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Energi, människa och samhälle

Undan för undan har människan lärt sig att behärska naturen och 
dra nytta av dess rikedomar. I energins historia kan vi upptäcka flera 
avgörande brytpunkter.

Framtidens energiförsörjning - en 
stor utmaning

De industrialiserade länderna använder 
huvudsakligen fossila bränslen - dvs olja, 
kol och naturgas - för sina energibehov. 
Användningen kommer att minska - dels 
för att tillgångarna är begränsade, dels för 
att de fossila bränslena anses öka den s k 
växthuseffekten på vår jord.

Samtidigt som jordens energiförsörjning 
hör till en av våra mest fascinerande och 
utmanande framtidsfrågor, är den också en 
av de mest komplicerade. För att kunna 
förstå hur vi på bästa sätt ska utnyttja 
våra energiresurser måste vi söka kunskap 
inom teknik- och naturvetenskaperna. 
Dessutom måste vi skaffa oss en insyn i 
den politiska och ekonomiska debatten.

rån jägarliv till bondesamhälle
För grottmänniskan gällde det att skaffa 
föda. Hon samlade in växter och djur med 

hjälp av den egna muskelkraften. Den äldre 
stenåldersmänniskan uppfann redskap för att 
underlätta arbetet. Mycket tidigt utnyttjades också 
elden för uppvärmning och matlagning, senare 
även till att smälta och bearbeta metaller.

När människan började bruka jorden tog hon hjälp 
av djur som tämjdes. Vinden och det rinnande vatt-
net användes också tidigt. Muskelkraften, veden, 
vinden och vattnet blev fram till 1700-talet de enda 
större energikällorna. De utnyttjades för en rad 
olika ändamål: för transporter, för drift av kvarnar 
och sågar, för gruvhantering och metallurgi.

Industrisamhället växer fram
Ångmaskinens utveckling under 1700-talet blev 
början till det egentliga industrisamhället. Med 
framväxande industrier växte också energibeho-
vet. Kolet blev viktigt som energikälla. Tekniker 
utvecklades så att man bättre kunde utnyttja energi 
i olika former.

När elgeneratorn och elmotorn togs i bruk i slutet 
av 1800-talet förstärkte kolet sin ledande ställning 
som energikälla genom att ångmaskinen, och 
senare ångturbinen, användes för elproduktion. 
En alternativ drivkälla blev vattenturbinen och i 
början av 1900-talet startade utbyggnaden av den 
svenska vattenkraften.

Oljeprodukter användes blygsamt för olika ända-
mål under senare delen av 1800-talet. Förbrännings-
motorns entré i energins historia gav oljan ny 
användning. Men det var först efter andra världs-
kriget som oljan blev den dominerande energi-

källan världen över. 
Ungefär samtidigt 
startade de första 
kärnkraftverken 
för att producera 
elenergi.
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Energianvändningen i den rika delen av 
världen ...
Behovet av energi varierar med dygnet och års-
tiden och var på jordklotet vi är bosatta, men 
kanske än mer med olikheter mellan samhällen.

I de industrialiserade länderna kräver nästan 
all verksamhet energi: t ex industrin och trans-
porterna, hemmen och fritiden, jord- och skogs-
bruket. Energi produceras och levereras därför i 
stor skala för att möta efterfrågan. Energi har blivit 
en viktig handelsvara och energiföretagen fått en 
stor roll i samhället.

Tre frågor dominerar energidiskussionen idag. 
Det är försörjningstryggheten, det är priset och 
det är miljöpåverkan. En idealisk energikälla ska 
ge försörjningstrygghet även på lång sikt, vara bil-
lig att använda och inte skada miljön.

... och i den fattiga delen
Energianvändningen i världen ökar för varje år. 
I de rika länderna försöker man spara energi 
genom att använda den effektivt. I de fattiga 
länderna väntas energianvändningen öka, men 
är per invånare räknat fortfarande mycket låg. I 
Europa används exempelvis 6 gånger mer energi 
per invånare än i Afrika och Asien och 3 gånger 
mer än i Latinamerika. 

I många utvecklingsländer används ved för att 
få energi till matlagning. Utarmningen av skogen 
på grund av vedinsamlandet leder till jorderosion 
(ökenutbredning), som i sin tur blir ett hot både 
mot energi- och livsmedelsförsörjningen i dessa 
länder.

I utvecklingsländerna kan en dags 
behov av bränsle på vissa håll ta 
en familjemedlems hela arbets-

dag i anspråk. Veden eldas i brist-
fälliga spisar och bara en liten del 

av energin kommer till nytta.

Energi- och miljöfrågor hör ihop
All energihantering påverkar vår miljö mer eller 
mindre. Rapporter om exempelvis nedsmutsning 
och förgiftning av luft, land och hav, kärnkrafts-
haverier, fartygs oljeutsläpp, klimatförändringar 
eller cancerrisker på grund av ozonskiktets uttun-
ning ger berättigad oro, inte bara för stunden, 
utan även för framtiden.

Medvetenheten om miljöpåverkan har ökat starkt 
under senare decennier. Det har blivit en viktig 
politisk fråga att uppnå balans mellan energi- och 
miljöbehov och att skapa en hållbar utveckling för 
kommande generationer. Ett av stegen dit är att 
utveckla ny energiteknik.

Sverige är stor 
energianvändare

Energiförsörjningen utgör 
en viktig del i det svenska 
samhällets infrastruktur. 
Andra delar i infrastrukturen 
är vatten och avlopp, avfalls-
hantering, transporter och 
telekommunikationer.

Internationellt sett är Sverige 
ett av de länder i världen som 
använder mest energi, räknat 
per invånare. Det beror dels 
på vår industri, som i stor 
utsträckning är inriktad på 
energikrävande förädling av 
malm och skog, dels på vårt 
klimat som kräver att bo-
städer och andra byggnader 
värms upp en stor del av året.



Vid inträdet i at-
mosfären reflekteras 
30 % av solenergin 
tillbaka ut i rymden.

Jorden avger 
lika mycket 
energi som den 
tar emot och 
behåller därmed 
ett balanserat 
klimat.

Energin från jordens vulkaner, 
varma källor, jordvärme och tid-
vatten är försumbar i förhållande 
till den inkommande solenergin.

Jordens energibalans under ett år

Från solens enorma energiomvandling strålar 
årligen 1500 miljoner TWh mot jorden. Som 
jämförelse kan nämnas att jordens befolkning 
omsätter uppskattningsvis 100 000 TWh.

En mycket stor del av solenergin som når 
jorden omvandlas till värme i luft, mark och 
vatten (ca 47 %). Stora mängder går också 
åt när vatten avdunstar till vattenånga (ca 
23 %). Det är endast en mycket liten del av 
solenergin (0,2 %) som ger upphov till vindar, 
vågor och havsströmmar, eller som lagras i 
växter via fotosyntesen.
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Jordens energiresurser

Jordens alla processer ingår i ett enormt energisystem, med solen som 
främsta drivkraft. Men alla energiresurser utgår inte från solen. Kärnbränslen 
ingår i jordens materia, tidvattenrörelserna orsakas av månens gravitation 
och den geotermiska energin kommer från jordens inre.

cke förnyelsebar energi används mest
Jordens energiresurser kan delas in i sådana till-
gångar som ständigt flödar och sådana som är lag-
rade kortare eller längre tider. Den flödande och 
den korttidslagrade energin brukar kallas förnyel-
sebar, den långtidslagrade icke förnyelsebar.

Den flödande energin kommer från solstrålningen, 
vattenrörelser och vindar. Solenergi kan också 
ge upphov till korttidslagrad energi. Ett exempel 
är den energi som finns bunden i biobränslen. 
Exempel på långtidslagrad energi är uran och alla 
fossila bränslen såsom olja, kol och naturgas.

Idag används företrädesvis den icke förnyelsebara, 
långtidslagrade energin. Det beror på att denna 



Vad är energi?

Ordet energi kommer 
ifrån grekiskan och är 
en sammansättning av 
orden en (i eller inre) 
och ergon (kraft). Våra 
energitillgångar innehåller 
alltså en inre kraft som vi 
har lärt oss att hantera 
och utnyttja på olika sätt. 
Även om ordet energi 
fritt kan översättas till 
”inre kraft”, är det inte 
lätt att med några få ord 
eller med en enda mening 
ge en entydig definition 
på begreppet energi. Det 
är enklare att ge exempel 
på vilka former energin 
kan befinna sig i.

7

En människa som springer om-
vandlar kemisk energi, som finns 
lagrad i kroppen, till rörelseenergi. 
Den kemiska energin i kroppen 
kommer från maten.

Hur mäter man energi?

Standardenheten för att mäta energi är 1 joule (1 J).

I Sverige används även enheten 1 wattimme (1 Wh).
1 wattsekund  =  1 joule.
1 wattimme  =  3 600 joule.

För större energimängder blir antalet siffror stort. 
Man har därför infört ett förkortat skrivsätt (prefix) 
enligt följande:

k (kilo)  betyder 1 000   (ett tusen)

M (mega)  betyder 1 000 000   (en miljon)

G (giga)  betyder 1 000 000 000   (en miljard)

T (tera)   betyder 1 000 000 000 000   (en biljon)

P (peta)  betyder 1 000 000 000 000 000 

En grov uppskattning visar att

1 kWh  är den energi som går åt för att värma en 
1000 watts spisplatta i en timme

1 MWh  är den energi som behövs för att driva en 
personbil 100 mil

1 GWh  är energianvändningen i en medelstor 
svensk kommun under en dag

1 TWh  är den energi som Sverige använder under 
ett dygn

energi i allmänhet har bra kvalitet och att den hit-
tills varit billig och funnits i tillräckliga kvantite-
ter när den har behövts. Med tanke på jordens 
snabba befolkningsökning och därmed ett ökande 
energibehov kommer det sannolikt att i framtiden 
bli nödvändigt att allt mer övergå till de förnyelse-
bara energiresurserna.

Energiformerna varierar
Energi kan varken skapas eller förstöras, bara 
omvandlas. Denna regel brukar kallas energiprin-
cipen. Det vi observerar som energi är i själva 
verket omvandling från en form av energi till 
en annan. Det vi kallar energikällor är ingenting 
annat än länkar i långa kedjor av energiomvand-
lingar, som nästan alla har sin början i solen.

Vattenkraften är ett exempel. Strålningsenergin 
från solen förångar vatten i hav och sjöar. Delar 
av detta vatten förs med vindarnas hjälp till hög-
länt terräng, där det faller ned som nederbörd 
och samlas upp i kraftverkens vattenmagasin. 
När vatten rinner ned till haven omvandlas dess 
lägesenergi till rörelseenergi, som via kraftver-
kens turbiner och generatorer omvandlas till 
elenergi.

De medier som transporterar energin till använda-
ren, brukar benämnas energibärare. Exempel på 
energibärare är el och hett vatten som värmts upp 
i syfte att värma hus.



vatten

koldioxid

solljus
syre
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Vad menas med effekt?

Effekt är energi per tidsenhet. 
Redan under 1700-talet 
fastställde skotten James Watt 
storheten effekt genom att stu-
dera en hästs förmåga att dra 
en tyngd med en viss hastighet.

Effekt kom under en lång tid 
att mätas i enheten 1 hästkraft 
(1 hk). Numera används enheten 
1 watt (1 W), uppkallad efter 
Watt själv.

1 watt = 1 joule/sekund

När exempelvis en glödlampa 
lyser går det åt energi.

Ju högre effekt (”watt-tal”) 
lampan har, desto mera 

energi drar den per 
sekund.

Exempel

En 60 W glödlampa 
använder 60 Wh 
under en timme. 
Under ett dygn 
använder lampan:

E = 60 x 24

E = 1 440 Wh eller 1,44 kWh

Växterna lagrar energi
Maten vi äter är växter, eller djur som i sin tur 
lever av växter. I växterna finns kemisk energi 
lagrad och den kommer från solen. Växterna 
har genom fotosyntesen förmågan att bygga upp 
energirika ämnen som kolhydrater och proteiner 
ur energifattiga (koldioxid och vatten) med hjälp 
av strålningsenergi från solen.

Även de fossila bränslena (kol, olja och naturgas) 
har sitt ursprung i solen. De anses ha bildats av 
miljoner år gamla växtdelar och är därmed en 
lagrad form av solenergi. Den kemiskt bundna 
energi som finns i fossila bränslen, men även i 
biobränslen (ved, flis, halm m fl), utnyttjas prak-
tiskt bl a genom förbränning som omvandlar den 
till värmeenergi.

Några undantag
Det finns undantag från regeln att alla energi-
omvandlingskedjor har sin början i solen. Ett är 
kärnenergin. Uranet ingår i det material varav jor-
den en gång bildats. Ett annat undantag är den 
värme som finns i jordens inre, geotermisk energi. 
Ett tredje är energin i tidvattnet. Tidvattensvågen 
orsakas av månens, och i mindre utsträckning av 
solens, dragningskraft. På några få platser i världen 
utnyttjar man tidvattensvågens energi i speciella 
vattenkraftverk.

All energi övergår i värme
Om nu den ena ändan av energiomvandlings-
kedjorna - i de flesta fall - finns i solen, vad finns 
då i den andra ändan som människan kan ha nytta 
av? Av samtliga energiformer, födan undantagen, 
har människan direkt användning av värme för att 
t ex förbättra inomhusklimatet, rörelseenergi för 
att ersätta och förstärka muskelarbete och elenergi 
som kan ge ljus, kraft och värme.

Elektrisk energi som tillförs en glödlampa blir vid 
omvandlingen i glödtråden mest värme. Endast en 
liten del omvandlas till ljus. När ljuset träffar ett 
föremål återkastas en del, resten absorberas och 
blir värme. Till slut har allt ljus absorberats och 
omvandlats till värme. Det här gäller alla energi-
kedjor - de slutar i omvandling till värmeenergi.
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Vilka energiresurser används i Sverige?

Sverige liksom övriga industriländer använder mycket energi räknat per invånare. 
Detta beror bland annat på att vi har en energikrävande industri och att vi måste 
värma upp våra bostäder och andra lokaler under en stor del av året. Här nedan 
ser du dels varifrån energin kommer, dels var den används.

Elenergin kommer huvudsakligen från våra 
vattenkraftverk och kärnkraftverk. Bara en liten 
del av elenergin kommer från andra energi-
råvaror (biobränsle, olja, kol, gas, avfallsbränsle, 
vind, sol).

Till biobränslen räknas flis, avfall, torv, halm, 
energiskog etc. Biobränslena används till stor 
del i landets fjärrvärmeanläggningar.

Naturgasen kommer till Sverige i en ledning 
från Nordsjön via Danmark. Även andra till-
förselvägar planeras. Naturgas används främst 
till uppvärmning, i industriella processer och 
i hushåll.

Vi importerar den mesta råoljan från 
Nordsjön. Oljan används till största delen för 
transporter och för uppvärmning.

Kol används främst inom delar av industrin,  
t ex vid järn- och stålframställning.

Bostäder och 
service mm

Industri

Transporter
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Så använder vi elen

El har många användningsområden. När strömmen rör sig runt i en ström-
krets kan den uträtta en mängd olika arbeten - få en brödrost att bli varm, 
en lampa att lysa, en motor att gå, bara för att ta några exempel.

l i hemmet
Att ha tillgång till el i ett hem är för oss en 

självklarhet. Men har du tänkt på hur stor nytta 
du har av den? Utan el skulle vi behöva många 
människors arbete för att göra det arbete som 
elenergin gör.

El blir värme och ljus

El är en ström av fritt rörliga elektroner i 
ett material (s k ledare). När elektronerna 
rör sig genom ledningen blir den varm. 
I en del fall märks inte värmen, i andra 
fall blir det så varmt att ledningen börjar 

glöda. Det beror på att elek-
tronerna knuffar till ato-

merna så att dessa 
kommer i dallring. 
Atomerna 
avger då energi 
som vi märker 
av som värme 
och i en del fall 

också som ljus. Ju 
fler elektroner som 

tränger sig fram eller ju 
smalare ledning, desto mer 

värme. Motståndet som elektronerna 
möter kallas resistans. En del material 
har stor resistans (stort motstånd mot 
strömmen), andra har liten resistans. 
Genom att välja lämpligt material, lämplig 
tjocklek och längd på ledningen, kan man 
få den temperatur och värmemängd man 
önskar. Fenomenet utnyttjas i apparater 
som brödrosten, elradiatorn, spisen, 
hårtorken och kaffekokaren. Glödlampans 
glödtråd består av en extra smal ledning 
där elektronerna möter stort motstånd. 
Därför värms tråden upp så kraftigt att 
den blir glödande och avger energi både 
som värme och ljus.
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El på arbetsplatsen
Många maskiner på våra arbetsplatser är elspecifika 
– de fungerar inte med något annat energislag än 
el. I en fabrik är de elmotordrivna maskinerna 
ett exempel. På kontoret är datorn och kopiatorn 
andra exempel.

6 A 10 A 16 A 20 A

+

–

Strömmen fördelas i 
gruppcentralen

Från fasadmätarskåpet på husets 
utsida går en ledning till gruppcen-
tralen inne i huset. I gruppcentralen 
finns en huvudströmbrytare och 
säkringar (”proppar”). Härifrån 
fördelas strömmen till olika för-
brukningsställen i lägenheten eller 
huset, t ex till vägguttag, taklampor, 
värmeaggregat, tvättmaskin och spis. 
Ledningarna är dragna i plaströr 
som är dolda i väggar och tak eller 
under golvet.

Säkringen skyddar

Säkringen är en del i ström-
kretsen mellan gruppcentralen 
och ett förbrukningsställe. 
Överbelastas strömkretsen 
(man kopplar t ex in för många 
apparater samtidigt) smälter 

den metalltråd som finns i säkringen 
och strömmen bryts. Säkringen ska 
vara den svagaste delen i strömkret-
sen och skyddar ledningen så att det 
inte börjar brinna i den. Säkringen 
är försedd med en färgad signalpärla 
som anger vilken ström säkringen 
är avsedd för. Går en säkring sönder 
märker man det på signalpärlan 
- i de flesta fallen ramlar den ned 
mot huvens glas. För att undvika att 
en för ”stor” säkring sätts in i en 
strömkrets måste säkringen passas 
in i en s k passdel. Ju mindre hål i 
passdelen, desto lägre strömstyrka 
tål säkringen.

Elmotorn

Elmotorer kan omvandla el till arbete och fungerar 
tack vare kraften i magneter. Här visas principen 
för en enkel likströmsmotor. När strömmen släpps 
på leds den runt en trådslinga, en spole, placerad 
mellan polerna i en magnet. Strömmen når slingan 
via borstarna, kontakter som ligger an mot kommuta-
torn, en metallhylsa kluven i halvor och monterad på 
motoraxeln. Strömmen skapar ett magnetfält i slingan 
och motorn har då två magneter: slingan som kan 

snurra, kallad rotorn, och den som sitter fast, 
statorn. Som magneter gör drar sig rotorns 
nordpol mot statorns sydpol och vrider 
då motoraxel och kommutator. När bor-

starna passerar kommutatorns skarv byts 
strömriktningen i slingan 
så dess nordpol och 
sydpol byter plats, 
och vridningen och 
polbytena fortsätter. 
Motoraxeln snurrar 
och kan arbeta.
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El kommer främst från vatten- och kärnkraft

Det mesta av vår el i Sverige kommer från vattenkraftverk 
och kärnkraftverk. En mindre del produceras i bränsleeldade 
kraftverk och i vindkraftverk. Vattenkraften är lätt att reglera 
- på några sekunder kan vattenflödet minskas eller ökas när 
elbehovet ändras. Kärnkraften går däremot som bäst när 
den utnyttjas med full kapacitet och tilldelas därför en 
jämnare produktion i landets elförsörjning.

ägesenergi blir el
Vattenkraft är en inhemsk och förnybar energi-

källa. Den är lätt att lagra och ger stora mängder 
energi. Solens värme får vatten att avdunsta och 
bilda moln, som ger regn och snö. Den nederbörd 
som faller samlas i vattenmagasin och utnyttjas för 
elproduktion. 

I kraftverket utnyttjas vattnets lägesenergi mellan 
två nivåer. Vatten som strömmar från en högre till 
en lägre nivå, passerar en turbin och trycker på 
turbinbladen som tvingas rotera. Turbinen driver 
en generator där elen alstras. Spänningen från 
generatorn ökas med hjälp av transformatorer för 
vidare distribution ut i landet.

Elproduktionen styrs genom 
vattenreglering
El kan inte lagras i större mängder. Den måste 
produceras i samma ögonblick som den 
används. Däremot är det lätt att lagra det 
vatten som används i produktionen. Under 
vintern, då tillrinningen på vatten är minst, 
är efterfrågan på el som störst. Därför sam-
las överskottsvatten från årets vattenrika 
tid (vår, sommar och höst) i magasinen. 
Dessa tappas sedan successivt av under 
vintern för att tillgodose vårt elbehov. 
Det kallas att vattendragen årsregleras.

Tillrinningen på vatten varierar också 
från år till år. Skillnaden är stor mel-
lan s k våtår, normalår och torrår. I de 
största magasinen är det möjligt att fler-
årsreglera vattnet, dvs spara det från ett 
år till ett annat. Efterfrågan på el skiftar 
även mellan veckans dagar och dygnets 
timmar. Det betyder att vattenmagasinen 
också måste korttidsregleras.



I länder som 
saknar vattenkraft 
produceras el 
främst med olja 
och kol. Även 
utvinningen sätter 
stora spår i miljön. 
Här bryts kol ur 
ett s k dagbrott..

1

2

3
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Dammarna byggs med 
säkerhetsmarginal
Den vanligaste typen av dammar i Sverige är sten-
fyllnadsdammen. Bilden nedanför visar hur en 
stenfyllnadsdamm är uppbyggd. Vid kraftiga sky-
fall och ihållande regn öppnas dammluckorna och 
vattnet spills förbi kraftverken för att magasinen 
inte ska svämma över.

Dammarna har dimensionerats efter det högsta 
uppmätta flödet i älven, med god säkerhetsmar-
ginal. För att klara ännu högre säkerhetskrav har 
vissa dammar börjat byggas om.

Även vattenkraften påverkar miljön
I länder som saknar vattenkraft produceras el med 
främst olja och kol. Det är betydligt dyrare, sam-
tidigt som miljön utsätts för stora påfrestningar 
i form av rökgasutsläpp. Vattenkraften påverkar 
miljön på andra sätt, genom att magasin, dammar 
och kraftverk förändrar landskapet och därmed 
också förutsättningarna för djur- och växtlivet.

En utbyggnad av ett stort vattenkraftverk kan 
vara mycket omfattande och ta lång tid. Stora vat-
tenmängder ska dämmas upp i vattenmagasinet. 
Damm, kraftverk och transformator måste byggas. 

Ledningsstolpar ska resas, led-
ningar och vägar dras. Idag 

kan vattenkraften byggas 
mer miljöanpassad. Med 
hjälp av landskapsvård 
kan man snabba upp 
naturens läkningspro-
cess och även skapa 
miljöförbättringar för 
fisket.

En stenfyllnadsdamm är 
uppbyggd av tre skikt. 
Underst en tät morän (1),  
sedan filtermassor (2) och 
stenfyllning ytterst (3).
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Uran är kärnkraftverkets bränsle
I kärnkraftverk används uran som bränsle. Det 
är en svagt radioaktiv metall. Uranmalm finns i 
alla världsdelar och bryts i gruvor. Malmen har för 
låg halt av uran-235, klyvbart uran som används i 
reaktorn, och måste därför bearbetas så att halten 
ökas.

Uranet formas till små cylindriska s k kutsar. Dessa 
packas i långa rör som fungerar som bränsle-
elementet i kärnkraftreaktorn under drygt fem år. 
När bränslet är på plats i reaktorn aktiveras det så 
att uranatomkärnorna börjar klyvas i en process 
som kallas fission. Då frigörs värme. Värmeenergin 
får vattnet att koka och bilda ånga som driver tur-
binen, som i sin tur driver den elproducerande 
generatorn.

För att processen ska fungera krävs att ångan 
därefter kyls ned till vatten igen. Kylningen sker 
med hjälp av havsvatten i de svenska reaktorerna. 
Detta innebär att ungefär 2/3 av värmeenergin går 
förlorad ut i havet.

Svensk kärnkraft har hög säkerhetsnivå
Kärnkraftens viktigaste säkerhetsfråga är risken 
för att radioaktiva ämnen ska spridas. De tekniska 
säkerhetssystemen i de anläggningar som byggts 
runt om i världen har mycket olika grad av säker-
het. De svenska anläggningarna är kanske de allra 
säkraste med flera barriärer som ska förhindra 
utsläpp.

Radioaktiva ämnen avger strålning som i höga 
doser är skadliga för levande organismer. Där-
för finns det i de svenska kärnkraftverken flera 
olika system och anordningar som ska förhindra 
att oförutsedda händelseförlopp leder till allvar-
liga olyckor. Reaktorerna är konstruerade för att 
klara den värsta olycka man kunnat tänka sig och 
boende i kärnkraftverkens närhet ska kunna bo 
kvar även efter ett stort haveri.

När en neutron träffar en 
uran 235-kärna, klyvs kärnan 
och nya neutroner frigörs. 
Dessa neutroner klyver i sin 
tur nya urankärnor och en 
kedjereaktion uppstår.
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Det radioaktiva avfallet måste förvaras 
säkert
Om det radioaktiva avfallet inte tas om hand på 
rätt sätt kan det orsaka skador genom den radio-
aktiva strålningen. Enligt lagen ska de som äger 
kärnkraftverken också ta hand om avfallet. Det 
finns ett färdigt system konstruerat för hur det 
ska gå till - hur bränslet ska transporteras, lagras, 
kapslas in och till slut förvaras nere i berget på 
500 meters djup. 

Idag mellanlagras allt använt kärnbränsle vid 
Oskarshamnsverken i ett centrallager, CLAB, där 
vatten kyler bränslet och skärmar av strålningen. 
Eftersom använt kärnbränsle har en förhöjd akti-
vitet under väldigt lång tid, storleksordningen 
100 000 år, måste förvaringen förändras i fram-
tiden.

Med de kärnkraftreaktorer som är i drift i Sverige 
kommer vi år 2010 att få en mängd radioaktivt 
avfall som motsvarar en tredjedel av volymen i 
idrottsarenan Globen i Stockholm.

Sveriges elnät sammankopplat med andra länder i Europa

med kol, gas eller olja. Sådan el är dyrare 
än el som kommer från vatten- eller 
kärnkraftverk. När vi har god tillgång 
på el kan vi sälja till Tyskland, vilket 
innebär såväl ekonomisk som miljömäs-
sig vinst för båda länderna. Vid brist på 
el i Sverige kan vi istället importera el 
från Tyskland. Under de senaste åren 
har förbindelserna mellan länderna för-
stärkts och under år 2000 blev en kabel 
mellan Sverige och Polen klar. Vidare har 
åtgärder vidtagits för att öka kapaciteten 
i förbindelserna till Tyskland och Polen.

Det svenska elnätet är sammankopplat 
med de danska, norska, finska, tyska och 
polska elnäten. Genom att ländernas 
produktionssystem har olika sammansätt-
ning medför samarbetet större leverans-
säkerhet och lägre kostnader för alla. Den 
el som överförs mellan länderna bestäms 
dagligen till pris, mängd och riktning 
(import och export) av respektive lands 
aktuella tillgång till el, men det finns också 
kontrakt på fasta elleveranser. Systemet 
är så utfört att man kan överföra energi 
i båda riktningarna. I Tyskland produceras 
en stor del av elen i kraftverk som eldas 

Det planeras 
att bygga ett 
djupförvar för allt 
använt kärnbränsle, 
ett förvar som inte 
kräver någon över-
vakning eller kon-
troll av kommande 
generationer. Där 
ska det använda 
kärnbränslet kaps-
las in i koppar.  
Kopparkapslarna 
deponeras sedan i 
urberget på cirka 
500 meters djup, 
inbäddade i lera.
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El är en färskvara

El är och har varit en viktig förutsättning för vår industri och vårt välstånd. 
Att vi i Sverige kan utnyttja el till så mycket beror på att vi kan producera och 
distribuera den effektivt. El kan inte lagras, utan matas ut i kraftledningarna 
för att användas i samma ögonblick som den produceras.

lproduktion
En cykelgenerator är ett kraftverk i 

miniatyr. Hjulets rörelse driver via däcket 
generatorn och man får en ström i led-
ningen till lampan. Drivkraften i stora 
kraftverk kan vara rörelsen i vatten, ånga 
eller vind.

I kraftverkets generatorer alstras ström med 
en relativt låg spänning. Den transformeras 
upp innan strömmen matas ut på stamnätet, 
där spänningen håller 200-400 kV. I vårt svenska 
elnät används växelström.

Så drivs ett kraftverk

Vattenkraftverk

I turbinen alstras den kraft som 
krävs för att få generatorn att 
rotera. Vattenturbinen får sin kraft 
från mäktiga vattenmängder som 
faller från hög höjd.

Vindkraftverk

Vindkraftverk drivs av kraften i 
vinden.

Värmekraftverk

I värmekraftverk är drivkraften ånga 
som man får genom att koka vatten. I 
ångturbinen träffar den heta högtrycks-
ångan turbinhjulet med hög hastighet. 
I det bränsleeldade kraftverket är 
det biobränslen, avfall, olja, kol eller 
naturgas som brinner och får vattnet 
att koka till ånga. Värmen i vattnet 
utnyttjas också till att värma bostäder.

Kärnkraftverk

I kärnkraftverket är det tunga 
uranatomer som klyvs till lättare 
grundämnen i en reaktor, vilket ger en 
stark värmeutveckling som hettar upp 
vattnet till ånga.
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Transformatorn

El är mycket användbar och 
spänningen kan lätt ändras 
med hjälp av en transforma-
tor. En transformator består 
i princip av två spolar som 
lindats med isolerad tråd ut-
anpå en järnkärna. Fast det 
inte finns någon elektrisk 
kontakt mellan spolarna 
kommer den första spolen 
att ge en spänning över den 
andra. Fenomenet kallas 
induktion. Höga eller låga 
spänningar kan fås bara ge-
nom att ändra antalet varv 
i spolarna. I bilden nedanför 
motsvarar Transformator 1 
kraftverkets transformator-
station. Transformator 2 kan 
liknas vid en mottagnings- 
eller stamstation.

Eldistribution
I de stora kraftledningarna, stamnätet, har vi en 
mycket hög spänning. Det gör att strömstyrkan 
kan vara förhållandevis låg så att ledningarna inte 
hettas upp, trots mängden energi som transporte-
ras. På så sätt blir energiförlusterna små i nätet.

I mottagnings- eller stamstationen transforme-
ras spänningen ned till en lämplig nivå innan 
strömmen fördelas inom ett område.

Fördelningen av strömmen inom ett bostadsom-
råde sker via nätstationer. Den inkommande spän-
ningen ligger i regel på 10 kV. Innan strömmen 
når husen transformeras den ned till 230/400 V.

1 2
Låg spänning

Låg spänning
Hög spänning

Transformatorer kan 

transformera spänningen, 

d v s höja eller sänka den. 
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Oljan har många användningsområden

Oljeprodukter spelar en viktig roll i vår moderna livs-
stil. Oljan kan omvandlas till ett flertal produkter, allt 
från mediciner till asfalt. Den största delen av oljan 
används dock för framställning av bränslen till motor-
fordon och till uppvärmning.

ljefyndigheter finns på många platser på jor-
den. De finns under öknar, havsbottnar, polaris, 

träsk och djungler.

Oljetillgångarna är ojämnt fördelade över jordklo-
tet. De största fyndigheterna finns inte där den 
största förbrukningen sker. Därför blir man ofta 
tvungen att transportera den långa sträckor – över 
hav med jättelika oljetankers, på land i grova rör-
ledningar.

Oljan härstammar troligen från oerhörda mängder 
av döda smådjur och växter, som för flera miljoner 
år sedan samlades i grunda vatten intill kusterna. 
Av djuren och växterna bildades ett ruttnande 
slam. Det täcktes så småningom av lera och sand 
och under inverkan av tryck, värme och bakte-
rier omvandlades slammet bland annat till den 
råolja som vi idag utvinner.

Innan oljan kan användas måste den raffi-
neras, vilket görs i stora anläggningar som 
kallas raffinaderier. Här delas oljan upp i 
en mängd olika petroleumprodukter i en 
destillationsprocess.

Petroleumkemi

Petroleumprodukter innehåller 
huvudsakligen molekyler som är 
uppbyggda av grundämnena kol och 
väte. Man säger därför att petrole-
um i alla dess former består av kol-
väten. En molekyls utseende beror 
på hur många kolatomer(C) 
och väteatomer(H) som finns 
i den, samt proportionen 
mellan de båda grund-
ämnena. På bilden 
ges några exempel 
på kolvätemolekyler 
som skiljer sig i både 
storlek och form. Man talar 
ibland om lätta och tunga 
petroleumprodukter. Produkter 
som främst innehåller molekyler 
med få kolatomer är lätta, medan 
de som har många är tunga. Lätta 
petroleumprodukter, t ex bensin, 
är lättflyktiga och avdunstar snabbt. 
Smörjoljor och bitumen (binde-
medel i asfalt) är exempel på tunga 
produkter som är svårflyktiga.

Bensen, C6H6

Cyklopentan, 
C5H10

Pentadecan, 
C15H32

Metan, CH4
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Gasol används som 
bränsle i värmeverk, men 
också som energikälla 
inom fritidssektorn. An-
dra användningsområden 
är industriprocesser,  
t ex glas- och porslinstill-
verkning.

Bensin används i förbränningsmotorer med 
elektrisk tändning (Ottomo-
torer). Dessa motorer finns 
t ex i personbilar, lättare 
lastbilar, motorcyklar, 
fritidsbåtar och 
sportflygplan.

Flygfotogen eller jetbränsle är en oljepro-
dukt av hög kvalitet som 
används för såväl civilt 
som militärt flyg. För 
kontroll och hantering 
av flygfotogen gäller 
stränga regler.

Dieselbränsle består av något tyngre 
kolväten än bensin och 
används främst i 
tunga lastbilar och 
i väg-, skogs- och 
jordbruksma-
skiner.

Tunnare eldningsoljor används 
främst för uppvärmning av fastigheter och som 
bränsle i vissa industriprocesser.

Tjockare eldningsoljor 
används som bränsle i stör-
re anläggningar för produk-
tion av el och värme samt 
för fartygsdrift.

Smörjmedel används 
bl a för att motverka friktion i 
motorer och maskiner. De vanligaste 
smörjmedlen utgörs av petroleum-
produkter med olika tillsatser (s k additiv) 
beroende på användningsområden.

Bitumen är ett bindemedel som uppblandat 
med stenmaterial används som vägbeläggning 
och kallas asfalt. Bitumenprodukter används 
också för isoleringsändamål och beläggning av 
takpapp.

Av världens oljeproduktion används i dag 
cirka 10 % inom den petrokemiska industrin. 
Exempel på petrokemiska produkter är plaster, 
syntetfibrer i textilier, färger, mediciner, kosmetika 
m m.

Så används oljan

Oljan kommer till användning i vår vardag i form av flera olika produkter beroende på 
hur den förädlas. Nedan ges exempel på oljeprodukter och deras användningsområden.

Principen för raffinering
Raffinering av råolja innebär att den uppdelas i 
olika produkter genom destillation. Råoljan värms 
upp så att den förgasas. Gasen leds in i ett frak-
tioneringstorn som också kallas för destillations-
kolonn. De olika kolvätena i oljan har olika kok-
punkter. Då gasen stiger upp i kolonnen blir den 
efterhand svalare. När de olika beståndsdelarna 
har nått en temperatur som motsvarar deras kok-
punkt kondenseras de åter till vätska på olika höj-
der i kolonnen så att de kan tappas av var för sig. 
Även råvaror för framställning av petrokemiska 
produkter utvinns vid destillationsprocessen.

Krackning
Vid destillationsprocessen utvinner man mindre 
bensin än efterfrågan på marknaden. Därför har 
man utvecklat en metod, krackning, så att man 
kan framställa lättare produkter från tyngre, t ex 
bensin ur tyngre eldningsolja. Genom påverkan 
av tryck, värme och katalysatorer sönderdelas 
stora kolvätemolekyler med hög kokpunkt, till 
flera lätta bensinmolekyler med låg kokpunkt. 
Katalysatorer är ämnen som utlöser, påskyndar 
eller fördröjer kemiska reaktioner utan att själva 
delta i dem. (Krackning kommer från engelskans 
crack som betyder spricka, gå sönder).
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Energigas - ett nygammalt bränsle

Gaslyktor började lysa upp flera svenska städer redan i mitten på 1800-talet. 
Denna stadsgas, som framställdes ur kol, fick senare en bred användning 
inom hushåll och industri för uppvärmning. Idag har andra energigaser kom-
mit i centrum för intresset.

aturgas
Naturgasen har troli-
gen, såsom kol och 
olja, bildats genom 
omvandling av djur 
och växter under en 
mycket lång tidspe-
riod. Naturgas är alltså 
ett fossilt bränsle och 
består huvudsakligen 
av metan.

Naturgas är ett ovan-
ligt rent bränsle som 
är lätt att hantera. I 
Sverige började vi 
använda naturgas 
sommaren 1985. Den 
kommer i en ledning 
från de danska fyn-
digheterna i Nord-
sjön. Det pågår även 
undersökningar för 
att hitta andra tillför-
selvägar.

Naturgas används framför allt som bränsle i t ex 
industrier, bostäder och växthus.

Gasol
Bakom ordet gasol, som egentligen är ett handels-
namn, döljer sig kolvätena butan eller propan, eller 
en blandning av dessa. Gasol framställs genom 
raffinering av olja eller vid utvinning av naturgas. 
Den kan användas ungefär som naturgas. Gaso-
len transporteras och lagras i vätskeform under 
tryck. Innan gasolen leds ut till förbrukaren förga-
sas den. Gasen är tyngre än luft och svåra olyckor 

kan inträffa om 
den läcker ut och 
antänds. Det finns 
stränga säkerhets-
bestämmelser för 
hantering av gasol.



ånga

vatten
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Biogas
Biogas består av cirka 2/3 metan och resten kol-
dioxid. Eftersom huvudbeståndsdelen är metan 
har biogas ungefär samma egenskaper som 
naturgas och kan användas på liknande sätt. 
Beroende på hur biogasen framställs kallas den 
vid olika namn.

Deponigas

I avfallsdeponier bryts det organiska 
materialet ner i en långvarig process 
där bland annat metan bildas. Ett 
enkelt sätt att utvinna biogas ur 
soptippar är att borra brunnar i dem. 
Där samlas biogasen.

Rötgas

Biogas kan också utvinnas ur biologiskt nedbrytbart 
material med hjälp av rötkammare, en biogasanläggning. 
Nedbrytningsprocessen är en naturlig process som sker i 
mossar och myrar när biologiskt material bryts ner utan 

syre. En biogasanläggning kan behandla avfall från 
lantbruket, livsmedelsin-

dustrin, matavfall från 
hushåll och restau-
ranger. Även slam 

från avloppsrenings-
verk brukar ledas till 

en rötkammare, där 
materialet får jäsa under 

omrörning och uppvärm-
ning. Ut kommer biogas 

och rötrester. Rötrester 
kan ibland användas som 

gödselmedel på åkrarna.

Förgasning av bränslen
På senare tid har intresset ökat 
för att överföra olika slags 
bränslen (fasta och flytande) 
till gas innan de används. En 
av fördelarna med förgasning 
är att man kan rena gasen på 
ett mycket bra sätt innan den 
förbränns, vilket bidrar till en 
bättre miljö.

Gaskombianläggning
En gaskombianläggning byggs 
i regel som ett värmekraft-
verk för att kunna producera 
både el och fjärrvärme. Den 
kan drivas med naturgas, för-
gasade bränslen och andra 
energigaser. Gaskombianlägg-
ningen består av en gasturbin som driver en gene-
rator. De heta avgaserna från gasturbinen leds in 
i en avgaspanna, där de kokar vatten till ånga. 
Ångan får passera en ångturbin som är kopplad 
till ytterligare en generator. Man får alltså ut el på 
två ställen i anläggningen, vilket är en stor fördel 
om man önskar ett bra elutbyte från ett bränsle. 
När ångan passerar ångturbinen kan den kylas i 

Vätgas

Vätgas är ett mycket rent bränsle. 
Vid förbränning förenar sig vätet 
med luftens syre och den enda 
biprodukten som bildas är vatten 
(2H2 + O2  2 H2O + värme). 
Väte förekommer inte fritt i natu-
ren, utan är alltid bundet till andra 
grundämnen. I vatten - i våra floder, 
sjöar och hav - finns oändliga 
mängder väte. För att frigöra detta 
väte åtgår minst lika mycket energi 
som man kan utvinna ur den fria 
vätgasen. Därför bör man främst 
se väte som ett medel att lagra 
energi, istället för att betrakta det 
som en energikälla. Någon vätgas-
produktion för energiändamål finns 
inte i Sverige idag.

en värmeväxlare som är 
kopplad till ett fjärrvärme-
nät. På så sätt går det att 
utvinna närmare 90 % av 
energiinnehållet i bräns-
let till nyttig energi, där 
andelarna el och värme 
är ungefär lika stora.

Gaskombianläggningen producerar 
fjärrvärme och el samtidigt, som ett 
vanligt värmekraftverk. Skillnaden 
är att gas är enda bränslet och 
att en extra elgenerator drivs med 

avgaserna från gasför-
bränningen.
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Biobränslen från natur och restprodukter

Biobränslen är en viktig energiresurs i Sverige. Idag står biobränslena för un-
gefär en fjärdedel av den energi vi använder. Biobränslena ger t ex mer energi 
än vattenkraften. Användningen av biobränslen väntas fördubblas inom de 
närmaste decennierna.

rädbränslen
Den största biobränsleresursen är träd-

bränslen som finns i våra skogar. Det gäller bland 
annat de delar av träden, 
t ex grenar och toppar, 
som skogsindustrin inte 
kan använda till fram-
ställning av trävaror 
och papper.

Torv
Torv finns i mossar och kärr och består av ofull-
ständigt förmultnade växtdelar. Naturlig torv är 
blöt och för att den ska kunna eldas måste tor-
ven torkas. Normalt torkas den på mossens yta av 
solen under sommaren.

Åkerbränslen
På åkermark kan man även odla energiskog eller 
energigrödor. Energiskog består främst av en 
snabbväxande pilart kallad salix, som skördas 
ungefär vart fjärde år. Energigrödor utgörs av olika 
arter av gräs och örtväxter, till exempel rörflen och 
raps. Halm från spannmålsodling är en biprodukt 
som används som bränsle.

Avlutar
Skogsindustrin är en stor energianvändare, men 
utvinner också mycket energi ur eget biobränslespill. 
I pappersmassafabrikerna erhålls biprodukten avlu-
tar som innehåller organiska föreningar, bl a urkokta 
vedrester, som kan förbrännas i sodapannan.

Avfall
Avfall består i huvudsak av bio-
bränsle och kan utnyttjas som 
bränsle i fjärrvärmeverk. Mest 
avfall kommer från hushållen, en 
mindre del från industrin. Förbrän-
ningsanläggningarna är försedda 
med avancerad rökgasutrustning 
för att miljöstörande ämnen inte 
ska komma ut i naturen.
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Biprodukter från skogsindustrin
Skogsindustrin använder egna restprodukter - 
spån, flis, bark mm - som biobränsle i den egna 
produktionen. 

Pappersmassaindustrin bränner restprodukten 
avlutar, främst för att framställa ånga som används 
för att bleka och torka massan och papperet, men 
också för att producera el.

Även sågverken producerar biobränsle. Ungefär 
hälften av en stock som sågas till bräder 
eller plank blir sågspån och 
annat spill. En del av 
det bränner sågver-
ken själva för att 
torka sågat virke. 
En del levererar 
de vidare för för-
ädling till exem-
pelvis träpulver, 
pellets och 
briketter.

Biobränslen ger värme och el

Fjärrvärmeverk producerar främst 
värme ur bränslen, men kan också 
producera el. Med kombinerad 

produktion av el och värme i ett 
modernt värmekraftverk kan 
verkningsgraden bli mycket hög, 
d v s bränslet kan utnyttjas väl 

och spillvärmen bli liten. Miljöpå-
verkan, tillgång, pris och trygghet i 
energiförsörjningen gör biobränslen 
konkurrenskraftiga. Biobränslen 
används i stor omfattning i landets 
fjärrvärmeanläggningar. 

Förädlade biobränslen
Pellets och briketter består av sammanpressat 
träspill. Sågspån, kutterspån, bark och liknande 
från sågverken och den övriga skogsindustrin 
utgör råvaran, som torkas och komprimeras i små 
bränslestycken. Förädlingen gör bränslet smidigare 
att transportera och lagra hos användaren. Flera 
husägare utnyttjar idag möjligheten att använda 
de förädlade biobränslena briketter och pellets för 
uppvärmning i pannor och kaminer.

Det finns flera olika torvprodukter anpassade till 
olika förbränningsmetoder - frästorv, stycketorv, 
briketter och pellets. I torvbriketter kan trädbränsle 
blandas in för att påverka bränslets egenskaper.

Etanol baserad på träråvara, till exempel avverk-
ningsrester och energiskog, har goda förutsätt-
ningar att bli huvudalternativet till bensin och 
diesel. Intresset för biobaserade drivmedel har 
ökat kraftigt under senare år. I flera städer 
rullar etanoldrivna bussar och bräns-
let har prövats i lastbilar med lyckat 
resultat.



Värmepumpar kan hämta 
och koncentrera värme 
från bland annat ytjord, 
berggrund och luft.
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Värmekällor i naturen och i samhället

Geotermisk värmeenergi har utnyttjats av människan sedan länge på sådana 
platser på jorden där det förekommer vulkaniska aktiviteter. På senare tid har 
även värmekällor med låga temperaturer börjat användas. För att kunna till-
godogöra oss den energi som finns i dessa lågtempererade källor, t. ex. sjöar 
och hav, måste vi använda oss av en maskin som kallas värmepump.

eotermisk energi
Geotermisk energi 

hämtas från jordens inre. 
På ett antal ställen i världen 
med vulkaniska aktiviteter, 
däribland Island, är tillgången 
på geotermisk energi god. 
På dessa platser kan värmen 
antingen användas direkt för 
uppvärmning eller omvandlas 
till elenergi om temperaturen 
är tillräckligt hög.

I Sverige finns det ett antal 
platser där den geotermiska 

energin i kombination med värmepumpteknik 
kan utnyttjas för bostadsuppvärmning.

I Lund utnyttjas geotermisk energi sedan mitten av 
1980-talet. Ungefär hälften av stadens fjärrvärme 
kommer från geotermianläggningen. Vatten med 
en temperatur av 21 °C pumpas upp från 700 
meters djup. Efter värmeuttaget med hjälp av vär-
mepump återförs, det till 4 °C kylda, vattnet till 
berggrunden för att värmas upp på nytt.

Naturens lågtempererade värmekällor
Det är naturligt att det som är varmare kan avge 
värme och värma upp det som är kallare, men inte 
tvärtom. För att vi ska kunna utnyttja den värme 
av relativt låg temperatur som finns i luft, mark 
eller vatten måste vi använda oss av en värme-
pump.

Värmepumpen är oftast eldriven och den avger 
mer energi än vad som åtgår för att driva den. 
Kvoten mellan avgiven värmeenergi och tillförd 
energi kallas värmefaktor. En värmefaktor på 3 
innebär att man får 3 kWh värme för en insats på 
1 kWh elenergi.

Det blir allt vanligare att småhus använder 
värmepump för uppvärmning. Värmekällorna kan 
variera och här ges några exempel.

Ytjordvärme är energi som lagras i markens 
ytskikt under sommaren. Värmen utvinns i en 
nedgrävd, vätskefylld plastslang som tar värme 
från den omgivande jorden. Slangen brukar grä-
vas ner ungefär en meter.

Bergvärme hämtas ur djupborrade brunnar, ibland 
över 100 m djupa.

Uteluftens värme utvinns med hjälp av speciella 
luftvärmepumpar. De fungerar vid så låga tempe-
raturer som -10 °C.

Värme från havet

Sjöar och hav är en 
vanlig värmekälla för 
produktion av fjärr-
värme. Här utnyttjas 
främst den värme som 
lagras under sommar-
halvåret, men med vär-
mepumpens hjälp går 
det bra att ta värme ur 
havsvatten vid mycket 
låga temperaturer.



Kyla från havet - fjärrkyla

Fjärrkyla används främst i 
kontors- och affärslokaler, 
men också för kylning av olika 
industriprocesser. Efterfrågan 
har ökat kraftigt. Datorise-
ringen och höjda krav på god 
arbetsmiljö är några orsaker.

I flertalet kylanläggningar 
används dock freoner (CFC 
och HCFC) för att leda kylan. 
Ett riksdagsbeslut mot freoner 
skapade intresse för alternati-
ven och som följd introducera-
des fjärrkyla i Sverige i början 
på 1990-talet. 

Den framställs med olika meto-
der. En är att pumpa upp kallt 
bottenvatten från havet eller 
en närbelägen sjö, en annan att 
ta tillvara nedkylt spillvatten 
från värmepumpar. Fjärrkyla 
distribueras i princip på samma 
sätt som fjärrvärme. Skillnaden 
är att det är kallt vatten som 
levereras istället för varmt. 
Temperaturen på vattnet är 
normalt 5 - 9 °C och kopplas 
antingen direkt, eller via en 
värmeväxlare, in på fastighetens 
kylsystem.

Kompressor

Expansions-
ventil

Cirkulations-
pump

Cirkulations-
pump

Radiator 
(”element”)

förångaren kondensorn

Värme kan 
hämtas 
från många 
källor, även 
de som inte 
är särskilt 
varma.
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Samhällets värmekällor
I samhället finns flera värdefulla värmekällor som 
innehåller stora mängder energi vid relativt höga 
temperaturer och har sitt ursprung i tidigare ener-
giomvandlingsprocesser.

Inomhusluft är uppvärmd och innehåller därför 
mycket energi. Den ventileras kontinuerligt ut från 
bostäder, allmänna lokaler och industrier, men kan 
användas för att värma den friska inkommande 
luften med hjälp av värmeväx-
lare eller värmepump.

Avloppsvatten inne-
håller väsentliga 
mängder energi 
under hela året. Med 
hjälp av värmepum-
par tas den till vara i 
flera fjärrvärmeverk 
i landet.

Spillvärme från 
industrier, i exem-
pelvis rökgaser och 
avgaser, används 
ofta i fjärrvärme-
system. Spillvärmen 
har i regel höga temperaturnivåer och konstanta 
flöden, varför energiuttaget enkelt kan göras via 
värmeväxlare.

I luftvärmeväxlaren värmer den utgående 
varma luften den inkommande kallare frisk-
luften. Genom en sådan installation kan man 
spara 10-20 % av uppvärmningsenergin.

Värmepumpen

När ånga kondenserar, svalnar till vätska, kan 
värmen den lämnar ifrån sig tas till vara. Den 
processen bygger värmepumpen på. Skissen 
visar förloppet och värmepumpens delar.



Dricksvatten 
från vatten-

verk.
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Fjärrvärme tar tillvara annan energi

Fjärrvärme används dels för att värma fastigheter, dels för att värma det vat-
ten vi använder för att diska, tvätta, duscha m m. Hälften av all uppvärmning 
i Sverige sker med fjärrvärme. Den levereras i form av upphettat vatten från 
värmeverk och pumpas ut till husen i nedgrävda rör. Värmeverken kan an-
vända energin i sopor, i grenar och toppar vid skogsavverkning, i spillvärme 
från industrier mm, alltså sådan energi som annars inte tas till vara.

arför fjärrvärme?

Genom fjärrvärme får huset färdig värme. 
Man behöver ingen egen panna, inga leveran-
ser av bränsle, ingen särskild tillsyn etc.

Svårhanterliga bränslen som industri- och 
hushållsavfall, skogsavfall och torv kan på 
ett rationellt sätt utnyttjas i ett fjärrvärmeverk. 
Genom fjärrvärme kan man ta vara på energi 

•

•

Så fungerar det

Vattnet som värms upp i 
värmeverket pumpas ut 
till husen i ett välisolerat 
rörsystem. Bara c:a 10 % 
av värmeproduktionen 
försvinner ut i marken 
under transporten. I det 
ena röret kommer det 
uppvärmda vattnet från 
värmeverket och leds in 
i huset. Varje anslutet hus 
har en fjärrvärmecentral. 
Dit in leds vattnet och pas-
serar där två värmeväxlare, 
där värmen växlas över till 
husets egna värme- och 
varmvattensystem. Det 
avkylda vattnet fortsät-
ter ut till det andra 
röret och pumpas 
tillbaka till vär-
meverket och 
värms upp 
på nytt.

som annars skulle gå förlorad, exempelvis 
spillvärme från industrier och reningsverk.

Ett fjärrvärmesystem har i regel flera anslutna 
värmeverk och möjlighet att använda fler 
typer av bränslen. Med det följer fördelarna 
av att kunna välja det som är billigast och det 
som är bäst för miljön, även när tillgången på 
bränslen varierar.

Förbränningen kan utnyttjas för att producera 
el på samma gång, vilket sparar bränsle och 
är fördelaktigt för miljön. Sådana värmeverk 
kallas värmekraftverk.

Rökgaserna från pannan i värmeverket kan 
renas effektivt med hjälp av modern teknik. 
Utsläppen från skorstenen blir betydligt 
mindre än om varje hus eldades med egen 
panna, utan reningsanordning.

•

•

•
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Värmekraftverk ger både el och värme

I stället för ett värmeverk som bara värmer vatten 
kan man ha ett värmekraftverk som producerar 
både värme och el. Detta är möjligt genom att sätta 
in t ex en ångturbin som drivs av vattenångan från 
det upphettade vattnet. Turbinen driver i sin tur 
en generator och strömmen leds ut i elnätet. Ett 
värmekraftverk utnyttjar bränslet mycket effektivt, 
vilket sparar resurser och är bra för miljön.

Så värms vattnet

Det finns många sätt att producera hetvatten till fjärrvärmesystem. 
Här presenteras de vanligaste metoderna. Förbränning

Det absolut vanligaste 
sättet att producera 
fjärrvärme är genom 

förbränning, vilket kräver bränsle 
av något slag. Mest används skogsavfall, 
eller annat biobränsle, och sopor från 
hushållen. Andra exempel på bränslen är 
naturgas, samt metan från soptippar och 
reningsverk. Om det blir riktigt kallt på vin-
tern kan man ibland bränna eldningsolja eller 
tallbecksolja för att få vattnet riktigt varmt.

Värmepumpar

Värmepumpar används 
i en del värmeverk. De 
tar tillvara värme från 
berggrunden, kommunalt 
avloppsvatten, havs-, sjö- 
eller åvatten.

Spillvärme

Flera industri-
processer sker vid 
höga temperaturer. Istället 
för att släppa ut överskotts-
värmen i luften eller i ett 
vattendrag, utnyttjar man 
den i en fjärrvärme-
anläggning.

Solfångare

På några platser i landet pågår försök 
med solfångaranläggningar. De kan 
leverera värme även när solen inte 
skiner. Den tas då från stora vatten-
cisterner som solfångarna värmt 
upp. Cisternerna kan hålla 
värmen några dagar 
och gör att värme 

kan finnas på 
lager.
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Energin och miljön

Nästan all mänsklig verksamhet påverkar miljön. Detta gäller 
i hög grad vår användning av energi. Den livsstil vi har med-
för stor energiförbrukning, vilket gör det särskilt viktigt att vi 
hanterar energi med omsorg.

tt hållbart samhälle
Miljöfrågorna är centrala för vår strävan att skapa 
ett hållbart samhälle. Med hållbart samhälle menas 
ett samhälle som tillgodoser våra behov på ett sånt 
sätt att vi inte äventyrar kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina.

För att en energiomvandling ska fungera i ett 
hållbart samhälle måste dess miljöpåverkan vara 
begränsad. Det förutsätter kunskaper om miljöef-
fekterna och möjligheter att kontrollera dem.

I det här avsnittet tar vi upp miljöproblem som vår 
nuvarande energianvändning orsakar.

Tre allvarliga miljöproblem
Förr fungerade luften omkring oss som en natur-
lig reningsanläggning. Numera har denna renings-
anläggning kommit i obalans, dels därför att vi 
släpper ut alldeles för mycket föroreningar, dels 
därför att vi släpper ut nya ämnen som luften inte 
har några reningsmetoder för. Som följd av den 
överbelastning vi utsatt vår luft för har tre mycket 
allvarliga miljöproblem växt fram, nämligen

  ozonskiktets förtunning

  växthuseffekten 

  försurningen

Miljö och hälsa
Föroreningar i luften från förbränning irriterar 
luftrören och minskar motståndskraften mot sjuk-
domar. Skadliga ämnen hamnar i haven, marken 
och i levande organismer. Det naturen inte förmår 
bryta ner tillräckligt snabbt lagras istället och sprids 
sedan i näringskedjorna, från enkla livsformer till 
människan, i tilltagande halter.

En förorenad och osäker miljö påverkar vår hälsa, 
både fysiskt och psykiskt. Osäkerheten om föro-
reningarnas effekter på liv och ekosystem är en 
hälsorisk i sig. Trots att kärnkraften i Sverige inte 
redovisat några farliga olyckor finns oro kring 
användningen och slutförvaret av bränslet.

Alla länder måste hjälpas åt
Runt jorden ligger atmosfären som ett tunt skikt, 
cirka 10 km tjockt. Du kan jämföra atmosfären 
med skalet runt ett äpple. I detta tunna skikt finns 
den luft vi andas. Här samlas och sprids alla våra 
luftföroreningar med väder och vind - från land till 
land, från världsdel till världsdel.

Miljöproblemen har under de senaste årtiondena 
fått en allt större internationell uppmärksamhet 
och ett antal konferenser har hållits. Ingen nation 
kan ensam lösa problemen, alla måste hjälpas åt.

I Sverige tog riksdagen år 1999 beslut 
om 15 miljömål, av vilka flera berör 
vår energianvändning.

Ozonskiktets förtunning

Det ozonskikt som på hög 
höjd omger jorden skyddar 
oss mot de skadliga delarna 
av solens ultravioletta strål-
ning. Ozonskiktet håller nu på 
att tunnas ut över vissa delar 
av världen, bl a över Antarktis. 
Den troliga orsaken är utsläppen 
av de ”ozonätande” gaser, freoner 
(varunamn), som tidigare var vanligt i 
exempelvis kylskåp, värmepumpar och 
isoleringsmaterial (skumplast).

Ozon - ett dubbelt miljöhot

Användning av energi skapar också ett 
omvänt ozonproblem. Utsläpp från 
industrier och trafik bidrar till ozon-
bildning på låg höjd, som är skadlig för 
träd och växter. Problemet kan vara 
en av flera samverkan-
de orsaker 
till skogs-
döden.



Växthuseffekten 
håller värmen 
kvar på jorden. 
Utan den skulle 
det bli för kallt, 
med för stor 
effekt blir det för 
varmt.

Försurade sjöar ska-
dar djur och växter.

29

Hur ser framtiden ut?
Tre frågor dominerar energidiskussionen i indu-
striländerna. Det är tillgången på energi, priset 
och miljöpåverkan. Vilken energikälla vi än väljer, 
så påverkas miljön. Hur ska vi förbättra miljön?

Kan vi ersätta kärnkraften? Kan vi minska vår olje-
förbrukning? Kan vi samtidigt behålla vår levnads-
standard? Kanske är bättre teknik och nya ener-
gikällor ett av svaren på frågorna. Ett annat kan 
vara bättre hushållning med energin och effekti-
vare användning.

Växthuseffekten

Solens strålning tränger in genom 
atmosfären, medan en del av strål-
ningen reflekteras direkt ut igen.  
Atmosfären och jordytan värms 
upp och avger i sin tur värme mot 
rymden. Denna värmeutstrålning 
hejdas delvis av växthusgaserna. Det 
är nödvändigt för livet på jorden. 
Tack vare den naturliga växthusef-
fekten ligger jordens medeltempe-
ratur på +15 °C i stället för -18 °C, 
som den annars skulle ha varit. 

Växthusgaserna är vattenånga (H2O), 
koldioxid (CO2), freon (CFC), ozon (O3), 
metan (CH4) och kväveoxid (NOx). 

Människan har dock ökat mängden 
koldioxid i luften genom omfattan-
de förbränning av fossila bränslen, 
Skogsskövling och ökenutbred-
ning har minskat antalet träd och 
växter som på naturlig väg, genom 
fotosyntesen, kan ta hand om kol-
dioxiden. Konsekvenserna av ökad 
växthuseffekt är svåra att förutsäga, 
men prognoser pekar på negativa 
klimatförändringar. Det senaste 
århundradet har jordens medeltem-
peratur ökat med omkring 0,5 °C.

Förbränning av förnyelsebara 
bränslen bidrar inte till växthus-
effekten, eftersom det kol som finns 
bundet i biomassa redan ingår i det 
naturliga kretsloppet. Det innebär 
att vid förbränning av t ex en pinne 
så frigörs samma mängd koldioxid 
som ändå hade frigjorts om 
pinnen fått ligga kvar i skogen och 
förmultna. Den frigjorda mängden 
koldioxid kommer också att tas upp 
och bindas på nytt i ny biomassa. På 
så sätt sluts kretsloppet.

Försurningen

Försurning är en sammanfattande 
benämning på de förändringar i 
miljön som hänger samman med en 
ökad koncentration av vätejoner, 
till följd av att syror tillförs eller 
bildas i ekosystemen. Exempel är 
svavelsyra (H2SO4 ) och salpeter-
syra (HNO3). 

Svaveldioxid kommer framför allt 
från förbränning av kol och olja. 
Svavlet faller så småningom ned 
med regnet och försurar mark och 
sjö. Svavelföreningar transporteras 
långa sträckor i luften. Knappt 7 % 
av allt det svavel som faller ned i 
Sverige anses orsakas av oss själva. 

De största effekterna har hittills 
setts i sjöar och vattendrag. I flera 
av Sveriges sjöar har den biologiska 
mångfalden utarmats, fisket minskat 
och i vissa fall har hela fiskpopula-
tioner försvunnit. För att motverka 
skadorna sprids kalk och biobräns-
leaska som neutraliserar syrorna.

I skogen har försurningen förändrat 
floran och minskat tillgången på 
vissa mineralämnen. Utvecklingen 
är på sikt ett hot mot skogens 
livskraft. 

Försurningen av skogsmarken i 
södra Sverige beror till hälften på 
skogsbruket som genom virkesutta-
get orsakar förluster av syraneutra-
liserande mineraler. Resten beror 
på nedfallet av sura ämnen. 

Nya bilar minskar 
kväveoxidutsläppen
Transporter, energiproduktion och 
industriprocesser är de största 
källorna till kväveoxidutsläppen. 
Kväveoxider ombildas i luften dels 
till ozon som är skadligt för träd 
och växter, dels till nitrat som 
kan bidra till försurningen i sjö 
och mark. Kväve bidrar också till 
syrebrist i våra vattendrag. Trafiken 
står för mer än hälften av kväve-
oxidutsläppen. De skärpta avgaskrav 
som infördes i Sverige för bensin-
drivna bilar (katalytisk avgasrening 
fr o m 1989 års modeller) har 
minskat utsläppen av kväveoxider 
här väsentligt.
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Fluidbäddspanna

Tekniken används van-
ligen i större pannor. 
En kraftig luftinblåsning 
genom pannbottnen får 
bränsleblandningen att 
bubbla, bädden fluidise-
ras. Fluidbädds-
pannan ger 
låga utsläpp 
och är flexi-
bel genom 
att många 
bränsleslag 
kan eldas. Tekniken 
kan komma att dominera 
den framtida biobränsle-
förbränningen.

luft
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avgaser

bränsle
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Teknik i harmoni med naturen

Under hela 1900-talet skedde en mycket intensiv utveckling inom energi-
sektorn. Miljöfrågorna kom till en början på undantag och det var tydligt först 
mot den senare delen av århundradet att tekniken måste utnyttjas i harmoni 
med naturen för att undvika en miljökatastrof.

estprodukterna måste tas om hand
Förbränningsprocessens betydelse framgår 

med stor tydlighet när man studerar statistiken 
över världens energiförsörjning. De fossila bräns-
lena olja, kol och naturgas, svarar tillsammans för 
80 % av den totala försörjningen och biobränslena 
bidrar med cirka 11 %. De återstående 9 % svarar 
kärn-, vatten- och vindkraft för.

I värmemotorer, kraft- och värmeanläggningar 
omvandlas den kemiskt bundna energin i bräns-
len, t ex fossila bränslen och biobränslen, till vär-
meenergi. Värmen kan sedan omvandlas vidare 
till andra energiformer.

Vanlig förbränning är en oxidation, där bränsle 
förenar sig med syre med sådan hastighet att 
stark värme utvecklas. Den brännbara substansen 
består främst av kol och väte, i vissa bränslen även 
mindre mängder svavel.

Under förbränningsprocessen bildas olika rest-
produkter som rökgaser och aska. Det naturliga 
kretsloppet av livsviktiga ämnen i luften, vattnet 
och marken kan rubbas med förödande effekter 
om inte restprodukterna tas om hand på ett mil-
jöriktigt sätt.

Förbränningsreaktioner

Kolet förbränns i två etapper: 

2C + O2  2CO + värme

2CO + O2  2CO2 + värme

Väte förbränns enligt: 

2H2 + O2  2H2O + värme

Om bränslet innehåller svavel 
blir reaktionen: 

S + O2  SO2 + värme
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Teknik krävs för en bättre miljö
De komponenter i rökgaserna som kan skapa 
stora miljöproblem är främst svavel, kväveoxider, 
tungmetaller och koldioxid. Redan vid själva för-
bränningen går det att minska oönskade utsläpp 
genom att hålla rätt förbränningstemperatur och 
blanda bränslet med ämnen som har förmåga att 
binda skadliga ämnen i askan.

Rökgaserna kan renas enligt olika fysikaliska prin-
ciper beroende på vilken typ av partiklar de inne-
håller. I en cyklon sätts rökgasen i kraftig rota-
tion så att de större partiklarna slungas ut mot det 
omgivande skalet och faller ned och samlas upp. I 
ett slangfilter passerar rökgaserna ett textilmaterial, 
i vilket även de mindre partiklarna fastnar. Genom 
att låta rökgaserna passera trådformiga elektroder 
i ett elektrodfilter laddas stoftpartiklarna elektriskt. 
De dras sedan mot jordade, rörformiga uppsam-
lingselektroder där partiklarna avskiljs. I en våtav-
skiljare tvättar man rökgaserna genom att duscha 
dem med en vätska.

Askan som bildas vid förbränningen hanteras på 
olika sätt beroende på vad den innehåller för 
ämnen. Flera metoder har utvecklats för att återan-
vända askan, t ex som fyllnadsmaterial eller som 
gödningsmedel.

Biobränslen minskar koldioxidutsläppen
Tekniken för att avskilja koldioxid vid förbrän-
ning utvecklas snabbt och de första anläggning-
arna beräknas komma igång en bit in på 2010-

talet. Redan nu kan utsläppen minskas vid 
såväl el- som värmeproduktion genom att 
använda biobränslen mer. Sådan förbrän-
ning påverkar inte koldioxidbalansen om 
lika mycket ny skog etableras som den 
man använder.

Biobränsleforskare undersöker vilka 
kompensationsåtgärder i form av ask-
återföring och andra gödningsåtgärder 

som är nödvändiga för att bibehålla skogs-
markens näringsbalans. Om askan återförs till 

skogen efter förbränningen så sluts kretsloppet av 
näringsämnen.

Kretslopp vid bio-
bränsleförbränning. 
Biobränsleaska innehåller 
näringsämnen och kan 
återföras till skogsmark 
för att sluta kretsloppet 
av näringsämnen. 

Rökgaser 
kan renas 
med olika 
filter. Askan 
får hanteras 
på olika sätt 
beroende 
på vad den 
innehåller.



O2

CO2
H2O

N

NO2

CO CH

32

Fordonsdrift på kort och på lång sikt
För närvarande drivs fordon nästan uteslutande 
med förbränningsmotorer, baserade på oljepro-
dukter som bensin och diesel. Under 1980- och 
1990-talen påbörjades ett utvecklingsarbete med 
att få fram s k miljöbilar. En avgörande förbätt-
ring kom genom den katalytiska avgasreningen 
för bensindrivna bilar som minskade utsläppen 
av kväveoxider (NO

X
) väsentligt. Problemen med 

de höga koldioxidutsläppen kvarstår dock. Trans-
portsektorn står idag för 35 % av dessa utsläpp i 
Sverige.

Under senare år har insatser gjorts för att förbättra 
motorer, konstruktioner och drivmedel, men trans-
porterna och resandet ökar kontinuerligt i Sverige 
och världen. Fortfarande återstår en hel del 
utvecklingsarbete innan transportsektorn kan 
anses leva i harmoni med naturen. 

På det här uppslaget beskrivs den katalytiska 
avgasrenaren och några bilkonstruktioner som 
kan få stor betydelse för framtidens miljö.

Katalytisk avgasrenare

Inne i katalysatorn finns tunna skikt 
av metallerna platina och rodium. 
De verkar som katalysatorer 
(påskyndar kemiska processer utan 
att själv delta i dem). Med hjälp av 
platinametallen sker en oxidation 

Elbilar (batteribilar)

Elbilen är försedd med en elmotor och ett stort 
batteripaket som laddas i ett eluttag. Trots att bat-
teritekniken utvecklats är elbilarnas räckvidd rela-
tivt kort och laddningstiderna långa. Andra nack-
delar är att batterierna kan vara en miljöfara och 
att priset på en elbil är förhållandevis högt.

där koloxid (CO) och kolväte (CH) 
omvandlas till koldioxid (CO2) och 
vatten (H2O). Genom rodiummetal-
lens försorg sker en reduktion där 
kväveoxiderna (NOX) spaltas upp i 
kväve (N) och syrgas (O2).
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Etanolfordon
Antalet bensinstationer där det går att tanka etanol 
i Sverige växer stadigt. Etanolen är blandad med 
en mindre andel bensin, vilket underlättar start i 
kyla. För att bilen ska kunna köras på olika bland-
ningar av bensin och etanol har den försetts med 
datorstyrd teknik som känner av bränslebland-
ningen.

Försök pågår i några städer i Sverige med etanol-
drivna bussar. Den koldioxid som släpps ut vid 
körningen tas åter upp av växternas fotosyntes 
och etanol betraktas därför som ett kretslopps-
bränsle.

Gasfordon
Bilar kan drivas både med naturgas och biogas (se 
sid. 20-21). En gasbil har oftast två separata bräns-
lesystem till samma motor, men det finns också 
bilar som bara drivs med gas. Gastankarna i en 
modern gasbil är inbyggda i golvet och de kom-
pletteras med en mindre bensintank. Om det ena 
bränslet tar slut kopplas det andra på automatiskt. 
Gasmackar finns framför allt i södra och västra 
Sverige och är under utbyggnad i mellansverige. 
Antalet gasfordon i drift ökar, framför allt i den 
tunga yrkestrafiken.

Hybridbilen
Hybridbilen har minst två omkopplingsbara moto-
rer - en förbränningsmotor och en batteridriven 
elmotor. Batterierna laddas av förbränningsmo-
torns generator och av energi som frigörs när bilen 
bromsar. Fördelen med hybridbilen är den låga 
bränsleförbrukningen. Det finns små bilmodeller 
som drar knappt 0,4 liter bensin/mil på motorväg. 
Hybridbilen kan bli en verklig miljöbil när den 
även kan drivas med etanol och biogas.

Bränslecellsdrivna fordon
Flera fordonstillverkare har under senare år lagt 
ned stora summor på utvecklingen av bränslecells-
drift. Välfungerande prototyper har tagits fram 
och fordon testas i trafik. EU har satsat pengar för 
att öka användandet av bränslecellsdrivna bussar 
och några stycken trafikerar därför Stockholms 
innerstad på prov.

Från miljösynpunkt betraktas bränslecellsdrivna 
fordon som mycket rena, eftersom de går på vätgas 
och luftens syre och bara släpper ut vattenånga (se 
även sidan 36). Det kommer dock att dröja flera år 
innan tekniken utvecklats så att priset på fordonen 
blir konkurrenskraftigt.
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Energiförsörjning i ett hållbart samhälle

Vi står inför en stor utmaning när det gäller att lösa vår framtida energi-
försörjning. Många idéer och utvecklingstankar har presenterats under 
årens lopp. Vissa av dem prövas redan idag, andra kräver mer forskning 
och vidareutveckling för att kunna användas. I Sverige täcks en stor del av 
energibehovet av vattenkraft och biobränslen - förnyelsebar energi - vilket 
ger oss ett ovanligt bra utgångsläge.

nergi från solen
Den solenergi som faller in mot jorden innehål-
ler enorma mängder energi. I grova drag ger 
instrålningen, när den når jordytan, en 
energimängd som är 10 000 gånger 
större än vad mänskligheten 
idag använder.

Solfångare ger värme
I solfångare cirkulerar vatten 
som värms upp av solen. 
Den största solinstrålningen 
sker i Sverige under som-
maren, då energibehovet är 
som minst. Ett sätt att spara 
varmvattnet från den varma 
delen av året till vintern är 
att lagra det i välisolerade 
tankar, i gamla gruvor eller i 
utsprängda bergrum. Tekni-
ken används för närvarande 
i begränsad omfattning.

El direkt från solen
Solceller omvandlar ljuset 
direkt till elenergi med hjälp 
av s k halvledarmaterial. 
Dagens solceller är alldeles 
för dyra för elproduktion i 
stor skala. De används mest 
i exempelvis miniräknare, 
fyrar, radiolänkar och i satel-
liter, där kostnaden har min-
dre betydelse.

Solcell laddar batteri.

Solfångare 
värmer vatten.
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Energi från vinden
Vindenergin kommer från solen. Solinstrålningen 
ger olika temperatur på olika platser. Det ger skill-
nader i lufttryck som sätter luften i rörelse. Vinter-
halvåret i Sverige är vindrikare än sommarhalv-
året. Det är bra eftersom elbehovet är större på 
vintern. Till havs råder bättre vindförhållanden än 
på land, men det är dyrare att bygga vindkraftverk 
till havs, beroende på ökade bygg-, kabel- och 
underhållskostnader.

Energi från haven
Vågorna i världshaven innehåller stora mängder 
rörelseenergi som i teorin skulle kunna driva 
kraftverk. Försök med olika metoder och kraft-
verksmodeller har gjorts under senare år, med 
skiftande resultat.

För Sveriges del är det främst de södra kustdelarna 
som skulle kunna utnyttjas, eftersom stora delar 
av Bottenhavet och Bottenviken är isbelagda en 
stor del av året. Med dagens teknik är inte våg-
energi lönsam i Sverige.

Tidvatten innebär att havsytan stiger och sjunker 
med jämna mellanrum, huvudsakligen beroende 
på månens dragningskraft. Även andra faktorer 
påverkar tidvattnet, som solens dragningskraft och 
jordens rotation. Längs många kuster kan nivå-
skillnaden mellan ebb och flod vara stor.

Världens första tidvattenkraftverk finns i myn-
ningen av den franska floden Rance, där största 
skillnaden mellan flod och ebb är 12 meter. Turbi-
nerna i kraftverket är reversibla, dvs de kan arbeta 
både med flod och ebbvatten.

Eltransporter och lagring utan förluster

Fenomenet supraledning, som är känt sedan början 
på 1900-talet, innebär att de elektroner som leder 
elektrisk ström i ett material rör sig utan motstånd. 
De kan då transportera elenergi utan förluster. 
Supraledning kunde till en början bara ske vid 
mycket låga temperaturer. Vid mitten av 1980-talet 
upptäcktes nya material som supraleder vid högre 
temperaturer. Forskare började hoppas på supra-
kraftledningar och energilager med supramagneter 
inom en snar framtid, men tekniken har stött på 
problem som ännu ej är lösta.

Elektronerna studsar fram i en vanlig 
ledare, men i en supraledare bildar de 
par och passerar utan motstånd.
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Det visionära samhället med sol, vätgas och fusion

Vätgasen tar över efter 
fossilerna

Mycket tyder på att vätgas 
kommer att vara framtidens 
energibärare. Vätgas har stort 
energiinnehåll och är miljövänlig 
vid användning. Ett vanligt sätt 
att framställa vätgas är genom 
elektrolys ur vatten. En annan 
metod som forskare arbetar med 
är att odla fram speciella bakterier 
som producerar vätgas antingen 
via vatten eller gödsel. Men både 
produktionen av vätgas och 
bränsleceller måste bli billigare och 
miljövänligare för att konkurrera 
ut de fossila bränslena. 

Vätgas är inte en energikälla i sig 
själv, utan måste framställas med 
en större mängd energi än vad 
som sedan kan utvinnas ur gasen. 
Vätgasproduktion med solen som 
energikälla ser flera forskare som 
en intressant möjlighet till framtida 
energiförsörjning, särskilt för små-
skalig användning, vilket det finns 
stora behov av i utvecklingsländer. 

År 1839 konstruerade fysikern 
William Grove ett gasbatteri 
som omvandlar vätgas och syre 
till vatten, elektricitet och värme. 
Numera kallas detta gasbatteri för 
bränslecell och är effektivare än 
förbränningsmotorn. 

En bränslecell fungerar som ett 
batteri. En kemisk reaktion, driven 
av väte och syre i en elektrolyt, 
skapar en spänning mellan elektro-
derna och värmer bränslecellen. 
Utöver energin producerar den 
bara vatten. 

Bränslecellen levererar energi 
kontinuerligt under förutsätt-
ning att drivmedel tillförs i takt 
med förbrukningen. Intresset för 
bränsleceller är stort, eftersom 
tekniken har hög verkningsgrad, 
är miljövänlig och ger möjligheter 
till produktion av el och värme i 
mindre enheter. USA och Japan 
bedriver omfattande forskning för 
att utveckla bränslecellen. I Sverige 
drivs ett par försöksanläggningar. 

Ett tänkbart alternativ i framtiden 
är att förse varje hus med en 
bränslecell som försörjer huset 
med både el och värme. Bränslet, 
syre och väte, kan levereras till 
huset i flytande form med tankbil.

bränslecell

elektrolys

solcells-panel
Vätgassystem som drivs av solcellspaneler 
eller vindkraft sönderdelar vatten genom 
elektrolys. Den framställda vätgasen lagras för 
att levereras som drivmedel till fordon, och som 
bränsle till bränsleceller för omvandling till el 
och värme. Tekniken är dock än så länge för 
komplicerad och kostnaderna alltför höga.

Vätgas kan komma 
att produceras av 
bakterier, ur vatten eller 
gödsel, i framtiden.

Väte 
H2

Syre 
O2

Väte och syre tillförs till 
bränslecellen.

Elektroner går från väte 
till syre via ledningen 
och värme utvecklas.

Syret binder vätet 
till vatten.

Bränsleceller ger el och värme
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Fusion

Fusion frigör stora mängder 
energi. Att utvinna fusions-
energi har forskarna sett som 
en möjlighet att lösa världens 
energiförsörjningsproblem. 
Energiresurserna är enorma 
- ur en liter havsvatten kan 
man genom fusion utvinna lika 
mycket energi som finns i 300 
liter bensin. 

Fusion sker normalt inte på jorden, 
men pågår ständigt inuti solen och 
ger den solenergi vi tar emot här 
på jorden. 

Forskare har gjort framsteg på 
senare tid och tekniken kommer 
relativt snart att prövas i större 
skala. De ämnen som är använd-
bara för fusion är väteisotoperna 

Komplicerad process

För att två atomkärnor, båda positivt 
laddade, ska smälta samman krävs att 
de kolliderar i mycket hög hastighet, 
vilket kan uppnås genom uppvärm-
ning. Väteisotoperna som ska vara 
bränsle hettas därför upp till cirka 
100 miljoner grader så att fusionen 
”tänder”. Värmen är då så stark att 
elektronens bindning till atomkärnan 
släpper och vätet övergår i materi-
ens fjärde form: plasma. 

Vid sammansmältningen bildas 
helium. En neutron frigörs, samt en 
mängd energi.

Varje material förstörs av kontakt 
med den heta plasman och fungerar 
därför inte som inneslutning. Plas-
man får hållas på plats i reaktorn 
på annat sätt, exempelvis med 
magnetfält.

deuterium (tungt väte) och tritium 
(supertungt väte). Deuterium ingår 
i tungt vatten istället för vanligt 
väte, och tritium framställs på 
konstgjord väg ur litium. Jordens 
litiumresurser täcker världens en-
ergibehov i flera hundra år, medan 
det deuterium som finns i världs-
haven räcker i flera miljarder år.

Två slags väte-
isotoper smälts 
samman och avger 
energi
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Effektiv energianvändning skonar miljön

Den absolut miljövänligaste energin är den som kan sparas genom effektivare 
energianvändning. Sedan mitten av 1970-talet har hushållning med energi ut-
vecklats till en stor politisk och privatekonomisk fråga i Sverige. Miljöproblemen 
och ekonomin är sådant vi får ta hänsyn till vid val av energikällor.

tervinning minskar industrins 
energibehov

Mest energikrävande är papperstillverkning som 
använder stora mängder el och bränsle. Merpar-
ten av bränslet är restprodukter som återvinns ur 
den egna processen; t ex bark och vedavfall, gaser 
och lut. En stor del av elbehovet täcks genom 
produktion i egna kraftverk där el genereras via 
ångturbin.

Framställning av järn och stål kräver också 
mycket energi. Mest används kol, som 
ingår i masugnsprocessen, men också 
mycket el. Med järnskrot som råvara 
vid stålproduktionen minskar den 
totala energiåtgången kraftigt. 
Värme från tillverkningen kan 
tas till vara för uppvärmning av 
lokaler.

Den kemiska industrin är energi-
krävande, då kemiska processer 
ofta sker vid hög temperatur och 
högt tryck. Energiinnehållet i 
plaster kan till en del återvinnas 
genom förbränning eller återan-
vändning.

Aluminiumtillverkning är elkrä-
vande, eftersom aluminium 
framställs genom elektrolys. På 
liknande sätt är det med kop-
par, som raffineras och renas 
med elektrolys. Återvinning av 
koppar och aluminium, t ex 
aluminiumburkar, minskar där-
för energiåtgången betydligt.

I fjärrvärmeverken tar man till-
vara energi som annars skulle 
gå förlorad, t ex spillvärme från 
ovan nämnda industrier, res-
ter från skogsavverkning och 
avfall från hushållen.
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Värmebalansen i ett hus

Summan av de energimängder som 
de ingående pilarna visar är lika med 
summan av de energimängderna för de 
utgående pilarna. Den tillförda värmen 
kommer främst från husets uppvärm-
ningssystem, hushållsmaskiner, belysning, 
solen och från de personer som vistas 
i huset (37 °C). Värmen försvinner ut 
genom fönster, väggar, tak och golv, men 
också genom skorsten, ventilation och 
avlopp.

En övergång från bilar till kollektiva 
trafikmedel skulle minska såväl vår 
energianvändning som miljöpåverkan, 
samtidigt som utvecklingen av IT ger 
oss möjligheter till distansarbete och 
mindre resande till och från jobbet.

Isolering minskar energibehovet i 
byggnader
En byggnads värmeisolering är naturligtvis mycket 
betydelsefull från energihushållningssynpunkt. 
Stora energimängder kan försvinna genom dåligt 
isolerade väggar och bjälklag, antingen genom att 
man snålat med isoleringsmaterial eller genom att 
arbetet blivit slarvigt utfört.

Låg yttertemperatur och vindar ökar behovet av 
isolering och värme. Även inomhustemperaturen 
är betydelsefull för värmeförbrukningen. Med 
framtidens väntade högre energikostnader är det 
en lönsam investering att förse byggnader med 
en väl fungerande isolering. Isoleringen fungerar 
också omvänt genom att behålla svalkan inomhus, 
trots sommarvärme, och minskar behovet av luft-
konditionering och avkylning.

Den metod som i de flesta fall med minsta insats 
snabbast ger energisparresultat är tätning av föns-
ter, fönsterfoder, dörrfoder mot yttervägg etc. Den 
förbättring som en sådan åtgärd medför från ener-
gihushållningssynpunkt måste dock ställas mot de 
försämringar som minskad ventilation innebär.

Kollektiva transporter och IT minskar 
energianvändningen

En av bilens många fördelar 
är den stora flexibiliteten för 
såväl person- som godstran-
sporter. En övergång från 
personbil till kollektiva trafik-
medel för persontransporter 
och från lastbil till järnväg och 
båt för godstransporter med-
för avsevärd energibesparing 
och minskad miljöpåverkan, 
men kräver långsiktiga inves-
teringar och planer.

Med informationsteknologins 
utveckling finns nu nya för-
utsättningar för att minska 
resandet och samtidigt ökar 
möjligheterna att arbeta på 
distans i glesbygd.
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Använd energin effektivt i hemmet

Det finns ett tydligt samband mellan energianvändning och levnadsvanor. Bättre och 
större bostäder betyder ofta att det går åt mer energi, samtidigt som ny teknik och en-
ergihushållning hjälper oss att använda energin effektivare. Var och en kan genom enkla 
åtgärder hålla nere energikostnaderna i sitt hem och därmed bidra till en bättre miljö.

Till uppvärmningen av moderna bostäder går det åt ungefär lika mycket energi som till 
hushållselen och varmvattnet tillsammans.

Varmvatten

En familj med fyra personer använder 
ungefär 5 000 kWh årligen bara till sitt 

varmvatten. Det finns teknisk utrustning 
som hjälper till att spara varmvatten, t ex 
termostater och snålspolande munstycken.

Rätt typ av duschmunstycke kan både sänka 
energikostnaden och vattenförbrukningen. 
Vattenflödet kan variera mellan 10 och 46 
liter per minut, beroende på om duschmun-
stycket är nytt eller gammalt. Det är enkelt 
att testa munstycket. Om en tiolitershink 
fylls på mindre tid än 1 minut, med normal-
stark duschstråle, bör det bytas mot ett 
snålspolande.

Den som sköljer disk i balja eller diskho 
sparar cirka 60 m3 varmvatten per år jäm-
fört med att skölja under öppen kran.

En droppande kran förbrukar omkring 10 
m3 vatten per år, till ingen nytta.

Uppvärmning

Den största kostnaden ligger i uppvärm-
ningen av bostaden. Modern reglerut-
rustning kan hålla önskad temperatur 
automatiskt. Varje grad man sänker 
inomhustemperaturen sparar cirka 5 % av 
uppvärmningskostnaden. Den som åker 
bort en längre tid kan med fördel sänka 
ända ned till 15 °C.

Vädra med eftertanke. Ha hellre tvärdrag 
en kort stund än fönstret på glänt i flera 
timmar.

Möblera rätt. Ställ inte möbler framför 
radiatorerna så att värmen hindras från att 
cirkulera.
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Hushållsel

Elförbrukningen i hushållet påverkas av 
antalet apparater, hur energieffektiva de 
är och sättet man använder dem på. En 
familj i villa med fyra personer använder 
cirka 5 000 kWh årligen. Mest går åt till 
matförvaring, tvätt och tork, matlagning och 
belysning. 

Vi använder en mängd småapparater. Även 
om det bara är korta stunder kan effekt och 
förbrukning vara hög. Stand-by-funktioner 
- på t ex TV, video och klockor av olika slag - 
har låga effekter, men pågår långvarigt. 

Att spara el och därmed bidra till miljön 
handlar mycket om vanor. Några tips: 

Fyll maskinerna. Att tvätta och torka 
enstaka plagg är dyrt.

Välj rätt kokplatta och kastrull. Kastrullen 
ska täcka kokplattan så att värmen går upp i 
kastrullen istället för ut i luften. Visserligen 
kan spillvärme från hemmets apparater vara 
till nytta under kalla årstider, men det är 
billigare och bättre för miljön om uppvärm-
ningen är jämn och planerad. En glödlampa 
omvandlar hela 93 % av elenergin till värme, 
återstoden till ljus.

Använd belysning bara när den behövs. 
Släck efter dig.

Ta för vana att dra ur sladden. En  
laddare/adapter kan dra ström när den 
inte används. Stäng också av TV-apparaten, 
videon etc med huvudströmbrytaren.







Överallt i vårt dagliga liv behöver vi 

energi: i vårt arbete, för belysning, 

för att laga mat, för att värma våra 

bostäder, för att resa och mycket 

annat. Dagens informationssamhälle 

fungerar inte utan ständig tillförsel av 

energi.

Energi, människa och samhälle 

tar upp dagens energifrågor, 

men ger dig också en inblick i hur 

morgondagens energilösningar kan se 

ut för att vi ska nå fram.

Författare: Inge Malm

Faktagranskning har skett av energibranschens 
intresseorganisationer.

Energi, människa och samhälle är ett tematiskt, 
ämnesövergripande arbetsområde avsett för eleverna i 
grundskolans högre skolår. De naturorienterande ämnena, 
matematik och teknik har en framskjuten plats i arbets-
området, men även de samhällsorienterande ämnena samt 
ämnet hem- och konsumentkunskap berörs i väsentliga 
delar. Till Energi, människa och samhälle finns också en 
lärarhandledning som ger förslag på studieupplägg, laborativa 
inslag, projektarbeten, studiebesök, kunskapskontroller m m. 
Även förslag till lokala mål och betygskriterier finns med i 
lärarhandledningen.


