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Bakgrunden
- Diskussionen om en global klimatförändring
- EU:s 20-20-20 beslut, och 2050-målet (-80%)
- Finlands energi- och klimatpolitik
=>
Vilka hot och möjligheter innebär allt
detta för energisektorn

27.8.2010

Energiprojektets mål
Förmedla en insikt att
– ingen patentlösning existerar inom energiområdet
– alla tillgängliga möjligheter för att minska koldioxidutsläppen måste användas => drastiska åtgärder krävs
– en hållbar lösning förutsätter en balans mellan tekniska,
ekonomiska och miljöhänsyn

Skapa en förståelse för komplexiteten i de frågor
som måste lösas
Ge en neutral syn på en av de stora frågorna i
dagens samhälle
Stöda framtagandet av en aktionsplan för Finland
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Energiprojektets faser
Projektet startade i maj 2008
Tre seminarier har hållits med ca 80 deltagare var:
- Förnybar energi i trafiken, 15.12.2008 (VTT)
- Koldioxid- infångning och –lagring, 4.3.2009 (Fortum)
- Bränslecellen, 28.5.2009 (VTT)
En bakgrundsrapport och studie om energieffektivisering
Slutkonferensen 15.10.2009 (Hanaholmen)
En kort slutrapport och en uppföljning med IVA och
Finlands riksdag (här och nu!)
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Trafikseminariet
- Trafiksektorn oljebaserad, oljan blir en bristvara -> svårigheter, pga.
förbrukningen sker mobilt i små enheter
-

El realistiskt alternativ för biltrafiken, framtiden ger om batterier eller
bränsleceller får större marknadsandel

-

För tunga transporter är dieselmotorn antagligen ännu länge den
mest förmånliga

-

Snabba projekt för förnybara bränslen (t.ex. Tyskland, Sverige) ->
kostat mycket för samhället, inte givit önskade effekter

-

Andra och tredje generationens biobränslen lovande, men
teknologin kräver fortsatta FUD-insatser, i Finland och Sverige
användningen av råvaror från skogsindustrin en viktig fråga

-

Styrmedel behövs
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CCS-seminariet
-

CCS bör ses som ett alternativ för omstruktureringen till mindre
kolintensiva energisystem, kanske en övergångsteknologi

-

Olika alternativ finns för infångning, avskiljning och lagring, inget är
självklart bättre än de andra, FUD-insatser behövs

-

Mest mogna lagringsteknologin idag är lagringen i gamla oljefält, då
bör man kontinuerligt följa de lager som tas i bruk för att reagera om
läckage uppstår (lager finns ej i Finland)

-

Syreförbränning en intressant teknologi för Finland, ger också
möjlighet till en lättare insamling av CO2, förgasning av fasta
bränslen erbjuder lättare insamling genom avskiljning före
förbränningen

-

Finland söker EU-teststöd för en CCS-anläggning

-

Transportlogistiken också centralt teknikområde
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Bränslecellseminariet
- Lovande möjligheter finns, men vi vet inte vilka teknologier

som kommer att användas inom olika storleksklasser
och vid olika tillämpningar; finsk know-how bra framme
- Intressant tillämpningsmöjlighet är kombination med
elektrolys för att få energilager och för att kompensera
för fluktuationer i produktion och konsumtion
- Uppenbar tillämpning är värmeproduktion så att man vid
användningen av gas för värmeproduktion toppar av
med produktion av el för nätet
- FUD-satsningar behövs särskilt för att förlänga
livslängden och sänka priserna för bränslecellerna
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Konferensen
Förmiddagssession
- Presentation av seminarierna och deras resultat
Eftermiddagen
- Industrins (ABB och Pohjolan Voima) och FoUpresentationer (Aalto-universitetet och Cleen Ab)
- Framtidsredogörelsen om klimat och energi till
2050 (publicerades samma dag av regeringen)
- Konklusioner eller Teser (preses framförde)
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Tes1.
Energi- och klimatfrågan är primära frågor både
globalt och i vårt land och borde ha högsta prioritet
på den politiska agendan.
Hållbar energiekonomi som inte
negativa miljökonsekvenser är möjlig
men kommer att kräva stora insatser.
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förorsakar

Tes 2.
Vi bör proaktivt verka för att söka långsiktiga
lösningar.
Hittills har Finland för sin del svarat på utmaningar
som
de internationella överenskommelserna
förutsatt, men inte aktivt sökt driva utvecklingen
eller ställt egna framåtblickande målsättningar.
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Tes 3.
Finland är ledande på många områden inom
energitekniken och en mer proaktiv energi- och
klimatpolitik från Finlands sida skulle ge stora
möjligheter för den finska energi-industrins
fortsatta framgångar på den starkt ökande
världsmarknaden för hållbar energiteknik.
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Tes 4.
Mera satsning behövs på forskning, utveckling och
undervisning; bärkraftiga energilösningar och mera
energiexperter behövs.
Det lama intresset för teknikstudier är mycket
oroväckande. Starka åtgärder behövs för att locka
begåvade ungdomar till energibranschen.
Satsningarna på högre undervisning och forskning
måste utmynna i flera innovationer.
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Tes 5.
Statsmakten bör ställa upp klara mål för
energiproduktion och minskning av klimatgaser
samt använda klarare styrmedel.
Starka styrmedel behövs, skatteincentivet kan vara
ett fungerande styrmedel.

27.8.2010

Konklusioner
En ”revolution” behövs inom energiområdet, för att
2050-målen skall nås (jmf. Millennium-priset!)
Den internationella marknaden på ren teknologi
blir enorm, Finland har möjligheter
Industri, statsmakt och F&U-miljöer bör i gott
samarbete styra utvecklingen
Starka styrmedel behövs (sätt pris på CO2!)
=> Teknikakademierna har här en mission
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”Spar-,Kvist- och Atompaketen”
Finlands regering har föråret 2010 kommit ut med tre
länge väntade beslut om den framtida energipolitiken
Effektiviseringsbeslut i februari: år 2020 -11% = 37 TWh
varav trafik samt industri och service vardera 13 TWh
Besluten i april gällde dels förnyelsebar energi (bl.a.
stöd för vind, biogas och ”kvistar”) och dels kärnkraften
(”atomerna”, 2 nya kraftverkstillstånd gavs)
Dessutom Energiindustrin kolneutral vision 2050 (i maj)
Dessa beslut följer i stort STV:s rekommendationer
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Fotnot
”Än finns det utmaningar”
FoU är inte tillräckligt stark, Cleen Ab haltar (DESY inte
i gång, internationaliseringen svag)
Teknikstudierna lockar inte, ej heller energisektorn
Energibeskattnigen (ej trafik-) utvecklas åt fel håll
(naturgas dyrare än stenkol, torv bara låg skatt)
2050-målen (hur -80% GHG) och strategierna diffusa
=> Kraftigare signaler och åtgärder behövs
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