträcker sig omkring 20-25 år framåt i tiden, och den-
na ansats ligger väl i linje med den som används i Sverige (se kapitel 5). Vissa länder (t.ex. 
Nederländerna och USA) jobbar dock mer aktivt med utformningen av olika scenarier och 
tillämpar modellansatser som underlättar inkorporering av ett stort antal scenarier.   

De olika nationella prognoserna skiljer sig naturligtvis också åt vad gäller antaganden 
om priser, ekonomisk utveckling etc. I likhet med den svenska Energimyndighetens lång-
siktsprognoser bygger länders antaganden om fossilbränsleprisernas utveckling ofta på IEA:s 
prognoser, även om andra prisantaganden också förekommer (t.ex. i USA). Generellt har man, 
precis som i Sverige, någon typ av modell som genererar inhemska priser utifrån antagna 
världsmarknadspriser, men informationen kring detta tenderar att vara bristfällig. Insikten att 
det är mycket svårt att förutsäga oljepriserna på lång sikt har också medfört att det är vanligt 
att ett antal känslighetsanalyser görs för oljepriset. Priset för utsläpp av koldioxid (t.ex. inom 
ramen för EU ETS) utgör också ett viktigt antagande, men i vår granskning är det i de flesta 
fall oklart hur man har kommit fram till dessa priser.  

En tydlig metodologisk skillnad mellan de olika ansatserna är hur den makroekonomiska 
utvecklingen modelleras. Den enskilt viktigaste förklaringsvariabeln för energianvändningen 
är ekonomisk tillväxt, och det finns därför en återkoppling mellan förändrade energipriser och 
den makroekonomiska utvecklingen. Vissa länder modellerar detta i direkt samband med 
energiprognosen så att den makroekonomiska kalkylen bygger på samma förutsättningar som 
den resterande energiprognosen (så är fallet i Sverige), medan andra länder utgår från en 
tidigare makroekonomisk kalkyl som antas gälla för alla alternativscenarion (se t.ex. Danmark 
och Belgien). Denna senare metod hanterar därmed endast de direkta effekterna på energian-
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vändningen och kan vara tidsbesparande, men prognosmakarna missar på så sätt också de 
makroekonomiska effekterna av exempelvis förändrade oljepriser vilka också kan få genom-
slag på energianvändningen. 

Ett par länder har integrerat makroekonomiska modeller med energisystemsmodeller och 
kan därigenom fånga upp effekterna på energianvändning och BNP, inkomster etc. Ett 
exempel på en sådan sofistikerad modell är USA:s National Energy Modeling System, som är 
ett fullt ut integrerat system där en serie moduler hanterar makroekonomin och dess kopp-
lingar till efterfrågan och utbudet av energi. En något enklare variant är den modellansats som 
tillämpas i Storbritannien där man länkat en makroekonomisk modul till energisystem-
modellen MARKAL. Den s.k. MARKAL-Macro modellen har ett antal begränsningar, men 
erbjuder också styrkor jämfört med en renodlad bottom-up modell. Några fördelar är bl.a. en 
endogent modellerad aggregerad energiefterfrågan samt en representation av BNP-effekterna 
av förändrade bränslepriser och energianvändning. Generellt bör det betraktas som viktigt i 
arbetet med energiscenarier att kombinera användandet av bottom-up och top-down modeller.  

Presentation i detta kapitel har också på ett tydligt sätt illustrerat det val som olika länder 
står inför att antingen välja en väl integrerad energisystemmodell (där NEMS utgör det mest 
extrema alternativet av dem som täckts in här) eller att i stället välja en ansats där de olika 
delmodellerna visserligen bidrar till helheten men där kopplingarna mellan modellerna är 
svagare (t.ex. Nederländerna). Eftersom den första varianten väsentligt förenklar använd-
ningen av scenarioanalys samtidigt som den andra typen av ansats ofta kan vara enklare och 
mer överblickbar är det inte enkelt att hitta en lämplig balans mellan integrering och över-
blickbarhet.  

Vi återkommer till detta vägval då vi diskuterar den svenska prognosmodellen (se kapitel 
7). Ett viktigt budskap i denna rapport är dock att det svenska arbetet med energiscenarier bör 
bli mer transparent och scenarioinriktat; detta implicerar att det tillvägagångssätt som väljs 
också blir mer integrerat än det nuvarande. Som antyds i detta kapitel kan denna slutsats antas 
gälla flera av de länder som behandlats i detta kapitel. Det finns överlag en tendens att inrikta 
arbetet på det mest sannolika utfallet utifrån ett business-as-usual antagande där lite uppmärk-
samhet t.ex. ges åt förekomsten av trendbrott och tydligt åtskilda scenarier över den ekono-
miska, tekniska och politiska utvecklingen. Samtidigt är det långt ifrån säkert att den fullt ut 
integrerade ansats som tillämpas i USA är den som bör eftersträvas. Det finns en risk att en 
sådan modell blir en ”svart låda” som inte underlättar kommunikationen av resultaten, och 
heller inte stimulerar till diskussion om alternativa framtider och därtill kopplade strategier.  
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Kapitel 5 

ENERGIMYNDIGHETENS METODIK FÖR LÅNGSIKTIGA 
ENERGIPROGNOSER 

 
 
5.1 Introduktion 

Syftet med detta kapitel är att beskriva hur Energimyndigheten idag går till väga för att ta 
fram prognoser över det svenska energisystemets långsiktiga utveckling. Presentationen ba-
seras på Energimyndighetens egen rapportering av sin prognosmetodik (Energimyndigheten, 
2005, 2006, 2009), men på grund av den kontinuerliga utveckling som sker har också per-
sonliga intervjuer med de inblandade personerna på myndigheten skett. Dessa intervjuer ägde 
rum i februari 2009, dvs. efter det att den senaste långsiktsprognosen (Energimyndigheten, 
2009) slutfördes.  

Figur 5.1 presenterar en övergripande processbeskrivning för Energimyndighetens arbete 
med långsiktsprognoser såsom den till delar också beskrivs i den egna dokumentationen (se 
t.ex. Energimyndigheten, 2006). Presentationen i detta kapitel följer de arbetssteg som listas i 
Figur 5.1, och beskrivningen kompletteras med exempel på resultat från den senaste långsikts-
prognosen.  

 
5.2 Generella förutsättningar för prognosarbetet 

En betydande del av värdet med att göra långsiktiga prognoser över energianvändning och 
tillförsel ligger i möjligheten till konsekvensbedömningar genom scenarioanalys, där effek-
terna av olika antaganden om den framtida utvecklingen kan utvärderas mot ett referens-
scenario som utformats utifrån antagandet att den gällande energi- och miljöpolitiken ligger 
fast utan ändring under prognosåren. I den inledande fasen av arbetet med en ny långsiktig 
energiprognos bestäms först målsättningen med arbetet, dvs. vilka frågor som i slutändan ska 
kunna besvaras. Dessa frågor avgör i hög grad vilka scenarier/känslighetsanalyser som 
utformas utöver referensscenariot.  

Denna initiala del av den omfattande arbetsprocessen med energiprognoserna stäms av 
internt inom Energimyndigheten (främst med enheten för policyanalys) men också i samråd 
med uppdragsgivaren (exempelvis Näringsdepartementet). Eftersom det historiskt sett finns 
ett starkt samband mellan ekonomisk tillväxt och ett ökat energibehov omfattar prognosarbe-
tet i regel ett eller flera scenarier där förändrad BNP-utveckling gentemot referensscenariot 
antas. På detta sätt genereras en typ av känslighetsanalys som belyser prognosens osäkerhet. 
Dessutom tillhandahåller utförandet av flera alternativa scenarier ett större djup i analysen och 
ökar prognosens möjlighet att hamna inom rätt intervall. Förutom konsekvenserna av 
förändrad ekonomisk utveckling kan det också vara aktuellt att ta fram scenarier som till 
exempel antar förändringar i energi- och miljöpolitiken och/eller synliggör konsekvenserna av 
förändrade priser på olika energibärare samt på utsläppsrätter för koldioxid. Sammantaget styr 
dessa frågeställningar vilka och hur många scenarier som görs, men den ökande arbetsinsatsen 
kontra nyttan av fler scenarier medför vanligen att antalet scenarier begränsas till några cen-
trala frågeställningar.  
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Figur 5.1: Översikt av Energimyndighetens ansats vid långsiktiga prognoser 

Källa: Energimyndigheten (2006) och egen bearbetning. 

 
Tabell 5.1 redovisar de scenarier/känslighetsanalyser som analyserades i långsiktsprognosen 
2008. Referensscenariot syftade till att beskriva energisystemets framtida utveckling fram till 
år 2030, och utgick från beslutade styrmedel vid halvårsskiftet 2008. Utöver referensscenariot 
genomfördes ett scenario med högre BNP-utveckling (2.75 procent jämfört med 2.25 i 
referensscenariot), ett med högre fossilbränslepriser (oljepriset 120 US$ per fat jämfört med 
90 US$ per fat i referensscenariot), ett med lägre livslängd på kärnkraften (50 istället för 60 
år) samt ett scenario kallat övriga åtgärder. Det sistnämnda scenariot inkluderade nya styrme-
del vilka innefattade hårdare krav på personbilars koldioxidutsläpp från om med år 2012, att 
luftfarten inkluderas i EU:s handelssystem för utsläppsrätter från om med år 2012 samt att 
tillåten låginblandning av etanol i bensin höjs från fem till tio procent. De alternativa scena-
rierna sträckte sig fram till år 2020. 
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Tabell 5.1: Sammanställning av förutsättningarna för scenarier/känslighetsanalyser 

Scenario Ekonomisk 
utveckling 

EUA-pris 
(EUR/ton CO2) 

Fossilbränslepriser Kärnkraftens 
livslängd 

Referens (ref) Referens 30 Referens 60 
BNP hög Hög 30 Referens 60 
Fossilbränslepris hög Låg 35 Hög 60 
Kärnkraft; kortare 
livslängd 

Referens 30 Referens 50 

Ytterligare åtgärder Referens 30 Referens 60 

Källa: Energimyndigheten (2009). 

 
5.3 Prisprognoser 

När antalet scenarier samt innehållet i dessa bestämts påbörjas arbetet med att ta fram progno-
ser för bränslepriser, utsläppsrättspriser, samt preliminära el- och fjärrvärmepriser. I följande 
avsnitt beskrivs arbetsgången med att ta fram priser för referensscenariot; i detta skede finns 
dock också en möjlighet att göra alternativa antaganden om den framtida prisutvecklingen. I 
en senare fas av prognosarbetet utgör dessa prisprognoser indata till beräkningar som utförs 
av Konjunkturinstitutet (KI), som i sin allmänna jämviktsmodell EMEC arbetar fram ekono-
miska scenarier för Sverige utefter de förutsättningar som anges av Energimyndigheten. 

5.3.1 Bränslepriser 

Energimyndigheten utgår normalt i sin bedömning av framtida fossilbränslepriser (olja, kol, 
naturgas) från de prognostiserade internationella priser som tillhandahålls av International 
Energy Agency (IEA) i den årliga publikationen World Energy Outlook.33 Dessa priser utgör 
indata till en excelbaserad beräkningsmodell, som används för att omvandla de internationella 
priserna till inhemska marknadspriser och utgår från historiskt kända värden för råoljepris, 
kolpris, dollarkurs och årlig förändring av konsumentprisindex (KPI). Vidare använder 
modellen olika beräkningskoefficienter, omräkningsfaktorer och prispålägg som skattats via 
regressionsanalys för att omvandla importpriserna till inhemska användarpriser. Prognoser 
över växelkurs och KPI-förändring erhålls från KI. Eftersom KI inte gör växelkursprognoser i 
sina långsiktiga scenarier använder Energimyndigheten i stället de prognostiserade växelkur-
serna för slutåret i den senaste upplagan av Konjunkturläget, som är KI:s återkommande 
kortsiktiga bedömning av den svenska ekonomins utveckling under de närmaste åren.  

De prispålägg etc. som beskrivs ovan syftar bland annat till att fånga upp kostnaden för 
att raffinera råoljan till färdiga produkter innan den kan användas på den svenska marknaden. 
Här beräknar Energimyndigheten inhemska priser för sex typer av bränslen; eldningsolja 1 
(lätt eldningsolja, villaolja), eldningsolja 5 (tung eldningsolja), kol, gasol, bensin och diesel. 
Priserna för dessa bränslen bestäms därefter för olika användarkategorier såsom elproduce-
rande bolag vid hamn, stora industrier vid hamn, småhus, värmecentraler stora fastigheter etc. 
Motsvarande beräkningar för priset på naturgas utgår från IEA:s prognoser för det europeiska 
importpriset, och till detta adderas främst kostnaden för transmission inom Sverige och 

                                                 
33 Denna källa nyttjades dock inte vid den senaste långsiktsprognosen, främst eftersom IEA:s analys publicerades 
före den ekonomiska krisens genomslag under hösten 2008. I Långsiktsprognos 2008 gör därför Energimyndig-
heten egna prognoser över de framtida fossilbränslepriserna.  
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leverantörernas marginaler. Med utgångspunkt i den beslutade miljö- och energipolitiken 
läggs sedan gällande skatter och moms på för respektive bränsle och kundkategori för att 
generera det slutliga priset. 

För prisutvecklingen på biobränslen tillämpas ett annat angreppssätt. Biobränsle delas i 
prognosen in i olika klasser utifrån bränslekategorier, prisnivå, användarkategori och poten-
tial. De huvudsakliga bränslekategorierna är returlutar, fasta skogsindustriella biprodukter, 
skogsflis, energiskog, ved (hushåll), förädlade trädbränslen, returträ, brännbart avfall och torv. 
Utöver dessa stora bränslekategorier tillkommer halm, tall- och tallbecksolja samt biogas. 
Vissa bränslekategorier delas in i flera delklasser, vars priser kan skilja sig åt. Eftersom 
priserna på en konkurrensutsatt marknad speglar kostnaden för den sist producerade enheten 
reflekterar de olika prisnivåerna olika kostnadsklasser. För vissa bränslekategorier, såsom 
biprodukter, finns två användar- och kostnadsklasser; en för intern industriell användning och 
en tillgänglig för en gemensam marknad (Profu, 2008). Den gemensamma marknaden har 
dock inte tillgång till biprodukter i den lägre kostnadsklassen varvid den gemensamma mark-
naden möter ett konstant, högre pris.  

Utgångspunkterna för pris- (kostnads-)beräkningarna är Energimyndighetens prisstatistik 
för biobränsle och torv, officiell prisstatistik, branschstatistik samt bedömningar av framtida 
efterfrågan och utbud av biobränslen utifrån övriga prognosantaganden. Potentialberäkningar 
baseras i Långsiktsprognos 2008 på de potentialer som räknats fram i Långsiktsprognos 2006. 
Hänsyn har dock tagits till de revideringar som skett av klassindelningen av biobränslen. Viss 
framskrivning har också skett; exempelvis har potentialerna för returlutar för prognosåren 
beräknats via en framskrivning av den nuvarande användningen i skogsindustrin utifrån anta-
gandet om produktionsökning av kemisk massa under prognosperioden. Potentialerna beräk-
nas utifrån bränslekategori och dess olika pris- (kostnads-)klasser. Sammantaget genererar 
dessa kostnads- och potentialberäkningar kostnadstrappor för de olika bränslekategorierna. 
Exempelvis skogsflis delas in i ett antal begränsande kostnads- och potentialklasser vilket 
genererar en stegvis utbudskurva.  

Utbudskurvorna används som input i modellen MARKAL-NORDIC och tillsammans 
med input kring användarbehovet genererar detta ett jämviktspris på skogsflis. I scenarier då 
efterfrågan på biobränsle i allmänhet och skogflis i synnerhet är som högst är också jäm-
viktspriset på skogsflis som högst (Profu, 2008). Till skillnad från fossilbränslepriserna antas 
biobränslepriserna i prognoserna alltså inte vara oberoende av den inhemska efterfrågan utan 
priset bestäms via en interaktion mellan utbud och (den exogent givna) efterfrågan i modellen.  

5.3.2 Utsläppsrättspriser 

Utsläppsrättspriset inom det europeiska handelssystemet EU ETS baseras på modellberäk-
ningar utförda av Energimyndigheten över s.k. ”bränslebytarpris” samt på bedömningar gjor-
da av andra sakkunniga. Utgångspunkten för beräkningen av bränslebytarpriset är kostnader 
och potentialer för olika utsläppsreducerande åtgärder; dessa genererar tillsammans en kost-
nadstrappa för att reducera utsläppen. Dessa faktorer kommer att bestämma efterfrågan på 
utsläppsrätter, och jämvikt på marknaden nås när utbud och efterfrågan är lika.  

Inför Långsiktprognos 2008 innebar en större begränsning i antalet reduktionsenheter att 
ERU och CER inte antogs blir prissättande under den tredje handelsperioden eftersom utbudet 
av dessa inte räcker till för att täcka efterfrågan. I stället förutsattes att bränslebyte mellan kol 
och naturgas skulle bli prissättande under den största delen av prognosperioden. I enlighet 
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med detta antagande användes en excelbaserad modell där IEA:s prognos över fossilbränsle-
priserna utgör indata tillsammans med KI:s växelkursprognos och övriga tekniska parametrar 
såsom värmevärden och verkningsgrader. I modellen analyseras de kort- och långsiktiga 
kostnaderna för elproduktion och utsläppspriset bestämdes i modellen när jämvikt nås mellan 
produktionskostnaderna för kol- och gaseldad produktion enligt sambandet; 
 

 

                   (5.1) 
 

 
Utsläppsrättspriset antogs vara konstant över hela prognoshorisonten i Långsiktprognos 2008, 
detta både på grund av att fossilbränslepriserna antogs vara oförändrade samt att möjligheten 
fanns att spara utsläppsrätter mellan handelsperioderna.34 Aktörernas agerande på marknaden 
var därmed avhängigt den förväntade knappheten av utsläppsrätter i handelssystemet under 
hela prognosperioden. Av denna anledning antogs priset jämnas ut mellan de olika tidsperio-
derna i prognosen eftersom priset reflekterade både utsläppsminskningar i den andra handels-
perioden och förväntade reduceringar i den tredje handelsperioden. 

5.3.3 Preliminära el- och fjärrvärmepriser 

Nästa steg i arbetet består i att ta fram preliminära prognoser för el- och fjärrvärmepriserna. 
Dessa används i ett senare skede för att ta fram en första prognos över energianvändningen i 
bostads- och servicesektorn. De preliminära energianvändningsprognoserna blir sedan indata 
till MARKAL-NORDIC som i sin tur ger en reviderad energitillförsel och därmed reviderade 
el- och fjärrvärmepriser. MARKAL-NORDIC används dock redan i den här delen av prog-
nosarbetet för att ta fram det preliminära elpriset. Dessa inledande beräkningar i MARKAL-
NORDIC utgår från närmast föregående långsiktsprognos och antar därför att energibehovet 
är oförändrat. Modellen uppdateras dock för förändringar i exempelvis skattesatser, produk-
tionskapaciteter och bränslepriser om sådana skett från föregående långsiktsprognos. Det 
preliminära elpriset som beräknas i MARKAL-NORDIC korrigeras därefter vid behov utifrån 
en bedömning av energibehovets framtida utveckling. Det preliminära priset på fjärrvärme be-
stäms utifrån den framtida kostnadsutvecklingen för alternativa uppvärmningsformer. Bedöm-
ningen av kostnadsutvecklingen för alternativa uppvärmningsformer baseras på prognosens 
övriga prisförutsättningar. 
 

5.4 Scenarier för den allmänna ekonomiska utvecklingen 

För att beräkna den framtida ekonomiska utvecklingen skickas resultaten från prisprognoserna 
samt de antagna scenarioförutsättningarna till KI för bearbetning i den allmänna jämvikts-
modellen EMEC. Vi ska i detta avsnitt beskriva huvuddragen i detta arbetsmoment samt vilka 
resultat bearbetningen ger. Energibehov och ekonomisk utveckling är i regel starkt korre-
lerade, en hög ekonomisk tillväxt genererar en högre produktion i samhället och således också 
en högre energianvändning. KI:s kalkyler för den makroekonomiska utvecklingen fram till 
och med år 2010 respektive år 2020 tjänade som underlag inför beräkningarna i EMEC vid  
Långsiktsprognos 2008.  

                                                 
34 I Långsiktsprognos 2008 avses två handelsperioden: åren 2008-2012 (andra handelsperioden) respektive åren 
2013-2020 (tredje handelsperioden).  
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Ekonomin avbildas i EMEC med hjälp av historiska trender för enskilda sektorers 
produktivitetsutveckling, genom antaganden om sysselsättning, energieffektiviseringar och 
enskilda sektorers framtida förutsättningar på världsmarknaden, via trender i strukturomvand-
lingen under de senaste tio åren samt med hjälp av beräkningar kring de framtida energipriser 
och utsläppsrättspriser som skickats från Energimyndigheten. Utifrån denna underliggande 
information modellerar EMEC långsiktiga scenarier för den svenska ekonomin i enlighet med 
Energimyndighetens givna förutsättningar. EMEC konstruerar således ett scenario utifrån 
dessa referensantaganden, och genererar dessutom flera alternativa scenarier vilka belyser 
utfallet i svensk ekonomi vid högre fossilbränslepriser, förändrade styrmedel etc.  

I EMEC finns 26 näringslivssektorer och en offentlig sektor. Modellen genererar tillväxt-
takter för samtliga dessa sektorer och de redovisas som årlig procentuell förändring av föräd-
lingsvärdet. Störst användning har Energimyndigheten av beräkningarna över utvecklingen i 
industrisektorn (SNI 10-37).35 Tillväxttakterna för de olika branscherna beräknas dock i 
EMEC för större branschaggregat än de som redovisas av Energimyndigheten. Därför gör 
Energimyndigheten en nedbrytning av dessa större branschaggregat inom ramen för industrins 
totala tillväxt såsom den beräknats i EMEC. Tabell 5.2 listar de 14 delbranscher som Energi-
myndigheten använder sig av. Indelningen i de olika delbranscherna följer samma uppdelning 
som SCB använder sig av. Det är också SCB:s statistik som används för att generera 
historiska siffror över tillväxttakterna. I Tabell 5.2 redovisas de framtida årliga tillväxttakterna 
för branscherna såsom de beräknats i Långsiktsprognos 2008 utifrån SCB-statistik, EMEC-
beräkningarna samt Energimyndighetens egna bearbetningar.  

 

Tabell 5.2: Förädlingsvärdenas årliga procentuella utveckling i industrin, 2005-2020  

Bransch 2005-2020 2010-2020 

 
Referens- 
Scenario 

Högre 
fossil- 

bränslepris 

Referens- 
Scenario 

Högre 
fossil- 

bränslepris 

Gruvindustri 1,97 1,43 1,69 1,63 
Livsmedelsindustri 1,05 0,93 1,73 1,72 
Textilindustri -0,20 -0,20 -0,05 -0,05 
Trävaruindustri 1,30 1,13 1,98 1,97 
Massa- och pappersindustri 0,80 0,81 1,71 1,67 
Grafisk industri 0,30 0,32 1,02 1,01 
Petrokemisk industri 1,25 2,21 1,25 2,21 
Kemisk industri 2,49 2,59 3,07 3,06 
Gummi- och plastindustri 0,60 0,68 1,51 1,45 
Jord- och stenindustri 2,42 2,35 2,10 2,10 
Järn- och stålindustri 2,23 1,35 2,10 1,99 
Metallverk 0,80 0,41 2,35 2,28 
Verkstadsindustri 4,45 4,69 4,32 4,31 
Övrig industri 5,55 5,78 5,28 5,65 

Industrin totalt 3,16 3,28 3,45 3,47 

Källa: Energimyndigheten (2009).  
 
 

                                                 
35 Klassificering enligt SNI beskrivs vidare i avsnitt 5.5. 
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Tabell 5.2 illustrerar de beräknade tillväxttakterna i enlighet med förutsättningarna i Energi-
myndighetens referensscenario samt med hänsyn till ett alternativt scenario i vilket de fram-
tida fossilbränslepriserna antas bli högre än i referensscenariot medan övriga förutsättningar 
är oförändrade.  
 
5.5 Användarprognoser 

Hittills har vi beskrivit det initiala prognosarbetet i vilket viktiga prognosförutsättningar 
utformas, framtida energipriser skattas och den ekonomiska utvecklingen beräknas. Med detta 
som utgångspunkt kan de första preliminära prognoserna över energianvändningen göras. 
Denna del av prognosarbetet görs för tre sektorer – industri, bostad och service samt transport 
– vilka tillsammans utgör den aggregerade användningen av energi i Sverige.  

5.5.1 Industrisektorn 

När användarprognoser ska konstrueras är det viktigt att identifiera de faktorer som påverkar 
energiefterfrågan. På kort sikt är produktionsvolymen den viktigaste bestämningsfaktorn för 
energianvändningen i en bransch, men på lång sikt styrs energianvändningen även av föränd-
ringar i bransch- och produktsammansättning samt teknisk utveckling. Priserna på de olika 
energislagen (inklusive skatter etc.) påverkar främst valet av energibärare; emellertid påverkar 
energipriset produktionskostnaderna och således också möjligheten till tillväxt vilket i sin tur 
påverkar behovet av energi. På kort sikt är denna påverkan stor, men på lång sikt ökar möjlig-
heten att byta energibärare och investera i ny och energisnålare teknik. Incitamenten för att 
minska energikostnaderna beror bl.a. på kostnadsandelen för energi i den aktuella branschen 
samt den faktiska kostnaden för att byta energibärare.   

Historiska data över energianvändningen hämtas från SCB:s publikation Årliga energi-
balanser, vilken ger en översiktlig beskrivning av tillförsel, omvandling och slutlig använd-
ning av energi. Användningen i industrisektorn redovisas uppdelad på 14 delbranscher i enlig-
het med SNI 92 användarkategorisering. Mer precist omfattas samtliga arbetsställen inom 
användarkategorierna SNI 10-37 med minst 10 anställda.36 Gruvor och mineralutvinnings-
industrin, massa-, pappers- och pappersvaruindustrin samt järn- och stålverk är exempel på 
några av branscherna. Förutom användningen i de 14 delbranscherna redovisas användningen 
i två ytterligare kategorier. Den ena, kategorin småindustri, är en tillräkning för energianvänd-
ningen vid arbetsställen med färre än tio årssysselsatta och den andra kategorin är en restpost 
för den ej branschfördelningsbara industrienergianvändningen (kategorin ”övrigt”). Delbran-
schernas användning fördelas på 16 energibärare såsom stenkol och brunkol, koks, diesel-
bränsle och naturgas.  

Utöver historiska data erhålls en beräkning över industrisektorns tillväxt från KI:s all-
männa jämviktsmodell EMEC (se föregående avsnitt). Tillväxten redovisas på branschnivå 
men för större branschaggregat. Konjunkturinstitutet använder sig således av bredare använ-
darkategorier än SCB. Energimyndigheten gör därför en nedbrytning av dessa tillväxtdata för 
de större branschaggregaten till att i stället omfatta de 14 delbranscherna. Tillväxtbedöm-
ningarna för delbranscherna måste dock ligga inom ramen för Konjunkturinstitutets bedöm-
ning av de större branschkategorierna. Energimyndigheten baserar tillväxtprognosen för de 
mindre branschaggregaten dels på historiska data, dels på bedömningar från sakkunniga i 
respektive bransch. Givet den historiska utvecklingen över industrins energianvändning samt 

                                                 
36 SNI 92 – Standard för svensk näringsgrensindelning 1992 (www.scb.se). 
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tillväxtscenarier för respektive branschsektor görs en prognos över industrins framtida 
användning. Till sin hjälp har Energimyndigheten en s.k. branschfördelad modell.  

Den branschfördelade modellen beräknar, som namnet antyder, energianvändningens 
fördelning per bransch och energibärare. Initialt beräknas den s.k. specifika användningen per 
energibärare och bransch. Denna erhålls genom att dividera användningen per energibärare 
med förädlingsvärdet (t.ex. kWh per krona förädlingsvärde). Den specifika användningen är 
således ett mått på hur energiintensiv en bransch är och har historiskt sett minskat för industri-
sektorn som helhet. Därefter anges i modellen det s.k. årliga utvecklingstalet för den specifika 
användningen. I det årliga utvecklingstalet ligger implicit antaganden om teknisk och struk-
turell påverkan samt konjunkturella faktorer. Här tas även hänsyn till relativprisutvecklingen, 
möjligheten att växla mellan olika energibärare samt den absoluta prisnivån. I prognosen är 
relativpriset mellan olja och el av stor betydelse eftersom det förutsätts påverka användningen 
av elpannor i industrin. Energimyndighetens beräkningar av utvecklingstalet stäms av via 
kontakter med olika branschorganisationer och energiintensiva företag. Givet samtliga villkor 
beräknas prognosårets energianvändning per bransch och energibärare enligt följande formel:  
 

SpecifikYXndningEnergianvä =, X
värdeförädlingsogYXstalUtvecklingYXanvändning .Pr,, ××    (5.2) 

 
där X  avser bransch,Y avser energibärare och värdeförädlingsog.Pr  syftar på det prognosti-

serade förädlingsvärdet. Den specifika användningen avser basårets specifika användning. 
Förändringar i exempelvis energipolitiken, såsom ändrade styrmedel, ger en förändring i 
relativpriserna, ändrat utvecklingstal och således en förändrad sammansättning av energian-
vändningen. I enlighet med den branschfördelade modellen bedömdes energianvändningen i 
industrin vid Långsiktsprognos 2008 fortsätta öka under hela prognosperioden (enligt refe-
rensscenariot). Orsaken till detta var främst de underliggande EMEC-beräkningarna i vilka 
industriproduktionen fortsatte att öka. Biobränsle och el utgör de energibärare som förväntas 
öka mest referensscenariot.  

5.5.2 Bostads- och servicesektorn 

Sektorn bostäder och service innefattar bostäder, lokaler (ej industrilokaler), fritidshus samt 
övrig service. Med övrig service avses areella näringar (jordbruk, skogsbruk och fiske), bygg-
sektorn, gatu- och vägbelysning, avlopps- och reningsverk samt el- och vattenverk.37 Bostads- 
och servicesektorn har i huvudsak behov av energi för uppvärmning samt för hushålls- och 
driftel. 
 
Energi för uppvärmning 

Majoriteten av bostads- och servicesektorns energianvändning går till uppvärmning. Eftersom 
uppvärmningsbehovet påverkas av temperaturförhållanden normalårskorrigeras energianvänd-
ningen. Med hjälp av graddagsstatisk från SMHI justeras energianvändningen för uppvärm-
ning, detta för att belysa hur mycket energi som hade använts det aktuella året om tempera-
turen hade varit normal. I Långsiktsprognos 2008 användes exempelvis basåret 2005, vilket 
var närmare åtta procent varmare än normalt medan prognosåren antas vara normalvarma.  

                                                 
37 I kategorin övrig service ingår även en restpost som består av lagerförändringar och den statistiska differensen 
mellan tillförsel och användning. Restposten utgör dock en mycket liten del av sektorns totala energianvändning. 
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Uppvärmningsbehovet prognostiseras med hjälp av den s.k. DoS-modellen. DoS är en 
bottom-up modell som är utvecklad vid EME Analys, och den genererar bland annat 
efterfrågan på el för uppvärmning samt efterfrågan på andra energibärare än el för 
uppvärmning (t.ex. fjärrvärme). För att göra en prognos i DoS för uppvärmningsbehovet för 
sektorn bostäder och service krävs statistik avseende exempelvis energianvändning i småhus 
respektive flerbostadshus/lokaler fördelat på typ av uppvärmningssystem, verkningsgraden 
hos olika uppvärmningssystem, kostnader för investering i olika uppvärmningssystem 
inklusive kalkylränta och avskrivningstid, hur stor andel av uppvärmningssystemen som 
bedöms behöva bytas under prognosperioden samt bedömd nyproduktion och rivning under 
samma period.38 Statistik och beräkningar över befolkningstillväxten samt bebyggelsens 
historiska och framtida utveckling hämtas från Boverket och SCB. Uppgifter om andra para-
metrar såsom verkningsgrader hos olika uppvärmningssystem ligger kvar i databasen mellan 
prognoserna och ändras enbart vid behov. Givet de underliggande antagandena kommer DoS-
modellen att beräkna (det kostnadsminimerande) uppvärmningsbehovet fördelat på olika 
energibärare vid olika energipriser. Modellen beräknar även optimal bränslemix gällande 
småhusens kombipannor för olja och el.  

 
Hushålls- och driftel 
Energianvändningen i bostads- och servicesektorn exklusive uppvärmning eller varmvatten 
avser hushållsel, driftel i lokaler, fritidshus, jord- och skogsnäringar och övrig service. Be-
hovet av hushållsel och driftel antas påverkas av den ekonomiska tillväxten, utvecklingen av 
privat konsumtion, den tekniska utvecklingen samt förändringen av lokal- och bostadsytor. 
Vid prognosen över elanvändningen för fastighetsdrift samt verksamhetsanknuten el i lokaler 
görs därför kopplingar till BNP-utveckling, utveckling av lokalytor samt den specifika 
användningen (kWh per m2). Användningen av hushållsel antas vara en funktion av privat 
konsumtion, utveckling av bostadsytor och energieffektivisering. Övrig energianvändning 
(t.ex. areella näringar) kopplas till den ekonomiska utvecklingen och befolkningstillväxten. 
Dessutom är i prognosen för övrig energianvändning expertbedömningar inom respektive 
bransch en viktig input.  

5.5.3 Transportsektorn 

Beräkningarna för transportsektorns framtida energianvändning utgår från den gällande 
energi-, miljö-, och transportpolitiken, förutom att den skattebefrielse på biodrivmedel som i 
dagsläget gäller till 2013 antas gälla under hela perioden. Viktiga indata och antaganden 
inkluderar bränslepriser och teknologisk utveckling i form av introduktionen av nya teknolo-
gier och effektivisering av bränsleanvändningen. Transportsektorn består av fyra delsektorer; 
vägtrafik, luftfart, bantrafik samt sjöfart. Sektorernas energianvändning analyseras med en 
kombination av top-down och bottom-up modeller, och resultaten från dessa kompletteras 
med dialog med sakkunniga på respektive trafikverk samt olika branschorganisationer. Nedan 
följer en redogörelse över prognosarbetet för de olika delsektorerna.  
 
Energianvändning i vägtrafiksektorn 

Delsektorn vägtrafik utgörs till största del av privatbilism, kollektivtrafik och godstransporter 
med lastbil. Här står bensin och diesel för den största delen av sektorns energianvändning, 

                                                 
38 För en mer utförlig beskrivning av DoS-modellen, se t.ex. EME Analys (2004).  
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men sektorn använder också naturgas och biodrivmedel som etanol, biogas och FAME. Väg-
trafikens utveckling styrs främst av den ekonomiska utvecklingen samt samhällsutvecklingen 
i övrigt. Nytt för Långsiktsprognos 2008 var att energianvändningen för vägtrafiksektorns 
persontransporter modellerades med en bottom-up modell för att kunna analysera byten 
mellan olika teknologier på ett bättre sätt än den top-down ansats som använts tidigare år.  

Beräkningarna av persontrafikens energianvändning baseras bl.a. på resultat från den s.k. 
Bilvalsmodellen, som utvecklats av Transek/WSP på uppdrag av Vägverket. Bilvalsmodellen 
består av tre huvudsakliga komponenter (Naturvårdsverket, 2007): en modell som beräknar 
utskrotningen av befintliga fordon, en modell för konsumenternas val av nya bilar, samt en 
sammanräknande modell som bestämmer bilparkens totala storlek för varje prognosår med 
hänsyn till utskrotningstakten och tillskottet av nya bilar. Modellen för utskrotning av bilar är 
en enkel modell som baseras på sannolikheter för utrangering av ett fordon med hänsyn till 
märke och ålder. Nytillskottsmodellen arbetar med data över egenskaper såsom pris/förmåns-
värde, drivmedelstyp, tankvolym, rostskyddsgaranti, etc. för drygt 300 olika bilmodeller. 

Teknologisk utveckling fångas upp genom att nya fordonsvarianter, t.ex. bilar med 
etanolmotorer inkluderas i nytillskottsmodellen samt genom att drivmedelsförbrukningen 
antas minska år för år. Valet av bil i nytillskottsmodellen sker i en ekonometrisk (diskret) s.k. 
logit-modell, som beräknar sannolikheten för att konsumenten väljer en viss bilmodell som en 
funktion av nyttan av detta alternativ vägt gentemot nyttan av alla andra alternativ. Formel-
mässigt uttrycks nyttan V(Xj) för alternativ i som en linjär funktion av de olika alternativens 
egenskaper X så att: 
 

iXiXiXiV αββ .......21)( 21 +×+×=                 (5.3) 

 
där β  är parametrar som skattats för hur konsumenterna värderar egenskaperna X, och iα  är 

en konstant. Sannolikheten för att välja alternativ i, Pi, beräknas enligt formeln: 
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där e är basen för den naturliga logaritmen, och j är samtliga alternativ som individen väljer 
mellan. Resultaten från Bilvalsmodellen ger en bedömning om framtidens bilpark, som sedan 
går in i den s.k. ARTEMIS-modellen, där bränsleförbrukning per fordonstyp/drivmedelsklass 
bestäms. ARTEMIS är huvudsakligen en emissionsmodell för olika fordonstyper baserat på 
bl.a. fordonsparkens sammansättning (som här ges av Bilvalsmodellen), svenska körmönster, 
och trafikflöden som simulerats med hjälp av den s.k. SAMPERS-modellen (se vidare SIKA, 
2004). En närmare beskrivning av ARTEMIS-modellen ges av IVL (2009). Utifrån detta kan 
energianvändningen per bränsle bestämmas för persontransporter i vägtrafiksektorn. Det bör 
nämnas att vissa korrigeringar i resultaten från Bilvalsmodellen har gjorts efter Energimyn-
dighetens egna antaganden om t.ex. laddhybrider, elbilar, och flexifuelfordon.  

Enligt uppgift används en top-down modell för att bestämma energianvändningen i öv-
riga vägtrafiksektorn (utöver) persontransporter. Här sammanfattar vi hur dieselanvändningen 
bestäms med hjälp av en top-down modell enligt tidigare metodbeskrivningar. Det bör dock 
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återigen påpekas att top-down modelleringen av vägtrafikens energianvändning i den nuva-
rande ansatsen inte inkluderar vägtransportsektorns persontrafik.  

Dieselanvändningen är i hög grad beroende av utvecklingen av näringslivet, inte minst 
eftersom en stor del av dieselanvändningen sker vid godstransporter. Vid beräkningar av den 
framtida dieselanvändningen ingår därför antaganden för utvecklingen i massa- och pappers-
industrin, petrokemisk industri samt verkstadsindustrin, alla industrier vilka har stor påverkan 
på dieselanvändningen. Den framtida dieselanvändningen beräknas sedan utifrån en top-down 
modell enligt nedan; 
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( ) 
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där 1+tD  representerar dieselanvändningen vid prognosåret, tD  är dieselanvändning vid 

basåret,39 tdM avser procentuell förändring i massa- och pappersproduktion, εM  är en 

elasticitet med avseende på massa- och pappersproduktion, tdPK är procentuell förändring i 

petroke-misk industri, εPK  är en elasticitet med avseende på petrokemisk produktion, tdV är 

procentuell förändring i verkstadsproduktionen, εV är en elasticitet med avseende på 
verkstadsproduktionen, tdP  är procentuell real förändring i dieselpriset, DPε  utgör 

efterfrågans priselasticitet samt T , som är en tidstrendsvariabel.  

Trendvariabeln kan omfatta antaganden kring bränsleeffektivisering eller ökat kapa-
citetsutnyttjande. Dieselprognosen bygger på indata hämtad från officiell energistatistik, 
EMEC-beräkningar, sektorsrapporter samt statistikunderlag från Vägverket. En svaghet med 
modellen är att den inte har någon inbyggd anpassningsmekanism som exempelvis tar hänsyn 
till strukturella förändringar i fordonsparken. Därför kompletteras beräkningarna med ett 
antagande om en ökad andel lätta lastbilar som drivs med diesel. Parallellt med modellberäk-
ningarna förs samtal med sakkunniga inom området angående deras bedömning av utveck-
lingen i sektorn.  
 
Luftfartens energianvändning 

Luftfartssektorns energianvändning avser användningen av flygbränsle. Inom flygtrafiken 
används främst flygfotogen och en mindre mängd flygbensin. För att beräkna den framtida 
bränsleförbrukningen används Transportstyrelsens prognos över antalet landningar på svenska 
flygplatser, samt en passagerarprognos som även den görs av Transportstyrelsen. Passa-
gerarprognosen baseras på en efterfrågefunktion i vilken sambandet mellan den ekonomiska 
utvecklingen, prisutvecklingen på flygresor och efterfrågan på flygresor modelleras. Slutligen 
görs också en beräkning av framtida bränsleeffektiviseringar vilka påverkar den genomsnitt-
liga bränsleförbrukningen. Den sistnämnda prognosen görs bl.a. baserat på kommunikation 
med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).  
 
Bantrafikens energianvändning 

I den spårbundna trafiken används i huvudsak el och en mindre mängd diesel. Prognosen över 
elanvändningen baseras på Banverkets bedömning av bantrafikens transportarbete. Prognosen 
                                                 
39 Här ingår användningen av diesel för arbetsmaskiner, som i fallet med diesel utgör uppemot en tredjedel av 
total användning. 
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över persontrafikens energianvändning vilar på antaganden om infrastrukturella förändringar 
medan godstrafikens prognoser i stället främst bygger på antaganden om exempelvis BNP-
tillväxt och exportutveckling. I Banverkets prognos ingår inte viss spårbunden trafik såsom 
Stockholms tunnelbana, men justeringar görs för att även beakta denna elanvändning.  
 
Sjöfartens energianvändning 

Den driftsenergi som används inom sjöfarten är främst tunn- och tjockolja. Användarprog-
noserna för inrikes sjöfart beror främst på förändringar i passagerartrafiken mellan Gotland 
och fastlandet. Av denna anledning baseras prognosen på planerade förändringar i denna 
fartygsstruktur och dess trafikutbud. Bedömningarna görs via diskussion med Sjöfartsverket. 
Avseende utrikes sjöfart förs samtal med företrädare för de större aktörerna inom 
oljebranschen. Dessutom använder Energimyndigheten en modell för att beräkna bunkringen 
för utrikes sjöfart baserat på förväntade förändringar av exporten. 
 

5.6 Preliminär energibalans 

I föregående avsnitt beskrevs arbetet med att ta fram användarprognoser för industrisektorn, 
bostads- och servicesektorn samt transportsektorn. I detta avsnitt beskrivs bearbetningen av 
dessa prognoser vilket resulterar i en preliminär balans över det svenska energisystemet. 
Resultaten från användarprognoserna används som input i energisystemmodellen MARKAL-
NORDIC. Modellen omfattar de stationära energisystemen (dvs. exklusive transporter) i de 
fyra nordiska länderna.40 På uppdrag av Energimyndigheten utför Profu modellberäkningarna 
i syfte att analysera den långsiktiga utvecklingen av det svenska stationära energisystemet. I 
avsnitt 5.6.1 följer en sammanställning av några viktiga antaganden som ligger till grund för 
beräkningarna. Några av dessa förutsättningar har lagts fast i samarbete med Energimyndig-
heten medan andra är fastlagda sedan en längre tid tillbaka och är dokumenterade i den data-
bas som används för modellsimuleringarna. Den nordiska databasen innehåller omfattande in-
data över hela det nordiska stationära energisystemet och har bl.a. sammanställts i samarbete 
med VTT i Finland, Riso i Danmark samt Institutt for Energiteknik (IFE) i Norge.  

5.6.1 Indata till MARKAL-NORDIC 

En av utgångspunkterna för beräkningarna i MARKAL-NORDIC är de energibehovsprog-
noser som levereras av Energimyndigheten. Andra generella förutsättningar vilka skickas till 
KI för bearbetning i EMEC skickas samtidigt till Profu. Dessa förutsättningar rör exempelvis 
antaganden om bränslepriser, utsläppsrättspriser, den installerade kärnkraftskapaciteten samt 
energi- och klimatpolitiska styrmedel i Sverige.  

Avseende användarprognoserna för industrisektorn skiljer MARKAL-NORDIC på 
substituerbar- och icke-substituerbar energi. Den icke-substituerbara energianvändningen är 
exogent given i modellen medan användningen av substituerbara energibärare bestäms endo-
gent i MARKAL-NORDIC. För industrisektorn är exempelvis processvärmebehovet exogent 
givet medan behovet av kol, koks- och masugnsgas, naturgas, tung eldningsolja och bio-

                                                 
40 I den nya modellbeskrivningen som används i Långsiktsprognos 2008 finns numera också en förenklad be-
skrivning av elproduktionssystemen, med tillhörande aggregerad elanvändning, för Tyskland och Polen. På detta 
sätt fås en mer fullständig bild av elprisutvecklingen i och med elhandeln med Sverige och dess grannländer. Att 
inkludera dessa länder påverkar modellberäkningar rörande utbyggnaden av det nordiska kraftsystemet och 
således också de beräknade koldioxidutsläppen (Profu, 2008).  
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bränslen, vilka används för att generera processvärme (inklusive ånga), bestäms i modellen. 
Processvärmebehovet är beräknat utifrån Energimyndighetens användarprognoser för de 
substituerbara energibärarna kompletteras med data om verkningsgrader för att framställa 
processvärme (de senare finns dock redan inlagda i MARKAL-NORDIC). Vissa energibärare 
såsom el anses både vara en substituerbar (elpannor för att generera processvärme) och en 
icke-substituerbar energibärare (för exempelvis motorer och pumpar). Inom sektorn bostäder 
och service fördelar sig användningen av energi på värme samt hushållsel/driftel.41 Behovet 
av värme för denna sektor är exogent givet i modellen medan fördelningen på respektive 
energibärare för att tillgodose detta energibehov är ett modellresultat. Värmen kan genereras 
med t.ex. naturgas, el, värmepumpar, fjärrvärme och pellets medan behovet av hushålls- och 
driftel enbart kan tillgodoses med el (Profu, 2008).  

De indata som beskriver energisystemen i grannländerna Norge, Finland och Danmarks 
(samt Polen och Tyskland) uppdateras inte på motsvarande sätt som för Sverige. Skälen för 
detta är resursmässiga. Indata omfattar dock ett antal energi- och koldioxidskatter. I beräk-
ningarna omfattas länderna också av EU:s utsläppshandelssystem. I princip ingår majoriteten 
av de energi- och koldioxidrelaterade styrmedlen i varje nordiskt land. De antagna bränsle-
priserna, exklusive vissa transmissions- och distributionspåslag och en del teknikdata rörande 
kostnader och prestanda, är gemensamma för samtliga länder i MARKAL-NORDIC. 

Slutligen anges en lång rad indata avseende el- och fjärrvärmeproduktionen. Exempelvis 
finns i den nordiska databasen investerings- och driftkostnader för hundratals kraft- och fjärr-
värmegenererande tekniker. Anläggningarna beskrivs med indata som innefattar fasta och 
rörliga drift- och underhållskostnader, investeringskostnader och livslängd, bränslemix, 
effektivitet, tillgänglighet och nuvarande produktion samt existerande kapacitet för befintliga 
anläggningar. Eftersom MARKAL-NORDIC är en dynamisk modell kan den modellera 
investeringar i nya produktionsanläggningar för att täcka det framtida energibehovet i fall det 
befintliga energisystemet inte räcker till. Slutligen är en rad småskaliga tekniker inkluderade i 
modellbeskrivningen såsom elpannor, pelletspannor, oljepannor och fjärrvärmeväxlare. Kraft-
systemen i de fyra länderna är sammankopplade genom de befintliga överföringskapaci-
teterna. Det finns också en möjlighet att bygga ut förbindelserna.   

5.6.2 Resultat från MARKAL-NORDIC  

Givet nödvändiga indata optimerar MARKAL-NORDIC det nordiska energisystemet så att 
den totala kostnaden för att möta den exogent givna energiefterfrågan minimeras. Eftersom 
modellen tillåter elhandel mellan de nordiska länderna (exklusive Island) sker produktionen 
där det är mest kostnadseffektivt. Detta innebär att MARKAL-NORDIC beräknar den mest 
kostnads-effektiva bränslemixen för hela energisystemet givet de energibärare som är 
substituerbara för industrisektorn respektive bostadssektorn; med andra ord kan resultaten 
avvika från de prognoser som gjorts med andra modeller (t.ex. DoS).  

Resultaten från MARKAL-NORDIC är omfattande och redovisas i en Excel-fil samt i 
en skriven rapport.42 De resultat som Energimyndigheten främst använder berör el- och fjärr-
värmeproduktionen samt el- och fjärrvärmepriserna. Modellresultaten för elcertifkathandeln, 

                                                 
41 För både värme och el används nettoefterfrågan, dvs. efterfrågad energi exklusive alla distributions- och om-
vandlingsförluster.   
42 Vid Långsiktsprognos 2008 – Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Långsiktsprognos 2008 (Profu, 
2008). 
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dess produktionsfördelning samt hur certifikatpriset påverkas under perioden är också viktiga, 
och så även exporten samt importen av el mellan de nordiska länderna (Profu, 2008). I 
resultaten presenteras el- och fjärrvärmeproduktion från varje typ av anläggning samt insatt 
bränsle för el- och fjärrvärmeproduktion. Vidare beräknar MARKAL-NORDIC, via en 
iterativ process mellan utbuds- och efterfrågesidan, ett jämviktspris på el. Elpriset bestäms av 
marginalkostnaden för elproduktion. I praktiken är utvecklingen av elpriset starkt korrelerat 
med antagna priserna för fossila bränslen och utsläppsrätter. Elpriset redovisas för olika 
konsumentgrupper i form av elpris, nätavgift samt skatter för olika typkunder – stor elintensiv 
industri, mellanstor industri, elvärme samt hushållsel. Dessutom beräknar MARKAL-
NORDIC utvecklingen för det svenska områdespriset.  

De fjärrvärmepriser som genereras i MARKAL-NORDIC måste användas med försik-
tighet. Fjärrvärmemarknaden utgör lokala marknader där kunden oftast bara kan välja en 
leverantör. Av detta skäl sker inte prissättningen i konkurrens med andra fjärrvärmeleverantö-
rer. I stället konkurrerar leverantörerna med andra alternativ för uppvärmning medan MAR-
KAL-NORDIC modellerar prissättningen i enlighet med marginalkostnaden för fjärrvärme-
produktion. Dessutom används även MARKAL-NORDIC:s beräkningar över energianvänd-
ningen i industrin samt bostads- och servicesektorn per energibärare som en avstämning mot 
Energimyndighetens tidigare användarprognoser. Då MARKAL-NORDIC optimerar syste-
met utan direkt hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen, kan resultaten för 
industri och bostads- och servicesektorn endast användas för att utröna viktiga trender.  

Resultaten från MARKAL-NORDIC kan korrigeras något även om de i samband med 
långsiktsprognoserna lämnas relativt orörda. Emellertid bearbetas exempelvis el- och fjärr-
värmeproduktionen av Energimyndigheten så att hänsyn tas till andra faktorer och värden 
utöver de som anges i MARKAL-NORDIC. Exempelvis begränsas bränsleanvändningen i 
modellen endast av den potential som angetts (exogent). För vissa bränslen har dock Energi-
myndigheten frångått detta och valt att anta egna begränsningar. Beträffande kolanvändningen 
för el- och fjärrvärmeproduktion har t.ex. denna reducerats avsevärt jämfört med modellresul-
tatet. Andra faktorer som inte fångas upp av modellen, men som kan påverka det faktiska 
utfallet, är de miljötillstånd som gäller för olika anläggningar. Även företagens miljöpolicy 
kan påverka vilka investeringar som görs. MARKAL-NORDIC-resultaten juste-ras således 
utifrån bl.a. dessa faktorer innan en tillförselprognos över fjärrvärme och el presenteras. 
 
5.7 Reviderade användarprognoser 

Om de nya elpriserna, vilka beräknas i MARKAL-NORDIC, avviker från den preliminära 
elprisprognosen kommer användarsektorerna att revidera sina användarprognoser. Detta gäller 
främst för bostads- och industrisektorn eftersom elanvändningen i transportsektorn är relativt 
liten. Även om inte elpriserna avviker från de preliminära bedömningarna kan det vara bra 
med en kortare revision av prognoserna innan dessa går till slutgiltig balansering. Emellertid 
får inte elanvändningen förändras för mycket eftersom det då kan blir problematiskt för 
tillförselsektorn, vilken i sin tur utgår från MARKAL-NORDIC-resultaten vid balansering av 
el och värme. Det kan noteras att i arbetet med Långsiktsprognos 2008 stämde de preliminära 
elpri-serna väl överens med de priser som MARKAL-NORDIC genererade efter beaktande av 
myndighetens användarprognoser. Enligt samtal med Profu berodde detta främst på att 
elpriset i Norden till stora delar bestäms av priset på kolbaserad (importerad) elkraft inklusive 
priset på utsläppsrätter, och dessa är exogent givna i modellarbetet.  
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5.8 Tillförselsektorn balanserar 

Givet de reviderade användarprognoserna balanserar tillförselsektorn energisystemet. För 
balans i energisystemet ska den tillförda mängden energi motsvara den använda mängden 
energi. Användarprognoserna indikerar hur mycket energi som behöver tillföras för att täcka 
användningen i respektive sektor. Emellertid visar de prognoser som görs av användarsek-
torerna mängd efterfrågad nettoenergi, vilket är efterfrågad bruttoenergi multiplicerad med 
verkningsgrad. Uttryckt annorlunda redovisas användningen exklusive omvandlings- och 
distributionsförluster. Omvandlingsförlusterna är emellertid stora vid framförallt elproduktion 
vilket innebär att skillnaden mellan brutto- och nettoproduktion skiljer sig åt betydligt. Prog-
nosen över energitillförsel för omvandling till och distribution av el och fjärrvärme tas därför 
fram separat med underlag från resultaten i MARKAL-NORDIC samt expertbedömningar.  
 

Tabell 5.3: Energibalans för åren 1990, 2005, 2020 och 2030 (referensscenario), TWh 

 1990 2005 2020 2030 

Användning     

Total inhemsk användning 366 396 412 414 
Därav:     
          Industri 140 155 161 164 
          Transporter 76 91 103 104 
          Bostäder och service m.m. 150 149 149 146 
Utrikes flyg och sjöfart 14 31 40 44 
Omv. & distr. förluster 172 193 199 201 
Därav:     
          Elproduktion 150 163 167 168 
          Fjärrvärme 7 6 6 7 
          Raffinaderier 11 18 19 19 
          Gas, koksverk, masugnar 3 5 5 5 
          Egenförbr. El, fjärrv, raff. 2 3 3 3 
          Icke energiändamål 23 25 26 26 

Total energianvändning 575 644 678 686 
     
Tillförsel     

Total bränsletillförsel 294 353 393 404 
Därav:     
          Kol, koks och hyttgas 31 43 47 47 
          Biobränslen, torv m.m. 67 113 145 149 
          Därav:     
                    Etanol 0,0 1,7 7,6 8,2 
                    FAME 0,0 0,1 2,1 2,3 
                    Biogas (drivmedel) 0,0 0,2 1,0 1,6 
                    Torv 2,7 3,5 1,3 0,7 
                    Avfall 4,1 11,9 18,7 19,3 
          Oljor, inkl gasol, flygbränsle & lättoljor 190 187 185 185 
          Naturgas 6 9 16 23 
          Stadsgas 0 0 0 0 
Spillvärme, värmepumpar 8 10 8 8 
Vattenkraft brutto 73 73 69 69 
Kärnkraft brutto 202 215 224 224 
Vindkraft brutto 0 1 7 7 
Import-export el -2 -7 -23 -25 

Total tillförd energi 575 644 678 686 

Källa: Energimyndigheten (2009).  
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Dessutom behöver Energimyndigheten, för att gå från MARKAL-NORDIC:s resultat till 
energibalansen, dela upp vissa bränslen eftersom bränslefördelningen i balansen i vissa av-
seenden avviker från MARKAL-NORDIC:s redovisning. Prognoserna för energianvändning 
och tillförsel läggs slutligen in i en balansfil vilken kontrollerar att energisystemet är i balans.   

Energibalansen är en sammanställning av energianvändning och energitillförsel uppdelat 
på energibärare. Den totala användningen redovisas i energibalansen på sektorerna industri, 
bostäder och service samt transport. Dessutom redovisas omvandlings- och distributionsför-
luster, energianvändning i utrikes flyg och sjöfart samt energianvändning för icke-energiända-
mål. Den totala tillförda energin består av tillfört bränsle såsom kol, koks, biobränslen och 
olja vilka går till såväl användarsektorerna som till omvandlingsanläggningar för el och fjärr-
värme. Tillförd energi består också av bruttoelproduktion, spillvärme från industrier (insatt 
energi för fjärrvärmeproduktion) samt nettoimport/nettoexport till/från Sverige. Tabell 5.3 vi-
sar energibalanser för de historiska åren 1990 och 2005 samt för prognosåren 2020 och 2030, 
allt enligt Energimyndighetens (2009) senaste långtidsprognos.  

När den slutgiltiga energibalansen är presenterad är Energimyndighetens långsiktiga 
energiprognos klar. Den skickas i först hand till Naturvårdverket för beräkning av utsläppen 
av växthusgaser från energisektorn.  
 
5.9 Sammanfattande kommentarer 

Figur 5.2 sammanfattar översiktligt Energimyndighetens rådande metodik för långsiktsprog-
noser, med fokus på vilka modeller samt manuella beräkningar som genomförs och hur dessa 
interagerar med varandra. Figuren beskriver i första hand de modeller och beräkningar som 
låg till grund för Långsiktsprognos 2008.43 De streckade pilarna representerar flödet av indata 
medan de heldragna pilarna illustrerar den output som genereras från de olika modellerna eller 
de manuella beräkningarna. Vissa modellresultat används som input i flera delmodeller. 
Exempelvis används EMEC:s beräkning av BNP-utvecklingen som input i DoS-modellen, 
den branschfördelade modellen samt för manuella beräkningar av hushålls- och driftel. I den 
branschfördelade modellen används även EMEC:s beräkningar av tillväxttakten i olika del-
branscher. Dessutom används EMEC-resultaten avseende ekonomisk utveckling som under-
lag i top-down modellen för vägtrafiksektorn.  

Vidare belyser Figur 5.2 den komprimerade användningen av de resultat som genereras 
av Dos-modellen och den branschfördelade modellen. Exempelvis beräknar Dos-modellen 
upp-värmningsbehovet per energibärare. Det är dock endast det totala energibehovet som 
används som input i MARKAL-NORDIC. Med andra ord är uppvärmningsbehovet exogent 
givet i MARKAL-NORDIC (och korrigeras således ej) medan fördelningen mellan 
energibärare för att tillgodose detta behov beräknas i modellen. Vidare är efterfrågan på 
hushålls- och driftel exogent given i MARKAL-NORDIC, och kan dessutom endast täckas av 
energibäraren el. Här sker således ingen omfördelning mellan energibärare i MARKAL-
NORDIC.  

                                                 
43 Det kan exempelvis noteras att i det underlag som Energimyndigheten fick inför arbetet med den senaste 
långsiktsprognosen användes inte allt som input i arbetet. Ett exempel är de studier av elanvändingen inom den 
elintensiva industrin (baserat på DoS) samt simuleringarna med den s.k. PoMo-modellen över den nordiska 
kraftmarknaden (se t.ex. EME Analys, 2008).  
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Figur 5.2: Översikt av Energimyndighetens modell- och beräkningssystem för långsiktsprognoser
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Figur 5.2 utgör också en viktig utgångspunkt för att diskutera alternativ till det nuvaran-
de angreppssättet, inte minst utifrån: (a) de lärdomar från litteraturen som presenterades i 
kapitel 2; (b) de möjligheter och begränsningar som olika typer av energimodeller represen-
terar (se kapitel 3); samt (c) de erfarenheter av analyser av energisystemets långsiktiga 
utveckling som finns i andra länder (se kapitel 4).  

I rapportens nästa kapitel presenteras en kritisk granskning av den nuvarande ansatsen, 
och några viktiga svagheter och styrkor lyfts fram. Kapitel 6 diskuterar också de 
modellansatser som används och kommenterar i valda fall några möjliga alternativ till dessa. 
Rapporten avslutas i kapitel 7 med en presentation av och diskussion kring två möjliga vägval 
för den fortsatta utvecklingen av Energimyndighetens arbete med långsiktsscenarier. Den 
första bygger till stora delar på den analys och de förändringsförslag som presenteras i kapitel 
6, medan det andra alternativet presenterar en mer integrerad ansats som möjligen kan vara 
intressant på sikt, inte minst om arbetet med scenarier ska utökas till att sträcka sig över 40-50 
år.  
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Kapitel 6 

EN KRITISK GRANSKNING AV ENERGIMYNDIGHETENS 
ARBETE MED LÅNGSIKTIGA ENERGIPROGNOSER 

 
 
6.1 Introduktion 

I detta kapitel tar vi utgångspunkt i den beskrivning av Energimyndighetens metodik för lång-
siktsprognoser som presenterades i kapitel 5, och granskar kritiskt de olika delarna i arbetet. 
Det bör återigen påpekas att överlag är myndighetens arbete med långsiktsprognoser redan 
idag mycket ambitiöst och kompetent, och vårt intryck är att det står sig förhållandevis väl i 
en internationell jämförelse. Fokus i kapitlet ligger framförallt på de områden där förbätt-
ringar kan ske, men vi lyfter också fram de delar av arbetet som är speciellt bra (och därför 
bör behållas i någon form). I de fall där brister i modellval idenitifierats diskuteras också 
alternativa angreppsätt och metoder (ofta sådana som Energimyndigheten visat intresse för).  

Kapitlet följer inledningsvis den processbeskrivning som presenteras i avsnitt 5.1 (se Fi-
gur 5.1 samt Energimyndigheten, 2006), och diskuterar respektive del separat. Vi ägnar också 
två enskilda avsnitt åt dels några pedagogiska aspekter på Energimyndighetens rapportering 
av den senaste långsiktsprognosen, samt om modellval vid arbetet med myndighetens kort-
siktsprognoser. Den analys som presenteras i detta kapitel ligger sedan till grund för 
diskussionen i kapitel 7 där två olika vägval för den fortsatta utvecklingen av metodiken 
presenteras.   
 
6.2 Generella förutsättningar: scenarier eller prognoser? 

Det finns en tvetydighet i Energimyndighetens beskrivning av de generella förutsättningarna 
för prognosarbetet. Det nämns i olika sammanhang (se t.ex. Energimyndigheten, 2009) att:  

”rapportens resultat inte ska betraktas som en regelrätt prognos över den framtida energi-
användningen utan som en konsekvensanalys av gällande styrmedel givet olika förutsätt-
ningar som exempelvis ekonomisk tilväxt och bränslepriser,” (p. 3).  

Energimyndighetens ”prognos” ska därför främst betraktas som ett baseline (business-as-
usual) scenario och där myndigheten också gör alternativa antaganden (”prognosscenarier”) 
som belyser effekterna av t.ex. ett högre oljepris. Samtidigt nämns också behovet av att ”träffa 
rätt” och det arbete som ligger till grund för resultaten är starkt inriktat på att generera en 
”bästa gissning” snarare än att jobba med flera tydligt åtskilda scenarier. Nuvarande alterna-
tiva scenarier skiljer sig i mycket begränsad omfattning åt och representerar i första hand en 
stigberoende utveckling av energisystemet med mycket lite uppmärksamhet åt t.ex. möjliga 
trendbrott i teknisk utveckling och politisk styrning (se också nedan).  

Vår starka rekommendation är, som också påpekats ovan (se t.ex. kapitel 2), att myndig-
etens arbete ska ha ett starkare fokus på scenarioutformning, med scenarier som bör vara 
mycket ”djärvare” än de som nu presenterats i t.ex. den senaste långsiktsprognosen (se Tabell 
5.1). Detta är således långt ifrån enbart en semantisk fråga; fokus bör i första hand läggas på 
att definiera ett antal möjliga – men mycket tydligt åtskilda – utvecklingsvägar för det sven-
ska energisystemet snarare än den mest sannolika utvecklingen (givet existerande politik etc.). 
En sådan omläggning av arbetet kräver att mer arbete läggs på att identifiera relevanta sce-
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narier, helst i samarbete med de personer som jobbar med de modeller som används; samtidigt 
kan mindre tid allokeras till ”finjustering” av ”orealistiska” modellresultat. Fundamentala 
osäkerheter om framtiden (t.ex. teknikgenombrott, politiska styrmedel etc.) kan byggas in i 
scenarierna (snarare än att de resulterar i mer komplexa modeller). Ett konkret exempel är 
kärnkraftens framtid i det svenska energisystemet; i den senaste långsiktsprognosen antas två 
scenarier med 50 års respektive 60 års livslängd för kärnkraften i landet medan framtiden (på 
20 års sikt) mycket väl kan bjuda på såväl en väsentlig utbyggnad av kärnkraften men även en 
nedläggning. Än intressantare vore kanske att ta fram olika scenarier för den globala (och 
europeiska) klimat- och energipolitiken, t.ex. ett scenario som bygger på ett skärpt globalt 
klimatavtal med höga priser på koldioxid samt ett scenario som bygger på att den globala 
klimatpolitiken i stället bygger på en sektorsindelad reglering (av den typ som bl.a. återfinns i 
det s.k. Montreal-protokollet). Ett alternativt sätt att tänka kring långsiktiga scenarier är att 
skilja på en framtida politik där EU väsentligen förlitar sig på ambitiösa teknikneutrala 
styrmedel (t.ex. utsläppshandel etc.) och ett där politiken i stället i huvudsak bygger på ett mer 
riktat stöd till förnybara energikällor.44 En sådan reviderad inriktning på Energimyndighetens 
arbete kan ge ökad kunskap om hur det svenska energisystemet skulle kunna påverkas av ett 
antal framtida politiska utvecklingar, samt hjälpa till att utforma strategier för att möta dessa 
alternativa framtider.45 Idag beskrivs endast policyförändringar på en detaljerad nivå (t.ex. 
krav på låginblandning av etanol i bensin etc.).  

Slutligen bör en liten detalj angående tolkningen av det baseline scenario som Energi-
myndigheten använder kommenteras. Scenariot beskrivs som ”en konsekvensanalys av 
gällande styrmedel [,,,],” (Energimyndigheten, 2009, s. 3), men denna tolkning riskerar att 
leda tanken fel. Scenariot/prognosen beskriver den framtida utvecklingen av energisystemet 
givet att de rådande ekonomiska och politiska trenderna förblir oförändrade, och däri ingår 
visserligen existerande styrmedel men vi kan inte utifrån ett scenario uttala oss om dessa 
styrmedels effekter. För detta behövs en konistent jämförelse mellan ett scenario utan styr-
medel och ett med styrmedel. En mer rättvisande beskrivning skulle kunna vara att 
”prognosen hjälper till att identifiera det framtida behovet av nya eller stärkta styrmedel för 
att nå de politiska mål som är uppsatta”. Detta är någoting annat än att konsekvensbedöma 
gällande styrmedel. Vi kanske upptäcker att redan i baselinescenariot når vi ett givet mål; 
detta ger en indikation om att nya styrmedel inte är nödvändiga men vi vet inte varför vi nått 
målet och vilken roll existerande styrmedel spelat då denna effekt inte isolerats i analysen.  

 
6.3 Prisprognoser 

Ett närmast vetenskapsteoretiskt problem i arbetet med energiprognoser är att i praktiken är 
alla variabler i någon mening endogena (dvs. inte givna och fixa inom ramen för analysen) 
(Kraus, 1987). Samtidigt måste prognosen ”ta avstamp” i något som kan betraktas som 
(någorlunda) exogent. I detta avseende har Energimyndigheten en mycket naturlig (och bra!) 
ansats. Man utgår från det faktum att Sverige är en liten öppen ekonomi, och då är det rimligt 

                                                 
44 I Långsiktsprognos 2008 antar Energimyndigheten scenarier med hög respektive låg ekonomisk tillväxt. Hög 
tillväxt innebär att BNP växer med 2,75 procent årligen medan låg tillväxt definieras som en årlig tillväxt i BNP 
på 2,25 procent. Detta är rimliga antaganden givet den historiska utvecklingen under de senaste 50 åren, men 
även här går det att tänka sig djärvare scenarier, kanske med en tillväxt som ligger inom 1,5-3,0 procent per år.   
45 Det finns ju sedan inget som hindrar att ett av dessa referensscenarier sedan används i klimatrapporteringen för 
att uppfylla de krav som åligger Energimyndigheten. Det går således att ex post identifiera det mest sannolika 
scenariot utav de som studerats (snarare än som tidigare, ex ante bedöma detta).  
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att betrakta bränslepriser (främst kol, olja och gas) samt priset på utsläppsrätter inom EU ETS 
som exogent givna. Dessa kan sedan ligga till grund för en bedömning av den framtida 
ekonmiska utvecklingen i landet givet de prisnivåer som identifierats.  

Det tillvägagångssätt som myndigheten tillämpar för att identifiera dessa priser är till-
fredsställande men bristfälligt dokumenterat vad gäller specifika antaganden (åtminstone 
gällande konverteringen av IEA:s fossilbränslepriser till inhemska marknadspriser). Ett 
undantag är dock prognoserna för priset på utsläppsrätter där myndigheten gör en egen 
bedömning baserat på antagandet att bränslebyte mellan kol och naturgas i europeisk elpro-
duktion utgör marginalåtgärd inom EU ETS. Det finns en tydlig logik i denna ansats (som 
också brukar tillämpas av konsulter inom koldioxidhandeln såsom Point Carbon), men vår 
bedömning är trots allt att det är bättre i detta sammanhang att utgå från externa bedömningar 
av utsläppsrättspriset, gärna modellresultat från t.ex. den globala modellen POLES (se t.ex. 
avsnitt 4.2), som genererar simuleringar av såväl fossilbränslepriser och priset inom EU ETS.  

Antagandet om att bränslebyte mellan kol och naturgas är prissättande är just ett anta-
gande, och behöver inte bli realitet. Inte minst kommer det att vara en funktion av priserna på 
dessa två bränslen, och andra reduktionsåtgärder kan visa sig bli billigare vid t.ex. höga pris-
nivåer. Det kan också noteras att antagandet om att det långsiktiga priset på utsläppsrätter 
bestäms av kostnaden för denna typ av bränslebyte ledde till feltolkningar av prisutveck-
lingen under den första handelsperioden 2005-2007 (Ellerman och Joskow, 2008).46 Om prog-
nosen bygger på explicita (externa) modellstudier tydliggörs dessutom på ett bättre sätt vilka 
förutsättningar (externa faktorer) som prisbedömningen vilar på.  

Att i prognossammanhang hantera priserna på olika typer av biobränslen är en mycket 
knölig fråga, inte minst eftersom dessa dels kan vara givna (exogena) utifrån importpriser etc., 
men också ofta endogent bestämda inom landet. För vissa bränslekategorier (t.ex. GROT) kan 
marknaderna dessutom i hög grad vara regionala. Vår bedömning är dock att Energimyndig-
hetens ansats här är klart tillfredsställande; den bygger på en bra balans mellan att uppnå såväl 
enkelhet samt realism i bedömningen.  

 
6.4 Scenarier för den allmänna och sektorspecifika ekonomiska utvecklingen 

I detta steg tar KI fram makroekonomiska kalkyler givet de förutsättningar (t.ex. priser) som 
ges av Energimyndigheten. I jämförelse med vissa andra länder är detta en styrka med den 
svenska ansatsen; i t.ex. Danmark baseras de makroekonomiska förutsättningarna helt och 
hållet på oberoende kalkyler där ingen explicit hänsyn tas till utvecklingen på energimarkna-
derna. Det finns dock två frågor som förtjänar att kommenteras i mer detalj.  

Den första frågan rör det ”problem” att de kalkyler i form av tillväxttakter för olika bran-
scher som KI presenterar inte fullt harmonierar med de branschaggregat som Energimyndig-
heten är intresserad av. Det är tydligt att en mer transparent länk här emellan, dvs. en utökning 
av antalet studerade branscher i EMEC, väsentligen skulle förenkla prognosarbetet för myn-
digheten. Samtidigt är det långt ifrån självklart att det är en bra idé att göra EMEC mer 
                                                 
46 Eftersom kostnaden för byte mellan kol och naturgas var högt under 2005 och översteg det rådande priset 
antog bedömare (t.ex. Point Carbon) att priserna borde stiga på sikt (eftersom det långsiktiga priset antogs be-
stämmas av denna kostnad). I praktiken föll dock priserna under 2006 och 2007, till stor del som ett resultat av 
den allokeringspolicy som tillämpades. Denna innebar bl.a. att de anläggningar som var huvudsakliga köpare 
inom EU ETS var överrepresenterade under t.ex. 2005 medan de mest centrala säljarna inte ännu var aktiva på 
marknaden (Ellerman och Joskow, 2008). Därför var priserna höga inledningsvis men föll dramatiskt då de 
länder med överskott av utsläppsrätter blev aktiva på marknaden.  
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detaljerad i detta avseende. En CGE-modells styrka ligger i dess enkelhet och förmågan att 
belysa interaktionen mellan ekonomins olika sektorer. Modellerna bygger på utbuds- och 
efterfrågeförhållanden som är osäkra och att införa en mer finfördelad sektorsindelning inne-
bär också att nya osäkerheter adderas till modellen. Vår rekommendation är därför att Energi-
mydigheten fortsätter med att själv göra en nedbrytning av de branschaggregat som EMEC 
generar, men att tydligt och detaljerat dokumentera förutsättningarna samt angreppssätttet för 
att göra denna uppdelning. 

Den andra frågan rör det faktum att i modellversion 2.0 av EMEC (Östblom och Berg, 
2006) modelleras hushålls- och företagssektorns behov av transporter i större detalj jämfört 
med modellversion 1.0 (Östblom, 1999). Denna utveckling av modellen syftar bl.a. till att 
underlätta ekonomiska analyser av införandet av klimat- och energipolitiska styrmedel på 
transportområdet, t.ex. kilometerskatter. Hushålls- och företagssektorn ges i EMEC 2.0 
möjligheten att anpassa sig till förändrade transportkostnader, främst genom att välja 
(substituera) mellan ett antal transportmedel vid resor till och från jobbet, på semestern, vid 
företags transporter av insatsvaror såväl som slutprodukter etc.  

Flödet av varor i en ekonomi beror på nivån på konsumtion och produktion, och detta 
påverkar i sin tur storleken på efterfrågan på transporter. På produktionssidan kostnadsmini-
merar företagen i valet mellan olika produktionsfaktorer; kapital, energi, material och olika 
transportmedel och kommer således att anpassa sig till prisförändringar, såsom kilometerskatt, 
när de väljer mellan olika transportmedel. Figur 6.1 beskriver hushållens valmöjligheter 
såsom de modelleras i EMEC (tekniskt sett representerade av ”nästade” s.k. CES funktioner). 
Hushållen erhåller nytta vid konsumtion och vid arbetsresor där det senare sätts i proportion 
till hushållens utbud av arbete. Nyttan för semesterresor härleds från nyttan av konsumtion. 
Hushållen maximerar nyttan av konsumtion och arbetsresor inom ramen för en budgetbe-
gränsning.  
 

 
Figur 6.1: Hushållens preferenser och valmöjligheter i EMEC 

Källa: Berg (2007).  
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Transportsektorn i EMEC 2.0 omfattar nu järnväg, sjöfart, luft och vägbundna godstransporter 
i olika storleksklasser samt passagerartransporter. I den tidigare modellen var alla transporter 
sammanslagna. Denna förändring innebär bl.a. en möjlighet att studera nya typer av styrmedel 
inom transportområdet som t.ex. en kilometerskatt, men även att på ett bättre sätt analysera de 
drivkrafter som påverkar den långsiktiga utvecklingen av transportsektorn. Den senare möjlig-
heten utnyttjas inte i det nuvarande prognosarbetet, men vi kommer nedan att diskutera hur 
arbetet skulle kunna dra nytta av denna modellutveckling och på så sätt också bidra med ökad 
transparens i arbetet med långsiktiga scenarier.  
 
6.5 Industrisektorns energianvändning 

6.5.1 Den nuvarande ansatsen och dess problem 

Den s.k. ”branschfördelade modellen” används idag för att göra långsiktiga prognoser för 
industrins energianvändning. Modellen utgår från att det finns ett samband mellan tillväxten i 
förädlingsvärdet för respektive bransch samt dess energianvändning. Den tar hänsyn till 
faktorer som teknisk utveckling och substitution mellan bränslen som respons på relativpris-
förändringar genom ett s.k. ”utvecklingstal”, som enligt uppgift stäms av med olika sakkun-
niga. Utvecklingstalet har stor betydelse eftersom det fångar upp den aggregerade effekten av 
en rad faktorer som bestämmer förändringen i den branschspecifika energiintensiteten. Vid 
intervjuerna med Energimyndigheten framkom att den branschfördelade modellen upplevs 
som tungjobbad med mycket handpåläggning, och de många antagandena som implicit ligger 
i utvecklingstalet medför pedagogiska svårigheter vid mer ingående diskussion om effektivi-
seringstakter. Det uttrycktes en önskan om en modell för industrins energianvändning som 
kombinerar teknisk och ekonomisk detalj som t.ex. TIMES, för att kunna jobba på ett mer 
strukturerat/snabbare sätt och kanske kunna göra fler scenarier och känslighetsanalyser. Tids-
åtgången för att göra ett huvudscenario i den branschfördelade modellen uppges (trots model-
lens relativa enkelhet) vara minst en vecka i nuläget. Detta inkluderar hela arbetet med huvud-
scenariot (inklusive basårsstatistik, uppdelning av KI:s förutsättningar etc.). Ett alternativt 
scenario tar sedan ca 1-2 dagar.  

Vår bedömning liknar den som myndighetens medarbetare själva gör. Den branschför-
delade modellen bör överges för en modell som är mycket mer transparent och långsiktig i sin 
karaktär. De antaganden som ligger till grund för ”utvecklingstalet” i den branschfördelade 
modellen är mycket viktiga för att förstå den långsiktiga användningen av respektive energi-
bärare, men dessa antaganden är svåra (för att inte säga omöjliga) att följa upp i efterhand. På 
denna punkt kan den svenska modellen kontrasteras med t.ex. USA:s ansats; deras modell för 
industrins energiefterfrågan använder sig av s.k. ”technology possibility curves” (TPC) 
representerade av koefficienter för energiintensitetens utveckling ända ner på processnivå och 
dessa redovisas noggrant i publikationen Assumptions to the Annual Energy Outlook. Dess-
utom gör EIA ett antal känslighetsanalyser för olika TPC-antaganden, dock inte med hela 
NEMS-systemet. En tydlig dokumentation av utvecklingstalet ökar transparens och repro-
ducerbarhet, samt också förståelsen för vad som driver det beräknade energibehovet i progno-
sen. Den branschfördelade modellen kan fortfarande vara intressant för de kortsiktiga progno-
serna; på kort sikt är möjligheten till bränslesubstitution ofta mycket begränsade och den 
tekniska utvecklingen normalt sett måttlig, och det är därför rimligt att anta att branschens 
tillväxttal är en central variabel för att uttala sig om den närstående tidens energianvändning. I 
nästa del kommenterar vi kort två alternativ till dagens ansats för de långsiktiga analyserna.  
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6.5.2 Alternativa modeller för industrins energianvändning 

Den nyligen utvecklade modellen TIMES-Sweden utgör en mycket intressant kandidat för att 
analysera industrins energianvändning. TIMES-Sweden beskriver, såsom diskuteras i avsnitt 
3.3.3, hela det svenska energisystemet, men här skulle man kunna bryta ut den del av 
modellen som behandlar industrins energianvändning. Input i denna delmodell kan utgöras av 
de branschspecifika tillväxttal som ges av EMEC och sedan genererar TIMES den mix av 
energibärare som behövs i industrin för att realisera denna output. En fördel med TIMES-
strukturen är att varje industrisektor definieras av ett antal möjliga processer som företagen 
kan välja mellan utifrån kostnader och prisnivåer. En övergång till TIMES-Sweden på detta 
område skulle innebära att den svenska ansatsen närmade sig den typ av analys som EIA i 
USA använder för att analysera industrins energianvändning (se också avsnitt 4.7).   

I en långsiktig analys är det en fördel att modellen kan hantera diskreta val mellan nya 
och existerande tekniker, och på så sätt belysa eventuella teknikskiften samt dessas konse-
kvenser för energianvändningen. En användning av TIMES-Sweden för dessa syften kan 
också tjäna som ett intressant test av TIMES-modellen för svenska syften, men förutsätter 
också att de inputantaganden som simuleringarna bygger på gås igenom samt revideras vid 
behov.   

I EME Analys s.k. DoS-modell ingår en analys av den elintensiva industrins efterfrågan 
på el på lång sikt (se t.ex. EME Analys, 2004, 2008). Denna modell använder industristatistik 
från SCB och räknar ut ett s.k. ”tålt elpris” för olika delbranscher, dvs. det pris där delbran-
schen går med nollvinst på lång sikt. De data som används för att generera detta pris är vinst 
(före bokslutsdispositioner och kapitalkostnader), investeringskostnader, elkostnader samt el-
användning (Ibid.). På detta sätt genereras en ”långsiktig efterfrågekurva” på el i den elinten-
siva industrin.  

Vår bedömning är att denna analys kan ses som ett viktigt komplement till det övriga 
prognosarbetet, inte minst på grund av den betydelse som elintensiv industri har för den sven-
ska ekonomin, men den representerar inte en modell som explicit bör inkorporeras som en 
”modul” i arbetet med långsiktiga scenarier (eller integreras med övriga modeller). Vi ser två 
huvudsakliga skäl till denna slutsats. Det första skälet är att man kan ifrågasätta om denna 
ansats verkligen fångar upp långsiktiga beteenden; metoden bygger – såvitt framgår av doku-
mentationen (EME Analys, 2008) – på existerande data över företagens kostnader. Dessa 
kostnader representerar dock rimligen i första hand en kortsiktig kostnadsfunktion, som med 
andra ord bygger på de produktionsval företagen gjort givet den existerande kapitalstocken 
(se t.ex. Söderholm, 1998). Modellen antar således att företagen – då elpriset stiger – inte kan 
anpassa valet av produktionsfaktorer till det långsiktigt optimala mixen.47 Detta gör att de 
”tålda elpriser” som redovisas riskerar att vara för låga. Till detta kommer att företagen i 
praktiken måste göra investeringar och produktionsbeslut under osäkerhet, och för ett företag 
som möter höga elpriser finns alltid möjligheten (optionen) att vänta med att stänga ned sin 
fabrik för att inhämta mer information om framtida priser (se t.ex. Dixit och Pindyck, 1994). 
Detta innebär att även om prisnivån ligger vid den på lång sikt ”tålda nivån” finns ett 
optionsvärde i att vänta, och en prognos som bortser från detta riskerar att underskatta elefter-
frågan vid höga elpriser.  

                                                 
47 Visserligen tar modellen hänsyn till företagens investeringar men det centrala är att det finns ingen explicit 
modellering av den långsiktiga kostnadsfunktionen.  
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Det andra skälet till att inte använda denna modell integrerat i den metodik som används 
för långsiktsprognoserna är att det finns ett värde i att modellera hela industrins energianvänd-
ning, t.ex. interaktionen mellan industrins användning av både el och olja, inom ramen för en 
och samma modell och inte minst tydligt länka framtidsbedömningarna till den generella eko-
nomiska samt branschspecifika utvecklingen. En sådan ansats blir mer transparent och därför 
lättare att följa upp i efterhand.48 Det ska samtidigt påpekas att det finns i ett stort värde i att 
använda olika modeller vid sidan om huvudmetodiken för att jämföra utfallen med varandra. 
Här kan EME Analys s.k. DoS-modell över den elintensiva industrin utgöra ett intressant 
alternativ. En viktig styrka är bl.a. att den täcker in hela den nordiska elmarknaden.49 

  
6.6 Energi för uppvärmning 

Såsom antytts ovan använder Energimydigheten idag inte DoS-modellen för att göra långsik-
tiga bedömningar av elanvändningen i industrin, men när det gäller uppvärmningsbehovet 
används dock den s.k. kraftundermodellen i DoS. DoS är, som påpekats ovan (se avsnitt 
5.5.2), en bottom-up modell som räknar på de totala kostnaderna för olika uppvärmningsalter-
nativ när reinvesteringar ändå behöver göras. Detta görs för olika elpriser, och modellen 
bygger på antaganden om potentialer för olika uppvärmingsalternativ. Modellen resulterar 
således i en bedömning av hur uppvärmningsbehovet födelas på olika energibärare. Detta an-
vänds sedan som indata i MARKAL-NORDIC som räknar ut hur detta påverkar produktionen 
av värme i energisystemet.  

Vår bedömning är att DoS också fortsatt kan utgöra en viktig separat modul i arbetet 
med långsiktsprognoserna på ungefär det sätt som sker idag. Modellen har en tydlig logik och 
det bör vara lätt att testa olika antaganden. Samtidigt bör dock arbetet med modellen göras 
mycket mer transparent i framtiden. Vid intervjuerna med Energimyndigheten framkom att 
bristande dokumentation av såväl modellen som de antaganden som ligger till grund för den, i 
kombination med överlämningar vid personalbyte, har medfört att man i vissa fall tvingats 
”uppfinna hjulet på nytt”. Detta intryck förstärks av den skriftliga dokumentation som finns.50 
Det finns också frågetecken kring hur väl modellsimuleringarna harmonierar med de 
antaganden om prisutveckling, ekonomisk tillväxt etc. som ligger till grund för övriga 
modeller. En tydligare dokumentation och redovisning av de antaganden som görs är nödvän-
dig för att förbätrra DoS bidrag till arbetet med långsiktiga energiscenarier.  

 
6.7 Hushålls- och driftel 

6.7.1 Den nuvarande ansatsen och dess problem 

Även hushållsel kan beräknas av DoS-modellen men dessa beräkningar gjordes inför Lång-
siktsprognos 2008 av Energimyndigheten eftersom DoS ansågs överskatta användningen av 

                                                 
48 Det kan noteras att den generella kritik gällande osäkerhet och optionsvärdet i att vänta med t.ex. avvecklings-
beslut som vi riktar ovan mot EME Analys DoS-modell kan sägas gälla de flesta bottom-up modeller (inklusive 
MARKAL-NORDIC och TIMES-Sweden). En viktig skillnad är dock att i de senare modellerna är det enklare 
att göra känslighetsanalyser av hur olika teknologispecifika antaganden (t.ex. investeringskostnader) påverkar 
utfallet. I dessa modeller kan med andra ord osäkerheten tydligare hanteras i känslighetsanalysen. 
49 Ett förslag som lagts fram i intervjuerna är t.ex. att som komplement till de användarprognoser som idag utgör 
input till MARKAL-NORDIC också testa hur utfallet skiljer sig då DoS modellens ”långsiktiga” efterfrågekur-
vor för elintensiv industri används för att generera elanvändarprognoser.  
50 EME Analys (2004) innehåller endast en mycket knapphändig dokumentation av DoS-modellen.  
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hushållsel. Detta kan vara relaterat till den låga egenpriselasticitet för el (-0.05) som antas i 
DoS. Den ansats som används idag – liksom den i DoS – är enkel men brister i transparens 
och finns i princip inte alls dokumenterad. Vi bedömer att det är värdefullt att utveckla en ny 
separat modul för bedömningen av denna del av energisystemet och nedan diskuteras en rad 
alternativ (bl.a. utifrån erfarenheterna i andra länder).  
 
6.7.2 Alternativa modeller för hushålls- och driftel 

Det finns en rad andra – mer transparenta – modeller att tillgå för att göra långsiktiga bedöm-
ningar av användningen av driftel/hushållsel. Ett alternativ är – återigen – TIMES-Sweden, 
som innehåller en förhållandevis rik beskrivning av t.ex. den stock av elkonsumerande appa-
rater som återfinns i hushållen (t.ex. torkskåp, diskmaskiner etc.) (se Tabell 3.1). Även här 
behövs dock en ordentlig genomgång av de antaganden som ligger till grund för modell-
simuleringarna. Vi ska nedan peka dels på ett alternativ som intresserat Energimyndigheten, 
den s.k. nordiska elmodellen, och dels rekapitulera några av de erfarenheter som finns från 
andra länder.  
 
Den nordiska elmodellen  

Utvecklingen av den s.k. nordiska elmodellen syftar till att beräkna bostadssektorns framtida 
efterfrågan på el i fyra nordiska länder – Danmark, Norge, Finland och Sverige. Modellen är 
en utvidgning av den danska elmodellen för bostadssektorn – ELMODEL-bolig. ELMODEL-
bolig utvecklades under 1990-talet för att prognostisera den danska bostadssektorns elförbruk-
ning (Fjordbak Larsen m.fl., 2003). Numer äger Energimyndigheten i Danmark modellen 
tillsamman med Energinet DK, Dansk Energi-Net och Elsparefonden (ELMODEL-bolig, 
2009). Indata till ELMODEL-bolig hämtas bland annat från enkäter och telefonintervjuer ge-
nomförda vartannat år. Undersökningarna har gjorts sedan 1974, och inkluderar frågor kring 
användningen av 31 olika elkonsumerande apparater och genomförs på närmare 2000 respon-
denter. Respondenterna bor i olika typer av fastigheter och i två geografiska zoner (Fjordbak 
Larsen m.fl., 2003; Schalburg, 2007)  

 I undersökningen får respondenterna svara på frågor angående deras användning och 
innehav av de olika apparaterna (t.ex. färg-, LCD- och plasma-TV, induktions- och glaskera-
mikhällar, bärbara datorer, skrivare, torktumlare, tvättmaskiner, stereo etc.). På elvärmesidan 
ingår två apparater: elvärme och el för varmvatten (Florin och Wahl Poulsen, 2002), men fo-
kus ligger i detta avsnitt på den elanvändning som inte är kopplad till uppvärmning av bosta-
den. Sammantaget avser frågorna täcka samtliga stora energikonsumerade ”apparater” och 
tillsammans med bakgrundsdata avseende bostadstyp, antal personer i hushållet, geografisk 
lokalisering, nyförsäljningar etc. används resultaten av undersökningen som input.  

Alla beräkningar i ELMODEL-bolig utgår från en central modellekvation vilken relate-
rar energianvändningen till i första hand antalet apparater, den specifika konsumtionen samt 
användarfrekvensen. Parametrarna i ekvationen är olika specificerade beroende på vilken 
apparat som avses; energianvändningen i elspisar beräknas t.ex. utifrån hushållens bestånd av 
spisar, den genomsnittliga elåtgången per användning (kWh) samt hur ofta spisen används per 
år. Ekvationens parametervärden är dessutom en funktion av tiden och parametervärdena 
uppdateras därför kontinuerligt, exempelvis korrigeras beståndet av olika apparater för 
nyförsäljningar och ”döda” anordningar. Uppdateringarna baseras bl.a. på försäljningssiffror 
och skattningar av livslängder. 
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Samtliga projektioner utförs för varje enskild apparat per bostadstyp och geografisk 
sektor (Rouhiainen och Fjordbak Larsen, 2009). Detta resulterar i 248 (31*4*2) enskilda 
prognoser (Schalburg, 2007). Prognoserna baseras på en framskrivning av de enkla beräk-
ningsparametrarna i den centrala modellekvationen. Det rör sig om att prognostisera framtida 
boendesiffror, apparatbestånd, elanvändning i nya apparater, användarfrekvens etc. Fram-
skrivningen baseras i de flesta fall på statistisk regressionsanalys av det historiska utveck-
lingsförloppet. Metoden utgår från beräkningar av till exempel apparatbeståndet och förutsä-
ger förändringar i detta genom att göra apparatinnehavet till en funktion av tiden. Vid analy-
sen kan också de olika beräkningsparametrarna framskrivas på olika sätt. Exempelvis används 
ofta ett konstant framskrivningsvärde för beräkningsparametern ”användarfrekvens”. I kon-
trast framskrivs ofta apparatbeståndet via tillämpning av den s.k. Gompertz kurvan. Gompertz 
kurvan, som är en matematisk kurva för en tidsserie för vilken tillväxten är långsammast vid 
början och slutet av tidsperioden. Denna kan t.ex. användas för att bedöma hur stor del av 
jordbruksfastigheterna i västra Danmark som kommer att äga en torktumlare år 2010.  

Oftast görs prognoserna för lång sikt, dvs. minst 20 år framåt i tiden. Utöver den totala 
konsumtionen kan utvecklingen av enskilda parametrar analyseras i prognoserna.  Exempelvis 
kan modellen estimera försäljning och bestånd av PC-datorer år 2025, samt hur frekvent de 
förväntas användas. Detta är möjligt för varje bostadstyp och geografisk zon. En stor mängd 
arbete föreligger framtagandet av prognoserna men i gengäld kan mycket detaljerade resultat 
uppnås. Detta gör ELMODEL-bolig användbar för att t.ex. estimera effekterna av marknads-
kampanjer inriktade på specifika apparater. Upprätthållandet av modellen sker i tvåårscykler 
och arbetet består främst i att uppdatera enkäten, insamla och uppdatera data, aktualisera 
hemsidor och mjukvara samt bearbeta material och sammanställa resultat (Rouhiainen och 
Fjordbak Larsen, 2009).  

Som berördes ovan pågår diskussioner om att utvidga den danska ELMODEL-bolig till 
att även inkludera Norge, Sverige och Finland. En projektgrupp har tillsatts under år 2008, 
bestående av medlemmar från de enskilda länderna och en förstudie har utförts för att 
undersöka möjligheter och utmaningar vid en utvidgning av modellen.51 I nuläget pågår 
nationella ansträngningar för att förbättra statistiken inom bostadssektorn i alla fyra länder. 
Ansträngningarna är dock inte koordinerade och metoderna varierar. De nordiska länderna är i 
många avseenden lika varvid en samordning av resurserna kan reducera kostnaderna för 
arbetet och ge en möjlighet att skapa bättre modeller (genom att lära av andras erfarenheter).  

För att kunna integrera den danska ELMODEL-bolig modellen till en nordisk elmodell 
behövs en insamling av nordisk data. Nuvarande officiell statistik är inte skräddarsydd för den 
nordiska modellen och är därför inte alltid applicerbar. Om indata i elmodellen ska vara lika 
disaggregerade som i ELMODEL-bolig krävs därför ett regelbundet genomförande av enkät-
undersökningar (minimum vart tredje år). Dessa ska tillämpas i samtliga fyra länder, för olika 
geografiska segment, för olika bostadstyper och för olika apparater.52 Utöver datainsamling 
måste modellen revideras för att beakta nationella skillnader i elanvändningen. Exempelvis 

                                                 
51 Förstudien finansieras av Nordiska ministerrådet (Rouhiainen och Fjordbak Larsen, 2009). 
52 Nuvarande tillgänglighet av data avseende elanvändning i bostadssektorn varierar mellan de olika nordiska 
länderna. Danmark har mest detaljerad data eftersom denna systematiskt har insamlats sedan 1970-talet. Finland 
och Sverige har genomfört mer aggregerade studier, en del disaggregering har skett men mest utifrån egna 
beräkningar och inte genom insamlig av faktisk statistik. Norge har en bottom-up modell över samtliga sektorer 
och energibärare, en modell som dock inte är lika detaljerad som den danska modellen (Rouhiainen och Fjordbak 
Larsen, 2009).  
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utgör elaggregat i bastuanläggningar i Finland cirka åtta procent av hushållens elanvändning, 
en siffra som är betydligt mindre i övriga nordiska länder. Vidare kan en integrering av 
ELMODEL-bolig ske på olika sätt. Ett alternativ är att applicera modellen nationellt, 
separerat från de andra länderna. Detta innebär fyra olika databaser, att modellen körs med 
eventuella skillnader i mjukvaran, olika programversioner etc. Alternativet är att skapa en 
renodlad webbbaserad gemensam modell med en databas och ett gemensamt rapportsystem. 
Mjukvaran är då densamma för samliga användare, nya versioner av mjukvaran installeras 
bara en gång etc. Användandet en enda modell (i stället för fyra nationella modeller) minskar 
resultatskillnader orsakade av nationella modellavvikelser. Fyra nationella modellversioner 
möjliggör dock implementeringen av skräddarsydda funktioner.   

Sammanfattningsvis, en utvidgning av ELMODEL-bolig till en nordisk elmodell innebär 
att en stor mängd data måste samlas in i samliga länder. Huruvida detta fyller en funktion eller 
inte beror av nyttan av mer detaljerad data. Givet beaktandet av olika EU direktiv såsom ESD 
(Energy Service Directive)53 kan tillgången till mer disaggregerad data vara värdefull. Model-
len används dock inte för att konstruera basscenarier över den totala elanvändningen i vilka 
utvecklingen förklaras av andra faktorer än en framskrivning av parametrarna över tiden. 
Emellertid kan nationella rapportbehov finnas vilka kräver mer fokus på sådana basscenarier. 
För att resultaten ska vara värdefulla måste modellen vara transparent vilket innebär att den 
inte får bli för komplex eller detaljerad. Slutligen, nyttan av mycket detaljerade datainputs är 
begränsad vid långsiktiga energisystemanalyser samtidigt som arbetsinsatsen är stor. 

Att integrera den planerade nordiska elmodellen som en modul för hushålls- och driftel i 
långsiktsprognosen bör ses som ett intressant alternativ för Energimyndigheten. Detta är dock 
förbehållet några viktiga påpekanden. Den investering man gör i modellen är omfattande och 
myndigheten bör därför se framför sig att den har ett tydligt värde för andra syften än 
långsiktsprognoserna, t.ex. för att bedöma styrmedels effekter samt för att uppfylla 
rapporteringskrav kopplade till olika EU-direktiv. Vi har ovan antytt att det finns sådana 
ytterligare användningsområden för modellen men det är viktigt att Energimyndigheten själva 
definierar dessa. En annan viktig synpunkt är att för att göra en effektiv och transparent 
långsiktig bedömning av elanvändningen i denna sektor behövs inte den detaljeringsnivå, som 
idag finns i den danska modellen, och det kan vara nödvändigt att sträva efter en nordisk 
variant som är grövre i sin beskrivning av hushållens elkonsumtion.  
 
Ansatser i andra länder 

Det är noterbart att i det danska arbetet med långsiktsprognoser används inte ELMODEL-
bolig, utan i stället en förhållandevis enkel ekonometrisk modell, den s.k. EMMA-modellen, 
där energikonsumtionen förklaras främst via tillväxt i privatkonsumtion samt antaganden om 
eventuell energieffektivisering (Andersen m.fl., 2000). Detta liknar till stora delar den svenska 
ansatsen och en fördel är att denna kan enkelt länkas till de makroekonomiska scenarier som 
EMEC genererar.54 Den amerikanska ansatsen för att hantera denna fråga liknar mer den som 
planeras inom ramen för den nordiska elmodellen, och bygger således på en tydlig bottom-up 
beskrivning av hushållens energiförbrukande apparater; modellen skiljer t.ex. mellan fyra 

                                                 
53 ESD ställer bl.a. krav på ex ante bottom-up utvärderingar inom ramen för de s.k. NEEAPs (National Energy 
Efficiency Action Plans) (Rouhiainen och Fjordbak Larsen, 2009). 
54 En viktig skillnad är dock att i Danmark används EMMA även för att modellera hushållens efterfrågan på upp-
värmning samt transporttjänster (se också avsnitt 4.3).   
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typer av TV-apparater (LCD, plasma, CRT, bakprojektion), tre typer av kylskåp och sex typer 
av belysning och ställer därför stora krav på datainsamling samt bedömningar av utfasningen 
samt nyintroduktionen av dessa apparater över tiden.  

I bedömningen av den långsiktiga användningen av hushålls- och driftel finns således ett 
val mellan en bottom-up och en top-down ansats. Det är långt ifrån givet vilken av dessa som 
är lämpligast. Viktigt är dock att om Energimyndigheten väljer att jobba vidare med en enkel 
(ekonometrisk) modell – eventuellt i samarbete med EME Analys – måste denna och de 
antaganden den bygger på dokumenteras på ett mycket bätrre sätt än vad som nu är fallet. 
Explicit hänsyn måste också tas till den eventuella förekomsten av trendbrott. En övergång till 
en mer teknikrik modell erbjuder mer information samtidigt som den också ställer krav på 
datainput, och kan vara intressant, inte minst om det också kan hjälpa till att fylla andra behov 
hos Energimyndigheten. Det är samtidigt tveksamt om den detaljrikedom som kännetecknar 
den danska bottom-up modellen samt den motsvarande modulen i NEMS är nödvändig i 
långsiktiga scenariosammanhang.  

 
6.8 Transportsektorns energianvändning 

6.8.1 Energianvändningen i vägtrafiksektorn 

Den nuvarande ansatsen kombinerar en bottom-up och en top-down modell för att analysera 
energianvändningen i vägtrafiken. Överlag finns det anledning att jobba vidare med dessa, 
inte minst eftersom speciellt den s.k. bilvalsmodellen användes för första gången under hösten 
2008. Med den tekniska utveckling som nu sker inom bränsleanvändning etc. inom 
transportsektorn är det värdefullt med en förhållandevis teknikrik beskrivning av de val som 
görs i denna. På så sätt bör myndighetens beslut att övergå från en top-down till en bottom-up 
modell betraktas som en förbättring. Några viktiga svagheter/oklarheter kan dock nämnas:  

• De nuvarande modellerna är bristfälligt dokumenterade gällande modellstruktur och 
input-antaganden, och brister därför också i transparens. Energimyndigheten bör 
fundera på att själva ansvara för hela eller delar av arbetet med modellsimuleringar (i 
den mån det är möjligt). Även i detta fall är det värt att testa och jämföra med de 
möjligheter som TIMES-Sweden erbjuder.  

• Givet ovanstående kommentarer om bristande dokumentation och modellbeskrivning 
är det oklart hur väl de antaganden som t.ex. bilvalsmodellen bygger på harmonierar 
med de scenarier för den allmänna och sektorspecifika ekonomiska utvecklingen (t.ex. 
privatkonsumtion, färdmedelsval etc.) som genereras av EMEC. Motsvarande gäller 
för den top-down modell som används för dieselanvändningen.55 En mer transparent 
koppling här bör eftersträvas och dokumenteras tydligt.  

• En övergripande kommentar för prognosarbetet med denna sektor är att det verkar – 
precis som för bostäder och service – involvera mycket trixande och handpåläggning. 
Detta är inte i sig en nackdel (eftersom det antagligen bygger på rimliga bedöm-
ningar), men främst bör fokus ligga på att bygga in specifika antaganden i modellen 
samt dokumentera dessa tydligt.  

                                                 
55 I denna top-down modell (se t.ex. ekvation 5.5) antas t.ex. att en viktig förklaringsfaktor för dieselanvänd-
ningen är utvecklingen av förädlingsvärdet i massa- och pappersindustrin men det framgår inte av dokumenta-
tionen om de EMEC-resultat som är relevanta här också används i praktiken. Vi vet dock – via direkt kommu-
nikation med STEM – att så är fallet.  
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Generellt sett står sig den svenska ansatsen för vägtrafiksektorn väl i en internationell jämfö-
relse. Denna del av energisektorn står potentiellt inför stora förändringar i framtiden och det 
är viktigt att få ökad förståelse för de olika scenarier som är möjliga. I detta sammanhang 
kommer den danska s.k. EMMA-modellen att ha svårare att fånga upp framtida teknikskiften 
på ett intressant sätt.   

När det gäller valet mellan alternativa svenska modeller och huruvida en modell såsom 
TIMES-Sweden kan vara att fördedra framför Bilvalsmodellen i de avseenden som diskuterats 
i punkterna ovan är ingen lätt fråga att svara på. Både TIMES-Sweden och Bilvalsmodellen är 
teknikrika bottom-up modeller som båda lämpar sig väl för prognoser över vägtrafiksektorns 
energianvändning. Viktigt är i stället att modellen vilar på en väl uppbyggd databas vilken 
lämpar sig för ändamålet, och dessutom ska vald modell avse samma tidshorisont som Energi-
myndigheten själv vill prognostisera. Vidare bör, oavsett modell, fördelen med att inkludera 
vägtrafiksektorn vid optimeringen av hela energisystemet beaktas. Vägtrafiksektorns energi-
användning kommer då att fördelas på olika energibärare (bränslen) utifrån ett helhets-
perspektiv. För energibärare såsom biobränseln, vars tillgång kan ses som relativt begränsad, 
kan utfallet vid optimeringen därmed generera viktiga policyimplikationer och tjäna som ett 
underlag vid konsekvensbedömningar av förd politik. Vägtrafiksektorn kan dessutom, vid 
behov, fortfarande modelleras separat; i exempelvis TIMES-Sweden har transportsektorn en 
egen modul för vilken isolerade (låsta) simuleringar kan göras.  
 
6.8.2 Energianvändningen i luftfarten, sjöfarten samt bantrafiken 

Flertalet av de prognoser som görs för luftfart, sjöfart samt lufttrafik är, enligt de intervjuer 
som genomförts, förhållandevis enkla, inte minst eftersom t.ex. luftfarten och bantrafiken 
endast baseras på en energibärare (flygbränsle respektive el). Prognoserna bygger i hög grad 
på andra organisationers bedömningar (t.ex. Luftfartstyrelsen, Banverket etc.). Även i detta 
fall skulle analysen tjäna på ett mer integrerat förfarande där den utveckling för dessa sektorer 
som EMEC genererar (t.ex. för åkeribranschen) utgör en viktig input i prognosmodellen.  

Ett problem med att använda andra organisationers prognoser är att dessa kan bygga på 
andra (mer eller mindre specificerade) förutsättningar än de som valts av Energimyndigheten, 
och detta försvårar också betydligt analysen av olika tydligt åtskilda scenarier. De externa 
källor som Energimyndigheten idag förlitar sig på för dessa tre sektorer kan med fördel 
användas även i framtida analyser, men framförallt som en kompletterande känslighetsanalys 
snarare än som en integrerad del av prognosmetodiken. Avseende energianvändningen i 
luftfart, sjöfart och bantrafik bör Energimyndigheten beakta fördelarna och nackdelarna med 
ett mer standardiserat prognosarbete, såsom att ersätta/komplettera expertbedömningarna med 
EMEC-beräkningar som input i exempelvis TIMES-Sweden. En fördel med denna metod är 
den ökade transparens och möjlighet till förhållandevis snabba konsekvensbedömningar som 
ett standardiserat prognosarbete medför. En nackdel kan vara svårigheterna att på ett fullt ut 
realistiskt sätt fånga upp alla centrala drivkrafter bakom energianvändningen i dessa sektorer.  

 
6.9 Tillförselektorn och energisystemet i balans 

Då användarprognoserna är färdiga används dessa som input till MARKAL-NORDIC, som 
beräknar den kostnadsmimerande tillförseln av energi som behövs för att möta den exogent 
givna efterfrågan. Denna modell är väl utvecklad och etablerad. En viktig styrka är också att 
den modellerar det nordiska systemet, vilket inte minst är viktigt då den framtida elproduk-
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tionsmixen ska analsyeras. Det bör samtidigt noteras att MARKAL-NORDIC inte levererar 
en komplett energibalans eftersom inte alla bränslen (t.ex. masugnsgas) ingår i modellen.  

Enligt intervjuerna görs få ex post justeringar av resultaten (vilket är bra!); det är ok att 
justera modellens inputantaganden för att öka realismen i förutsättningarna så länge dessa 
också tydligt dokumenteras men handpåläggning i efterhand bör undvikas. Det kan noteras att 
ett kännetecknande drag hos den svenska prognosansatsen är att användar- och tillförsel-
sidorna av energisystemet modelleras separat även om t.ex. TIMES-Sweden och andra 
MARKAL-versioner modellerar hela energisystemet där således även energianvändningen i 
ekonomins sektorer är endogen (se t.ex. avsnitt 3.3.2). I det avslutande kapitlet kommenterar 
vi valet mellan dessa två ansatser i mer detalj men det kan redan nu nämnas att en tydlig 
fördel med det nuvarande angreppssättet är att det blir mer överblickbart (t.ex. lättare att spåra 
drivkrafterna bakom de resultat som genereras). En nackdel är samtidigt att det ”manuella” 
arbetet med att balansera energisystemet (som idag tar några veckor enligt intervjuerna) 
rationaliseras bort.     
 
6.10 Pedagogiska synpunkter på Energimyndighetens rapportering 

I det uppdrag som ligger till grund för denna rapport ingår också att kort kommentera resultat-
redovisningen utifrån pedagogiska förtecken. En viktig utgångspunkt för en analys av hur väl 
Energimyndigheten kommunicerar sina resultat är att redovisningen ska stimulera till en 
diskussion om energisystemets framtid samt på ett tydligt och lättbegripligt sätt redovisa 
resultaten av det arbete som bedrivits. Målgruppen bör betraktas som bred och även inkludera 
den intresserade allmänheten. Diskussionen nedan utgår i första hand från resultatredovis-
ningen i Långsiktsprognos 2008 (Energimyndigheten, 2009).  

Överlag är framställningen i denna rapport bra och lättläst, och dessutom förhållandevis 
komprimerad (vilket är bra). Det är en god idé att lägga detaljerade modellförutsättningar, me-
todbeskrivningar och resultattabeller i olika bilagor dit den som vill ha mer detaljerad infor-
mation (se dock nedan). Vi har samtidigt identifierat några punkter där revideringar möjligen 
skulle kunna förbättra framställningen:  

• Sammanfattningen kan skrivas mer ”rakt på sak”. I det fall författarna vill lyfta fram 
ett referensscenario går det att efter en mycket kort inledning redovisa hela energi-
balansen för just detta scenario (för t.ex. åren 1990, 2005 och 2030). Därefter kan de 
viktigaste alternativa scenarierna kommenteras (och delar av dessa eventuellt illu-
streras i tabellform). Fokus ligger då på viktiga skillnader gentemot referensscenariot 
snarare än på en fullständig redovisning av alla utfall. Enligt detta förslag behövs med 
andra ord ingen inledande beskrivning av scenarierna utan denna kommer löpande 
allteftersom viktiga resultat från vart och ett av dessa presenteras.56 Ett annat alternativ 
är att inte överhuvudtaget presentera något huvudalternativ utan energibalansen för 
flera scenarier visas i stället i en och samma tabell, men även i detta fall kan beskriv-
ningen av scenarioförutsättningarna (kort) beskrivas i samband med resultatredo-
visningen.  

                                                 
56 Det är värt att notera att i sammanfattningen till Långsiktsprognos 2008 finns en ganska detaljerad beskrivning 
av de fyra alternativa scenarierna (känslighetsanalyserna), både i huvudtexten samt i en tabell. I sammanfatt-
ningens resultatredovisning kommenteras dock aldrig utfallet av dessa. Detta förstärker intrycket av att referens-
scenariot ska betraktas som den mest sannolika utvecklingen och inte som en av flera möjliga utvecklingar. En 
detaljkommentar är att den enhet som används i tabellen över energibalansen inte redovisas annat än i huvud-
texten.  
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• Inledningstexten (såväl i sammanfattningen som i huvudrapporten) bör på ett tydligare 
sätt väcka läsarens intresse genom att betona scenarioanalysens värde för att diskutera 
alternativa framtidsbilder för energisystemet, bl.a. som ett sätt att identifiera åtgärder 
som kan bidra till att möta de utmaningar som kan uppkomma. Författarna bör, så 
långt det är möjligt, ge exempel på framtida beslut som analysen kan stödja (se också 
avsnitt 2.4.3). De rapporteringskrav som Energimyndigheten har bör nämnas först i 
andra hand. 

• Resultatdelen (kapitel 2 i Långsiktsprognos 2008) kan inledas med en kort beskrivning 
av kapitlets upplägg (kanske kompletterat med en enkel figur som ger en grov beskriv-
ning av energisystemet). Resultatredovisningen bör fokusera på att presentera de mest 
centrala resultaten från analysen. Konkret innebär det t.ex. att figurer och tabeller som 
endast illustrerar förutsättningar/beräkningsunderlag för analysen (se t.ex. Figurerna 8 
och 9) kan strykas.57 Slutligen, resultaten från de alternativa scenarierna redovisas 
effektivast i en och samma tabell, och där fokus (inte minst i den förklarande texten) 
ligger på de delar av energisystemet som uppvisar stora skillnader mellan de olika 
scenarierna.  

Avslutningsvis vill vi lyfta fram idén om att redovisa långsiktsprognoserna i två separata pub-
likationer, en som helt och hållet fokuserar på resultaten från analysen (och där de ingående 
bilagorna ger detaljerad information om utfallen i respektive scenario), samt en som fungerar 
som en fristående metodologisk bilaga/rapport. I den senare publikationen redovisas Energi-
myndighetens metodik i detalj samt de modellförutsättningar som ligger till grund för de re-
sultat som redovisas. Denna publikation bör vara mycket mer detaljerad än de metodologiska 
bilagor som finns i den senaste långsiktsprognosen, men behöver samtidigt inte revideras mer 
än marginellt vid varje prognostillfälle.  

En viktig anledning till en sådan uppdelning är att den metodologiskt inriktade rapporten 
har en mycket smalare målgrupp (t.ex. forskare, konsulter, internt folk på myndigheten etc.) 
än den som byggs upp kring resultaten. Den resultatinriktade rapporten tjänar på att vara kort 
och koncis med mycket data i bilagorna medan metodrapporten bör vara uttömmande, inte 
minst för att öka transparensen i analysen och underlätta för de som vill granska resultaten ex 
post. Denna rapport kan uppdateras och publiceras på nytt varje gång en ny långsiktsprognos 
presenteras. En bra inspiration för utvecklandet av en separat rapport om metodik och anta-
ganden är bl.a. EIA:s beskrivning av modellförutsättningarna för den s.k. NEMS-modellen (se 
EIA, 2009b). En uttömmande och klargörande dokumentation är ett av de mest effektiva 
sätten för Energimyndigheten att rationalisera det löpande arbetet med långsiktsprognoserna.  
 
6.11 Några kommentarer om kortsiktiga prognoser 

6.11.1 Angrepssätt och modellval vid kortsiktsprognoser 

Denna rapport fokuserar på de långsiktiga energiscenarier som Energimyndigheten gör, men 
det är värt att nämna att den övergripande ansats samt det modellstöd som används för de 
långsiktiga bedömningarna (och som diskuterats i detta kapitel) fungerar i princip bra för att 
generera även de kortsiktiga prognoserna. En viktig skillnad utgörs givetvis av de inputanta-

                                                 
57 Figur 1 (s. 19) och Figur 4 (s. 24), som båda visar faktiska utvecklingar historiskt, skulle också kunna strykas 
eftersom den relevanta informationen framförallt redan redovisas i Figur 2 (s. 20) respektive Figur 5 (s. 25). 
Rapporten kan hänvisa den läsare som vill veta mer om den historiska utvecklingen till andra rapporter.      
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ganden som görs, och där de kortsiktiga bedömningarna innehåller ett mycket större inslag av 
stigberoende. Generellt blir det t.ex. extra viktigt vid kortsiktiga prognoser att göra en rimlig 
bedömning av den ekonomiska konjunkturen. Energisystemet om 2-3 år kommer i övrigt att 
ha mycket stora likheter med det nuvarande. På tillförselsidan finns information om t.ex. 
planerade investeringar i ny elproduktion. För de kortsiktiga prognoserna är det därför – till 
skillnad från arbetet med långsiktiga scenarier – befogat att tala om renodlade prognoser och 
prediktioner med tillhörande känslighetsanalyser. Syftet är med andra ord explicit att ”träffa 
rätt”.  

Den analys som gjorts av olika modellval i detta kapitel gäller i hög grad även modeller-
nas ändamålsenlighet gällande kortsiktsprognoser, men det kan finnas en poäng att i kort-
siktsprognoserna i högre grad förlitar sig på regelrätta trendframskrivningar och enkla ekono-
metriska modeller. För en bedömning av industrins energianvändning på kort sikt kan t.ex. 
den s.k. branschfördelade modellen vara väl så effektiv, inte minst eftersom mindre tanke-
möda behöver läggas på justeringar av det s.k. utvecklingstalet.58 En modell som TIMES-
Sweden kan å den andra sidan generera för grova uppskattningar på kort sikt. De modeller 
som kan komplettera det huvudsakliga prognosarbetet bör också ha ett tydligt kortsiktigt 
fokus. Ett exempel på en sådan modell är PoMo, som beskrivs i nästa delavsnitt. 
 
6.11.2 Power Model (PoMo) 

Power Model (PoMo) är en statisk bottom-up modell, som beräknar framtida spotpriser på 
den nordiska elmarknaden. Prognoser med PoMo bygger på indata kring bl.a. bränslepriser 
(kol, olja, uran, naturgas etc.), produktionskapacitet för vattenkraft och tillgång till kapacitet i 
kärnkraft och kraftvärmeverk (EME Analys, 2008). PoMo modellerar exempelvis den opti-
mala vattenkraftsproduktionen baserat på information om marginalkostnader, kapacitet, ak-
tuell vattenmagasinsnivå samt data över efterfrågan, vattentillrinning och baslastproduktion. 
Kraftvärmeverken representeras i PoMo av data över driftskostnader och tillgänglig kapacitet 
för varje vecka på året. Modellen länkar driftskostnaderna till bränslepriser. På detta sätt över-
förs förändringar i de internationella bränslepriserna automatiskt till det individuella kraft-
värmeverkets driftskostnader. Bränsleskatter behandlas på samma sätt, vilket gör det lätt att 
simulera hur förändringar i energiskatterna påverkar elpriserna (Energimyndigheten, 2005). 
PoMo kan dock inte modellera framtida investeringar i nya produktionsanläggningar utan 
optimerar de produktionsresurser som finns utan att skapa nya. Antaganden om ny produk-
tionskapacitet för prognosåren måste således läggas in manuellt i modellen (Energimyndig-
heten, 2005; EME Analys, 2008). 

Givet underliggande data konstruerar således PoMo marginalkostnader för elproduktion. 
Modellen utgår från antagandet att kraftproducenterna försöker maximera sin vinst från 
elförsäljning på en konkurrensutsatt marknad. Utifrån förutsättningen om perfekt konkurrens 
genererar dessa marginalkostnadskurvor utbudskurvor för elkraft. PoMo kan kombineras med 
DoS-modellen vilken modellerar elefterfrågan vid olika elpriser (se ovan). I den punkt där 
utbudskurvan skär efterfrågekurvan genereras jämviktspris och kvantitet för prognosåret. 
Givet en iterativ process mellan PoMo och DoS kan därför en marknadsjämvikt etableras. I 
prognosarbetet behövs det inte göras PoMo-körningar för hela utbudskurvan. Efter några 
iterationer mellan PoMo och DoS brukar en jämviktspunkt ha etablerats.  

                                                 
58 Det kan t.ex. nämnas att i svensk industri bedöms den kortsiktiga korspriselasticiteten mellan el och olja vara 
statistiskt signifikant skild från noll men samtidigt låg, ca 0.20 (se t.ex. Lundberg, 2009).  
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Modellens egenskaper gör den lämplig (och bra) för kortsiktsprognoser för den nordiska 
elmarknaden, och den kan därför vara ett viktigt komplement (test) vid sidan om de övriga 
bedömningarna av de kortsiktiga förändringarna på elmarknaden. Det bör noteras att PoMo 
även kan användas för långsiktiga bedömningar i den mening att den kan hantera endogena 
investeringar för t.ex. naturgaskombi, kolkondens och ny kärnkraft. En viktig svaghet är dock 
att kapaciteter för kraftvärme och förnybar el såsom vindkraft måste läsas in exogent i PoMo. 

I korrespondensen med EME Analys framhålls att det finns möjligheter för ökad modell-
samverkan mellan PoMo och t.ex. MARKAL-NORDIC (men även DoS), där PoMos kompa-
rativa fördel att tillhandahålla förhållandevis träffsäkra elprisbedömningar. Vår bedömning är 
dock att inom ramen för prognosarbetet bör dessa modeller köras separat eftersom detta ökar 
transparensen i analysen; mer komplexa modeller kan som diskuterats ovan (se avsnitt 2.4.4) 
göra strukturen mer realistisk men skapar också nya problem samt försämrar överblicken. Ett 
mer effektivt sätt är – enligt vår bedömning – att de i huvudsak kortsiktiga prisprognoser som 
PoMo genererar utgör ett viktigt komplement till dem som genereras i MARKAL-NORDIC.59  

 

 

                                                 
59 PoMo är ett bra exempel på en modell som på ett bra sätt lyckas replikera historiska data (i detta fall på 
veckobasis). Detta är en egenskap som även många ekonometriska modeller har, och något som bör betraktas 
som en styrka vid kortsiktiga energiprognoser. Denna egenskap är givetvis ingen nackdel för långsiktiga 
prognoser heller, men det innebär inte per automatik att modellen är väl lämpad för långsiktiga bedömningar. I 
fallet med PoMo är dess styrka att modellen är uppbyggd för att på ett bra sätt replikera det nordiska 
elkraftssystemet såsom det ser ut idag (vilket den också gör), men den är (som antyds ovan) begränsad då det 
gäller bedömningar av hur elsyste-met kan komma att se ut om 20-25 år.  
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Kapitel 7 

FRAMTIDA VÄGVAL FÖR ANALYSER AV DET SVENSKA 
ENERGISYSTEMETS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING:  

EN AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
 
7.1 Introduktion 

Kapitel 6 bidrog med en kritisk analys av Energimyndighetens nuvarande angreppssätt vid ar-
betet med långsiktiga energiscenarier, och vi diskuterade också ett antal modeller som utgör 
(och kan utgöra) stöd i detta arbete samt hur vissa av dessa modeller kan – och t.o.m. bör – 
interagera på ett tydligare sätt (via s.k. ”mjuka länkar”). Det bör samtidigt påpekas att det inte 
varit möjligt eller ens önskvärt att inom ramen för denna rapport i detalj beskriva hur 
modellerna kan interagera på det mest effektiva sättet. Detta åstadkoms mest effektivt av de 
personer som känner modellerna bäst, dvs. de som aktivt använder dessa. Viktiga ledord i ett 
sådant arbete bör dock, återigen, vara transparens och enkelhet. Det senare är viktigt om 
arbetet med långsiktiga bedömningar av energisystemet ska kunna leda till en fruktbar 
diskussion – såväl bland experter som bland allmänheten – om energisystemets framtid och 
möjliga åtgärder för att möta kommande utmaningar.  

Det har inte heller ingått i vårt uppdrag att presentera ett konkret förslag på en metodik 
för Energimyndighetens arbete på detta område. Vi ska samtidigt avsluta denna rapport med 
att i övergripande termer peka på två möjliga vägval för den framtida utvecklingen av Energi-
myndighetens arbete med långiktiga scenarier för energisystemet. Det bör noteras att båda 
alternativen bygger på den huvudstruktur som vi finner i dagens ansats, dvs. en makroekono-
misk bedömning utifrån antaganden om t.ex. internationella bränslepriser, och sedan dess 
återkopplingar på användningen och tillförseln av energi. Förslagen bygger också på utveck-
landet av flera möjliga – men tydligt åtskilda – scenarier snarare än de mycket försiktiga 
variationer i modellförutsättningar som nu antas. Det sifferunderlag som behövs för denna 
alternativa ansats skiljer sig inte åt från dagens situation utan skillnaden ligger snarare i vilket 
arbete som läggs ned på att identifiera viktiga (och möljiga) utvecklingstendenser – inte minst 
inom den internationella klimatpolitiken – som på ett väsentligt sätt kan påverka energi-
systemet. Dagens ansats har ett starkt inslag av ”stigberoende”, och tar mycket litet hänsyn till 
att de förutsättningar som modellanalysen bygger på kan förändras väsentligt på 25 års sikt.  

Energimyndighetens uppdrag att leverera beräkningar av t.ex. framtida koldioxidutsläpp 
påverkas i mycket liten grad av ett mer utpräglat scenariofokus. Ett av de scenarier som 
användas kan väljas ut som det mest sannolika (utifrån de förutsättningar som det bygger på) 
och detta kan således utgöra grunden för det som levereras till Naturvårdsverket. Det kan i 
detta sammanhang noteras att redan idag är det inga regelrätta prognoser över utsläppen som 
genereras utan snarare ett basscenario som bygger på att dagens politik förblir densamma över 
prognosperioden. En viktig skillnad är dock att i båda de alternativ som presenteras nedan 
krävs det att vissa långsiktiga bedömningar helt och hållet sköts separat och således utanför 
den övergripande metodiken. Energimyndigheten måste t.ex. rapportera en hel del 
specialuppdrag till Naturvårdsverket (t.ex. prognoser för användningen av arbetsmaskiner och 
resulterande utsläpp av växthusgaser), och det är inte effektivt att försöka fullt ut integrera alla 
dessa specialuppdrag i prognosarbetet.  
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Läsaren bör också notera att de modelldiskussioner som rapporten – och detta kapitel – 
innehåller utgår från behovet av att göra långsiktiga bedömningar av utvecklingen av energi-
systemet i sin helhet. De modeller som är lämpade för dessa syften är inte nödvändigtvis 
också lämpade för andra viktiga syften (t.ex. kortsiktiga prognoser, styrmedelsanalys etc.). 
Det kommer alltid att fnnas ett behov av olika typer av modeller utöver de som lyfts fram här, 
och det är inte minst viktigt att notera att i en så pass övergripande (översiktlig) analys av 
energisystemet går det inte att på ett exakt sätt fånga upp alla viktiga faktorer som påverkar 
t.ex. enskilda sektorer. Det är därför viktigt att även de långsiktiga bedömningarna komplet-
teras med fördjupande studier. En idé är att vid tillfället för respektive långsiktsstudie också 
introducera ett tema för fördjupning där t.ex. myndighetens övergripande bedömning 
kompletteras av en mer detaljerad analys av ett speciellt tema; dessa skulle t.ex. kunna vara 
den konkurrenutsatta industrins elberoende (med analsyer i t.ex. DoS) eller transportsektorns 
bränsleanvändning 

Det första alternativa vägvalet (avsnitt 7.2) utgör mer eller mindre en resumé av den 
analys samt de förbättringsförslag som presenterades i kapitel 6. Det andra alternativet är mer 
långtgående i sin integrering av olika modellval och bör i första hand betraktas som en möjlig 
vision för framtiden, inte minst om Energimyndigheten och Naturvårdsverket vill gå vidare 
med sina planer att generera scenarier för energisystemet och utsläppen av växthusgaser som 
sträcker sig 40-50 år in i framtiden.  

 
7.2 Alternativ 1: en reviderad version av dagens ansats 

Figur 7.1 illustrerar ett övergripande angreppsätt för långsiktiga energiscenarier, som i stora 
delar bygger på de revideringar av den existerande ansatsen som diskuteras i kapitel 6. Den 
största skillnaden gentemot den nuvarande ansatsen ligger i – utöver de generella rekommen-
dationerna som tas upp ovan (t.ex. scenarieutformning) – hur energianvändningen modelleras 
samt integreras med övriga modeller (framförallt EMEC). Vi efterlyser mer transparenta och 
väldokumenterade modeller, och för många av de involverade områdena (t.ex industri, hus-
hållsel, transporter) är det värt att testa – och jämföra med – de relevanta delarna i TIMES-
Sweden modellen. I dagsläget kan t.ex. TIMES modellera energianvändningen i fyra typer av 
vägtransporter, bantrafik uppdelad i passagerar- och godstransporter, samt luft- och sjöfart.  

Vi har också tryckt på att resultaten i EMEC i än högre grad bör nyttjas som input till de 
energianvändningsmodellerna som används idag. Det står helt klart att många av de alternativ 
som idag utgör alternativ till TIMES-Sweden (t.ex. den nordiska elmodellen, bilvalsmodellen 
ec.) är alla nog så goda modeller, men för många av dem krävs en mycket bättre doku-
mentation för att de ska kunna utgöra viktiga inslag i prognosarbetet. Sammantaget ger detta, 
menar vi, en mer transparent och sammanhållen modul för användarsidan av energisystemet 
(se dock kapitel 6 för mer detaljer).  

Figur 7.1 visar också att MARKAL-NORDIC utgör i detta förslag den energisystem-
modell som simulerar tillförseln av energi givet den efterfrågan som definierats av ovan-
stående modeller. En stor fördel med MARKAL-NORDIC är att den är väl etablerad och har 
gradvis förbättrats över åren; den omfattar dessutom hela den nordiska elmarknaden samt 
delar av den europeiska kontintentens elmarknad (med tillhörande förbindelser). En fördel 
med att modellera tillförselsidan separat från användarsidan (till skillnad från andra 
MARKAL-versioner) är att detta förenklar överblicken och således tolkningen av resultaten. 
Det bör samtidigt påpekas att även TIMES lätt kan ”låsas” för att fokusera på tillförselsidan.  
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Figur 7.1: En reviderad version av dagens angreppssätt för långsiktsprognoser (alternativ 1) 

 

 
7.3 Alternativ 2: en mer integrerad ansats (med utvecklingsbehov) 

Figur 7.2 illustrerar ett alternativt framtida angreppssätt vilket i huvudsak utgår från endast 
två typer av modeller under prognosarbetet, en top-down modell, t.ex. EMEC, för att generera 
branschspecifika ekonomiska scenarier och utvecklade versioner av energissystemmodellerna 
MARKAL-NORDIC eller TIMES-Sweden för att beräkna energianvändning och tillförsel. 
Utgångspunkten är att utnyttja EMEC (och eventuella nya versioner av denna CGE-modell) 
så långt som möjligt som input till någon av de stora energisystemmodellerna.   
 

 

Figur 7.2: En integrerat angreppssätt (med utvecklingsbehov) (alternativ 2) 
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Utgångspunkten är, precis som tidigare, rådande energi- och miljöpolitik, övriga scenario-
förutsättningar samt de bränsle- och utsläppsrättspriser som beräknats i den inledande fasen 
av arbetet. Detta blir indata både i EMEC och i MARKAL/TIMES. EMEC använder denna 
input för att beräkna utvecklingen av diverse ekonomiska drivkrafter såsom BNP-utveckling, 
tillväxttakter i näringslivet och förändringar i privat konsumtion. Vissa av de indata som 
behövs för energisystemoptimeringen kan också behöva inhämtas från andra håll (t.ex. en 
separat modell för hushållsel med utgångspunkt från den privatkonsumtion som EMEC ger). 

Förändringarna i ekonomiska drivkrafter påverkar efterfrågan på energi och är således 
också en viktig input i MARKAL/TIMES för beräkning av det framtida energibehovet. 
Utifrån det samlade beräkningsunderlaget optimerar MARKAL/TIMES hela energisystemet. 
Detta innebär att utifrån användarteknologierna beräknas dels energibehovet för var och en av 
användarsektorerna, och sedan den kostnadsminimerande energitillförseln fördelat på energi-
bärare. När tillförselsektorns utbud sammanfaller med den samlade efterfrågan är energisy-
stemet i balans.  

En tillämpning av detta angreppssätt kräver inledningsvis stora arbetsinsatser, och kan 
således inte implementeras i dagsläget. Vid användning av MARKAL-NORDIC skulle denna 
behöva utökas till att inkludera även processer för användning av olika energibärare i t.ex. 
industri- och transportsektorerna. TIMES-Sweden har redan denna övergripande beskrivning 
av energisystemet (se t.ex. Figur 3.3), men för att tillförselsidan ska vara representerad på ett 
adekvat sätt krävs en integrering av TIMES-Sweden med motsvarande TIMES-modeller i 
andra länder. Inte minst är det viktigt att explicit ta hänsyn till den nordiska dimensionen på 
elmarknadens funktionssätt. När enbart en modell ska användas för att beräkna utvecklingen 
av hela energisystemet kräver detta också att dess struktur är noga uppbyggd och utvärderad 
för att passa önskvärt syfte. Dessutom krävs flertalet testkörningar av vald modellstruktur. 
Inte minst behövs en översyn, utbyggnad och utvärdering av rådande modelldatabas.  

I detta alternativ ställs också stora krav på arbetet med avstämning mellan top-down och 
bottom-up modellen gällande t.ex. iterering av energisektorns utveckling och användningen 
av olika produktionsfaktorer i relation till övriga ekonomin.60 Detta ska samtidigt vägas mot 
det betydande arbete som idag går till förhållandevis detaljrika beskrivningar av energi-
användningen i ekonomins olika sektorer (i t.ex. den branschfördelade modellen).  

Vilken av de två presenterade alternativen som principiellt är bäst lämpat för arbetet med 
långsiktiga energiscenarier för det svenska energisystemet är inte lätt att besvara. Det andra – 
mer integrerade – alternativet ger en mer transparent analys som väsentligen effektiviserar 
arbetet och gör det lätt att testa olika scenarier. Det genererar också internt konsistenta resul-
tat, och behovet av ”småmodeller” minimeras (men försvinner inte helt). Det lämpar sig 
samtidigt inte väl för kortsiktiga prognoser, och riskerar att bidra med en sämre överblick och 
förståelse för de olika delarna av energisystemet. Därför är det – som påpekats ovan – 
värdefullt med specialstudier (ofta med andra modeller som grund) som kan lyfta fram viktiga 
sektorsspecifika utvecklingar.  

Vår bedömning är dock att denna övergripande ansats kan vara intressant i det fall 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket vill gå vidare med sina planer med att utforma 
scenarier för energisystemet och utsläppen av växthusgaser på 40-50 års sikt (eller ännu 
längre fram i tiden). Med en sådan inriktning är värdet av separata – ofta ganska myopiska – 

                                                 
60 Ett alternativ är att utveckla en CGE-modell med hårt länkade moduler för energisektorerna men detta ställer å 
andra sidan stora krav på modellutvecklingsarbete.  
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modeller för delar av energisystemet relativt litet. Om denna ansats ska användas för scenarier 
på typ 40-50 års sikt är det dessutom tveksamt om EMEC, med sin relativt finfördelade 
sektorsstruktur, är ett lämpligt alternativ. Ett alternativ är då en mer aggregerad modell (t.ex. 
en tillväxtmodell) där energibehovet bestäms av produktionsfaktorernas produktivitetsutveck-
ling och teknisk utveckling (snarare än av sektorstrukturens utveckling).  

Det bör avslutningsvis återigen betonas att de är viktigt att bibehålla i en pluralism i valet 
av modeller för de behov som Energimyndigheten har för analys av energisystemet. I vårt 
upplägg av den specifika ansats som gäller för arbetet med långsiktsprognoser spelar 
systemodellerna EMEC, MARKAL-NORDIC samt TIMES-Sweden en central roll, men 
dessa bör också kompletteras med andra mer avgränsade modeller, antingen som: (a) en 
integrerad del av arbetet med långsiktsscenarierna; (b) ett underlag för de kortsiktiga 
prognoserna; (c) som komplement och test till de ordinarie modellerna i prognosarbetet; (d) 
ett led i konsekvensbedömningen av olika energi- och klimatpolitiska styrmedel; samt (e) ett 
verktyg för att generellt öka förståelsen för energisystemets funktionssätt och förändring över 
tiden. Ingen enskild modell eller ansats lämpar sig för alla de typer av frågeställningar som 
behöver analyseras i Energimyndighetens arbete.  
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