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Förord  
NOG-seminariet den 5 december handlade om olika aspekter kring förändringen av 
klimatet och om åtgärder för att mildra den mänskliga påverkan. Att dessa frågor står 
högt på samhällets agenda råder inte någon tvekan om men frågan om hur vi i 
realiteten skall dämpa förändringen av klimatet är långt ifrån löst. Uppgiften är 
dessutom känslig eftersom kopplingen till ett av det moderna samhällets fundament, 
användningen av energi, är så tydlig. 
  
Det samlade kunskapsläget om hur klimatet påverkas av människan belystes. Idag 
finns robusta kunskaper om både förändringar av klimatet och de mekanismer som 
leder till klimatpåverkan men ett antal nyckelosäkerheter är också identifierade. 
Existensen av dessa osäkerheter har föranlett världens ledare att enas om en 
försiktighetsprincip för att konkreta åtgärder skall kunna införlivas på en så global 
skala som möjligt. Trots de stora svårigheterna som har varit förknippande med ett få 
till stånd bindande åtaganden har ändå en majoritet av världens industriländer åtagit 
sig bindande utsläppsmål via Kyotoprotokollet. Vidare beskrevs hur förhandlings-
processerna från klimatkonventionen fram till Kyotoprotokollet varit fyllda med 
övervunna svårigheter och hur vägen mot framtida åtagandeperioder är fyllda med 
komplexa frågeställningar. Att hitta vägar för att dämpa påverkan på klimatet handlar 
trots allt inte bara om problem utan också om möjligheter och utmaningar och den 
mest diskuterade tekniska åtgärden för fossila bränslen, infångning och lagring av 
koldioxid från förbränningsprocesser, behandlades på seminariet. 
 
Talare var: 
 
Markku Rummukainen 
Rossby Centre, SMHI  
  
Anders Turesson 
Sveriges chefsförhandlare för internationella klimatfrågor 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet  
  
Erik Lindeberg 
SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning  
ved Norges tekniske høgskole (NTH)) 
  
 
 
Referatet är en sammanställning baserad på presenta tionerna vid seminariet .  
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Markku Rummukainen är chef för Rossby Centre, SMHI, och har en bakgrund som docent 
och doktor i meteorologi vid Helsingfors universitet. Markku Rummukainen har från 1991 till 
1997 arbetat med atmosfärsforskning i Finland och Norge inom områdena mätning, analys, 
modellering, kemi, dynamik och sammansättning i mellanatmosfären. Han började sin bana 
på SMHI som forskare inom det regionala klimatmodelleringsprogrammet, SWECLIM, och 
arbetade i huvudsak med utvecklingen och tillämpningen av Rossby Centre regional 
Atmospheric model, RCA, mellan 1997 och 1999. Mellan åren 2000 och 2003 var han 
programchef på SWECLIM och i oktober 2002 blev han chef för Rossby Centre på SMHI.  
 
Under NOG-seminariet diskuterade Rummukainen den pågående förändringen av klimatet 
och kopplingen till förbränningen av fossila bränslen.  
 
Frågan om en varmare jord hettar till  
 
Rummukainen inledde sitt anförande med att konstatera att det hela börjar och slutar med 
människan – att människor måste ta hand om konsekvenserna av människors agerande. Han 
menade att ungefär hälften av de utsläpp som människan orsakar tas omhand i den naturliga 
cykeln via oceanerna men även via den landbaserade biosfären. Den andra hälften 
ackumuleras och ger upphov till förändringar i atmosfärens sammansättning. Dessa 
förändringar påverkar det globala klimatet på ett sätt som varierar beroende på vilket regionalt 
område man betraktar. 
 
Vidare påpekade Rummukainen att ordalydelsen kring klimatfrågan successivt har skärpts 
inom exempelvis FN:s klimatpanel. Från att under 1990-talet ha varit avvaktande är forskarna 
idag tämligen övertygade om att de senaste 50 årens uppvärmning är en effekt av förhöjda 
koncentrationer av växthusgaser i atmosfären. Rummukainen menade att hur man än vrider 
och vänder på saken präglas 2000-talet av utsläpp som enligt fysiska lagar driver en 
uppvärmning. Något som dessutom är viktigt att tänka på är att den ekonomiska utvecklingen 
knappast går bakåt, att vi människor inte blir färre och att teknikutveckling är en tidskrävande 
process. 
 
Hur mycket varmare det kommer att bli och hur snabbt förändringarna kommer att ske är 
viktigt för prognoser om effekter i olika delar av världen samt för våra möjligheter att påverka 
utvecklingen. Forskarna använder sig av många olika modeller för att beräkna 2000-talets 
temperaturförändringar och olika scenarier presenterades. Projektioner för temperatur-
höjningen om 100 år varierar mellan +1,4°C och +5,8°C, till största delen beroende av hur de 
totala utsläppen av växthusgaser kommer att förändras över tid. Beroende på tveksamheter 
kring framtida utsläpp samt klimatsystemets känslighet för högre koncentrationer i atmosfären 
finns det naturligtvis osäkerheter om klimatförändringarnas storlek och Rummukainen 
påpekade också att de regionala förändringarna kan bli avsevärt större än de globala. 
 
Rummukainen poängterade under sitt anförande att utsläppen måste minska för att hejda 
klimatförändringarna. Exempel på mål som ofta har diskuterats i samband med internationella 
överenskommelser är att koncentrationen i atmosfären ska stabiliseras på 450-550 ppm. Detta 
innebär inte att effekterna av utsläppen undviks men förhoppningsvis att de mildras. På detta 
sätt argumenterade Rummukainen för att det är viktigt att vi börjar anpassa oss till de 
förändringar som kommer att ske. För att exemplifiera hur dåligt förberedda vi är nämnde han 
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stormen Gudrun 2005, raset i Jämtland 2006 och hettan i Europa sommaren 2003. Han 
menade att dessa enskilda vädersituationer påminner om hur sårbart vårt samhälle är. 
 
Svenska orosmoment som Rummukainen nämnde är många av de orter som byggts nära 
vatten, t.ex. Kristianstad och Falsterbo/Skanör. Områdena kring Mälaren är utsatta medan 
sårbarheten är ännu större i trakterna kring Vänern och längs Göta älv. Vidare är hög 
dammsäkerhet absolut grundläggande för att stora katastrofer ska kunna undvikas. 
 
Rummukainen avslutade sitt anförande med att understryka några huvudsakliga slutsatser. 
Bland annat framhöll han att klimatförändringarna är globala och regionala samt finns på kort, 
mellanlång och lång sikt. Norden kommer att erfara vissa effekter men konsekvenserna av 
klimatförändringarna kommer att bli allvarligare på andra håll. Vidare poängterade han vikten 
av att vi förbereder oss för kommande förändringar. Det mesta i vår samhällsplanering bygger 
på tidigare erfarenheter. Rummukainen menade att tidigare erfarenheter inte längre kan anses 
utgöra ett fullgott material när man planerar inför framtiden. 
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Anders Turesson är Sveriges chefsförhandlare för internationella klimatfrågor knutna till FN:s 
klimatkonvention, UNFCCC, och dess Kyotoprotokoll. Han har arbetat inom miljödeparte-
mentet sedan 1994 och med internationella klimatförhandlingar sedan 1999. Under den 
svenska ordförandeperioden i EU våren 2001 var han projektledare för EU:s gemensamma 
klimatförhandlingar och på hösten samma år efterträdde han ambassadör Bo Kjellén som 
svensk chefsförhandlare och leder därmed den svenska förhandlingsdelegationen på 
partskonferenserna (COP) och andra internationella möten med anknytning till FN:s 
förhandlingar. Han representerar också Sverige i EU-rådets arbetsgrupp för klimatfrågor 
(WPIEI/CC). Under åtta år innan tiden på miljödepartementet arbetade Anders Turesson på 
Svenska Naturskyddsföreningen med områden som skogsbruk, luftföroreningar och 
miljölagstiftning. Han tog 1986 en examen i lantmäteri vid KTH. 
 
Anders Turesson talade under NOG-seminariet om ramverket kring Kyotoprotokollet och 
resultaten från FN:s klimatmöte i Nairobi november 2006. 
 
Klimatförhandlingarna – några nyckelhändelser  
 
Inledningsvis presenterade Turesson en tillbakablick på hur olika händelser lett fram till de 
bindande åtagandena i Kyotoprotokollet. Under 80-talet började flera forskare redogöra för 
stora förändringar i klimatet och skrämmande effekter av växthusgasernas stigande 
koncentration i atmosfären. Klimatfrågan fick då en plats på den politiska dagordningen. 
Under 90-talet kom man mer och mer till insikt om att orsakerna och följderna av människans 
påverkan på klimatet är av global karaktär och också om att åtgärderna för att minska 
effekterna av problemet bör hanteras så globalt som möjligt. Denna insikt ledde fram till FN:s 
klimatkonvention som undertecknades i Rio de Janeiro 1992. Konventionen innebar dock 
inga bindande krav på utsläppsminskning, varför man började arbeta med att ta fram något 
som skulle ge bindande åtaganden till minskningar av utsläppen av klimatgaser. Resultatet 
blev Kyotoprotokollet som förhandlades fram under hösten 1997. Protokollet behövde dock 
konkretiseras ytterligare och förhandlingarna fortsatte därför. I november 2000 föll förhand-
lingarna samman varpå USA hoppade av våren 2001. USA:s avhopp innebar, enligt Turesson, 
ett omfattande bakslag men i november 2001 lyckades man ändå nå en uppgörelse i 
Marrakech i Marocko. Kyotoprotokollet blev då ratificerbart och trädde i kraft i februari 
2005. 
 
Turesson fortsatte sitt anförande med att berätta om Kyotosystemets byggstenar så som det 
ser ut idag. Vid sidan om ländernas åtaganden och de flexibla mekanismerna (inklusive 
utsläppshandel) betonade han vikten av den rapportering och övervakning som sker inom 
ramen för Kyotoprotokollet. Rapportering och övervakning medför att länderna måste ha 
rutiner för kontroll och granskning av utsläppen. Detta är, menade Turesson, mycket 
pedagogiskt och leder till insikt om utsläppens kvantitet. Många gånger leder rapporteringen 
även till konkreta åtgärder. 
 
Vidare talade Turesson om de viktigaste resultaten från FN:s klimatmöte i Nairobi. Han 
berättade att U-landsfrågorna fick stor uppmärksamhet och konstaterade att fattiga länder ofta 
är mer sårbara för förändringar samtidigt som de får ta de största konsekvenserna av 
industriländernas utsläpp. Bland annat hade därför U-ländernas anpassning till klimat-
förändringarna diskuterats. 
 

Anders Turesson Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 
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Även framtidsfrågorna var centrala i Nairobi och framför allt vad som ska följa efter 2012 då 
Kyotoprotokollets första åtagandeperiod är över. Senast 2009 måste man vara överens på den 
punkten om man ska ha ett nytt system färdigt för åtaganden från och med 2013, menade 
Turesson. Han berättade också att diskussionerna i Nairobi sprack kring frågan om en 
framtida översyn av Kyotoprotokollet som skulle kunna innebära bindande åtaganden från 
fler än de runt 40 länder som har bindande åtaganden idag. Exempel på länder som uppfattar 
översynen som hotfull är Kina, Indien, Mexico, Brasilien och Sydafrika, d.v.s. länder som 
genom påtaglig ekonomisk utveckling på senare år ökat sina utsläpp betydligt. Enligt 
Turesson befarar dessa länder att en översyn ska leda till att de blir mer och mer involverade i 
överenskommelser som så småningom skulle kunna leda till bindande åtaganden även för 
dem. Samtidigt är länder som är särskilt sårbara för klimatförändringarna, t.ex. minde ö-
länder, mycket angelägna om att en översyn görs. 
 
Turesson sammanfattade sina reflektioner från Nairobimötet med att mötet var nödvändigt 
och trots allt blev bra. U-landsfrågorna hanterades på ett bra sätt medan framtidsdiskus-
sionerna sprack i vissa avseenden. Vidare tyckte Turesson att man hade lyckats väl med att 
hantera de löpande frågor som Kyotosystemet i sig har alstrat. En grund är också lagd för 
fortsatta diskussioner kring vad som ska ske efter Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 
som slutar 2012. 
 
Turesson avslutade sitt anförande med att lyfta fram klimatförhandlingarnas stora framtids-
frågor. Enligt honom handlar de om hur framtida åtaganden ska se ut, hur man ska få tillbaka 
USA i ett multinationellt klimatarbete och hur u-länderna på bästa sätt ska engageras i 
bindande överenskommelser. Vidare påpekade Turesson att Sveriges roll i de framtida 
förhandlingarna kommer att vara central eftersom Sverige är ordförandeland i EU 2009 då 
många av de kritiska förhandlingsfrågorna för perioden efter 2012 skall lösas. 
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Erik Lindeberg är chefsforskare på SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning 
ved Norges tekniske høgskole (NTH)) Petroleum Research i Trondheim. Han erhöll 1972 
examen i biokemisk teknologi vid Trondheims universitet och en doktorsexamen i fysikalisk 
kemi vid samma universitet 1980. Sedan 1982 har han arbetat med fluiders fysiska egen-
skaper vid Statoil och sedan 1983 med NIST (National Institute of Standards and 
Technology) i USA. 1985 började han på SINTEF med reservoarutveckling, -forskning och -
projektering och 1986 var det första året Erik Lindeberg kom in på permanent lagring av 
koldioxid som ett sätt att dämpa påverkan på klimatet. Han har därefter arbetat med olika 
aspekter kring det ämnesområdet. Exempel på forskningsområden är fältstudier av kol-
dioxidens egenskaper i bergsreservoarer och reservoarsimulering av koldioxidens lagrings-
egenskaper i akvifärer samt vid injektion för ökad utvinning av olja. Under de senaste tio åren 
har Erik Lindebergs huvudfokus varit koncentrerat på läckage från lagring och strategier för 
att etablera säker och förutsägbar lagring av koldioxid.  
 
Erik Lindebergs föredrag var inriktat på en bred genomgång av existerande metoder för att 
fånga in koldioxid från förbränningsanläggningar samt en genomgång av vad som händer med 
koldioxid i lager efter lång tid.  
 

Capture and storage of CO 2 from fossil fuels as a mitigation option 
to reduce anthropogenic climate change  
 

Erik Lindeberg började sin presentation med att gå igenom ett antal tekniska alternativ för att 
minska den mänskliga påverkan på klimatet. Det finns dels motåtgärder mot utsläppen av 
klimatgaser och till dessa räknas upptag i sänkor (i oceanerna och den landbaserade bios-
fären). Det andra alternativet är att påverka utsläppen av växthusgaser till atmosfären och där 
presenterades undergrupperna energieffektivisering på tillförsel- och användarsidan, byte av 
primärenergikällor till exempelvis kärnkraft eller förnyelsebar energi), byte till bränslen med 
lägre andel kol samt infångning och deponering av koldioxid (capture and storage of CO2, 
CCS). I det sistnämnda alternativet ingår lagring i oceanerna, vilket troligtvis inte är ett 
långsiktigt gångbart alternativ enligt Lindberg, samt hans eget område lagring under jord där 
akvifärer, oljefält och gasfält är huvudalternativen.      
 
Följande frågor måste besvaras när det gäller infångning och lagring av koldioxid: 

• Kan infångning och lagring av koldioxid dämpa den mänskliga påverkan på klimatet? 
• Vad kostar det? 
• Är det säkert? Kan koldioxiden läcka ut? 
• Hur långe behöver koldioxiden lagras? 
• Kan koldioxidens dynamiska egenskaper förutsägas över väldigt långa tidsrymder? 
• Kan koldioxid som används för ökad oljeutvinning medverka till minskade utsläpp av 

växthusgaser? 
 

En av många uppskattningar av kvarvarande mängder icke-förnybara energislag visades1 och 
även om dessa naturligtvis är grova uppskattningar i samtliga fall visar det trots allt att kol är 
det icke förnybara energislag det finns i storleksordningen 10 gånger mer av än något av de 
andra icke förnybara energislagen. När det gäller de förnybara energislagen så är bioenergi 

                                                 
1 Uppskattningen var från Bundesministerium für Wirstshaft i Tyskland och visade på totala reserver på 4826 
miljarder toe kol medan motsvarande siffor för uran, olja och gas var 102, 362 respektive 357 miljarder toe,  

Erik Lindeberg SINTEF 
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det största med 15 % av den totala användningen av primärenergi medan vattenkraft står för 
omkring 2 %2. Användningen av biomassa ökar i världen men andelen av den totala energi-
användningen minskar. Lindeberg gick sedan vidare med att visa sina egna projektioner av 
koldioxidutsläpp från en fortsatt användning av kol, olja och naturgas utan restriktioner. 
Slutsatsen från dessa projektioner över lång tid är att det inte är tillgången på fossila bränslen 
som begränsar våra möjligheter att använda dem utan ackumulationen av CO2 i atmosfären.      
 

Linderberg gick så över till en övergripande genomgång av existerande och kommande 
tekniker för koldioxidavskiljning från förbränningsanläggningar. Den mest beprövade av de 
existerande och redan kommersiella teknikerna är absorption av CO2 från rökgaser med MEA 
(monoetanolamin) och den tekniken kan köpas och installeras på redan existerande anlägg-
ningar. Lindeberg nämnde också andra tekniker i olika grad av utveckling, bland annat  
infångning via reformeringsprocesser i exempelvis IGCC (integrated coal-gasification 
combined cycle), förbränning vis fasta syrebärare (chemical looping combustion) och 
syrgasförbränning. Om kostnaderna för CCS fördelas på infångning, transport och lagring är 
infångning det i särklass dyraste steget (förutsatt att vi får en utbyggd infrastruktur för CCS).  
Lindeberg presentarade några slutsatser från genomgången av infångningstekniker: 

• Infångning av koldioxid från kraftproduktion kan göras för omkring                          
1,5 till 2 cent (€)/kWh.  

• Koldioxid infångning från andra punktkällor som t.ex. stål-, cement- och 
ammoniakproduktion kan göras väsentligt billigare per ton CO2 

• Stora delar av CO2-utsläppen från transportsektorn kan tas om hand i produktionsledet 
om energibärarna i fordonen övergår till elektricitet, vätgas och ammoniak   

 

Därefter övergick Lindeberg till att tala om permanensen och dynamiken vid olika typer av 
lagring. Han utgick mycket från studier av lagring i Utsiraformationen vid Sleipnerfältet i 
Nordsjön, vilket är Europas enda pågående storskaliga lagringsprojekt. I Utsira lagras ungefär 
1 miljoner ton CO2 per år och lagringen övervakas noggrant. Lindeberg visade bilder från 
modelleringsstudier av koldioxidens beteende under lång tid framöver (5000 år framåt) och 
dessa visar att bubblan med koldioxid så småningom kommer att upplösas helt3. Han visade 
också projektioner av bland annat världens genomsnittliga uppvärmning och havsnivå vid 
olika lagringstider för CO2. Den tidigare projektionen av koldioxidutsläppen från alla kända 
källor av fossila bränslen användes men med tillägget att 80 % av koldioxiden fångas in och 
lagras. Med dessa förutsättningar behövs en genomsnittlig lagringstid på 10000 år för att 
begränsa temperaturhöjningen till 2 ◦C.   
 

Slutligen argumenterade Lindeberg för att geologisk dokumentation och läckagesimulering 
inte är tillräckliga metoder för att helt säkerställa att inga läckor kan uppkomma. Även om 
Utsiraformationen är ett av världens säkraste lagringsställen kan man inte ens där vara helt 
säker på att lagret är helt läckagefritt sett över de tidsspann man måste lagra över, eftersom 
exempelvis jordbävningar kan förändra situationen. Lagringen på varje lagringsställe bör 
istället säkerställas genom noggrann och kontinuerlig övervakning och åtgärdsplaner för 
oplanerade händelser måste finnas för varje lagringsställe. På så sätt blir det också en enklare 
och snabbare process att få fram fler lagringsställen i världen än om man först skall försöka 
bevisa att ett lagringsställe är helt säkert. 
 

Att börja med storskalig lagring kommer naturligtvis att kosta pengar, men inte extremt 
mycket. Lindeberg jämförde med 1970-talets oljekris som medförde att japanska bilar 
konkurrerade ut amerikanska, men den förde oss inte tillbaka till stenåldern.    
                                                 
2 BP Statistical Review of world energy 2000 
3 Ett antagande för modelleringarna är att man slutar injicera koldioxid efter 25 år.   
 


