
KLIMAT-
FÖRÄNDRINGAR, 
MEKANISMER OCH 
MOTÅTGÄRDER 
 
Den sjunde april 2005 anordnade 
Ingenjörer för Miljön, Läkare för 
miljön och Ekonomer för Miljön 
gemensamt ett seminarium på 
Naturhistoriska Riksmuseet. Det 
handlade om de ökande koldioxid-
utsläppen, klimatförändringarna 
och vad för alternativ till utsläpp 
av koldioxid som finns eller kan 
utvecklas i framtiden. Ingenjörerna 
och deras representant Per Ribbing 
var drivande i seminariet som gick 
under namnet ”Pest, Kol-era eller 
Sol-era”. Vi ville visa att vi inte 
behöver välja mellan Pest i form 
av kärnkraft, Kolera i form av 
fossila bränslen utan kunde verka 
för Sol-era i form av solenergi i 
alla dess varierade former. 
   Meteorolog Pär Holmgren från 
SVT inledde med att berätta om de 
variationer i temperatur och 
nederbörd som med växthus-
effekten drabbar eller kommer att 
drabba oss globalt och hur 
effekterna kan bli i Europa. Det 
verkade finnas enighet om att vi 
kan förutse de största temperatur-
ökningarna på nordliga bredd-
grader och de största riskerna för 
torka i Medelhavsområdet. Enligt 
Pär har man redan under 2000-talet 
sett tendenser till ökande tempera-
turer och torrperioder i de 
europeiska Medelhavsområdena. 
   Prof. Kevin Noone vid Inter-
national Geosphere-Biosphere 
Program som är knutet till 
Kungliga Vetenskapsakademin i 
Stockholm gav en exposé över de 
klimatförändringar vi kan vänta 
oss med fortgående koldioxid-
utsläpp. De nyckelord han gav var 
att vi kan vänta ökad variabilitet i 
väder, mindre stabilitet i klimatet 
och en negativ påverkan på ”den 
globala termostaten”. Med en 
sämre fungerande global termostat 
får vi förändringar i klimatet som 
går utöver ”de naturliga variatio-
nerna”. Extrema väderförhållanden 
med värmeökning, svårare torr-
perioder och lokalt starkare neder-
börd går att förutse. Om stormar 

och vindar ökar är däremot inte 
säkert, men möjligt. 
 
Kol-eran snart slut 
   Det som påverkat klimatet är att 
koldioxid redan har ökat till 370 
ppm (parts per million) från att 
normalt ha varierat mellan 180 och 
280 ppm under de senaste istiderna 
och interglacialperioderna under 
minst 4 miljoner år.   
   Koldioxidnivåerna stiger dess-
utom stadigt och det är det vi 
måste göra något åt. Samtidigt har 
metan, som också är en växthus-
gas, ökat till 1800 ppb (parts per 
billion) från den normala varia-
tionen mellan 150 och 800 ppb. 
Metan är en starkare växthusgas än 
koldioxid. 
   Kevin Noone talade mer om 
Global Change än om klimatför-
ändringar då de beskrivna 
ökningarna av koldioxid inte bara 
har effekt på klimatet utan 
påverkar hela biosfären. Som 
exempel så har koldioxiden direkta 
effekter på korallrev som bleks, på 
samspelet mellan biologi och 
klimat i regnskogarna som styr 
såväl nederbörd som avdunstning 
av vatten, terpener och andra 
biologiskt aktiva ämnen i 
tropikerna samt på Saharavindens 
gödsling av världshavens plankton 
med järn från den Afrikanska 
kontinenten. Förändringar i dessa 
system ger rubbningar i hela 
biosfären som vi som människor är 
direkt beroende av.  
   Prof. Kjell Aleklett från Uppsala 
var säkert den mest emotsedde 
talaren p.g.a. hans förväntade 
budskap om att oljan tar slut! Vi 
fick först veta att olja, men också 
kol och naturgas, är enormt 
energirika mineraler. Hela världens 
industri, transportväsen och 
uppvärmning är beroende av dessa 
produkter på ett fundamentalt sett. 
Utan dessa fossila bränslen så hade 
utvecklingen av industrin globalt 
och välfärdsstaten i Europa inte 
varit möjlig. Vårt moderna 
samhälle är beroende av oljan på 
samma sätt som en missbrukare är 
beroende av sina droger.  
   Generellt gäller regeln att om 
BNP ökar med 1% så ökar också 
konsumtionen av olja med 1%, det 

ena följer av det andra. I ett 
modern samhälle som Sverige kan 
med rationaliseringar en BNP-
tillväxt på 3% klaras av med en 
ökning av olja på 1,5 %, men en 
ökning av oljan följer! T.ex. 
ökades konsumtionen av olja i 
Sverige mellan 1945 och 1965 
med en faktor 5 – en femdubbling 
– vilket var förutsättningen för 
Sveriges välfärdsutveckling.    
   Kina, vars BNP ökar enormt fort, 
har fortfarande ett proportionellt 
behov av ökning av konsumtionen 
av olja för att bära sin välfärds-
expansion. Ändå är inte Kina den 
stora slösaren av olja. Kina, med 
20% av världens befolkning, 
konsumerar 8% av dess olja, 
medan USA, med 5% av världens 
befolkning, konsumerar 25%. 
   Dagligen pumpas det upp och 
konsumeras 80 miljoner fat olja 
(ett fat är ca 159 l) i världen. Det är 
ett flöde som halva Göta älv! 
Enligt prof. Aleklett finns en 
pågående efterfrågeökning på olja 
som skulle ge ett behov av 120 
milj. fat olja om dagen inom 5 - 10 
år samtidigt som inga nya oljefält 
av avgörande betydelse tillförs 
marknaden. Vi lever nästan enbart 
på gamla kända fält! Han beskrev 
det som att vi redan har konsu-
merat 9 flaskor champagne, 9 
flaskor finns kvar att konsumera 
och i bästa fall kan vi trolla fram 3 
flaskor extra, absolut inte fler! Vi 
har nått något som experterna 
kallar ”peak oil production”, d.v.s. 
att vi har nått toppen på den 
möjliga dagliga produktionen. Viss 
marginell stegring kan tänkas men 
sedan sjunker obönhörligt olje-
produktionen samtidigt som 
efterfrågan fortsätter att öka. Oljan 
tar inte abrupt slut, men vad 
händer med efterfrågan, 
marknaden och priset, det är i dag 
den stora frågan? Vi har stora 
förändringar i tillgång av olja och 
oljepris att vänta! 
    Prof. Aleklett framförde också 
som en sidoinformation att 
koldioxidökningen inte kan bli så 
stor som Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPPC) 
kalkylerat med eftersom det inte 
finns olja och fossila bränslen som 
skulle räcka för att producera den 
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koldioxidökning som IPCC räknar 
med. Vi skulle alltså inte få en 
värmeökning på upp till 4-6 grader 
utan max. 2 grader enligt Alekletts 
beräkningar. Det får kanske ses 
som en tröst. Klämda mellan 
Scylla och Karybdis, mellan brist 
på olja och klimatförändringar, så 
blir följderna av vardera av dem 
lite mindre än vi befarat. Klipporna 
är något lägre än vi trott, men de är 
ändå klippor! Följderna av såväl 
brist på olja som klimatföränd-
ringar kan bli mycket påtagliga för 
samhället redan på 5 - 10 års sikt! 
 
Sol-era nästa? 
   Under seminariets andra del 
presenterades rader av alternativ 
till fossil energi. Om man jämför 
med seminariet febr. 2003 på temat 
”Klimatförändringar på gång” med 
samma arrangörer så fanns nu 
mycket fler konkreta förslag till 
åtgärder för att ersätta fossil energi 
och i bästa fall också kärnkraft 
med miljövänliga, alternativa 
energiformer. 
   Först ut var biljättarna Toyota 
och Ford följda av de lite mindre 
Volvo och SAAB. Gemensamt för 
alla fyra var att de var övertygade 
om att bensinen kommer att bli en 
bristvara och är på väg att bli allt 
dyrare och att de som transport-
företag måste, ville och skulle 
satsa alltmer på alternativa 
energilösningar. Toyota har redan 
en hybridbil som går på el 
alternativt bensin och därmed drar 
långt under 0,5 l. milen. Volvo har 
en bi-fuelbil i drift som 
kombinerar biogas/naturgas med 
bensin. Ford Focus kan gå på 
etanol alternativt bensin och en bil 
från SAAB med samma egen-
skaper kommer till hösten.  
Bilföretagen såg inte marknaden 
mogen ännu för bilar drivna av 
bränsleceller även om sådana 
skulle kunna utvecklas på sikt, 
men de menade att etanol f.n. är ett 
bra, prisvärt och miljövänligt 
alternativ.  
   I tur och ordning presenterades 
sedan solceller, vågkraft och 
vindkraft. Alla tre formen 
utvecklas snabbt och solceller och 
vindkraft kan redan i dag bidra till 
energiförsörjningen, men endast 

marginellt sett till den energi som 
oljan representerar.  
   Prof. Lars Stolt presenterade ny 
utveckling av solceller baserad på 
tunnfilmsproduktion s.k. CIGS, 
som är förkortning på ingående 
metaller i solcellsfilmen, nämligen 
koppar, indium, gallium och selen. 
Den är effektivare än kiselsol-
cellerna men kostsammare att 
producera. Klart är att produk-
tionen av energi från solceller ökar 
med faktor 1-2 årligen men utifrån 
fortfarande låga nivåer och att de 
har en stor funktion att fylla i de 
områden där elkablar inte kan dras 
fram, t.ex. fyrar i kustbandet och 
små byar ute i bushen.   
   Produktionen börjar alltmer 
styras av en ökande efterfrågan 
vilket är positivt. Om 10 år kan 
elkostnaden beräknas till 1,0 till 
0,5 kr per kWh utan skatt, vilket 
börjar bli konkurrenskraftigt med 
kolproducerad el.  
   Prof. Mats Leijon gav en 
spännande beskrivning av den nya 
form av energiproduktion som 
vågkraften kan erbjuda. På 
Ångströmslaboratoriet i Uppsala 
har man tagit fram en form av 
bojar som är fästa i havsbotten och 
som lyfts upp av vågorna och 
sjunker ner i vågdalarna. Denna 
upp och nedgående rörelser alstrar 
energi som kan tas till vara av 
generatorer kopplade till bojarna. 
Detta är ännu endast på utveck-
ingstadiet men fältförsök har redan 
visat att tekniken är möjlig och 
utvecklingsbar. Sverige som 
omges av innanhav skulle kunna 
utvinna 10 TWh med denna metod, 
men om hela atlantkusten från 
Nordnorge till Portugals sydspets 
utnyttjades skulle 2000 TWh 
kunna genereras, vilket motsvarar 
hela EU:s elkraftbehov. Kanske 
skulle det därmed kunna göra 
utbyggnad av kärnkraft överflödig, 
vi skulle i sådant fall inte behöva 
välja Pest (kärnkraft) när Kol-eran 
behöver fasas ut? 
   Vindkraften berördes endast 
mycket kort och det sades klart att 
den kan bidar med elenergi, men 
att den i Sverige hindrades av 
lokalt motstånd mot en utbyggnad 
och att den endast vore ett mindre 

bidrag, inte en ersättning av olja 
och kol. 
   Prof. Mats Leijon gav också 
insikt i hur mycket energi som 
effektmässigt går att utvinna av 
olika energislag. Minsta effekt-
ätheten har direkt solljus, till 
solceller, sedan kommer vinden 
följt av vågorna och slutligen 
geotermi som ger ännu något mer. 
Ingen av dessa energislag kommer 
upp i den effekttäthet som olja har. 
Siffror som också är värda att 
lägga på minnet är att hela 
Sveriges energikonsumtion är på 
c:a 480 TWh, hela 23 % ung. 105 
TWh är bioenergi som används i 
och kommer främst från 
skogsindustrin. 70 TWh utgörs av 
vardera vattenkraft och kärnkraft. 
Resterande c:a 230 TWh är fossila 
bränslen. Hela 36% av Sverige 
energi är därmed förnybar och 
hälften kommer från icke fossila 
bränslen. Detta är säkert en bättre 
miljömässighet i energikonsum-
ionen än de flest utvecklade 
industriländer kan visa upp. 
   Min upplevelse av seminariet var 
att det var mycket faktaspäckat och 
gav en oerhört god inblick i vilka 
förändringar i klimat och biosfär vi 
kan vänta oss och att världens 
länder måste börja anpassa sig till 
en tilltagande brist på olja och 
fossila bränslen både för att vi kan 
förvänta oss en brist och för att 
klimatförändringarna inte skall bli 
för omfattande och allvarliga. En 
intressant och ändå något hoppfull 
exposé gavs under andra halvan av 
seminariet över de alternativ till 
fossilkraft som sol, vind, vågor, 
geotermi och biobränslen utgör. 
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