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Förord 
 
Under NOG-seminariet på ÅF den 16 april gavs en inblick i den svenska industrins 
och politikers syn på Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år. Industrin inledde 
med föredrag från Scania, SSAB, Stora Enso och Volvo. De presenterade vilket 
behov deras specifika industri har av fossilbränsle, vilka möjliga alternativ de såg och 
hur troliga alternativen är i framtiden. En panel med riksdagspolitiker och borgarråd 
representerade av kristdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet, socialdemokraterna 
och vänstern fick därefter ge sin syn på hur de vill att Sverige ska utvecklas och vilket 
behov av fossila bränslen som finns i framtiden. Seminariet avslutades med 
diskussion och frågor.  
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Inledning 
 
Representanter från den tunga industrin gav sin syn på dagens och morgondagens 
fossilbränslebehov i deras respektive branscher eller verksamheter. Huvuddragen av 
deras anförande redovisas nedan. 
 
Hasse Johansson, VD FoU Scania 
Hasse Johansson började sitt anförande med att ge en bild av de tunga 
transporternas utmaningar inför framtiden; vägtransporterna kommer att öka 30-40 % 
till 2010, vägolyckor ska minska och utsläppen ska minska samtidigt som att 
åkerierna inte vill betala mer. I det nya utvidgade EU föreolyckas 50 000 personer 
per år. Detta ska enligt EU-mål halveras inom 10 år. Scania vill ge sina kunder lägsta 
möjliga driftkostnader, vilka är de lika stora delarna bränsle, förarens omkostnader 
samt underhåll. 
– Bränsleförbrukningen är viktig.  Åkerierna kör i ofta tre skift, 40 000 mil per år och 
varje lastbil drar 4 till 5 liter per mil. Kostar 1 liter diesel 1 Euro blir bränslekostnaden 
160 000 – 200 000 Euro per år för varje lastbil, sa Hasse Johansson. 
 
Det finns tre principiella motortyper för ett fordon: 

- Inre förbränning 
o Diesel motor 
o Bensin motor 
o Gas turbiner 

- Yttre förbränning 
o Stirlingmotor 
o Ångmotor 

- Ingen förbränning 
o Elektrisk motor 

Det finns också kombinationer av dessa tre som allmänt kallas hybrider.  
– Dieselmotorn är framtiden. Elmotorn tror jag inte är möjlig förrän det blir ett tekniskt 
genombrott inom supraledningstekniken, kommenterade Hasse Johansson. 
 
Det finns tre principiella drivmedel för fordon: 

- Flytande bränsle 
o Diesel 
o Bensin 
o Alkohol 

- Komprimerad gas 
o Väte 
o CNG 
o LPG 

- Elektrisk energi 

I n d u s t r i p a n e l  
 

H a s s e  J o h a n s s o n  V D  F o U  S c a n i a  
G ö r a n  A n d e r s s o n  m i l j ö c h e f  S S A B  
M i k a e l  H a n n u s  e n e r g i d i r e k t ö r  S t o r a  E n s o  
A n d e r s  R ö j  t e k n i s k  u t v e c k l i n g  b r ä n s l e n  V o l v o  
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o Batteri 
 

– Gasformigt bränsle ska användas i stationära anläggningar och ej i fordon. 
Flytande bränsle är det mest effektiva p.g.a. sin höga energitäthet och kan 
framställas av biomassa och naturgas, kommenterade Hasse Johansson.   
 
Hasse Johansson fortsatte sitt föredrag med att visa var forskningen står idag och 
vilka projekt Scania driver. Stora resurser har satsats på elhybrider och idag är det 
nog Toyota Prius som kommit längst. Bränslecellsbussarna har stora problem med 
lagring av energi. En buss behöver cirka 4 - 5000 kWh vilket är svårt att lagra. 
Vätgas i trycktankar är ett alternativ men det behövs tryck upp till 1000 bar vilket är 
teknisk besvärligt och dessutom kan vara en trafikfara. Biogas kan i framtiden vara 
ett alternativ men idag är det tillgången som är det största problemet. Det finns alltså 
alternativ till fossilt drivmedel men det kommer inom överskådlig tid inte att förändra 
så mycket så länge utvecklingen sker på enbart kommersiella grunder. 
 
EU ställer relativt hårda krav på att lastbilsindustrin ska utveckla motorer med 
minskade utsläpp och lastbilarnas utsläpp minskar för varje år. Sedan år 2001 finns 
Euro 3 med krav på högst 0,10 g partiklar per kWh och 5 g NOx per kWh. År 2008 
ska Euro 5 införas med kraven 0,02 g partiklar per kWh och 2 g NOx per kWh. 
 
Hasse Johansson avslutade sitt föredrag med att säga: 
- Lastbilsindustrin är idag och i den närmaste framtiden helt beroende av fossila 
bränslen.   
 
Göran Andersson, miljöchef SSAB 
Göran Andersson inledde sitt anförande med att beskriva hur stålindustrin fungerar i 
stora drag och vilka förutsättningar SSAB Tunnplåt har tillgodo. SSAB Tunnplåt 
levererar 75 % av sin produkt, som till stor del  
är högvärdigt stål, till norra och mellersta Europa. Då transportkostnaden är en stor 
post i stålpriset är avståndet till kunden viktigt. Konkurrens med stålverk i Europa är 
därför hård. Göran Andersson förklarade att SSAB Tunnplåt har små marginaler, att 
"de inte har råd med felsatsningar" och efterlyste därmed långsiktighet i bl.a. 
regelverk och energitillförsel för att underlätta företagens strategier. 
 
Den svenska stålindustrin har minskat sin oljeanvändning från 530 000 m3 1980 till 
150 000 m3 2002 respektive ökat gasolanvändningen från 47 000 ton till 180 000 ton 
på samma period. SSAB Tunnplåt stod för 38 % av användningen av olja och gasol i 
Sverige år 2002. Alternativet för SSAB Tunnplåt till olja och gasolanvändning är 
naturgas enligt Göran Andersson. 
- Jag ser inga nya försörjningsalternativ för SSAB Tunnplåt inom 10 och 20 år 
förutom naturgas, sa Göran Andersson och pekade även på naturgasens 
miljöfördelar där naturgas sänker SSAB:s CO2 utsläpp och bränsleförbrukning 
 
Den svenska stålindustrin konkurrerar på en internationell marknad med 
internationella priser. Däremot är miljö- och energibeskattningen nationell vilket ger 
olika förutsättningar för olika industrier. Göran Andersson pekade på hur energi- och 
miljöbeskattningen har ökat de senaste 10 åren. I Sverige har koldioxidskatten ökat 
på tjockolja med 65 % och på gasol 130 % sedan 1994. Beskattningen kostade 
SSAB 28 respektive 73 miljoner kr för åren 1994 och 2004 vilket är en ökning med 
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160 %. Här har SSAB en klar nackdel ekonomiskt konkurrerande stålverk inte betalar 
någon skatt på olja och gasol. 
 
- SSAB Tunnplåt är hänvisade till att  använda  olja och gasol och har inget alternativ 
tills naturgas kommer till Borlänge avslutade Göran Andersson. 
 
Mikael Hannus, energidirektör Stora Enso 
Mikael Hannus började sitt anförande med att säga att för Stora Ensos 
energiförsörjning, som är en stor strategisk fråga, är det svårt att sia om 10 eller 20 
år. Mikael Hannus antog därför ett scenario om 15 år, d.v.s. år 2020.  
 
Mikael Hannus anförande fortsatte med svensk fossilbränsleanvändning genom 
tiderna inom skogsindustrin. Sedan 1973 har oljeförbrukningen i massa- och 
pappersindustrin minskat med 78 %. Detta beroende på kraftigt höjda priser vid 
oljekriser, fokus på effektivare utnyttjande av interna bränslen, strukturförändringar 
med fokus på större enheter, nya pannor med högre effektivitet samt relativt 
förmånliga elpriser fram till 90-talet. Detta gav att produktionen av papper ökade 
kraftigt och att elförbrukningen under samma period ökade med 75 % vilket var 
nästan den omvända utvecklingen gentemot olja.  
- Andelen mottrycksproduktion har legat relativt konstant under samma sedan 70-
talet, men kan komma att öka med 10 till 20 % enheter inom den närmaste framtiden 
därför att konkurrensen på elproduktion i Norden är liten, sa Mikael Hannus.  
 
- Vilka drivkrafter finns då kring fossila bränslen?, frågade Mikael Hannus retoriskt. 
Effektivitetsvinster är en drivkraft.  
Pappers- och massaindustrin har en hög energiintensitet , vill vara mer 
självförsörjande på el, maximalt utnyttja sitt värmeunderlag 8000 h/år samt moderera 
en stigande efterfrågan på skogsråvara.  
 
Politiska drivkrafter kring fossila bränslen är bränslebeskattning, klimatfrågan och 
avsaknaden på gasinfrastruktur i Mellansverige. Även Sveriges importberoende vilket 
kan ge prisvolatilitet är en politisk drivkraft, fortsatte Mikael Hannus. 
 
För att blicka in i framtiden antog Mikael Hannus två möjliga scenarier för den 
svenska skogsindustrins produktion och energianvändning år 2020.  
 
Scenario 1 kallade han "Business as usual" vilket betydde: 

-          Ökad produktion med 0,5 % per år vilket är 8 % mer än idag. 
-          Oförändrad andel av biobränslen 
-          Egen elgenerering på ca 7 TWh varav 95 % är baserad på 

biobränsle. 
-          Outbyggd gasinfrastruktur 
-          Elpriset ökar 2 % varje år. 

Detta ger en olje- och gasanvändning på ca 5500 GWh respektive 1500 GW  i den 
svenska skogsindustrin. Detta scenario förutsätter fortsatt konkurrenskraftiga 
vedpriser. 
 
Scenario 2 kallade han "Hög egen elproduktion" vilket betydde: 

-          Ökad produktion med 25 % mer än idag. 
-          Egen elgenerering på ca 13 TWh varav 7 TWh är gasbaserad. 
-          Utbyggt gasnät till hela Mellansverige. 
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Detta ger en oljeanvändning på mindre än 6500 GWh och en gasanvändning på mer 
än 14000 GWh. Om naturgas kommer till Sundsvall kommer gasanvändningen bli 
ännu högre. Detta scenario förutsätter att en operatör av naturgas har ett långsiktigt 
fokus, fungerande konkurrens på naturgasmarknaden, att det är politiskt möjligt att 
bygga fossilbaserad kraftgenerering samt att det är fortsatt konkurrenskraftiga 
vedpriser. 
 
De slutsatser Mikael Hannus till slut ville ge åhörarna var att svensk skogsindustri 
behöver en utbyggnad av naturgasnätet för att säkra fortsatt tillväxt där 
konkurrenskraftiga el- och vedpriser är nyckelfrågor. Vidare tror Mikael Hannus att 
det sannolikt behövs en utbyggnad av gaskraft för att erhålla konkurrenskraftiga 
elpriser. Om inte detta sker kommer skogsindustrin att se sig tvungna att bygga egen 
och billigare elproduktion. Biobränslen är fortsatt viktiga men har en naturlig 
begränsning i regional tillgång och efterfrågan.  
- Svensk energipolitik måste erkänna att ökad elförbrukning skapar välfärd, att det är 
nödvändigt med storskalig elproduktion och att alla lösningar och energislag behövs 
för framtiden, avslutade Mikael Hannus. 
 
 
 
Anders Röj, teknisk utveckling bränslen Volvo 
Anders Röj inledde sitt föredrag med berätta att bränsleförsörjningen till fordon börjar 
bli en allt mer brännande fråga, att industrin är plågsamt medvetna om beroendet av 
olja, att 98 % av alla fordonsbränslen kommer från råolja, att Nordsjöns 
oljeproduktion har nått sitt maximum och att 70 % av råolja kommer från 
Mellanöstern. Med denna inledning ville Anders Röj visa att frågan om fordonens 
drivmedel är komplicerad. 
 
Världens produktion av olja har förmodligen nått sitt maximum medan världens 
användning av olja fortsätter att öka. Denna ökning kommer att fördubblas till 2050 
enligt bedömningar från IEA. Det har hittills varit köparens marknad av olja med god 
tillgång och relativt låga priser. Detta kommer att förändras när tillgången på olja 
minskar. Då kommer det istället att bli säljarens marknad där priserna stiger och 
tillgången försämras. Nordsjön hade år 2001 en oljeproduktion på drygt 6 miljoner fat 
per dag men kommer enligt bedömningar att minska betydligt den närmaste 10-
årsperioden. I ett scenario minskar produktionen med cirka 50 % på 10 år. IEA:s 
bedömningar är att världens andel av oljeproduktion från OPEC-länderna kommer att 
öka från 67 % för perioden 1997 - 2010 till 94 % för perioden 2010 - 2020. Detta gör 
att övriga världen kommer att bli mer beroende av OPEC – länderna i framtiden.  
 
De oljebolag som har den största produktionen respektive de största tillgångarna är 
styrda av sina nationella regeringar. Först på 6:e plats respektive 14:e plats kommer 
det privata bolaget Shell. Detta innebär att mycket av tillgången till oljan kan styras 
av nationellt politiska intressen och inte av företagsekonomiska intressen.   
 
Många prognoser om framtidens energibehov i världen visar branta kurvor som 
pekar uppåt med en fördubbling av energibehovet om 25 år. 
 
– Hur ska den förväntande ökningen av olja tillgodoses med minskad produktion och 
dessutom klimatförändringar som världen tror beror på utsläpp av växthusgaser? 
frågade Anders Röj retoriskt.  
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– Förare av fordon är i en tid av förändring. Klimatförändringar, sämre och osäkrare 
tillgång till bränsle, ökat energibehov, utsläpp, urbanisering, trafikproblem och buller 
är frågor som måste lösas, summerade Anders Röj sin analys av problematiken.  
 
Vad gör då Volvo för att tackla dessa problem? Vilka bränslen tror Volvo kan 
användas i framtiden? De bränslen som Volvo studerar är metan, metanol, DME, 
syntetiska kolväten, RME, SME, etanol och väte. Av dessa är det DME från svartlut 
som har högst livscykeleffektivitet. DME från svartlut har även ett av de lägsta 
utsläppen av växthusgaser. Lägst utsläpp har biogas från sopor. 
 
Volvos bränslestrategi för framtiden bedöms enligt följande alternativ:  

- Tillgänglighet och uthållighet 
- Emissioner 
- Energieffektivitet 
- Ekonomi 
- Energitäthet 
- Infrastruktur 
- Säkerhet och hälsoaspekter 

 
Volvos tror att syntes gas kan vara ett bränsle i framtiden. Genom kol, naturgas eller 
biomassa bildas koloxid och vätgas som ger syntetiska kolväten, metanol, DME eller 
väte. Denna syntetiserade gas kan sedan användas till kraftproduktion, 
fordonsbränsle eller uppvärmning av hushåll. Volvo kommer att satsa på bränslen 
med högsta effektivitet och med minsta utsläpp av växthusgaser. Volvo kommer inte 
att satsa på bränslen från jordbruksprodukter på grund av det låga energiinnehållet 
per volym och låga livscykeleffektivtet. 
 
 – Volvo måste identifiera de verkligt långsiktiga alternativen och det måste ske en 
harmonisering över stora geografiska områden. Vidare måste det till en 
standardisering av bränslen, undvika generella subventioner och vi måste lära oss att 
skilja på miljöpolitik, energipolitik, jordbrukspolitik och sysselsättningspolitik, 
avslutade Anders Röj.  
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Inledning 
Var står de politiska partierna? Hur kan näringslivets behov tillgodoses inom ramen 
för en hållbar utveckling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv? Detta 
var frågeställningen för de politiska partierna. Varje representant fick inleda med 
några minuters anförande för att sedan besvara frågor och debattera med åhörare 
och övrig panel. Huvuddragen av de politiska partiernas ståndpunkter redovisas 
nedan. 
 
Sven-Gunnar Persson (kd) miljö- och jordbruksutskottet 
Sven-Gunnar Persson inledde sitt anförande med att poängtera hur svårt problem 
det är att ersätta fossilbränslena. Mycket av vårat välstånd har byggts upp med hjälp 
av billig energi. Industrin behöver långsiktighet och ramar att jobba efter. Vi bör satsa 
på forskning och utveckling. Tillväxt kommer med ökad användning av energi.  
– Vilka politiska styrmedel behövs? frågade Sven-Gunnar Persson retoriskt. Större 
producentansvar, energieffektiviseringar och att ta tillvara den tekniska utvecklingen 
föreslog han. Vi behöver styrmedel till viss del, men det är också viktigt att skapa 
konsumentmedvetenhet. 
– Jag tycker vi ska vara långsiktiga och pragmatiska i vår energipolitik och vi kan inte 
fasa ut kärnkraften för industrins konkurrenskrafts fram till dess att vi hittar bra 
lösningar på 20, 30 eller 40 års sikt, avslutade Sven-Gunnar Persson. 
 
Jan Björklund (fp) borgarråd 
Jan Björklund började med att måla upp den målkonflikt som finns som följd av beslut 
i riksdagen; kärnkraften ska avvecklas, vi ska minska våra koldioxidutsläpp och vi 
ska samtidigt öka vår tillväxt. Enligt Jan Björklund behöver Sverige behålla 
kärnkraften och bygga ut till 5 reaktorer i Ringhals.  
– Att stänga ned kärnkraften i Sverige genom att betala 8 miljarder kr till tyska privata 
intressen genom bolaget E.ON är vansinne. Vi måste avveckla med förnuft. 
Kärnkraftsforskningen har flyttat utomlands på grund av bland annat 
tankeförbudslagen som måste slopas sa Jan Björklund. 
– Att ersätta kärnkraften med gaskraftverk skulle öka Sveriges utsläpp av koldioxid 
med 60 %, avslutade Jan Björklund. 
 
Åsa Torstensson (c) näringsutskottet 
– För lite har gjorts för att lösa energi och miljöproblemen, inte bara inom politiken 
utan även näringslivet, inledde Åsa Torstensson. För 20 år sedan fanns inget klimat-, 
globalt eller EU-perspektiv som numera finns. Med globalisering och EU-anpassning 
kommer konkurrenssituationen att se mer jämlik ut och utvecklingen mot miljövänliga 
lösningar kommer att bli mer lönsam. Hon efterlyste även att som politiker få möta 
företrädare för natur- och biogas tillsammans. 

P o l i t i k e r p a n e l  
 

S v e n - G u n n a r  P e r s s o n  ( k d )  m i l j ö -  o c h  
j o r d b r u k s u t s k o t t e t  
J a n  B j ö r k l u n d  ( f p )  b o r g a r r å d  
Å s a  T o r s t e n s s o n  ( c )  n ä r i n g s u t s k o t t e t  
N i l s - G ö r a n  H o l m q v i s t  ( s )  n ä r i n g s u t s k o t t e t  
L e n n a r t  B e i j e r  ( v )  n ä r i n g s u t s k o t t e t  
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 – Jag har däremot förhoppningar och förväntningar inför framtiden. Vi måste skapa 
bra förutsättningar inom 20 år för att utveckla nya system. 
 
Nils-Göran Holmqvist (s) näringsutskottet 
Nils-Göran Holmqvist inledde sitt anförande med en viss oro inför det Svenska 
oljeberoendet.  
– Det hittas inte så mycket ny olja. Gasens framtid är lite ljusare men det är 
politikerna som måste gå i bräschen för att hitta nya icke fossila lösningar, sa han. 
Han fortsatte: Sverige bör ha många alternativa energilösningar. Vi kan inte 
snabbavveckla kärnkraften utan måste göra det på ett förnuftigt sätt vilket kommer att 
ta många år.  
– Vi ska däremot fortsätta att satsa utveckling av biobränslen, avslutade Nils-Göran 
Holmqvist. 
 
Lennart Beijer (v) näringsutskottet 
– Allt visar på att produktionen av olja och gas har nått sin topp och att vi behöver 
satsa på andra lösningar, inledde Lennart Beijer. Fattiga delar av världen kan inte 
konkurrera om bränslet när priserna går upp vid minskad tillgång. Sverige behöver 
en effektivare energianvändning, robustare energisystem och många alternativ i 
energiförsörjningen, vilket ger flexibilitet. 
Elcertifikat är ett bra sätt att på ett marknadsmässigt sätt få in hållbar el och handel 
med utsläppsrätter är en bra början till energieffektivisering med mera. 
 
– Det är bara att köra full fart framåt då industrin och politikerna drar åt samma håll i 
avvecklingen av kärnkraften, avslutade Lennart Beijer. 
 
 
Frågestund 
 
Hur kan transporterna, som beräknas öka med 40 % till 2010, minskas? 
 

(s): Detta är ett stort problem. En början på att åtgärda problemet är handel med 
utsläppsrätter. Det är viktigt att hitta andra drivmedel, långa transporter på tåg och 
bra logistik. 
 

(kd): Lagstiftning ska ske i sista hand. Vi behöver en mer dynamisk process där mer 
transporter sker per hav och tåg samt att transporterna får bära mer av sina egna 
kostnader.  
 
 (v): Denna ökning av transporter är oacceptabel. Transporterna är för billiga och där 
är skatt enda alternativet. Drivmedel ska också få ett eget handelssystem. 
 
(c): Förhoppningen är att transporterna ej kommer att öka på väg. Det ställer krav på 
bra infrastruktur, bättre logistik med t ex kombitransporter. Jag tycker också att 
transportledet ska bära mer av sina egna kostnader. 
 
(fp): Transporterna får öka, men frågan är hur det ska öka. Det är inte genom att 
bygga Bottnia-banan utan att bygga ut där det behövs t ex i Stockholm. 
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Ser politikerna naturgas som ett alternativ i den svenska energimixen? 
 
(v): Naturgas får utvecklas på egna meriter. 
 
(s): Naturgas ingår i vår energipalett. 
 
(c): Naturgas och biogas ska samspela i framtidens utbyggnad. 
 
(fp): Naturgas är bra om vi ersätter olja och kol men inte om vi ersätter kärnkraft. 
 
Varför satsar vi mycket forskningspengar på ett alternativ drivmedel, t ex 
biogas och satsar mycket mindre på att undersöka alla tänkbara alternativ? 
 
(kd): Under en period får vi pröva lite olika lösningar men på sikt ska långsiktighet 
eftersträvas. 
 
(s): Utvecklingen måste få kosta pengar. Biogasbussar är ett bra alternativ i lokala 
förhållanden. SL prövar det i Stockholm och det har redan prövats med framgång i 
Malmö och Göteborg.  
 
Avslutande kommentar 
 
(v): Det är bra att de politiska partierna har samlats kring att de fossilbränslena är 
ändliga produkter. Vi behöver energieffektivisera och många alternativa 
energilösningar. Mycket har hänt sedan 1997 och vi kan inte klänga oss fast i 
kärnkraft. 
 
(s): Det är nödvändigt med ett längre perspektiv i dessa frågor. Handel med 
utsläppsrätter är ett första steg mot minskade utsläpp, energieffektiviseringar mm. 
 
(c): Vi behöver livskraftiga samhällen där teknikutvecklingen hela tiden går framåt för 
att skapa nya lösningar. Vi behöver långsiktiga ramar och regler där marknaden är 
aktiv. 
 
(fp): Vi har ökat vår elimport sedan 1997. Vi har redan fått klimatförändringar i form 
av minskade isar med mera. Vi måste öka koldioxidmedvetandet i svensk 
energipolitik. Vi kan därför inte avveckla kärnkraften utan vi måste satsa mer på den. 
 
(kd): Vi lever i en orolig tid där försörjningen av fossilbränslen kommer att bli allt mer 
osäker. Vi behöver därför kontinuerligt göra omvärldsanalyser och förutspå 
potentiella risker. 


