
NOG:s 10-års jubileum 18 maj 2011 på Näringslivets hus

Energiförsörjningen i Sverige och världen –

förändringar, trender och framtid

NOG har noggrant följt trenderna i vår omvärld vad gäller energiförsörjning och marknader. 

Nätverket har även belyst konkurrensen om resurserna och sambandet mellan 

säkerhetspolitik och energiförsörjning samt beskrivit energipolitiken i viktiga länder och 

regioner. Inte minst har NOG uppmärksammat utmaningar vad gäller teknik, ekonomi och 

försörjningssäkerhet som följer av omställningen till ett miljömässigt mer hållbart 

energisystem. 

Med hjälp av ett antal talare gavs under NOG:s jubileumsseminarium en bild av de fossila 

bränslenas framtida utmaningar och hur försörjningen av energigas ska tryggas globalt och i 

Sverige. Seminariet varvade med spännande talare från olje- och gasbranschen med 

intervjuer med grundarna till Nätverket NOG.
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Medverkande talare under 
jubileumsseminariet var:

Nio talare medverkade under NOG:s jubileumsseminarium:

 Michael G:son Löw - Koncernchef och VD, Preem AB

 Hans Kreisel - VD E.On Gas AB

 Tomas Kåberger - Energimyndighetens Generaldirektör. Moderator 

 Staffan Riben - Riben Consulting, ordförande NOGs programråd

 Mikael Toll - Energimyndigheten, representant NOGs programråd

 Andres Muld - Energimyndigheten, en av NOGs initiativtagare

 Hans Åkesson - Energigas Sverige, representant NOGs programråd

 Gunnar Agfors - Senior advisor, en av NOGs initiativtagare

 Urban Bergström - Energimyndigheten, representant NOGs programråd
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Staffan Riben och Mikael Toll 

Ett decennium med NOG – trender och 

framtidsutsikter
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 NOG:s syfte är att bidra med insikt om 

utvecklingslinjerna när det gäller efterfrågan och 

tillgång på energi i världen, särskilt olja och gas 

och hur dessa trender kan komma att påverka 

Sveriges energiförsörjning.

 Under 10 år har NOG följt utvecklingen när det 

gäller energimarknaderna och många seminarier 

har handlat om viktiga regioner och de 

geopolitiska förhållanden som är 

sammanflätanden med energiförsörjningen. 

Tillgång och efterfrågan av energi ur ekonomiska, 

teknologiska och miljömässiga synvinklar är 

andra aspekter som har diskuterats. 



 Omkring ¾ av världens rapporterade oljereserver  finns i OPEC-

länderna, och huvuddelen i Mellanöstern, medan de stora 

energimarknaderna finns i Nordamerika, Europa och Asien. 

 Den regionala obalansen mellan tillgång och efterfrågan på olja är 

stor. Världens på sikt ökande beroende av OPEC-länderna för 

försörjningen av olja är en trend som står sig. Därmed blir också 

de pågående politiska förändringarna i regionen runt Persiska 

viken en utveckling som kan få stor betydelse för världens 

energiförsörjning.   

 Vid NOG:s början var tecknen tydliga att oljeproduktionen i 

Nordsjön, som givit Sverige en säker och bekväm försörjning, 

skulle vända nedåt. Den utvecklingen har fortsatt, och vårt 

beroende av Ryssland och på längre sikt Mellanöstern har ökat. 
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Källa: BP Statistical review 2010
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Energiförsörjningen står inför ett antal stora utmaningar. Vi kommer under lång tid vara beroende av de fossila bränslena, 

på gott och ont. Några av de viktigaste trendskiften som NOG har satt sökarljuset på under 10 år, och som kommer att 

påverka tillgång och efterfrågan på energi under kommande år, i världen och Sverige, belystes under seminariet: 

 Tidpunkten då oljeproduktionen inte kan öka mer kommer närmare

 Under NOG:s första år skiljde sig uppfattningen om hur den framtida tillgången och efterfrågan på olja skulle utvecklas. Olje-

produktionen, inkl. NGL och kondensat, har fortsatt växa. Både oljebolagen och institutioner erkänner att produktionen varken bör eller 

kan öka så mycket att den kan möta en efterfrågan som växer i samma takt som under de senaste två decennierna. Den förändrade

synen är till sin natur prisdrivande.

 Kina – en drake som har vaknat

 Kinas modernisering har satt stor press på den globala efterfrågan av många råvaror, däribland olja. Kinas efterfråga på energi är en 

av de mäktiga krafter som kommer att driva de globala marknaderna för olja, gas och kol. Kinas utveckling visar att nationen ser

möjligheten att finna lösningar, snarare än att leta problem. För tio år sedan åkte vi till Kina för att lära ut, nu kan vi åka dit för att se det 

senaste och bästa, inom alla områden. 

 Svårare, dyrare, djupare – exploatering av okonventionella resurser får växande betydelse

 Medvetandet har ökat om att de konventionella oljeresurserna inte kommer att kunna möta den växande efterfrågan från den del av 

världen som behöver använda mer energi för ekonomisk tillväxt. Genom stora industriella projekt inom områden som Gas-to-liquids, 

Coal-to-liquids och skiffergas söker nu de internationella oljebolagen efter nya resurser.
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 Skiffergas gör USA självförsörjande och LNG blir en global marknad

 Utvecklingen av skiffergas har gått fort och USA är nu på väg att bli självförsörjande på gas och har reserver som man tror 

kan räcka i 100 år. I Europa finns också stor potential för betydlig produktion av skiffergas men motståndet mot de 

miljömässiga effekterna av dagens produktionsmetoder växer.  Detta har lett till kraftig påverkan av marknaden för LNG, 

vilken vuxit kraftigt under NOG:s 10 år. Under perioden har produktionen ökat från drygt 100 milj ton/år till ca 250 milj ton/år. 

När USA blir självförsörjande måste en större andel av den ökade produktionen finna hem i Europa och Asien vilket kommer 

att bidra till att skapa en mer sammanknuten, global marknad och påverka prisbildningen.  

 Rysslands uppgång som oljeproducent och gasexportör

 Europas växande behov av gas och den minskande inhemska produktionen har stärkt Rysslands ställning som gasexportör. 

Ett ökat beroende för Europa av Ryssland som leverantör är en konsekvens av detta men beroendet är ömsesidigt då den 

europeiska gasmarknaden är av stor betydelse för Ryssland, vilket samarbetsprojektet Nord Stream är ett uttryck för. 

 Försörjningstrygghet har på nytt blivit en huvudfråga för regeringar

 Krig och politisk oro i betydande oljeproducerande länder har bidragit till att skarpare fokus sätts på försörjningstrygghet hos

politiska beslutfattare. För tio år sedan var det svårt att få politiker att delta i energiseminarier medan det nu ordnas 

riksdagsseminarier om energi, olja och gas. Inom EU har energi blivit en tydlig politisk prioritet och utvecklingen styrs allt mer 

genom direktiv, förordningar och förslag på EU-nivå. 

 Klimatfrågan sätter agendan för energipolitiken

 Liksom försörjningstrygghet har också miljöaspekter kopplade till energiförsörjningen fått en kraftigt ökad betydelse. 

Klimatfrågan, och vikten av att minska de omfattande utsläppen av växthusgaser, har blivit den helt dominerande miljöfrågan. 

 Energieffektivitet i fokus

 I klimatfrågans spår har förbättring av energieffektiviteten på nytt blivit en hög prioriterad fråga. Internationellt gäller det bl.a. 

avveckling av subventioner på fossil energi, mer effektiv elgenerering och teknisk utveckling av bilar och motorer. Med allt 

högre energipriser är energieffektivitet i hög grad en fråga om lönsamhet. 
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 För närvarande föreligger ett överskott av bensin medan det 

finns ett underskott av diesel. Detta medför att bensinmotorerna 

måste utvecklas på samma sätt som diselmotorerna gjort.  

 Handeln med diesel till Europa sker idag från Ryssland, 

Mellanöstern och USA. Dock väntas volymerna från USA att 

minska och eventuellt öka från Mellanöstern. Exporten av 

diesel från Mellanöstern till Asien väntas öka framöver. 

 Handeln med bensin sker idag från Europa, Asien samt Indiska 

Oceanen till Nordamerika. Från Europa väntas exporten av 

bensin öka. 

 Svenska raffinaderier ser viss problematik med utsläppsrätter, 

då de konkurrerar med Ryssland, vilka inte innefattas av 

handeln med utsläppsrätter och deras gemensamma kund är 

USA.
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Från svart till grönt. Finns det någon 

framtid för oljan?
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Hur kan vi möta den växande efterfrågan på ett miljövänligt och socialt ansvarsfullt sätt? 

 Biodrivmedel styrs av 3 faktorer

 Klimatförändringen

 Tryggad energiförsörjning

 Jordbruket

 Energieffektivisering av fordon => energiförbrukningen per km minskar

 Ett antal krav och visioner har införts för att öka andelen förnybara bränslen

 Bränsledirektivet – bindande krav på drivmedelsproducenten att minska 6 % GHG till 2020

 20 % förnybar energi 2020, varav 10 % förnybart i drivmedel

 Hållbarhetskriterier – tillämpas from 1/1-2011

 Fossiloberoende eller fossilfri fordonsflotta. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är 

oberoende av fossila bränslen. – Viktigt att regeringen definierar tydligt vad som menas med fossilt 

oberoende!

 Preem satsar själva på flera parallella lösningar, bland annat:

 Vindkraft

 Talldiesel – samarbete med Sveaskog, Södra och Kiram AB
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Världen konsumerar allt mer energi

 I takt med att världen konsumerar allt mer energi får naturgasen en större roll i energimixen och större resurser 

tas fram på okonventionellt sätt. 

 Brickländerna söker efter nya resurser av gas och olja och kommer förmodligen hitta mer

Gasen får viktigare roll i energimixen i Europa

 Eftersom världen konsumerar allt mer energi får naturgasen desto större roll och konsumtionen av gas i 

Europa har ökat. Ny elektricitetsproduktion i Europa baseras på gas. 

 Handelsbörser har skapats vilket gör att priserna har indexerats och man handlar nu mer gas över gränserna. 

 Fler LNG terminaler planeras runt om i Europeiska hamnar. 

 Skiffergasen blir allt mer aktuell

Gasens roll i Sverige

 Ej så stor flexibilitet i industrin, de som har tillgång till naturgasnätet har redan åtgärdat

 Konkurrenskraftig gas behövs för att få förtroende från kunder på lång sikt. 

 Biogasen står idag för 1,5 TWh men potentialen är desto högre. 15 TWh rötad gas och 59 TWh biogas genom 

förgasning.
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För att få till en utveckling på gasmarknaden behövs samverkan från flera aktörer:

• Politiker

• Styrmedel – nuvarande går ut 2013, därefter osäkert

• Måste vara tydligt om politikerna vill att det ska ske långsiktiga satsningar på biogas

• Gasindustrin

• Tankställen

• Fordonsindustrin

• Kunder

• Samhället
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