
Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder 
för att omvandla till ljus, kraft och värme. 

För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling 
av dagens energisystem och nya spännande lösningar.

ENERGIKÄLLOR
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Energikällor är ett informationsmaterial 
som tillkommit på uppdrag av Svensk En-
ergis rekryteringsråd. Syftet med materialet 
är att sprida information och kunskap om 
energibranschen till samhället och då främst 
inom utbildningens värld. Branschen står 
inför stora utmaningar framöver. Genom 
fortsatt forskning och utveckling kommer 
vi att stå inför nya tekniska utmaningar som 
kräver välutbildade medarbetare.
Informationsmaterialet har producerats av 
Svensk Energi och organisationens med-
lemsföretag. I informationsmaterialet ingår 
detta texthäfte och en film.
Projektledare: Gunilla Harrysson-Nellevad, 
Svensk Energi

Texthäftet ger dig grundläggande fakta om 
dagens och morgondagens energikällor, 
men också hur de omvandlas till användbar 
energi. Vill du veta mera kan du bredda och 
fördjupa dina kunskaper via de webbadres-
ser som finns vid varje avsnitt. 
Text: Inge Malm, Technotema AB
Teckningar: Anders Pettersson, 
AP Illustration AB
 
Filmen kompletterar texthäftet med ytter-
ligare fakta och rörliga bilder. Syftet är att 
ge dig en uppfattning om den verksamhet 
som dagligen pågår inom energibranschen, 
t ex hur elens väg från produktionskällan till 
konsumenten ser ut i verkligheten.
Produktion: TakeOff AB

Överallt i vårt dagliga liv behöver vi energi 
i vårt arbete, i hemmet, för att värma våra 
bostäder, för att transportera och mycket 
annat. Dagens moderna informationssam-
hälle fungerar inte utan ständig tillförsel 
av energi.
Energiförsörjningen utgör således grunden 
i vårt välfärdssamhälle, samtidigt som vi 
vet att energiomvandlingar skapade av 
människan påverkar vår miljö, såväl lokalt 
som globalt. 
Informationsmaterialet Energikällor tar upp 
dagens energifrågor, men ger dig också en 
inblick i hur morgondagens energilösningar 
kan se ut för att vi ska nå fram till ett hållbart 
samhälle.
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Flödande och lagrad energi
Nästan alla energikällor har sin början i so-
len. De kan delas in i tillgångar som ständigt 
flödar, och tillgångar som är lagrade. Den 
flödande energin kommer från solstrål-
ningen och ger upphov till vattenrörelser 
och vindar. Fossila bränslen är däremot 
exempel på lagrad energi. De har en gång i 
tiden bundit solens energi i växter och djur 
och sedan under miljoner år omvandlats till 
kol, olja och gas. 

Man delar även in energikällorna i för-
nybara och icke förnybara. Den flödande 
energin och biobränsle hör till de förnybara. 
Utnyttjar man dessa energikällor återskapas 
de inom en mycket snar framtid. Till de icke 
förnybara hör alla fossila bränslen och uran. 
De fossila bränslena förnyas visserligen, 
men ytterst långsamt och inte alls i den takt 
vi förbrukar dem. 
Idag används företrädesvis den icke förny-
bara, långtidslagrade energin. Med tanke 
på den snabba samhällsutveckling som nu 
sker i flera länder, med ett ökat energibehov 
som följd, kommer det sannolikt i framtiden 
att bli nödvändigt att allt mer övergå till de 
förnybara energiresurserna.

Formerna varierar
Energi finns i många olika former. Det vi 
observerar som energi är i själva verket 
omvandling från en form av energi till en 
annan. Det vi kallar energikällor är ing-
enting annat än länkar i långa kedjor av 
energiomvandlingar, som nästan alla har 
sin början i solen.
En industri omvandlar exempelvis el till 
maskinellt arbete eller till värme. El är ingen 
energikälla i sig själv, utan ett sätt att trans-
portera energi, en energibärare. Ett annat 
exempel på en energibärare är varmvattnet 
i fjärrvärmesystemen. 
Fysikaliskt är det fel att prata om energi-
produktion och energiförbrukning eftersom 
det varken går att producera eller förbruka 
energi. Egentligen handlar det om ener-
giomvandlingar. Men för att i dagligt tal 
förklara energins roll i samhället underlättar 
det att använda ord som energikällor, ener-
giproduktion och energiförbrukning.

Olika slags energikällor 
Vattenkraften är ett exempel. Solen för-
ångar vatten i hav och sjöar och ångan förs 
vidare som moln med vinden och faller ned 
som regn. Vattnet samlas i sjöar, hav och i 
kraftverkens vattenmagasin. Det uppsam-
lade vattnet kallas lägesenergi. När vattnet 
sedan strömmar genom ett vattenkraftverk 
omvandlas den ursprungliga solenergin till 
elenergi. 
Även de fossila bränslena (kol, olja och 
naturgas) har sitt ursprung i solen. De har 
under miljoner år bildats ur gamla växtdelar 
och är därmed en lagrad form av solenergi. 

Den kemiskt bundna energi som finns i 
fossila bränslen och i biobränslen (ved, flis, 
halm m fl) omvandlas genom förbränning 
till värmeenergi. 
Mat är ett annat exempel. Växterna bygger 
genom fotosyntesen energirika ämnen som 
kolhydrater och proteiner med hjälp av 
strålningsenergin från solen. 

Växter äts av både djur och människor. 
Även när vi äter kött är det alltså i grunden 
en form av lagrad solenergi. 
Det finns några undantag från regeln att alla 
energiomvandlingskedjor har sin början i 
solen. I kärnkraftverken utnyttjas uran som 
anses ha varit ett av de ämnen som jorden 
en gång bildats av. Tidvattenkraft och geo-
termisk energi är två andra exempel.

Bild - vattnets kretslopp

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 siff-
ror stort. Man har därför infört ett förkortat 
skrivsätt (prefix) enligt följande: 

k (kilo) betyder 1 000 
M (mega) betyder 1 000 000 
G (giga) betyder 1 000 000 000 
T (tera)  betyder 1 000 000 000 000 
P (peta) betyder 1 000 000 000 000 000 

En grov uppskattning visar att 

 Bild

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

 Bild

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

 Bild

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

 Bild

1 TWh  är den energi som Sverige 
 använder under ett dygn 

Förnybar energi:
Flödande energi,
t ex solstrålning.

Korttidslagrad energi,
t ex skogar och grödor.

Icke förnybar energi:
Långtidslagrad energi,
t ex naturgas, olja och 
uran.

Vill du veta mer om energikällorna? Gå in på
www.svenskenergi.se     
www.energimyndigheten.se
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Vårt behov av energi
Liten andel förnybar energi
Av all den energi som används av männis-
kan i den industrialiserade världen, kommer 
bara en mycket liten del från förnybara 
energikällor. De fossila bränslena dominerar 
starkt, medan kärnkraftens andel får anses 
som relativt blygsam. 

Det finns en ambition att minska beroendet 
av fossila bränslen i världen. Siktet är att 
kunna ersätta dem med uthålliga energikäl-
lor som vattenkraft, vindkraft, solenergi och 
energiformer baserade på biobränslen. 

Stort energibehov i Sverige
Internationellt sett är Sverige ett av de län-
der som använder mest energi, räknat per 
invånare. Det beror dels på att industrin i 
stor utsträckning är inriktad på energikrä-
vande förädling av våra råvaror som malm 
och skog m m, dels på att klimatet kräver 
att bostäder och andra byggnader värms upp 
under en stor del av året. 
Sveriges totala energitillförsel har ökat 
märkbart under senare decennier sedan 
kärnkraften infördes. Räknar man enbart 
den energi vi använder, har däremot mäng-
den varit relativt konstant, till största delen 
beroende på att energitillförseln från kärn-
kraften värderas till tre gånger den produ-
cerade elenergin, eftersom energiomvand-
lingsförlusterna tas med i redovisningen.

Vill du veta mer om energitillförseln och energi-
användningen i Sverige? I världen? Gå in på
www.energimyndigheten.se 
www.scb.se
www.svenskenergi.se

Tillförsel och användning av energi (i TWh) i Sverige 2008
El är en mycket viktig energiform 
El är ingen energikälla utan en transport-
form, en energibärare. Den är lätt att om-
vandla till användbara energiformer som 
ljus, kraft och värme. I det moderna samhäl-
let har el fått en avgörande betydelse. Dato-
rer och all annan modern teknik förutsätter 
att det finns el. Under de senaste fyra decen-
nierna har elproduktionen i Sverige mer än 
fördubblats. Största delen av denna ökning 
har skett genom kärnkraftens utbyggnad un-
der 1970 och 80-talen. En avgörande faktor 
för den ökade elanvändningen har varit att 
elproduktionen via vatten- och kärnkraft är 
både tillförlitlig och förhållandevis billig. 
I framtiden kommer förmodligen vindkraft 
att utgöra ett allt viktigare komplement 
i den svenska elproduktionen. Trots att 
vindkraften byggs ut kontinuerligt svarar 
den fortfarande för en mycket liten del av 
Sveriges elförsörjning.

De tre användargrupperna 
I Sverige brukar man fördela energian-
vändningen på de tre sektorerna industri, 
bostad/service samt transporter. Till sektorn 
bostad/service räknas energianvändningen i 
hushåll, handel, allmänna lokaler mm. 
Vissa delar av Sveriges energitillförsel 
används inte som energi i landet. Dit hör 
exempelvis de kol och oljeprodukter som 
är råvara vid plast- och asfalttillverkning 
och den olja som bunkras för utrikes sjöfart. 
Omvandlingsförluster i kärnkraften och 
överföringsförluster i elnät, fjärrvärmenät 
mm, är energi som tillförs landet, men inte 
når fram till slutlig energianvändning. 

Fossila 
bränslenBiobränslen

Kärn-, vatten- och 
vindkraft

Transporter 105

Bostäder och
service 141

Utrikes sjöfart och
användning för icke
enrgiändamål 45

Överföringsförluster
i eldistributionen mm 51

Energiomvandlingsförluster
i kärnkraftverken 119

Kol/koks 27

Naturgas 10
Uran 184

Oljeprodukter 
och råolja 194

Elexport -2

Biobränslen 123

Vattenkraft 69

Vindkraft 2

Värmepumpar 5

612

Industri 151

Bild från videon
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Hållbart samhälle eftersträvas
Nästan all mänsklig verksamhet påverkar 
miljön på något sätt. Detta gäller också vår 
användning av energi. Den livsstil vi har 
utvecklat kräver därför en mycket omsorgs-
full hantering av all den energi vi omvandlar 
och använder.
Miljöfrågorna intar därför en central plats i 
vår strävan att skapa ett hållbart samhälle. 
Med hållbart samhälle menar vi ett samhälle 
med en utveckling som tillgodoser våra 
behov på ett sådant sätt att vi inte äventyrar 
kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina. 
För att en energiomvandling ska passa in 
i ett hållbart samhälle måste dess miljöpå-
verkan vara begränsad, välkänd och möjlig 
att kontrollera.

Förhöjd växthuseffekt 
Miljöproblemen idag rör bl a luftförore-
ningar. Förr fungerade luften omkring oss 
som en naturlig reningsanläggning. Numera 
har denna reningsanläggning kommit i oba-
lans, 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. 
Så kallade växthusgaser, särskilt koldioxid, 
kan åstadkomma temperaturhöjningar i 
atmosfären och bidrar till att klimatet på-
verkas. Den naturliga växthuseffekten håller 
jordens medeltemperatur på +15 oC istället 
för -18 oC, som den annars skulle ha varit. 
Växthuseffekten har emellertid påverkats 
av människan, som genom framför allt 
förbränning av fossila bränslen ökar koldi-
oxidinnehållet i atmosfären. 

En stor del anses också orsakas av skogs-
skövling och ökenspridning. Det minskande 
antalet träd och växter minskar naturens 
egna möjligheter att ta hand om koldi-
oxiden (fotosyntesen) och bevara balansen 
i atmosfären. 
Konsekvenserna av en ökad växthusef-
fekt är svåra att förutsäga, men den anses 
kunna medverka till oönskade klimatför-
ändringar.

Försurningen i Sverige har minskat
Svavel- och kväveoxider orsakar försurning 

och övergödning. Sedan 1970 har luftutsläp-
pen av svavel och kväveföreningar i Sverige 
minskat avsevärt. Detta beror dels på att 
svavelinnehållet i fossila bränslen minskat 
i betydande omfattning. Svavelföreningar 
transporteras långa sträckor med vädersy-
stemen. Mindre än en tiondel av det svavel 
som faller ned i Sverige anses orsakas av oss 
själva. Resten kommer från andra länder.
Trafiken står för mer än hälften av kväve-
oxidutsläppen. De skärpta avgaskrav som 
infördes för bensindrivna bilar (katalytisk 
avgasrening fr o m 1989 års modeller) har 

minskat utsläppen av kväveoxider väsent-
ligt. Utsläpp från förbränningsanläggningar 
renas i dag till viss del med hjälp av re-
ningsteknik.

Samverkan över gränserna krävs
Alla länder måste hjälpas åt för att komma 
tillrätta med miljöproblemen. De globala mil-
jöproblemen har under de senaste årtiondena 
fått en allt större internationell uppmärksam-
het. Man söker skapa förutsättningar för 
gemensamma lösningar på miljöproblemen. 
Vilken energikälla vi än väljer, så sker en 
miljöpåverkan. 
Hur ska vi då kunna förbättra vår miljö? Kan-
ske är ny och bättre teknik svaret på frågorna.  
Eller kan vi effektivisera och hushålla bättre 
med energin? Kan vi utveckla de förnybara 
energikällorna?

Räcker energin för framtiden? 
De energipolitiska målen anger att den 
framtida elproduktionen ska komma från 
inhemska och förnybara energikällor. Idag 
har vattenkraften som förnybar energikälla 
stor betydelse för vår elproduktion. Många 
vattendrag har idag ett särskilt skydd i mil-
jöbalken.
Utbyggnaden av vindkraft utgör därför ett 
viktigt komplement. Sverige har dessutom 
förbundit sig att inte öka koldioxidutsläppen, 
vilket gör att det blir svårt att ersätta kärn-
kraften med olja, kol eller gas. Det innebär 
en stor utmaning för samhället de närmaste 
åren att hitta värdiga ersättare. Biobränsle är 
ett alternativ. Men minst lika viktigt är att ef-
fektivisera energianvändningen så att energin 
används på bästa möjliga sätt. 

Teckning som illustrerar växthuseffekten

Miljöperspektivet
Växthuseffekten
Solens strålning tränger 
in genom atmosfären 
och värmer jordytan. 
Atmosfären och jorytan 
värms upp och strålar 
i sin tur ut värme. Vär-
meutstrålningen hejdas 
delvis av växthusgaser 
i atmosfären.

Vill du veta mer om energi och miljö?
Gå in på  
www.ivl.se, 
www.svenskenergi.se
www.naturvardsverket.se
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Vattenkraft
En trygg energikälla
Vattenkraften användes tidigt av människan 
i s k vattenhjul. I slutet av 1600-talet lycka-
des Christoffer Polhem via stånggångar av 
trä transportera energi från vattenhjulen vid 
forsarna till pumpverken i gruvorna. I slutet 
av 1800-talet började vi producera el via 
vattenkraft och energin kunde transporteras 
längre sträckor. Sedan dess har vattenkraft i 
Sverige varit grunden för vår elförsörjning. 
Eftersom vattenkraften är soldriven är den 
i praktiken outsinlig.
Det finns ca två tusen vattenkraftverk i 
Sverige, varav de flesta är små. Större delen 
av vattenkraften finns i norr, medan kärn-
kraften och övrig elproduktion är koncen-
trerad till södra Sveriges kuster.  I Sverige 
svarar vattenkraften för ungefär hälften av 
all elproduktion.

Utveckling av vattenkraften
Det finns stora möjligheter att utveckla 
vattenkraften. Befintliga vattenkraftverk 
kan effektiviseras och viss nybyggnad av 
vattenkraft kan ske. Många vattendrag har 
idag ett särskilt skydd i miljöbalken. De 
fyra stora så kallade nationalälvarna, där 
det inte finns några vattenkraftverk, har ett 
sådant skydd. 
Idag sker ingen större vattenkraftutbyggnad 
i västvärlden. I stället inriktas arbetet på att 
göra dagens kraftverk effektivare och mer 
miljöanpassade. Vattenkraftverksamheten i 
Sverige prövas enligt den lagstiftning som 
finns i miljöbalken.

Vattenkraften och miljön 
För ungefär hundra år sedan, togs de första 
vattenkraftverken i drift. I rask takt fortsatte 
utbyggnaden till 1950-talets slut. I början 
diskuterades mest hur vattenkraften störde 
andra näringar som renskötsel, fiske och 
skogsbruk. I dag diskuteras också andra na-
turvårdsfrågor. En sådan fråga är påverkan 
på faunan. Dammar och kraftstationer kan 
försvåra för fiskar att vandra. I Norden är 
det framför allt lax, öring, harr och ibland 
sik som påverkas av att de naturliga vand-
ringsvägarna blockeras. 

Numera vet man relativt väl hur fisken på-
verkas och har metoder för att upprätthålla 
fiskbestånden, exempelvis fisktrappor som 
gör det möjligt för fisken att passera förbi 
olika hinder på sin uppströms vandring. En 
stor insats görs genom att kraftbolagen odlar 
och sätter ut fisk för att förbättra bestånden. 
Det handlar om drygt en halv miljon havsör-
ingar och två miljoner laxar om året. 
Forskning pågår inom miljö- och vatten-
kraftområdet.

Dammsäkerheten viktig
El kan inte lagras. 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 efterfrå-
gan på el som störst. Därför samlas vatten 
från årets vattenrika tid (vår, sommar och 
höst) i sjöar och vattenmagasin. Dessa tap-
pas sedan successivt av under vintern för 
att tillgodose vårt elbehov. Det kallas att 
vattendragen årsregleras.
Den vanligaste typen av dammar i Sverige 
är stenfyllnadsdammen. Bilden till höger 
visar hur en stenfyllnadsdamm är uppbyggd. 
Vid kraftiga skyfall och ihållande regn 
öppnas dammluckorna och vattnet släpps 
förbi kraftverken för att magasinen inte ska 
svämma över. Dammarna är dimensione-
rade med god säkerhetsmarginal. 

I vattenkraftverket utnyttjas vattnets läges-
energi mellan två olika höjder. Vattnet som 
strömmar från en högre till en lägre nivå 
passerar en turbin och får denna att rotera. 
Turbinen driver i sin tur en generator som 
producerar el.

Maskinhall

Transfor-
mator

Strömmande 
vatten

Turbin

Gene-
rator

Intagslucka

Grindar
(galler)

Tät morän Filter

Stenfyllning

Vill du veta mer om energi och miljö?
Gå in på  
www.elforsk.se, 
www.svenskenergi.se
www.energimyndigheten.se
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Gammal, beprövad teknik
Solinstrålningen ger olika temperaturer på 
olika platser som i sin tur ger variationer 
i lufttrycket. Det sätter luften i rörelse. 
Vindkraft är alltså en sorts solenergi. Vind-
energin utnyttjades tidigare i väderkvarnar 
av människan. I dagens vindkraftverk är 
principen densamma. Vinden sätter fart på 
rotorn som är direkt kopplad till en genera-
tor som omvandlar rotationen till elektrici-
tet. Vindkraftverken producerar normalt el 
vid vindhastigheter mellan 4 och 25 m/s. 

Kompletterar vattenkraften
Vindkraften kan bara utnyttjas när det blåser 
och går inte att lagra. Man brukar räkna med 
att det under ett år blåser tillräckligt ca 80 
procent av tiden för att ett vindkraftverk ska 
producera el. 
I ett bra vindläge på land ger ett modernt 
vindkraftverk motsvarande årsförbruk-
ningen i ca 100 eluppvärmda villor. I havet 
blåser det betydligt mer, varför man kan 
räkna med att ett vindkraftverk ger ytterli-
gare 50 procent energi. 
Vindkraften är ett bra, om ännu bara litet, 
komplement till vattenkraften. Dagar då 
det blåser kan vindkraften spara vatten i 
magasinen. 
Jämfört med Danmark och Tyskland är 
Sverige ett litet vindkraftland. För närva-
rande finns det mer än ett tusen vindkraft-
verk i landet. Riksdagen har satt upp ett mål 
att vindkraften mer än tiofaldigas fram till 
år 2020. Utbyggnaden är tänkt att ske med 
både stora som små vindkraftverk och san-
nolikt både till lands och till havs. 

Vindkraft
Vågkraft som ger nytt hopp
Vågorna i världshaven innehåller stora 
mängder energi. När solen värmer upp 
atmosfären uppstår vindar, som i sin tur 
stryker över jordens oceaner där energin 
i väsentliga delar överförs till havsvågor. 
Under flera decennier har det gjorts försök 
att ta tillvara vågenergin, med skiftande 
resultat. 
Med rätta tekniska lösningar kan vågkraft i 
framtiden komma att mäta sig med dagens 
största förnybara energikälla, vattenkraft. 
För närvarande testas ett nytt vågkraftskon-
cept utanför Lysekil som i flera avseenden 
skiljer sig från tidigare försök. Konceptet 
bygger på en helt ny typ av generatorer som 
utvecklats vid Ångströmlaboratoriet vid 
Uppsala universitet och är särskilt anpassad 
till ”standardvågor”. Vågkraftsgeneratorn 
följer vågens långsamma, upp- och neråt-
gående rörelser. Den långsamma rörelsen 
under vatten gör att miljöpåverkan från en 
vågkraftanläggning förväntas bli mycket 
begränsad.
          
Tidvattenkraft 
Havsytan stiger och sjunker med jämna 
mellanrum. Det beror på månens och solens 
dragningskraft, samt jordens rotation. Detta 
kallas tidvatten. På vissa håll (bland annat 
längs engelska kanalen) är skillnaden flera 
meter. Dessa rörelser i vattnet kan utnyttjas 
för att framställa el. Vid flod kan vattnet 
dämmas upp och nivåskillnaden kan sedan 
driva en turbin som generar el. 
Tidvattenkraftverk finns i drift bland annat 
i Frankrike. I Sverige är tidvattenskillnader-
na för små.

Miljöpåverkan
Tekniken är miljövänlig, utan några utsläpp 
till miljön. De problem som kan uppstå är 
främst ljud under drift och att aggregaten  
förändrar landskapsbilden. Modern forsk-
ning tyder på att farhågorna vad gäller or-
ganismer under havsytan är mycket mindre 
än vad man tidigare trott. Även fåglar verkar 
påverkas minimalt, jämfört med andra 
konstruktioner. Djur och växter på land kan 
påverkas något negativt lokalt, men genom 
att utsläppen minskar blir troligen nettopå-
verkan positiv även för dessa. 

Vågkraftsprojektet utanför Lysekil bygger på en 
generator som placeras på havsbottnen. 
Övriga komponenter är ett rep som kopplar sam-
man generatorn med en boj på havsytan. Rotorn 
består av en pistong som rör sig upp och ner i 
statorn. Den snurrar således inte utan drivs direkt 
via repet av bojens rörelser vid havsytan.

I tidkraftverk är turbinerna utformade så att de 
driver generatorerna både när tidvattnet går 
mot flod och när det går mot ebb.

Vill du veta mer om vågkraft? 
Gå in på
www.el.angstrom.uu.se

Boj

Lina

Pistong
Stator

Vill du veta mer om energi och miljö?
Gå in på
www.svenskvindenergi.org 
www.svensk-vindkraft.org
www.svenskenergi.se
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Energin frigörs ur uran
I kärnkraftverk används uran som bränsle. 
Uran finns i alla världsdelar och bryts i ett 
flertal länder. Uranmalmen bryts i gruvor 
och krossas, renas och anrikas sedan i ett 
uranverk. Det innebär att man bearbetar 
uranet så att uranhalten ökar. 

När bränslet är på plats i reaktorn aktiveras 
det så att uranatomkärnorna börja klyvas i 
en process som kallas fission. Då frigörs 
värme. Från de delade atomkärnorna fri-
görs neutroner som i sin tur klyver andra 
atomkärnor. Det uppstår en kedjereaktion. 
Värmeenergi får vatten att koka och bilda 
ånga som driver turbiner.

Bidrar till minskade utsläpp 
Kärnkraftteknologin började utvecklas på 
1950-talet och har sedan dess stadigt för-
bättrats. Den svenska kärnkraften började 
byggas ut under 1970- och 80-talen.
Sverige har gynnsamma förhållanden för 
att driva kärnkraftverk. Kärnkraften svarar 
sedan 1990-talet för ungefär hälften av Sve-
riges elproduktion.  Kärnkraften har också 
bidragit till minskade utsläpp av svaveldi-
oxid, kväveoxider, koldioxid m m.

Kärnkraft

Tidigare händelser oroar
Kärnkraftens problem är risken för olyckor, 
sabotage, spridning av plutonium för 
kärnvapenändamål och förvaringen av det 
radioaktiva avfallet. Strålning från radio-
aktiva ämnen kan vara farlig om den når 
levande organismer. En kärnkaftanläggning 
har därför höga krav på säkerhet och måste 
övervakas noga. 
I historiken finns två allvarliga händelser. 
Vid Harrisburg i USA 1979 var en härd-
smälta nära förestående, I Ukraina havere-
rade kärnkraftverket i Tjernobyl 1986 – den 
mest förödande olycka som inträffat i något 
kärnkraftverk. 

Mångfaldig säkerhet 
Kärnkraftverk i Östeuropa har sämre 
säkerhetssystem än de svenska, t ex vad 
gäller brandskydd och reaktorinneslutning. 
Svenska kärnkraftverk är inte konstru-
erade som dessa och har betydligt högre 
säkerhetskrav. För att undvika radioaktiva 
läckage har de svenska kärnkraftverken 
flera olika säkerhetssystem. All hantering 
av bränslet sker under vatten som skydd 
mot strålning. Bränslets kedjereaktion kan 
stängas av på några sekunder om det uppstår 
problem. 
De svenska anläggningarna hör till de allra 
säkraste i världen, med flera barriärer som 
förhindrar utsläpp. Trots det har händel-
serna i forna Sovjet spelat stor roll för de 
fortsatta besluten beträffande kärnkraft i 
Sverige. Under senare år har de båda kärn-
kraftreaktorerna i Barsebäck stängts av efter 
riksdagsbeslut.

Vill du veta mer om kärnkraft? Gå in på
www.svenskenergi.se   www.analys.se
www.energimyndigheten.se  www.okg.se
www.Forsmark.se   www.ringhals.se

Nybildade 
fria neutroner

Uranatom

Neutron
Frigjord 
energi

Havsvatten

Ånga

Reaktor

Vatten

GeneratorTurbin

Konden-
sor

Bilden ovan visar en principskiss över en kokarreaktor (BWR)
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En ny sorts kärnkraft
I ett vanligt kärnkraftverk produceras energi 
genom klyvning (fission) av atomkärnor. 
Men energi kan också framställas genom 
att atomkärnor slås samman – fusion. Den 
värme som vi får från solen skapas på det 
sättet. 
De ämnen som används vid processen är 
väteisotoperna deuterium (tungt väte) och 
tritium (supertungt väte). En reaktion mel-
lan dem förutsätter att de båda atomkärnorna 
kolliderar i mycket hög hastighet. Hastig-
heten måste vara så hög att de elektriska 
krafterna som normalt håller atomkärnorna 
ifrån varandra övervinns. 

Avfallet tas väl omhand
Det använda bränslet tas ur reaktorn efter 
fem år. Då är det starkt radioaktivt och måste 
förvaras under ett år i vattenbassänger som 
kyls oavbrutet. Detta sker inne i kärnkraft-
verken och då försvinner största delen av 
strålningen (ca 90 procent). Därefter hämtas 
det och transporteras till ett centralt mel-
lanlager för använt kärnbränsle som ligger 
intill kärnkraftverket i Oskarshamn. Där 
ska kärnbränslet ligga i vattenbassänger i 
ca fyrtio år. 
Under den tiden försvinner drygt 9 procent 
av radioaktiviteten och knappt 1 procent 
återstår. Därefter ska kärnbränslet inneslutas 
i kopparkapslar och placeras 500 meter ner 
i urberget (se bilden till höger), omgivna 
av en lera som förhindrar grundvattnet att 
komma i kontakt med kapslarna. 
Efter drygt 1 000 år är direktstrålningen i 
stort sett borta. Sedan återstår hälsorisker 
om man får i sig bränslepartiklar med födan 
eller via inandningsluft. Kärnbränslet kan 
hållas isolerat i förvaret under miljoner år. 
Efter 100 000 år kan bränslet liknas vid en 
mycket rik naturlig uranmalm. 

Vid drift av kärnkraftverk uppstår också 
lågaktivt avfall, bland annat använda verk-
tyg och skyddskläder. Detta avfall förvaras 
i speciella behållare i bergrum intill kärn-
kraftverket i Forsmark. 
Den dag kärnkraftverken rivs kommer 
radioaktivt rivningsavfall att placeras i nya 
bergrum intill dagens förvar.

Fusionskraft

Det enklaste sättet att få den höga hastighet 
som behövs är genom väldigt hög tempera-
tur, en temperatur på hundra miljoner grader 
eller mer. Fusionskraftverken skulle kunna 
bli säkrare än de vanliga fissionskraftverken 
eftersom processen är lättare att kontrol-
lera och radioaktiviteten kan hållas på en 
låg nivå.
På flera håll i världen pågår forskning kring 
fusion. Om man lyckas framställa tekniskt 
och ekonomiskt fungerande reaktorer skulle 
vi ha tillgång till enorma energimängder 
eftersom väte är ett av de vanliga grund-
ämnena.

Komplicerad process 
För att få de positivt laddade atom-
kärnorna att smälta samman krävs en 
mycket hög temperatur. Då smälter 
deuterium och tritiumkärnor samman 
till en heliumkärna, varvid en neutron 
avges tillsammans med energi. 
Vid så höga temperaturer frigörs elek-
tronerna från atomkärnorna och bräns-
let övergår i materiens fjärde fas, kallad 
plasma. Det går inte att omge plasmat 
bara med vanliga material vid dessa 
temperaturer, utan inneslutningen 
måste ske på annat sätt. 

Fusionsbränslena outtömliga 
Att utvinna fusionsenergi har forskarna 
sett som en möjlighet att lösa världens 
energiförsörjningsproblem. De ämnen 
som är användbara för fusion är väte-
isotoperna deuterium (tungt väte) och 
tritium (supertungt väte). Jordens litium-
resurser täcker världens energibehov i 
flera hundra år, medan det deuterium 
som finns i världshaven räcker i flera 
miljarder år. 

Det första kärnkraftverket som sattes i kom-
mersiell drift i Sverige finns strax norr om 
Oskarshamn.

Vill du veta mer om fusionskraft? 
Gå in på
www.fusionskraft.se 

Vill du veta mer om avfallshantering? 
Gå in på
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
www.skb.se

Plasma

Fusion NeutronDeuterium

Energi

Tritium

Helium
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En energikälla på tillväxt
Biobränslen är bränslen där någon form av 
biomassa är utgångsmaterial. Ett biobränsle 
kan ha genomgått kemisk eller biologisk 
process eller omvandling och ha passerat 
annan användning. 
I den industrialiserade världen har man i 
långa tider använt ved för uppvärmningsän-
damål. Efter oljekrisen på 1970-talet ökade 
intresset för användningen av biobränslen 
igen och sedan dess har biobränslenas an-
vändning i Sveriges varit på stark uppgång. 
De är förnybara och finns i så stora mängder 
att de kan bli en av framtidens viktigaste en-
ergikällor. Deras stora användningsområde 
är uppvärmning, men biobränslen används 
också för att producera el. Det kan också bli 
aktuellt att använda biobränslen i stor skala 
för att framställa drivmedel.
 
Biobränslena varierar 
Den stora tillgången på biobränslen utgörs 
främst av trädbränslen. Det gäller de delar 
av träden, t ex grenar och toppar, som skogs-

industrin inte kan använda till framställning 
av trävaror och papper. 
På åkermark kan man även odla energiskog 
eller olika sorters energigrödor. Energiskog 
består främst av en snabbväxande pilart kal-
lad salix, som skördas ungefär vart fjärde år. 
Energigrödor utgörs av olika arter av gräs 
och örtväxter. Halm från spannmålsodling 
är en biprodukt som också används som 
bränsle. Även torv och avfall från hushåll 
och industri räknas som biobränslen.

Rikligt med torv 
Torv räknas i Sverige som ett långsamt 
förnybart biobränsle som finns i mossar och 
kärr. Den består av ofullständigt förmult-
nade växtdelar. Naturlig torv är blöt och för 
att den ska kunna eldas måste torven torkas. 
Normalt torkas den på mossens yta av solen 
under sommaren. 
En väsentlig del av Sveriges landyta är täckt 
av ett brytvärt torvlager. Det finns torv i hela 
landet, men mest i Norrland. Den årliga 
tillväxten överstiger betydligt  den mängd 
torv som idag bryts för energiändamål. 
I Sverige används energitorv nästan enbart 
i fjärrvärmeanläggningar, men kan också 
användas för elproduktion. När torven för-
bränns ger den utsläpp av koldioxid som 
tidigare bundits i torven i flera tusen år. 
I gengäld minskar torvmossens naturliga 
utsläpp av metan, som är en aggressiv växt-
husgas. Efter de 20-25 år som torven utvinns 
bereds marken till våtmark eller planteras 
med skog. En del avutsläppen från torvför-
bränning balanseras då genom att frigjort 
kol binds i nya växter.

Biobränslen

Avfallsförbränning ger värme 
Avfall som används för energiutvinning 
består i huvudsak av biobränsle. Den största 
delen kommer från hushållen, medan en 
mindre del utgörs av industriavfall. Idag 
förbränns avfall på flera platser i landet. 
Förbränningsanläggningarna är försedda 
med rökgasutrustning för att utsläppen av 
miljöstörande ämnen inte ska komma ut i 
naturen.  
Om all energi i hushållsavfallet och det 
brännbara industriavfallet i Sverige togs till-
vara, skulle avfallsförbränningen kunna för-
dubblas. Den snabbt ökande källsorteringen 
av både hushållsavfall och industriellt avfall 
gör dock att en stor del av det brännbara 
avfallet går till återvinning.

På hela jorden finns ca 5 miljoner km2 torvmark
vilket motsvarar nästan 4 procent av jordytan.

Vill du veta mer om biobränslen?
Gå in på
www.svebio.se
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Biobränslenas kretslopp 
För att förstå biobränslenas fördelar måste man 
se utnyttjandet från ett kretsloppsperspektiv. 
Vid eldning av biobränslen sker utsläpp av 
koldioxid, men inte mer än vad som binds igen 
i den uppväxande biomassan. Ingen ökning av 
koldioxidhalten i atmosfären sker därför. Dess-
utom skulle biomassan om den inte förbränts 
ändå ha brutits ned naturligt till koldioxid, under 
kortare eller längre tid. Men då utan att vi hade 
kunnat utnyttja energin i bränslet. 
Biobränslen innehåller mycket små mängder 
svavel och bara en del av det går till atmos-
fären i form av svaveldioxid vid förbränning. 
Resten stannar i askan tillsammans med 
övriga näringsämnen. Den lilla mängd svavel 
som fanns i biobränslet tas också upp igen av 
växande gröda. 

Skogsindustrin tar och ger energi
Skogsindustrin är en stor energianvän-
dare, men utvinner också mycket energi 
ur eget biobränslespill. I massafabrikernas 
sodapannor erhålls biprodukten avlutar som 
innehåller organiska föreningar, bl a urkokta 
vedrester som kan förbrännas. Värmeener-
gin används främst till att framställa ånga 
för att bleka och torka massan och papperet, 
men också för att producera el.  
Även sågverken producerar ett betydande 
överskott av biobränsle. Ungefär hälften 
av en stock som sågas till bräder eller plank 
blir spill i form av bark, flis och sågspån. Av 
detta eldar sågverken en viss del för att torka 
virket. Resten levereras bl a till anlägg-
ningar som tillverkar förädlade biobränslen 
som träpulver, pellets och briketter. 

Förädlade biobränslen lättanvända 
Pellets och briketter består av sammanpres-
sat 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. 

Intresset för biodrivmedel ökar
Intresset för förnybara drivmedel ökar kraf-
tigt i världen. Flera mindre anläggningar 
för produktion av biodrivmedel har byggts 
i Sverige. Produktionen av etanol och biogas 
är de vanligaste typerna av biodrivmedel i 
Sverige. 
Etanol baserad på träråvara, till exempel 
avverkningsrester och energiskog, har goda 
förutsättningar att bli det domineande alter-
nativet till bensin och diesel. I flera städer 
rullar etanoldrivna bussar och bränslet 
har prövats i lastbilar med lyckat resultat. 
Kostnaderna för framställning av etanol är 
jämförelsevis höga. 

I stora delar av landet får naturen ta emot mer 
kväve än den tål. Användningen av avverknings-
rester som bränsle kan motverka att onaturligt 
höga kväveförråd byggs upp i skogen. 
Aska från förbränning av biobränslen är en resurs 
som innehåller alla växtnäringsämnen. För att ut-
taget av biobränslen ska vara hållbart är det viktigt 
att näringsämnen och mineraler i askan återförs 
till naturen så att kretsloppet sluts. 

Bild på kretsloppet

Vill du veta mer om biobränslen?
Gå in på
www.svebio.se

Biogas från avfall
Biogas består till största delen av metan 
och viss del koldioxid. Biogas kan använ-
das både som drivmedel i fordon och som 
bränsle i värmeanläggningar. 
Biogasen kan utvinnas på flera olika sätt. 
I deponier, t ex i sotippar, pågår ständigt 
en nedbrytningsprocess av det organiska 
materialet, där bl a metan bildas. 

Genom att borra brunnar i soptippen sam-
las gasen i dessa och kan tas tillvara på ett 
enkelt sätt. Biogas kan också utvinnas ur 
biologiskt nedbrytbart material, som avfall 
från lantbruket och livsmedelsindustrin, 
med hjälp av rötkammare, en biogasanlägg-
ning. Även slam från avloppsreningsverk 
brukar ledas till biogasanläggningar. 

Rötkammare

Slamrester

Reningsverk

Rötgas

Slam
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Kol har jordens största energilager
Kol är jordens största fossila energitillgång 
och svarar för en fjärdedel av världens 
energianvändning. Kolreserverna är inte 
oändliga, men förhållandevis stora. Värl-
dens kända kollager beräknas minst räcka i 
ytterligare 200 år.
Under 1900-talets första hälft dominerade 
kol som bränsle i västvärlden. Under 1950-
talet konkurrerades kolet ut av den mer 
lätthanterliga oljan. På grund av 1970-talets 
oljekriser började kolet återigen användas 
som bränsle, främst för elproduktion. 
I Sverige bryts inte kol och används inte 
i någon större utsträckning. Kolet svarar 
bara för en mycket liten del av vår energi-
tillförsel. 

Fossila bränslen
Oljan dominerar ännu
Oljan har sedan början av 1960-talet varit 
världens mest betydande energikälla. År 
1973 stod oljan för närmare hälften av 
jordens energiförsörjning. Oljekrisen i 
början av 1970-talet gav industriländerna 
en tankeställare, men fortfarande domine-
rar oljan den totala energianvändningen i 
världen. Trots att oljans andel av Sveriges 
energitillförsel mer än halverats sedan mit-
ten på 70-talet är oljan den energikälla vi 
utnyttjar mest. Sverige har inga större kända 
oljefyndigheter varför vi måste importera 
all olja. 

Ändlig resurs
Oljan har bildats ur rester av växter och djur 
som under årmiljoners gång omvandlats 
till kol, olja eller gas. Den har samlats i 
jordens inre, i valvformade s k oljefällor. 
Fällorna finns på några hundra meters till 
flera tusen meters djup. Merparten av de 
kända oljefälten finns i fällor som uppkom-
mit genom veckningar och förkastningar i 
jordskorpan. 
Eftersom det tar så lång tid för oljan att 
bildas kommer oljan att ta slut med den takt 
vi använder den i dag. Med nuvarande olje-
användning uppskattas de kända reserverna 
ta slut inom överskådlig framtid. 

Bättre teknik ger mer olja
Tekniken att utvinna olja har dock utveck-
lats mycket de senaste decennierna. Nu 
ger varje oljekälla mer än man tidigare 
kunde utvinna. Tekniken kanske fortsätter 
att utvecklas och om priset på olja ökar, så 
kommer sökandet efter nya oljekällor att 
ta ny fart. 

Vill du veta mer om kol?
Gå in på
www.kolinstitutet.se

Från växtdelar till energikälla 
Första stadiet i kolbildningen är torv. En 
torvmosse har så stort vatteninnehåll att 
luftens syre inte kan hjälpa till att bryta ned 
växtresterna. Efterhand täcks torven med 
sand, lera och nya torvlager. Torven utsätts 
då för tryck och värme, vattnet försvinner 
och växtdelarna bryts ned till mindre par-
tiklar. Efter miljoner år har de förvandlats 
till kol.
Först bildas brunkol vilket är mindre ener-
girikt än stenkol som bildas efter ytterligare 
omvandlingar. Kollagren i jordskorpan be-
står av olika breda band. Lagrens tjocklek 
varierar från några centimeter till upp till 
30 meter och kan förekomma långt ner i 
jordskorpan.

Antagligen finns det nya oljefyndigheter 
som ännu inte är kända. Dessutom är det 
känt att från oljeskifferfyndigheter beräknas 
olja kunna utvinnas i ett längre tidsper-
spektiv. Denna olja är dock med nuvarande 
priser inte lönsam att utvinna. 
Oljefyndigheter finns på många platser på 
jorden men är ojämnt fördelade. De största 
fyndigheterna finns i Mellanöstern, Ryss-
land, USA, Mexico, Venezuela, och under 
Nordsjön. Oljeproduktionen i Nordsjön 
utgör knappt en tiondel av världens totala 
oljeproduktion.
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Naturgas minskar miljöpåverkan
Naturgas har som olja och kol bildats av 
växter och djur och påträffas därför ofta 
på samma ställen som dem. Naturgasreser-
verna är lika stora som oljereserverna, mätt 
i energiinnehåll. Naturgas är ur miljösyn-
punkt bättre än olja i och med att den inte 
innehåller lika stor mängd svavel och ger 
lägre koldioxidutsläpp. Naturgasens andel 
av energitillförseln har ökat under slutet av 
1900-talet och står nu för en fjärdedel av 
världens energianvändning.

Dansk gas  till Sverige
De stora reserverna av ekonomiskt utvin-
ningsbara tillgångar finns bl a i Ryssland. 
Sverige har inga egna kända tillgångar, 
utan importerar naturgas från de danska 
fyndigheterna i Nordsjön.
Gasen transporteras i en gasledning som når 
Skåne och västkusten. Naturgas används i 
Sverige mest inom industrin, hushåll och 
för att producera el och värme. 

Stadsgasen ett minne blott
Stadsgas är en sammanfattande benämning 
på gas som produceras med kol eller bensin 
som råvara. Gaslyktor började lysa upp flera 
svenska städer redan i mitten på 1800-talet. I 
början av 1900-talet hade ett 40-tal svenska 
städer gasverk som producerade gas från 
kol. Gasen distribuerades sedan till hushål-
len i ett ledningsnät. 
Under senare delen av 1900-talet blev gas-
verken olönsamma och idag finns endast 
ett kvar i Stockholm. Där tillverkas gasen 
av lättbensin.  

Vill du veta mer om olja?
Gå in på
www.spi.se

Vill du veta mer om energigaser?
Gå in på
www.gasforeningen.se

Oljan förädlas före användning 
Innan oljan kan användas måste den raffine-
ras. Raffinering innebär att råoljan delas upp 
i olika produkter genom destillation. Råoljan 
värms upp så att den förgasas. Gasen leds in i 
ett fraktioneringstorn (kolonn). Gasen stiger 
i kolonnen och svalnar efterhand. När de 
olika beståndsdelarna har nått en temperatur 
som motsvarar deras kokpunkt kondenseras 
de åter till vätska. Det sker på olika höjder i 
kolonnen och det medför att de kan tappas 
av var för sig. 
Det är inte bara energiråvaror man utvinner 
vid destillationsprocessen. En betydande del 
av råoljan blir produkter som används vid 
framställning av plast, smörjmedel, asfalt, 
konstgödsel, läkemedel, kosmetika, salvor 
och mycket annat. 

I Sverige finns oljeraffinaderier i Lysekil, 
Göteborg och Nynäshamn. 

Krackning ökar andelen bensin
Vid destillationsprocessen utvinner man 
mindre bensin än efterfrågan på marknaden. 
Därför har man utvecklat en metod, krack-
ning, så att man kan framställa lättare produk-
ter ur tyngre, t ex bensin ur tyngre eldnings-
olja. Krackning kommer från engelskans 
crack som betyder spricka, gå sönder.
Genom påverkan av tryck, värme och 
katalysatorer sönderdelas stora kolväte-
molekyler med hög kokpunkt till flera lätta 
bensinmolekyler med låg kokpunkt. (Kata-
lysatorer är ämnen som utlöser, påskyndar 
eller fördröjer kemiska reaktioner utan att 
själva förbrukas.) 

Destillations-
kolonn

Råolja

Ugn

370-430°C
380°C

350-400°C

230-350°C

175-230°C

15-175°C

-40-0°C

Gasol

Flygbränsle

Bensin

Diesel-
och 
Villaolja

Tunga eldnings-
oljor,
smörjolja

Asfalt

Foto: Håkan Lindgren
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Olika slags energisystem
För att vi ska kunna tillgodogöra oss ener-
gin krävs inte bara att det finns tillräckligt 
mycket av den, utan den ska även vara i rätt 
form, på rätt plats och i rätt tid. I flera fall 
innebär det att energin måste transporteras 
långa sträckor. Den måste lagras, förädlas 
och omvandlas innan vi kan använda den. 
Detta kallas för ett energisystem. I ener-
gisystemen transporteras energin på olika 
sätt. El är ett sätt att transportera energi och 
varmt vatten i rörledningar är ett annat. 

Kondenskraft ger stora förluster
Ett kondenskraftverk producerar el genom 
att utnyttja värmen som bildas vid förbrän-
ning av olika bränslen. Även kärnkraftverk 
är en sorts kondenskraftverk. Den värme 
som inte kan utnyttjas kyls bort med havs- 
eller sjövatten. Detta gör att man utnyttjar 
mindre än hälften av den energi som finns 
i bränslet. 
I Sverige används oljeeldade kondenskraft-
verk endast när produktionen av el från våra 
vattenkraft-, kärnkraft- och kraftvärmeverk 
inte räcker till.  

Både el och värme från kraftvärme
Ett kraftvärmeverk liknar ett kondens-
kraftverk. Den stora skillnaden är att ett 
kraftvärmeverk förutom el också producerar 
varmvatten för att ge värme för uppvärm-
ningsändamål.
I kraftvärmeverket kan en mycket stor del  
av bränslets energiinnehåll utnyttjas jämfört 
med ett kondenskraftverk. Utbyggnadstak-
ten av kraftvärme i Sverige väntas öka på 
grund av dess goda egenskaper. 

Gasturbinen snabb i nödsituationer
En gasturbin kan drivas med naturgas, olja 
eller förgasat kol. Den består av en kom-
pressor som komprimerar (trycker ihop) för-
bränningsluften, en brännare som sprutar in 
bränsle och en turbin som tar tillvara energin 
i avgaserna. En gasturbin når full kapacitet 
inom fem minuter. Den korta starttiden 
gör gasturbinen användbar om det uppstår 
oväntade störningar i elförsörjningen, t ex 
vid driftstopp i kärnkraftverken.

Stort elutbyte i gaskombi
En gaskombianläggning byggs i regel som 
ett kraftvärmeverk för att kunna producera 
både el och fjärrvärme. Den kan drivas 
såväl med naturgas som med förgasade 
bränslen, dvs bränslen (fasta och flytande) 

Elen levereras direkt
El kan inte lagras, utan matas ut i kraftled-
ningarna för att användas i samma ögon-
blick som den produceras. I kraftverkets 
generatorer alstras ström med en relativt 
låg spänning som höjs via en transfomator 
innan strömmen matas ut på stamnätet. 
I vårt svenska elnät används växelström. 
Detta görs för att minska energiförlusterna 
vid överföringen. Stamnätet fungerar som 
elens egen motorväg och har anslutningar 
till många stora kraftverk. När strömmen når 
användaren har den passerat flera stationer 
som sänker spänningen till en nivå som går 
att använda i bostäder, industrier m m.

Energiomvandlingar till el
som överförts till gas innan de används. En 
av fördelarna med förgasning är att man 
kan rena gasen på ett mycket bra sätt vilket 
bidrar till en bättre miljö.
Gaskombianläggningen består av en gas-
turbin som driver en generator. 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 anlägg-
ningen, vilket ger ett bra elutbyte från ett 
bränsle. När ångan passerar ångturbinen kan 
den kylas i en värmeväxlare som är kopplad 
till ett fjärrvärmenät. På så sätt går det att 
utvinna en mycket stor del av energiinnehål-
let i bränslet, där andelarna el och värme är 
ungefär lika stora. 

Ångturbin

Till skorsten

Avgaspanna

Bränsle

Gas

Generator

Ånga

Förgasning, rening

Gaskombikraftverk

Generator

Vill du veta mer om nätfrågor?
Gå in på
www.svk.se
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Bränsleceller på försök
Tekniken för bränslecellen är känd sedan 
mitten på 1800-talet och fick sitt genom-
brott i samband med det amerikanska 
rymdprogrammet. En bränslecell fungerar 
ungefär som ett batteri, men den behöver 
inte laddas. Den drivs med bränsle, t ex 
vätgas, vilket gör att den alltid kan vara i 
drift. Intresset är stort eftersom tekniken har 
en hög verkningsgrad, är miljövänlig och 
ger möjligheter till kraftvärmeproduktion 
i mindre enheter. I Sverige finns ett antal 
försöksanläggningar i drift. 
Bränslecellen har en anod (positivt laddad 
elektrod) och en katod (negativt laddad) 
på varsin sida av en elektrolyt (elektriskt 
ledande lösning). Vätgas tillförs anoden och 
delar sig till vätejoner och fria elektroner, 
som ”vandrar” till katoder och bildar en 
elektrisk ström. Vid katoden tillförs syrgas. 
Där förenar sig vätet med syret. Resultatet 
av processen blir vatten, el och värme. 

El direkt från solen
Solljuset innehåller ett överflöd av energi. 
Bara under ett år innehåller solstrålningen 
mot jorden 15 000 gånger mer energi än vad 
vi på jorden normalt använder under ett år. 
Med hjälp av solceller går det att omvandla 
den solstrålningen direkt till el. 
Solceller finns exempelvis i miniräknare. 
Andra användningsområden är bland annat 
fritidsbebyggelse samt fyrar och satelliter 
som behöver egen elproduktion. Storskalig 
användning för elproduktion i vanlig me-
ning förekommer inte eftersom tekniken 
är dyr. Flera intressanta forskningsprojekt 
pågår för närvarande för att göra tekniken 
mer tillgänglig.

Vatten- och kärnkraft samverkar
Den svenska elproduktionen baseras i 
huvudsak på kärn- och vattenkraft, med 
vindkraft som ett allt viktigare komplement. 
Vattenkraften produceras i huvudsak i norr 
medan de tre kärnkraftverken är placerade 
i anslutning till de stora befolkningsområ-
dena i söder. 
Ungefär hälften av den el som produceras 
i norr skickas söderut. Vattenkraften är 
beroende av hur mycket vatten som samlas 
i dammarna, vilket varierar från år till år. 
Under ett vått år (mycket nederbörd) är 
produktionen  betydligt större än under 
ett torrt år. Vindkraften produceras mest 
längs kusterna. Kraftvärmeverk finns i 
många städer. Några få kondenskraftverk 
utnyttjas som reservkapacitet under kalla 
vinterdagar då elbehovet är extremt stort 
och vid torrår.
Det svenska elnätet är sammankopplat med 

de danska, norska, finska, tyska och polska 
elnäten. Genom att ländernas produktions-
system har olika sammansättning medför 
samarbetet större leveranssäkerhet och lägre 
kostnader för alla.

Vill du veta mer om energiomvandlingar till el? 
Gå in på
www.svenskenergi.se
www.energimyndigheten.se
www.svk.se
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Fjärrvärme 
Fjärrvärme används dels för att värma 
fastigheter, dels för att värma det vatten vi 
använder för att diska, tvätta, duscha m m. 
Hälften av all uppvärmning i Sverige sker 
med fjärrvärme. Vatten hettas upp i värme-
verk och pumpas ut till husen i rör som går 
under marken och gatorna. 
Förutom värmeverk som enbart produce-
rar varmt vatten blir det allt vanligare att 
kraftvärmeverk byggs och används för att 
förse fjärrvärmenäten med varmt vatten. I 
ett kraftvärmeverk produceras både el och 
värme samtidigt. Det är ett mycket effektivt 
sätt att ta vara på bränslets energi.

Värmepumpen ger mer än den tar
Under senare decennier har även värmekäl-
lor med låga temperaturer börjat användas. 
För att kunna tillgodogöra oss den energin, 
måste vi använda en maskin som kallas 
värmepump. 
Värmepumpen är i princip lika gammal 
som kylskåpet och fungerar som ett sådant. 
För att driva en värmepump används el. 
Elenergin driver runt en vätska eller gas 
(köldmedium) som tar upp värmeenergi i 
jorden, i vattnet eller i luften. 
Värmepumpen avger mer värmeenergi än 
vad som åtgår för att driva den. Kvoten 
mellan avgiven värmeenergi och tillförd 
elenergi kallas värmefaktor. En värmefaktor 
på 3 innebär att man får 3 kWh värme för 
en insats på 1 kWh elenergi.

Omvandlingar till värme
Naturens värmekällor 
Värmepumpen är en viktig förutsättning för att 
kunna utnyttja den form av energi som förekom-
mer som värme med låg temperatur. Sjöar och 
hav är en vanlig värmekälla för produktion av 
fjärrvärme. Här utnyttjas främst den värme som 
lagras under sommarhalvåret, men som med 
värmepumpens hjälp går bra att ta värme ur vid 
mycket låga temperaturer. 

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

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

Vill du veta mer om fjärrvärme?
Gå in på
www.svenskfjarrvarme.se
www.svepinfo.se

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

Rent och bekvämt
Avgaserna från pannan i värmeverket renas 
effektivt med hjälp av modern teknik. 
Bränslen från industri och avfall från hushåll 
liksom skogsavfall och torv kan användas i 
en fjärrvärmeanläggning. Man kan också ta 
tillvara spillvärme från t ex industrier och 
reningsverk.  
Genom att husen tillförs värme behövs 
ingen egen panna eller bränsleleveranser 
vilket är bekvämt för hushållen. Detta sys-
tem fungerar bäst inom en tätort eftersom 
kostnaden för distributionen annars blir 
för hög.
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Geotermisk energi värmer Lund
Geotermisk energi kommer inte från so-
len, utan energin hämtas istället i form av 
värme från jorden inre. Värmen bildas när 
radioaktiva ämnen i jordens inre sönder-
faller, men den kan också uppkomma av 
den friktion som bildas då jordskorpan är 
i rörelse. I det vatten som fyller urbergets 
sprickor lagras värmen och kan användas 
direkt till uppvärmning eller om tempera-
turen är tillräckligt hög, omvandlas till el. 
Jorden innehåller enorma mängder värme, 
men bara en mycket liten del läcker ut mot 
jordytan. 
Geotermisk energi förekommer i alla världs-
delar. I Norden har Island de största tillgång-
arna. Förutom uppvärmning av bostäder och 
lokaler används också det varma vattnet för 
elproduktion. I Sverige är det inte praktiskt 
möjligt. Men det finns ett antal platser där 
den geotermiska energin i kombination med 
värmepumptekniken kan utnyttjas för att 
värma bostäder. I Lund utnyttjas geotermisk 
energi sedan mitten på 1980-talet.

Solfångare 
I en solfångare cirkulerar exempelvis vatten 
som värms upp av solen. Där efter överförs 
vattnets värme direkt eller via värmeväxlare 
till element i varmvattenberedare i hus och 
lokaler. 
Ett problem med solfångare är svårigheten 
att lagra värmen till vintern då värmebeho-
vet är störst. Det kan lösas genom att lagra 
det varma vattnet i gamla gruvor och berg-
rum eller i välisolerade tankar under jord. 
Solfångartekniken används idag i mycket 
begränsad omfattning i Sverige.

Samhällets värmekällor 
I samhället finns flera värmekällor som innehåller stora 
mängder energi med relativt höga temperaturer och har 
sitt ursprung i tidigare energiomvandlingsprocesser. 
Uppvärmd luft som mekaniskt ventileras ut från bostäder, 
allmänna lokaler och industrier är en utmärkt värme-
källa, som kan utnyttjas som ett värdefullt värmetillskott 
till den friska inkommande luften. Värmeöverföringen 
kan ske antingen via värmeväxlare eller med hjälp av 
värmepump. 
I luftvärmeväxlare (se bilden till höger) värmer den utgå-
ende varma luften den inkommende kallare friskluften. 
Genom en sådan installation kan man spara 15-20 % av 
uppvärmningsenergin.

Spillvärme från industrier är en mycket bra 
värmekälla. Den överskottsvärme som erhålls 
i exempelvis rökgaser och avgaser, används 
ofta i fjärrvärmesystem. Spillvärmen har i 
regel höga temperaturnivåer och konstanta 
flöden, varför energiuttaget enkelt kan göras 
via värmeväxlare. 

Vill du veta mer om värmepumpar och 
solfångare? Gå in på  
www.solfangare.se   www.svepinfo.se
www.svenskenergi.se

Inkommande luft

Utgående luft

Avloppsvatten

Reningsverk

Värmepump

Fjärrvärmeledning Fjärrvärmeanläggning

Avloppsvatten innehåller väsent-
liga mängder energi under hela 
året. Flera fjärrvärmeanläggning-
ar utnyttjar denna värmekälla i 
sin produktion, som sker med 
hjälp av värmepumpar. 
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Energikällor i framtiden
Omställningar tar lång tid
Vi står inför en stor utmaning när det gäller 
att lösa problemet med vår framtida energi-
försörjning i ett hållbart samhälle. Många 
idéer och utvecklingstankar har presenterats 
under årens lopp. Vissa av dem prövas redan 
idag, andra kräver mer forskning och vida-
reutveckling för att kunna användas.
I Energimyndighetens långsiktsprognos 
2008 har den framtida energianvändningen i 
Sverige analyserats. Prognosen sträcker sig 
från år 2005 till år 2030 och utgår från att 
nu fastställda styrmedel även gäller under 
prognosperioden. 
Prognosen visar att energianvändningen i 
viss mån kommer att öka fram till år 2030. 
Energikällorna kommer vid denna tidpunkt 
att vara desamma som idag, dock med 
variationer i utnyttjandets storlek av varje 
enskild energikälla. Ännu går det inte att 
skönja någon ny energikällas genombrott. 
Även om ett sådant skulle komma under 
prognosperioden tar det lång tid att ställa 
om vårt energisystem. 

Mer vindkraft och biobränslen
I prognosen är Energimyndigheten försiktig 
med att förutspå stora förändringar för de 
kommande  decennierna. Kärnkraften och 
vattenkraften  har en oförändrat domine-
rande roll för elproduktionen. Vindkraften 
väntas öka från 2 till 7 TWh och bio-
bränslena från 125 till 150 TWh, bl a för 
fjärrvärme och värmebaserad elproduktion 
i kraftvärmeverk.
Även de fossila bränslena tros öka en del. 
Men prognosen garderar med ett alterna-
tivt scenario. I händelse av kraftigt höjda 

oljepriser blir det ingen nämnvärd fossil 
ökning. 

El inom transporter kan öka
Prognosen visar att områdena Transporter 
och Industrin kommer att stå för de stora 
ökningarna på användarsidan. Energian-
vändningen i bostäder och service däremot 
kommer att minska under prognosperio-
den.  
Samtidigt som elproduktionen väntas öka 
kraftigt kommer elanvändningen att öka 
måttligt. Detta betyder att vi får ett väsent-
ligt överskott på el, där ökad elexport kan 
vara ett alternativ. Ett annat tänkbart senario 
är att öka elanvändningen inom området 
Transporter. Exempelvis finns det ett stort 
utrymme för utveckling av spårbundna 
person- och godstransporter.

Fordonsdriften måste utvecklas
För närvarande drivs våra vägbundna fordon 
nästan uteslutande med förbränningsmoto-
rer, baserade på oljeprodukter som bensin 
och diesel. Under 1980- och 1990-talen 
påbörjades ett utvecklingsarbete med att få 
fram s k miljöbilar. En avgörande förbättring 
kom genom den katalytiska avgasreningen 
för bensindrivna bilar som minskade utsläp-
pen av kväveoxider väsentligt. Problemen 
med de höga koldioxidutsläppen kvarstår 
dock. Transportsektorn står idag för cirka en 
tredjedel av dessa utsläpp i Sverige.
Stora insatser har gjorts under senare år för 
att förbättra motorer, konstruktioner och 
drivmedel. Fortfarande återstår en hel del 
utvecklingsarbete innan transportsektorn 
kan anses leva i harmoni med naturen.

Bensinmackar blir laddningsställen
Intresset för eldrift av personbilar har ökat 
märkbart hos bilfabrikanterna under senare 
år. En elmotor är ungefär tre gånger så effek-
tiv som bensinmotorn. Det innebär att om 
all nutida bensindrift i Sverige på sikt byts 
ut mot eldrift, täcks detta elbehov väl av det 
elöverskott som väntas år 2030. I förläng-
ningen innebär det stora miljövinster.
I ett sådant senario kommer bensinmack-
arna i framtiden att 
helt sakna bensin. 

Istället tillhandahåller man laddade batte-
ripaket som kan bytas ut på några minuter 
mot urladdade paket. Ett annat alternativ 
som prövas idag är att bilen passerar en 
laddningsramp under en viss tid  för att få 
ny energi. När bilen står stilla på natten kan 
bilägaren själv ladda sitt batteripaket från 
ett eluttag, s k ”plug-in-enheter”. Tekniken 
finns redan idag, men fortfarande handlar 
det om ekonomi och om en utveckling av 
batterikapaciteten.
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Effektiv energianvändning
Den absolut miljövänligaste energin är den 
som kan sparas genom effektivare energi-
användning. Sedan mitten av 1970-talet 
har hushållning med energi utvecklats till 
en stor politisk och privatekonomisk fråga 
i Sverige. Den ökade medvetenheten om 
miljöproblemen, energiresursernas till-
gänglighet och ekonomin har gjort oss mer 
försiktiga vid val av energikällor.
Fortsatta effektiviseringar och specifika 
besparingar kan användas på olika sätt, t ex 
för att öka välståndet eller för att minska det 
totala energibehovet. 

Återvinning viktig för industrin
Mest energikrävande är papperstillverkning 
som använder stora mängder el och bränsle. 
En stor del av elbehovet täcks genom pro-
duktion i egna kraftverk, där spillvärmen 
tas tillvara i processen. 
Framställning av järn och stål kräver 
också mycket energi. Om man t ex använder 
järnskrot som råvara vid stålproduktionen 
minskar den totala energiåtgången kraftigt. 
Värme kan ofta återvinnas ur avgaser från 
processerna och användas för uppvärmning 
av lokaler.
Den kemiska industrin är energikrävande, 
då de kemiska processerna ofta sker vid hög 
temperatur och högt tryck. Energiinnehållet 
i plaster kan till en del återvinnas genom 
förbränning eller återanvändning.
Aluminiumtillverkning är elkrävande, efter-
som aluminium framställs genom elektro-
lys. Återvinning av t ex aluminiumburkar, 
minskar därför energiåtgången betydligt.

Levnadsvanor styr energibehovet
Det finns ett tydligt samband mellan vår 
energianvändning och levnadsvanor. Bättre 
och större bostäder betyder ofta att det går 
åt mer energi, samtidigt som ny teknik och 
energihushållning hjälper oss att använda 
energin effektivare. Man kan genom enkla 
åtgärder själv sänka energikostnaderna i 
hemmet och därmed bidra till en bättre 
miljö.
Den största energiåtgången ligger i upp-
värmningen av bostaden. En byggnads 
värmeisolering är därför mycket betydelse-
full från energihushållningssynpunkt. Stora 
energimängder kan försvinna genom dåligt 
isolerade väggar och bjälklag. Med framti-
dens väntade högre energikostnader är det 
en lönsam investering att förse byggnader 
med en väl fungerande isolering.

Tekniska genombrott möjliga
Genom tiderna har det visat sig att progno-
ser rörande vår energiförsöjning är osäkra, 
vilket även Energimyndighetens prognos 
från år 2008 får anses vara. Skärpt klimat-
politik, tekniska genombrott och oljans 
framtida betydelse är tre av flera osäkra 
faktorer som kan förändra förutsättningarna 
på ganska kort tid.
Solkraft, vågkraft och fusionskraft är tre 
energikällor på forskningsstadiet med goda 
förhoppningar om tekniska genombrott på 
sikt. Detsamma gäller energiomvandlingar 
med hjälp av solceller och bränsleceller.
Elproduktion direkt från solstrålningen har 
teoretisk potential att ersätta all annan ener-
gi, men det är lång väg till konkurrenskraftig 
produktion. Vågkraften är tekniskt intres-
sant och kan få viss betydelse i framtiden. 
Vätgas som drivmedel är en sekundär en-
ergikälla som kan produceras från solkraft, 
gas eller någon annan primär energikälla. 

I Energimyndighetens prognos finns ingen 
av dessa energikällor med år 2030. Men 
tekniska genombrott och högre energipriser 
kan ändra förutsättningarna. 

Vätgas ett möjligt alternativ
Mycket tyder på att vätgas kommer att vara 
framtidens energibärare. Vätgasen har ett 
stort energiinnehåll och är miljövänlig vid 
användningen. 
Ett vanligt sätt att framställa vätgas på är 
att sönderdela vatten i sina beståndsdelar på 
elektrolytisk väg. Vätgas är inte en energi-
källa i sig själv, utan måste framställas med 
en större mängd energi än vad som sedan 
kan utvinnas ur den fria gasen. Vätgas-
system med solen som energikälla ser flera 
forskare som en intressant möjlighet att bl 
a lösa utvecklingsländernas framtida ener-
giförsörjningsproblem. Tekniken är dock än 
så länge för komplicerad och kostnaderna 
alltför höga.

Vätgassystem som drivs av solcell-
spaneler eller vindkraft sönderde-
lar 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. 

Solceller

Lager

Elektrolys

VärmeEl

Bränsle

Bränsleceller

Vill du veta mer om energikällor i framtiden? 
Gå in på  
www.energimyndigheten.se
www.svenskenergi.se
www.scb.se
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Svensk Energi 101 53 Stockholm, 
Besöksadress Olof Palmes Gata 31  111 22 Stockholm
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Energikällor 
är en del i ett informationsmaterial som producerats av 
Svensk Energi och organisationens medlemsföretag. 

I informationsmaterialet finns även en film.

Texthäftet 
avser att ge grundläggande fakta om dagens och i någon mån också om 

morgondagens energikällor samt deras omvandlingar till användbar energi. 
För den läsare som vill bredda och fördjupa sina kunskaper inom området 

anvisas webbadresser vid varje avsnitt. 

Filmen 
utgår från fakta i texthäftet och kompletterar detta med 

verklighetsbilder för att ge läsaren en vidare referensram.


