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Kringrända?
E

n gång i tiden så hävdade olika alternativrörelser att det
skulle gå att skapa ett annat energisystem än det vi har. Ett
där man använde energi effektivare (och därmed använde
mindre mängd). Ett där försörjningen var baserad på förnybar energi.
– Bara fantasier, sade beslutsfattarna.
Sedan ett par år är det tunga institutioner som talar om att energin
kan effektiviseras radikalt och att man kan klara tillförseln med förnybar energi. EU-kommissionen har drivit frågan att länderna
borde utnyttja den lönsamma potentialen som de bedömer
vara minst 20 procent av energianvändningen.
Med lönsam menar de att vi egentligen borde ha genomfört det redan eftersom vi skulle tjäna på genomförandet. Vi betalar mindre för energin och får pengar
över när vi bekostat investeringarna. I storleksordningen skulle det bli över 10 000 kronor per hushåll i Europa.
– Bara i andra länder, säger beslutsfattarna. Vi har
redan effektiviserat allt i vårt land, forsätter de.
OECD:s energidivision, IEA (International Energy
Agency), som varje år ger ut en översikt över tillståndet i energivärlden kallad WEO (World Energy
Outlook) har blivit allt ihärdigare i sina påpekanden
om energieffektiviseringens nödvändighet. Senast
(2012) räknade de ut att just de lönsamma åtgärderna skulle räcka så att vi klarade 2-gradersmålet
i global uppvärmning i stället för att landa på bortemot 4 grader.
– Har vi inte hört talas om, säger beslutsfattarna.
I stället för att läsa kapitlet om effektivisering
har de nämligen läst kapitlet om skiffergas i
USA.
IEA har sedan de bildades gjort marknadsrapporter för bränslen (olja, kol, gas och för energibäraren el). Nu har de för första gången gjort
en marknadsstudie för energieffektivisering.
De presenterar den genom att säga: ”Effektivisering är det första bränslet.” Därför att det är
billigare och har massor med andra fördelar
– för klimatet, miljön, produktiviteten, sårbarheten och så vidare.
Undrar vad beslutsfattarna ska säga nu?
Varken EU-kommissionen eller IEA är några
alternativrörelser. De är organ som agerar på uppdrag av beslutsfattarna. Ska de upptäcka att de är
kringrända?
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