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Den globala klimatutvecklingen ?  
- Hot /möjlighet  

- Vägen från fossil till  förnybar energi 
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Om alla skulle leva som vi i Sverige behövs det >4,2 jordklot… 
 

Ref. WWFs undersökning Living Planet Report 2014. Under 2018 har det  ökat till  över 4,2 jordklot  









Energiförbrukning och energiresurser globalt 2020 

• 80% av jordens energiförbrukning sker fortfarande med fossila bränslen. 

• Peak Oil kommer nås kring år 2025 (nuvarande oljefyndigheter exkl.arktiska områden)    

• Peak Coal kommer nås redan kring år 2050 därefter ???  

• Möjligheter finns att utvinna gas/olja i orörda antarktiska områden  

• Vi har naturgastillgångar för några hundra år till   

• Utsläppen av växthusgaser ökar dramatiskt, vi överskred 410 ppm CO2 ekv. 2019  

•  Jordens medeltemperatur har ökat +1,1 grad C sedan år 1957  

• Energiförbrukningen ökade 100 % mellan 1973 och 2004 (3% per år)  

• Energiförbrukningen ökar nu med 4-4,5 %per år ,fördubbling inom 23 år  

• Vi får allt tätare rapporter om miljökatastrofer.  

• Vilket leder till en fördubbling av växthusgaser på knappt 25 år . 

•Om detta fortsätter vad sker då ?Det kommer leda till att vi nått 

”tipping point”- vi har inte längre någon kontroll över utvecklingen          
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Energy consumption 

 

CO2 emissions 

Världens befolkning kommer öka till 11,3 miljarder före  år 

2100 

Energiförbrukningen kommer att 
öka men utsläppen av CO2 måste 
samtidigt minska –en utmaning 









+1,1 C today 







KATRINA 



Minskad tillgång till rent vatten  

 

Smältande glacierer och snö  

 1/6  av planetens population kommer inte ha tillgång 

 till rent vatten  

 

Minskad tillgång till föda genom minskad skörd med 1/3  

 

 

 

Source: IPCC 2017 

  

Vad kommer hända om vi fortsätter ökar den  

negativa klimatutvecklingen och i tid inte bromsar ? 

 



Ett framtida grönt Grönland ? 

Minskad glaciäryta : 1992 – 2020 på Grönland  
Rapport från 30 års studie av forskaren James Hansen USA 



Problemen  minskar tyvärr inte ,vilken möjlighet  

har vi att vända utvecklingen  ? 



“Den här generation skall kunna  
tillfredsställa sina behov, utan att riskera  

framtida generationers möjlighet att 
 tillfredsställa sina behov .”  
Brundtlandkommissionen, 1987 

 
”Mera  än  2 milliarder människor har inte  

tillgång till  enrgi ,föda  ,ljus och vatten ” 
 

FN   Miljökonferens  i  Johannesburg  år 2002  

 
[] 



Om inget görs kommer vi få en ökning av vxthusgaser  

 med 45-90 % till år 2040  

 

Energikonsumtionen kommer öka med  >50-100% till år 2040 

 

För att förhindra 450 ppm/CO2 växthusgaser i atmosfären måste total 

inbromsning ske redan inom 10 år.  

 

Mera än 50 % reduktion av nuvarande utsläpp krävs globalt ,det om man ska 

bromsa temparaturökningen < 2 grader  C. 

 

Dagens teknologi finns redan för att klara övergången från fossilt till förnybar 

energiproduktion ,genom teknikutveckling, minskad energiförbrukningen och 

energieffektivisernig kan vi klara målet om < 2.0 grader C till år 2040 .  

 

Vad kostar det att vända den negativa klimatutvecklingen ?  

Max 30 €/ton/CO2 emission. Det motsvarar <1 % av global BNP/ för att nå 

målet <t 2 grader C 

Vad kan göras för att stoppa den negativa 

klimatutvecklingen ? 



Global energy consumption 

Oil + coal + natural gas  =  86% 1973 

Oil + coal + natural gas  =  80% 2004 

Source: IEA 



Hur ersätter vi äldre kraftverk med ny produktion i EU-länderna till år 

2030? Investeringar förväntas komma kosta mera än 1000 mdr €  

under knappt 10 år. 

• Inom EU behövs ”combined 

technologies”  

• Ny kärnkraft ? 

• Fortsatt kol- och gaskraft 

produktion med CCS-teknik ?? 

• Är det en möjlig teknik ?  

• Nej ?? 

• Det behövs förnybar elkraft 

(vind, vatten, solcell, vågkraft 

och biomassa) 

 



Dagens globala energisystem 

Data från IEA 



Behov av energi 

Nivå 

Tid 

Ökad energikonsumtion 
Minska CO2 utsläppen 

 

CO2 utsläpp 

Det moderna samhället,s dilemma 
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Solen ger upphov till allt  

liv och energi på vår planet 

  

 
 

 

 

Geotermisk 
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Kol Gas 
Olja Kärnkraft  
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CCS 

Traditionell  

energiproduktion 

Ändliga resurser och hög  

miljöbelastning 

 

 

 

 

 

 Morgondagens 

kärnkraft 

CHP 
Avancerad 

energiproduktion 

Energieffektiva produktion 

och/eller låga utsläpp 

 

 

Biobränsle 

Från fossilt till 
förnybart 



HÅLLBARHET 

Planeten Människor 

Lönsamhet 









Europas  energiåtgärder år 2020 
• Lönsamheten i kraftindustrin är fortsatt pressad i hela Europa . 

• Vind och solenergi har skapat ett elöverskott, det trots låga priser. 
• Ett flertal äldre kolkraftanläggningar är numera olönsamma och 

nedläggningarna fortsätter ,vilket är positivt . 
• Gaskraftverken har höga råvarupriser och pressad lönsamhet. Flera verk ligger 

i malpåse  och nedläggningarna fortsätter. 
• Elnäten behöver byggas ut avseende transmission som distrubition 

internationellt som nationellt. Man måste satsa mer på energieffektivisering 
och minska konsumtionen  

Positiva förändringar. 
Dong (Danmark) satsar helt på havsbaserad vind – sedan ett antal år  
Vattenfall  (Tyskland) brunkolsanläggningarhar sålts .  
• EnBW har växlat sitt energisystem från fossil energi till förnybar 
• EON och RWE (Tyskland) har splittrats till ett fossilt“gammal el”och ett “grönt 

elbolag”. 
 





Marknadsförutsättningar  
Den Nordiska utbudskurvan  



Vindkraft n talande utveckling 



Source: GWEC 



Source: GWEC 



Source: GWEC 















Kostnadsänkning på solceller  

 



42 W 13 W 9 W 6 W 60 W 

• 800 lumen 

Effektiv belysning 



EU Energy Roadmap 2050 

“All scenarios show electricity will have to play a much greater role..” 

Source: EU Energy Roadmap 2050 



Morgondagens globala energisystem 
Förnybar elproduktion ersätter fossilt i elproduktion och transporter 

Data från IEA. Egen bearbetning med förutsättningen 30% verkningsgrad i fossil elproduktion och transporter 



1. Se el som en möjliggörare för industriell 
utveckling och minskad klimatbelastning. 

Skapa ett konkurrenskraftigt elsystem för att 

attrahera industriella investeringar till Sverige. 
 

 
Betrakta elsystemet ur ett större energisystem- 

perspektiv. Se möjligheterna till ett effektivare 

resursutnyttjande med el som energibärare. 
 
 
 
U tnyttja den klimatneutrala elen i klimatpolitiken. 

 

 
Satsa på forskning, utveckling och demonstration som både 

stödjer industriell utveckling och ett hållbart elsystem. 



Energipolitiska mål 

• 100 procent förnybar el år 2040, men 

inget stoppdatumför kärnkraft 

• 50 procent effektivare 

energianvändning år 2030 jämfört 

med 2005 

• Sektorsstrategier för 

energieffektivisering 

• Nettonollutsläpp år 2045 

Energikommissionen 



Utmaningar konkret 

Tillståndsläget försvårar utbyggnaden 
- Tillämpning av kommunal tillstyrkan 

- Försvaret och hinderbelysning 

- Försvarets utökade stoppområden  

- Kunskap och teknikutveckling – ändringstillstånd 

- Långa ledtider i tillståndsprocessen 

 

Flaskhalsar i elnätet begränsar 
- Otillräckliga utlandsförbindelser 

- Det tar lång tid att bygga elnät ,framför all även här 
lång tillståndsprocess  

- Risk för ”inlåst” kraft i norra Sverige 



 

Tack för mig –tänk positivt -var kreativ -vi kan alla 
bidra till ett framtida mera hållbart samhälle -ett 

ansvar vi alla har och måste ta.  
 

Det finns ingen plan B vi har endast denna 
planeten  
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