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Förord
Projektet som presenteras i denna rapport omfattar analys av konsekvenser för biobränsle- och
naturgasförsörjningen av klimatförändringar samt identifiering av åtgärder för att säkerställa säker
leverans av bränslen. Projektet har ingått som ett delmoment i Elforskprojektet ”Tänkbara
konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar – effekter, sårbarhet och anpassning” (Gode
et al, 2007), vilket syftat till att dels förbereda energibranschen på hur större ändringar i klimatet kan
påverka driften av anläggningar, produktionsförutsättningar och energianvändningsmönster, dels
utreda hur oönskade konsekvenser av fysiska förändringar i miljön kan förutses och vilka åtgärder
som kan bli nödvändiga att vidta på sikt.
Studien, som utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, har finansierats av Energimyndigheten, Elforsk
och Stiftelsen IVL (via Naturvårdsverket) och vi vill tacka finansiärerna för stöd. Projektet har även
följts av en referensgrupp, bestående av Lillemor Carlshem, Svenska Kraftnät, Christina Frost,
Klimat- och sårbarhetsutredningen, Bengt Hanell, Elforsk, Raine Harju, Vattenfall, Ingrid
Hasselsten, Naturvårdsverket, Lars Holmqvist, Göteborg Energi, Eva-Katrin Lindman, AB Fortum
Värme samägt med Stockholms stad, Mikael Toll, Energimyndigheten och Gun ÅhrlingRundström, Svensk Energi. Referensgruppen har bidragit med vägledning och synpunkter, vilket
varit mycket värdefullt.
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Sammanfattning
I rapporten beskrivs tänkbara konsekvenser för den svenska biobränsle- och naturgasförsörjningen
av klimatförändringar. Biobränslen är en viktig råvara i det svenska energisystemet, såväl för
individuell uppvärmning, storskalig el- och värmeproduktion och som energiråvara i industrin.
Naturgasanvändningen i Sverige är idag knappt 10 TWh (jämfört med biobränsleanvändningen på
drygt 110 TWh) och naturgasnätet finns endast i Sydvästsverige.
Klimatparametrar som påverkar biobränsle- och naturgasförsörjningen är t.ex. temperatur,
vegetationsperiodens längd och start, CO2-halt, nederbörd, vattentillgång, torka och vindar.
Klimatscenarier omfattande samtliga dessa parametrar har tagits fram vid Rossby Centre, SMHI.
Klimatscenarierna har tolkats och analyserats av IVL Svenska Miljöinstitutet utifrån tänkbar
påverkan på biobränsle- och naturgasförsörjningen.
Produktionspotentialen för biomassa förväntas öka inom skogs- och jordbruket till följd av ökad
temperatur och CO2-halt. Delvis kommer andra faktorer som motverka denna produktionsökning
som t.ex. ökad förekomst av sjukdomar och skadedjur, ökad risk för torka etc., men sannolikt blir
den samlade effekten en produktionsökning. För att tillvarata den ökade produktionspotentialen
kommer det att krävas långsiktig planering av lokalisering och val av trädslag, med hänsyn tagen
både till trädslagens känslighet för extrema väder och framtida utbredningsområden. Den ökade
produktionen kommer att innebära vissa förändringar i biomassans egenskaper, vilka bedöms vara
av liten betydelse för energisektorn. Uttag och leveranser av biomassa från skogs- och jordbruk kan
försvåras till följd av försämrade vägar och markförhållanden.
Efterfrågan på biomassa förväntas öka nationellt och internationellt. Ökad konkurrens och priser
kommer att öka lönsamheten i produktionen. För den svenska energisektorn, som idag främst
använder skogsbiomassa, kan ökad användning av jordbruksbränslen minska konkurrensen med
skogsindustrin. Konkurrensen med transportsektorn kan dock öka, givetvis beroende av vilka
råvarusortiment som kommer att efterfrågas av denna sektor.
Anpassningsåtgärder för trygg biobränsleförsörjning är av större betydelse för skogssektorn än för
energisektorn, men tänkbara anpassningsåtgärder för energisektorn kan vara övergång till
biobränslen med kortare rotationsperiod (tid mellan två planteringstillfällen), ökad mångfald
avseende lokalisering och bränslemix, samt ökad lagringskapacitet för biobränslen vid ev. kraftiga
stormfällningar.
Den naturgas som idag används i Sverige utvinns vid danska naturgasplattformar i Nordsjön. Sedan
introduktionen av naturgas i Sverige 1985 har inget större icke-planerat avbrott inträffat och inga
störningar som påverkat den svenska naturgasförsörjningen har heller förekommit i Danmark.
Kraftiga oväder har förekommit i Danmark, men hittills har inga stormar orsakat några
driftsavbrott sedan utvinningen påbörjades för ca 25 år sedan.
Det är idag svårt att dra slutsatser kring hur förekomst och magnitud av stormar kan utvecklas vid
framtida klimatförändringar. De klimatscenarier som tagits fram vid Rossby Centre, SMHI visar att
förekomsten av starka vindar ökar marginellt där den naturgas som levereras till Sverige utvinns.
Framtida klimatförändringar bör således inte påverka naturgasutvinningen nämnvärt. Dessa
uppgifter bekräftas av både danska och norska källor. Det bör dock påpekas att erfarenheter från
USA visar på starka samband mellan extrema väder och allvarliga skador på olje- och
naturgasplattformar.
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Det finns andra faktorer än klimatförändringar som kan påverka naturgasförsörjningen. Det kan
t.ex. vara tekniska skador på rörledningar eller internationella konflikter, strejker, blockader och
terrorattacker. Tekniska skador kan orsaka läckage från rörledningar. Några sådana incidenter som
påverkat naturgasförsörjningen till Sverige har ännu inte förekommit.
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Summary
Possible consequences of climate change on the supply of biomass and natural gas has been
analysed. Biomass for production of heat and electricity is an important component of the Swedish
energy system and represents about 110 TWh of the total energy supply of 630 TWh1. The use of
natural gas is limited to 10 TWh and the grid only covers the south-western parts of Sweden.
Climate variables influencing the supply of biomass and natural gas are e.g. temperature, length and
beginning of the vegetation period, CO2 concentration, precipitation, water access (precipitation
minus evaporation), drought and wind forces. Climate scenarios including these variables and many
more have been developed at Rossby Centre, SMHI. The scenarios have been interpreted and
analysed by IVL Swedish Environmental Research Institute with respect to their potential impacts
on the supply of biomass and natural gas.
Increase in temperature and CO2 concentration is expected to increase the production potential of
biomass from forestry and agriculture. Diseases, pest insects and drought could counteract this
effect, but the negative effects are assumed to be of minor importance compared to the positive
effects of increased production potential. However, to benefit from the increased production
potential, long-term planning regarding localisation and choice of biomass species will be needed.
The demand for biomass is expected to increase both nationally and internationally. Increased
competition and prices will make biomass production more profitable. The Swedish energy sector
uses mainly forest-based biomass. Converting to agricultural crops could prevent increased
competition to the forest industry, but depending on the future demand for biomass from the
transport sector, the competition to this sector could increase.
Adaptation measures to ensure secure supply of biomass are of greatest concern for the forest
industry, whereas the energy sector is mostly affected indirectly. Possible adaptation measures of
importance for the energy sector could be conversion to crops with shorter rotation period (time
between two plantations), increased diversity with respect to localisation and fuel mix and possibly
increased storage capacity for biomass in case of extreme storms.
Natural gas is supplied to Sweden from Danish natural gas fields in the North Sea. No non-planned
production stops have occurred since the introduction of natural gas in Sweden 1985, either at the
natural gas platforms or in the transmission and distribution grids. Extreme weather conditions,
such as powerful storms, have occurred in Denmark but so far not even the extreme December
storm in 1999 caused any production stops. Prediction of occurrence and magnitude of storms in a
future climate is difficult and uncertain. Climate scenarios developed at Rossby Centre, SMHI,
imply that the occurrence of extreme wind forces will increase only marginally at the Danish natural
gas sites, and the extraction of natural gas will probably not be affected. However, it is worth
mentioning that experiences from the U.S. shows strong relationships between extreme wind
conditions (hurricanes) and damage to oil and gas platforms. There are other factors than climate
change that could influence the supply of natural gas, such as damaged pipelines, international
conflicts, trade embargoes and terror attacks.

The total energy supply to Sweden of 630 TWh includes losses, international shipping, energy for nonenergy purposes and transports.
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Inledning

1.1 Syfte och omfattning
Arbetet som presenteras i denna delrapport är en delstudie i det större Elforskprojektet ”Tänkbara
konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar – effekter, sårbarhet och anpassning” (Gode
et al, 2007) med syftet att dels förbereda energibranschen på hur större ändringar i klimatet kan
påverka driften av anläggningar, produktionsförutsättningar och energianvändningsmönster, dels
utreda hur oönskade konsekvenser av fysiska förändringar i miljön kan förutses och vilka åtgärder
som kan bli nödvändiga att vidta på sikt.
Delprojektet omfattar analys av konsekvenser för biobränsle- och naturgasförsörjningen av
klimatförändringar med inriktning mot påverkan på kvaliteten på biobränslen, planeringsfrågor
(plantering av skog, energigrödor etc.), påverkan på utvinningen av naturgas och identifiering av
åtgärder för att säkerställa säker leverans av bränslen.

1.2 Bakgrund
Extrema vädersituationer har under de senaste tjugo åren blivit vanligare, vilket bl.a. styrks av
driftstatistik från gas- och oljeplattformar i Nordsjön samt av europeiska försäkringsbolag2. Detta
har visat sig innebära påfrestningar för bl.a. energiförsörjningen. De flesta klimatscenarier visar att
förekomsten av extrema vädersituationer kommer att öka, vilket kan innebära allvarliga
konsekvenser för olika samhällssektorer. Mot denna bakgrund initierade Elforsk projektet
”Tänkbara konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar – effekter, sårbarhet och
anpassning” inom vilket detta delprojekt kring bränsleförsörjningen ingår.
Parallellt med Elforsks projekt pågår även den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen för att
kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för klimatförändringar och hur sårbarheten kan minskas.
Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande i oktober 2007 och Elforskprojektet representeras i en
av utredningens arbetsgrupper av Jenny Gode, IVL Svenska Miljöinstitutet.

1.3 Metod
Projektet har utförts genom litteraturstudier, kontakter med olika nyckelpersoner och egna analyser
till stor del baserat på klimatscenarier framtagna vid Rossby Centre, SMHI (2007) på uppdrag av
Elforsk. Klimatscenarierna är presenterade i ett stort antal klimatkartor och bygger på beräkningar
som beskriver klimatet under referensperioden 1961-1990 samt dess möjliga utveckling till 20112040. Rossby Centre har även tagit fram kartor som beskriver differensen mellan dessa två
tidsperioder. Beräkningarna har Rossby Centre gjort med sin regionala klimatmodell RCA3, vilken
har fått stor vetenskaplig acceptans. Mer information om klimatmodeller finns på SMHI:s hemsida,
www.smhi.se. Randvillkor för den regionala modellen har genererats av globala klimatmodeller som
tagits fram av Max-Planckinstitutet för meteorologi i Hamburg. Vidare bygger de kartor som
redovisas i denna rapport på beräkningar utgående från två av IPCC:s emissionsscenarier för

Redogörelse från gas- och oljebolag samt europeiska försäkringsbolag vid seminarium mars 2001 anordnat
av Royal Academy of Sciences (The Royal Society), Storbritannien, London.
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växthusgaser, dvs A2 och B23. A2-scenariet innebär kraftigare ökning av växthusgasutsläppen än
B2, men det bör påpekas att i det korta perspektivet fram till 2011-2040 är skillnaden mellan A2
och B2 liten. Detta framgår också tydligt av kartor som visas i denna rapport.

1.4 Avgränsningar
Projektet fokuserar mot tidsperspektivet 20-25 år från nu, vilket motsvarar Rossby Centres
klimatmodelleringsperiod 2011-2040. I första hand studeras redan befintlig information och i andra
hand görs nya analyser utifrån de klimatscenarier som Rossby Centre tagit fram på uppdrag av
Elforsk. Inga kvantifieringar görs utifrån klimatscenarierna, men det bör ändå nämnas att
analyserna görs utifrån ett begränsat material avseende indata till klimatscenarierna (t.ex.
utsläppsscenarier och globala och regionala klimatmodeller). Osäkerheter förekommer givetvis,
liksom i alla scenarier över framtida klimat.
Studien av biobränslen omfattar i första hand GROT (grenar och toppar) och i andra hand andra
energi- och jordbruksgrödor. Vidare studeras endast biobränslen för storskalig el- och
värmeproduktion i kraftvärme eller värmeverk, varvid t.ex. returlutar och andra bränslen som
förbränns inom industrin utesluts och likaså pellets. Studien omfattar inte heller avfall.
För naturgasanalysen gäller att utvinning av naturgas från danska gasfält i Nordsjön ingår, medan
LNG (flytande naturgas) och konsekvenser för distribution av naturgas uteslutits, i enlighet med
överenskommelser gjorda med Elforsk.

I ett fall i rapporten visas även kartor som framtagits utgående från IPCC:s utsläppsscenario A1B. I
förhållande till A2 och B2 påminner A1B mycket om A2 fram till 2050, därefter minskningar
växthusgasutsläppen kraftigt.
3
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Klimatförändringar som påverkar bränsleförsörjningen

Ett urval av klimatfaktorer som påverkar bränsleförsörjningen sammanfattas i Tabell 1. En del av
klimatfaktorerna beskrivs mer detaljerat i de efterföljande styckena.
Tabell 1.

Urval av klimatfaktorer av betydelse för försörjningen av biobränslen och naturgas. Med
trend avses trenden från referensperioden 1961-1990 t.o.m. 2011-2041. Under
kommentarer anges inom parentes vilka effekter som påverkar försörjningen av
biobränslen resp. naturgas.

Klimatfaktor

Trend

Kommentar

Temperatur

Ökad temperatur i hela landet alla
årstider.

Ökad temperatur generellt positivt för tillväxten
så länge risken för torka inte ökar (biobränsle).

Nederbörd

Ökad nederbörd alla årstider i hela
landet med undantag för
sommartid i södra Sverige då
nederbörden minskar. Ökad
extremnederbörd.

Ökad nederbörd kan vara både positivt och
negativt för tillväxten av biomassa (biobränsle).
Risk för skador till följd av skyfall (biobränsle).

Snö

Minskad förekomst av snö i hela
landet och minskad utbredning av
snötäcket.

Minskad förekomst av snö minskar skador till följd
av tung snö på grenar etc. Det finns även
skadesvampar (snöskytte4) som är beroende av
ett snötäcke och minskad förekomst av snö kan
därför minska skadorna från dessa svampar
(biobränsle).

Vattentillgång
(nederbörd
minus
avdunstning)

Vinter: ökning hela landet (mest i
sydväst)
Vår: Små förändringar (minskning i
sydost, i övrigt ökning)
Sommar: Minskning i Sydsverige, i
övrigt små förändringar
Höst: Små förändringar, viss
ökning

Ökad vattentillgång kan vara både positivt och
negativt för tillväxten av biomassa (biobränsle).
Om avdunstningen överstiger nederbörden
föreligger risk för torka som är negativt för
tillväxten (biobränsle).

Vegetationsperiod

Förlängd vegetationsperiod i hela
landet

Ökad vegetationsperiod positivt för tillväxten av
biomassa (biobränsle).

VegetationsTidigarelagd start i hela landet.
periodens start
under året

Tidigare start på vegetationsperioden är vanligtvis
positivt för tillväxten av biomassa (biobränsle).

Vind

Svårbedömt. Troligen små
förändringar i medelvind, men
möjligen ökad förekomst av
extremvindar.

Ökade byvindar och förekomst av stormar kan
leda till stormskador på träd (biobränsle) och kan
orsaka driftstopp vid naturgasfält i Nordsjön
(naturgas).

Tjäle

Information saknas. Samspel
mellan temperatur, tjäle och snöförhållanden är komplicerat. Trots
stigande temperatur kan det bli
mer tjäle om snötäcket samtidigt
minskar.

Minskad förekomst av tjäle kan göra träden mer
känsliga för stormfällning (biobränsle) och kan
göra avverkningen svårare (biobränsle).

CO2-halt

Ökad CO2-halt.

Positivt för tillväxten av biomassa (biobränsle).

Klimatzoner

Har ej analyserats inom projektet.
Troligen sker en förflyttning av
klimatzonerna norrut.

Gynnsamt för vissa växter medan andra
missgynnas. Förflyttningen av klimatzoner kan
alltså både vara positivt och negativt för tillväxten
av biomassa (biobränsle).

4

Snöskytte (Phacidium infestans).
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2.1 Temperatur
Årsmedeltemperaturen ökar i hela landet, vilket framgår av Figur 1. Temperaturen ökar under alla
årstider, men störst är ökningen vintertid i norra Sverige. Vintertid gäller även att
temperaturökningen är som störst under de kallaste dagarna. Minst är temperaturökningen
sommartid, men generellt kan sägas att ökningen sommartid är störst under de varmaste dagarna.
Av figuren framgår tydligt att skillnaderna mellan klimatscenarier drivna med utsläppsscenarierna
A2 respektive B2 inte skiljer sig nämnvärt i det korta tidsperspektiv som 2011-2040 utgör.

1961-1990

2011-2040, A2

2011-2040, B2

Figur 1. Årsmedeltemperatur för referensperioden 1961-1990 och differensen mellan 2011-2040 och 19611990. Källa: Rossby Centre, SMHI (2007)

2.2 Vegetationsperiod
Figur 2 visar vegetationsperiodens längd under referensperioden (1961-1990) samt i
framtidsperspektivet 2011-2040 i klimatscenarier framtagna vid Rossby Centre, SMHI (2007). Med
vegetationsperiod avses den del av året då medeltemperaturen överstiger fem plusgrader. Som
framgår av kartorna i Figur 2 ökar vegetationsperiodens längd i hela landet. Störst blir ökningen
sydöstra Sverige där vegetationsperioden kan förlängas med upp till 70 dagar. I allra sydligaste
Sverige kommer vegetationsperioden att täcka nästan hela året.
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2011-2040, A2

2011-2040, B2

2011-2040, A2

2011-2040, B2

Figur 2. Vegetationsperiodens längd (övre tre figurerna) under referensperioden 1961-1990 samt 2011-2040
samt differenser jämfört med 1961-1990 (under två figurerna). Källa: Rossby Centre, SMHI (2007)

Vegetationsperioden kommer även att starta tidigare i ett förändrat klimat, vilket visas i Figur 3.
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2011-2040, B2

2011-2040, A2

Figur 3. Vegetationsperiodens start under referensperioden 1961-1990 samt 2011-2040. Källa: Rossby
Centre, SMHI (2007)

2.3 Nederbörd
Enligt de klimatscenarier som framtagits vid Rossby Centre, SMHI (2007) ökar årsnederbörden i
hela landet, med störst ökning vintertid i sydvästra Sverige. Under våren och hösten sker inga större
förändringar, men i de flesta delarna av landet sker en viss ökning av nederbörden. Sommartid
minskar nederbörden i söder medan den är oförändrad eller något ökad i norra Sverige.
Extremnederbörden ökar i scenarierna, vilket innebär att det regnar mer vid varje
nederbördstillfälle. Detta gäller särskilt vintertid, men kan även förekomma under perioder då
nederbörden generellt minskar och innebär då att det regnar mer sällan, men när det gör det
kommer det kraftiga skurar.
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2.4 Index för torka och vattentillgång (nederbörd minus
avdunstning)

I
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Figur 4 visas kartor över nederbörd minus avdunstning för referensperioden (1961-1990) samt
perioden 2011-2040 för de fyra olika årstiderna enligt SMHI:s klimatscenarier. Kartorna ger en
uppfattning om vattentillgången och kan därmed ge en indikation på torka.
Av
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Figur 4 framgår att vattentillgången kommer att vara fortsatt positiv under vinter, vår och höst, dvs
nederbörden kommer att överstiga avdunstningen. Under sommaren kan däremot torka
förekomma i sydöstra Sverige vilket kan påverka jord- och skogsbruket negativt.
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Figur 4. Nederbörd minus avdunstning för olika årstider under referensperioden 1961-1990 samt 2011-2040.
Samtliga siffror i mm/säsong. Källa: Rossby Centre, SMHI (2007)

2.5 Vind
Det är svårt att ge någon generellt bild över förändring av vindar. Detta beror bl.a. på att regionala
modellkörningar med olika s.k. globala klimatmodeller (GCM) som randvillkor kan ge väldigt olika
resultat. Detta beskrivs mer detaljerat i Hovsenius et al (2007) där det bl.a. konstateras att de flesta
globala modeller5 visar på en ökning av vindhastigheterna i Östersjöregionen men att det också
finns modeller som visar på en minskning. Samma studie visar också att förekomsten av hård vind
(> 25 m/s) kommer att öka marginellt vid en höjd på 70 meter, vilket även framgår av Figur 56.
Resultaten gäller både i landet som helhet, vilket kan ha betydelse för biobränsleförsörjningen
(stormfällning av träd), och i Nordsjön, vilket har betydelse för naturgasutvinningen. Figuren visar
förekomst i % av tiden av vindar över 25 m/s under referensperioden (1961-1990) samt relativ förändring i % för tidsperspektivet 2011-2040 för tre olika scenarier. De tre scenarierna baseras dels
på olika utsläppsscenarier och dels på olika globala klimatmodeller (se vidare Hovsenius et al 2007).
Då skillnaden mellan A1B och A2 är liten fram till ca 2050 är det uppenbart att det som främst
orsakar skillnaden mellan dessa två kartor är den globala modell som använts.

1961-1990

2011-2041, A2

2011-2041, B2

2011-2041, A1B

5 Resultaten baseras på en studie av 17 globala klimatmodeller (Chen D, Aschberger C; ”Past and future
atmospheric circulation over the Baltic region based on observations, reanalysis and GCM simulations”,
Research report C74, Earth and Science Centre, Göteborg university
6 Informationen är baserad på modellkörningar gjorda av Rossby Centre vid SMHI med en tysk GCM som
randvillkor. Rossby Centre använder ofta även en engelsk GCM som randvillkor, och denna ger mer måttliga
resultat avseende vind än den tyska modellen.
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Figur 5. Förekomst i % av tiden av vindar över 25 m/s under referensperioden (1961-1990) samt relativ
förändring i % för tidsperspektivet 2011-2040 för scenarier drivna med A2/ECHAM4,
B2/ECHAM4 och A1B/ECHAM5. Källa: Rossby Centre, SMHI (2007)
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Konsekvenser för biobränsleförsörjningen

3.1 Biobränsleanvändningen idag
Ungefär 20% av Sveriges energiförsörjning7 härrör från skogsbiomassa (Juday, 2004,
Energimyndigheten, 2006a,b). År 2005 tillfördes 46 TWh biobränslen8 till storskalig el- och
värmeproduktion, varav 10 TWh användes för elproduktion och 36 TWh för värmeproduktion i
fjärrvärmeverk (Energimyndigheten, 2006a, 2006b). Fördelningen mellan olika typer av biobränslen
redovisas i Tabell 2 för år 2004.
Generellt sett kan man säga att handel med biobränslen i Europa ökar. Traditionellt sett har
biobränsle använts i den region där den producerats, något som på senare år har ändrats åtminstone
i norra Europa. Den stora utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige, Danmark och Finland har drivit
fram en import av biobränsle från Europa, USA och Kanada. Från Baltikum och Finland är
intresset särskilt stort att exportera biobränsle. Båttransporter av stora volymer kan ske till låg
kostnad.
Idag finns ingen bra statistik på import och export av biobränslen till och från Sverige
(Energimyndigheten, 2006a). Uppskattningar visar att importen handlar om i storleksordningen
mellan 5-9 TWh och till största delen utgörs av etanol och pellets. Nettoimportandelen av pelletsförbrukningen kan uppskattas till en tiondel. Merparten av importen går till fjärrvärmeförsörjningen.
Tabell 2

Insatt biobränsle (inklusive torv och avfall) för storskalig el- och värmeproduktion år 2004.

Bränsle

[TWh]

Torv och torvbriketter

4,4 (11%)

Förädlade trädbränslen briketter, pellets, pulver, m.m.

4,9 (12%)

Trädbränsle andra slag, (flis, avfall, sågspån)

17,0 (40%)

Svartlutar, tall- och beckolja

4,2 (10%)

Avfall

7,7 (18%)

Deponi- och rötgas

0,4

(1%)

Övriga biobränslen (halm, vegetabilisk olja, olivkärnor,
slaktavfall)

3,0

(7%)

Totalt

41,7 (100%)

Källa: Energimyndigheten & SCB (2006), Energimyndigheten (2006b).

7 Inkl. transporter, utrikes sjöfart, icke energiändamål, förluster i kärnkraft och andra förluster. Av
energitillförseln exkl. transporter, utrikes sjöfart, icke energiändamål, förluster i kärnkraft och andra förluster
(dvs energitillförseln till industri och bostäder i form av el, fjärrvärme och bränslen) stod biobränslen för
drygt 35%.
8 Siffrorna för biobränslen omfattar även torv och avfall, men dessa utgör en mindre del.
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3.2 Konsekvenser av klimatförändringar på
biobränsleförsörjningen
Till följd av de framtida klimatförändringarna och viljan att genomföra åtgärder som reducerar
utsläppen av klimatpåverkande gaser är det troligt att förnyelsebar energi, såsom vattenkraft,
vindkraft och bioenergi, kommer att spela en allt större roll i det nordiska och baltiska länderna
som har goda tillgångar på dessa energikällor. Klimatförändringarna kan dessutom ha en betydande
påverkan på möjligheterna att producera biobränslen, bl.a. på grund av ökad temperatur, förändrat
klimat i övrigt och ökad halt av koldioxid i atmosfären.
Syftet med denna del av studien är att beskriva hur försörjningen av biobränsle kan komma att
påverkas av framtida klimatförändringar. Tanken är att beskriva konsekvenser och åtgärder för
energisektorn, men då biobränsleförsörjningen är starkt kopplad främst till skogssektorn och många
effekter kommer att ha större inverkan på denna sektor, behandlas även detta. De faktorer som
främst har identifierats är:


konsekvenser för skogsbruket



påverkan på konkurrensen om skogsråvaran



konsekvenser för jordbruket samt



konsekvenser på leveransmöjligheterna

3.2.1 Konsekvenser för skogsbruket
Idag begränsas tillväxten i de boreala barrskogarna9 i Sverige främst av låg temperatur och låg
kvävetillgång medan tillväxten i de tempererade lövskogarna10 i Sverige främst anses begränsas av
vattentillgången (Bergh m. fl. 2006). I ett framtida klimat där både luft- och marktemperatur (och
därmed också mineraliseringen och tillgången på näringsämnen) ökar, och där nederbördsmönstren
förändras tillsammans med en rad andra faktorer kommer också tillväxten i skogarna att förändras.

Skogsekosystemens produktion i ett framtida förändrat klimat
Det finns en rad studier gjorda på hur skogsekosystemens produktion i Sverige och Norden kan
komma att påverkas av ett framtida varmare klimat. En litteratursammanställning angående
klimatförändringarnas inverkan på skogsbruket i Sverige gjord av Sonesson m. fl. (2004) beskriver
en rad olika faktorer som påverkas och klimatförändringarnas konsekvenser på det svenska
skogsbruket. Dessa konsekvenser sammanfattas i Tabell 3. Fortfarande är dock kunskaperna om
effekterna på skogen av en klimatförändring ofullständig.
Enligt Tabell 3, som har ett 20-100 års perspektiv så kommer antalet trädslag att öka i hela
landet, mest i mellersta Sverige och minst i norra Sverige.

9

Norr om 60:e breddgraden
Söder om 60:e breddgraden

10
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Bedömda effekter av klimatförändring på skogsproduktivitet och hälsa i ett 20-100 års
perspektiv. + = ökning, - = minskning. Källa Sonesson m. fl. 2004.

Förändring i
Trädslagsdiversitet
Skogsproduktion

Södra Sverige

Mellersta Sverige

Norra Sverige

++

+++

+

+++

+++

+++

+

+

+

Skador orsakade av:
Vind
Snö

-

-

-

Brand

+

+

±

Vårfrost

±

±

±

Höstfrost

-

-

-

Vintertorka

+

±

±

Diffusa lövträdssyndrom
Torka

+

+

±

++

+

±

Vattensjuk mark

+

+

++

Ryggradslösa djur

+

+

+

Ryggradsdjur

±

+

+

Mikroorganismer och
svampar

±

±

±

Markvegetation

+

+

+

Idag är gran det vanligaste trädslaget vid plantering i södra Sverige. I och med klimatförändringarna
förväntas den sydliga gränsen för granens naturliga utbredning att dra sig norrut. I Figur 6, som
även visar bokens utbredning idag och i ett förändrat klimat visas en bild som är framtagen av
Sykes m. fl. (1995). Dock finns senare beräkningar gjorda, med samma antagande om
koncentrationsförändring och med samma modell11, på hur granens utbredningsområde kommer
att förändras till följd av ett förändrat klimat som inte visar på lika drastiska förändringar. Enligt
Bradshaw m. fl. 2000 skulle en fördubbling av CO2 halten kanske endast innebära att granen
försvinner från de kustnära områdena i södra och mellersta Sverige, men fortfarande finnas kvar i
inlandet, se Figur 7. Anledningen till den stora skillnaden i resultat är att klimatscenarierna har
utvecklats sedan 1995. Bradshaw m.fl. har dessutom validerat sina resultat på utbredningsområde
mot data på historiska utbredningsområden och klimat. Huruvida gran även i framtiden kommer att
vara lämplig att odla i södra Sverige är svårt att förutse. Granen kommer förmodligen precis som
idag att kunna odlas även utanför sitt naturliga spridningsområde, men andra trädslag kan komma
att vara mer lönsamma.
I efterspelet av stormen Gudrun som drabbade främst södra Sverige i januari 2005 har man
diskuterat huruvida gran är lämplig att plantera i dessa områden. Regeringens beslut om stöd för
återplantering efter Gudrun innebär att minst 90% av arealen kommer att återplanteras med ny
barrskog. Exakt hur återplanteringen har gjorts hittills är svårt att utvärdera eftersom det saknas
fullständiga data12. Granskogen drabbades betydligt hårdare än bland- och lövskogsbestånd i
stormen. En av anledningarna var att marken i det drabbade området inte var tjälad och granens
rotsystem inte stod emot den kraftiga vinden, med många rotfällen som följd. Forskare framhåller
att skog med högre artdiversitet bättre står emot olika typer av katastrofer och att man i framtiden
bör satsa mer på detta. Vidare bör nämnas att träd som redan är utsatta för stress (t.ex. på grund av
11
12

Modellen som använts är STASH, en bioklimatmodell (bioclimatic model).
Bl.a. enligt muntliga uppgifter från Skogsstyrelsen.
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att den befinner sig utanför sitt naturliga spridningsområde) står emot ytterligare stress än sämre.
Artsammansättningen i skogen påverkas dock starkt av vårt skogsbruk och vad vi väljer att plantera.
I framtiden kommer det åtminstone i södra Sverige förmodligen finnas en rad nya arter som är
intressanta ur ekonomisk synvinkel att plantera.

Figur 6 Granens och bokens utbredning idag (övre två bilderna) samt i ett framtida klimat med en
fördubblad CO2-halt (550 ppm) jämfört med förindustriell tid. Den faktiska utbredningen kan
avvika från kartorna. Från Sykes et al (1995) och Monitor 18 (2003). Bilden visas med tillstånd av
Claes Bernes, Naturvårdsverket.
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Skogsproduktionen förväntas öka till följd av både ökad temperatur och ökad CO2-halt i luften.
Ett varmare och fuktigare klimat kan gynna skadeinsekter och patogener. En anledning till detta är
att den frostfria säsongen under vilken träden är mer utsatta för skadeangrepp förlängs. (Kirkinen
m.fl. 2005)
Enligt Lundahl (1995) förväntas den årliga ökningen i tillväxten i den svenska skogen bli ca 50% i
norr och 25% i söder. Detta gäller i ett framtida klimatscenario där medeltemperaturen i Sverige
stigit med ca 3˚C (vilket enligt en del klimatscenarier skulle kunna bli fallet redan till 2030 i vissa
delar av landet). Enligt Sonesson m. fl. (2004) kan dock den förväntade minskade nederbörden
under sommaren i de södra delarna av Sverige komma att motverka den högre tillväxt som tidigare
studier har förutspått. Man påpekar också att i norr där vatten inte är en begränsande faktor idag
kan komma att bli det om temperaturen ökar utan att också nederbörden gör det.

Figur 7. Granens utbredning idag samt förväntad utbredning i ett klimat med fördubblad förindustriell CO2
halt. Källa: Bradshaw m. fl. 2000. Bilden visas med tillstånd av författaren.

Enligt Bergh m.fl. 2006 så är det de mellersta boreala skogarna som påverkas mest av
klimatförändringarna, d.v.s. skogarna i mellersta Sverige och Finland. I södra delarna av
Skandinavien, med större förekomst av sommartorka blir den förväntade produktionsökningen till
följd av ett varmare klimat och en högre koncentration av CO2 inte lika stor. Generellt kan man
förvänta sig att biomassaproduktionen i de nordiska och baltiska ländernas skogsekosystem ökar
med i genomsnitt 10-20% till perioden 2071-2100 (enligt B2-scenariot). Om hela denna ökning
används fullt ut för energiproduktion innebär det en ökning i svensk produktion motsvarande
116 000 GWh/år (Bergh m. fl. 2006). Berg m. fl. uppskattar en tillväxtökning på 10-20%, vilket
inkluderar risken för torka. Det inkluderar klimat- och väderdata (d.v.s. ökad temperatur ökad halt
CO2, ökad/minskad nederbörd etc) men ej andra faktorer såsom: bränder, sjukdomar/skadedjur,
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risken för ökad stormfällning etc. Dessutom bör påpekas att en viktig faktor för att tillväxten
verkligen skall öka vid en förhöjd temperatur är att det finns tillräckligt med näring. Något man
ännu inte har lyckats inkludera i modellerna som beräknar tillväxtökningen är den ökade
marktemperaturen som kommer leda till att nedbrytningen i marken och därmed också
tillgängligheten på näringsämnen kommer att öka (Linder, personligt meddelande). Att integrera
tillväxtmodeller och kunskap om hur sjukdomar/skadedjur m.m. påverkas av klimatförändringar är
något som man behöver ägna mer forskning åt enligt Sonesson (ed.) 2006.
Baserat på klimatscenarier från SWECLIM har man inom forskningsprogrammet Heureka
genomfört simuleringar av möjliga effekter på tillväxten för gran och tallbestånd av olika ålder
utgående från IPCC:s utsläppsscenarier B2 och A2 och till perioden 2071-2100. Resultaten visar att
NPP (nettoprimärproduktionen) ökar med 30-50% i södra Sverige för unga bestånd, och med 2030% i unga bestånd i mellersta och norra Sverige. Tillväxten för medelålders bestånd av gran får
dock endast en tillväxtökning av 0-20% i södra Sverige (p.g.a. att vattentillgången minskar).
Effekten av vattenstress är mindre för tall. Ökningen av NPP i medelålders bestånd i resten av
Sverige är mellan 20-30%. Anledningen till att de medelålders bestånden påverkas mer av den
minskade vattentillgången än de unga bestånden är att medelålders bestånd kräver betydligt mer
vatten än unga bestånd. Äldre bestånd behöver också mer vatten än unga bestånd men mindre än
medelålders. Gamla bestånd av tall uppvisar ingen tillväxtbegränsning på grund av minskad
vattentillgång och produktionsökningen här ökar med 30-50% för större delen av Sverige.
Ökningen av NPP i A2-scenariot är ca 10% högre än i B2-scenariot för hela Sverige. De modeller
man har använt för de här uppskattningarna är visserligen anpassade till boreala förhållanden, men
saknar återkopplingar relaterade till markprocesser. Totalt sett kan man dock dra slutsatsen att NPP
för gran och tall kan förväntas öka med 0-50% beroende på ståndort och ålder på beståndet. Andra
trädslag kan förväntas svara på liknande sätt och vattenbrist kan begränsa tillväxten särskilt för
medelålders bestånd i södra Sverige (Sonesson m. fl. 2004.). Man kan notera att dessa
uppskattningar är gjorda för lite längre sikt än fokus för denna rapport men det är samtidigt troligt
att det kommer att ske en gradvis förändring och man kan därmed säga något om trenden även för
en mer närliggande period.

Påverkan på trädbiomassans egenskaper
När man talar om en ökad tillväxt så talar man om en ökad volymstillväxt. Enligt Karnosky (2003)
så har försök som utvärderat påverkan på trä- och massakvaliteten från träd som växer i en miljö
med högre CO2-halt visat att trädensiteten minskar. På samma sätt har försök med gödning av skog
visat att en ökad volymstillväxt ofta leder till lägre densiteter.
Rhén (2004) har undersökt påverkan av gödning på kemiska och förbränningstekniska egenskaper
hos gran. I försöken har gödningen inneburit att granen växer tre gånger snabbare än träden på
kontrollytorna. Även vid en ökad temperatur förväntar man sig en snabbare tillväxt. Rhéns resultat
visar att värmevärdet i träden som gödslats sjunker något, men endast mycket lite (< 3%).
Askhalten tenderade att vara något lägre i de gödslade bestånden. Rhén drar slutsatsen att man
därför kan rekommendera att gödsla skogsmarker som är avsedda för energiproduktion. Också
Lundgren (2003) som huvudsakligen undersökt biomassans egenskaper för pappers- och
massaproduktion drar slutsatsen att tillväxten ökar mer än egenskaperna förändras.
Vindskador kan antas öka något, då många spår ökad förekomst av extremvindar. Olika
klimatscenarier visar dock olika resultat, vilket tyder på svårigheten att uppskatta framtida vindar.
Som beskrivs i avsnitt 2.5, visar klimatscenarier framtagna vid Rossby Centre, SMHI (2007) på en
marginell ökning av extremvindar. Utöver vindstyrkan finns också en rad andra omständigheter
som påverkar skogens känslighet för vindskador. En förlängning av den frostfria säsongen antas
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t.ex. kunna innebära ökade problem med vindskador. Enligt tidigare beskrivna uppgifter skulle man
som en anpassningsåtgärd försöka välja arter som är mindre vindkänsliga. Dessutom kommer den
ökade tillväxten att göra att biomassa förrådet i våra skogar är större och att därmed omfattningen
av skador till följd av enskilda stormar blir större.
Snöskador kan antas minska eftersom snödjupet förväntas bli mindre och perioden med snötäcke
kortare. Dock varierar frekvensen av snöskador kraftigt både i tiden och rummet och i dagsläget
finns för lite information för att kunna dra ytterligare slutsatser.
Risken för skogsbrand antas öka något i södra och mellersta Sverige, främst beroende på ökade
sommartemperaturer ibland kombinerat med minskad nederbörd och ökade vindar. Brandrisken
kan också öka om det finns områden med mycket död ved, t.ex. till följd av stormskador,
skadeangrepp eller andra orsaker.
Effekterna av klimatförändringar på skadeinsekter och deras angrepp är svåra att förutse. Olika
effekter motverkar delvis varandra. Vad man kan säga är att ett varmare klimat gör att vissa arter
kan överleva längre norrut. Studier visar också att angrepp av granbarkborren kan komma att öka
till följd av varma somrar. Den insekt som orsakar de största skadorna på svenskt skogsbruk idag är
snytbagge (Hylobius abietis). Enligt Sonesson m. fl. finns inga studier publicerade som visar på
huruvida denna insekt skulle missgynnas eller gynnas av ett förändrat klimat. Dock är den vanligare
i områden med varmare och torrare somrar.
Hela systemet med hur skadeinsekter sprider sig är komplicerat. För det första förväntas värdträden
inte sprida sig i en lika snabb takt som skadeinsekterna. Detta kan göra att insekterna delvis hittar
nya värdar och att skadorna därmed blir mindre än förväntat. Efter ett tag hinner dock värdträden
sprida sig till de nya områden som skadeinsekterna redan hittat till och skadorna kan därmed
komma att öka igen. Ytterligare effekter är att skadeinsekternas fiender också kan påverkas av
klimatförändringarna. Skadeinsekter som förekommer i periodiska utbrott har en hög
anpassningsförmåga till nya förhållanden.
Skador orsakade av svampar och andra mikroorganismer. Den sjukdom som orsakar störst
ekonomisk skada på svensk skog är rotröta orsakad av rotticka (Heterobasidion annosum). Den
gynnas av både varmare och torrare väder och man skulle kunna förvänta sig att dess
spridningsområden som idag främst är de kustnära områdena blir större och kanske även omfattar
inre delarna av landet.
Snöskytte som orsakar skador främst på tall är vanlig i norra Sverige men kräver ett snötäcke för att
klara sig och mildare vintrar med mindre snö kommer troligen att minska skadorna från denna
sjukdom. Det finns också en del patogener som lättare angriper träd som redan är nedsatta på
grund av någon annan stressfaktor, t.ex. torka. Sådana sjukdomar kommer troligtvis också att öka
på grund av klimatförändringarna.
Bland de större skadedjuren anses älg vara det största problemet i Sverige idag. En effekt av ett
varmare klimat kommer förmodligen vara att älgen drar sig norrut och inte kommer att finnas i
samma utsträckning som idag i södra delarna av landet (Sonesson m. fl. 2004). Detta skulle kunna
minska skadorna i södra Sverige. Samtidigt är det troligt att rådjur kommer att spridas norrut och
öka populationen norröver. Hur mycket dessa djurarter betar på träd är dock beroende på hur övrig
vegetation ser ut. Dessutom kan man säga att det finns två andra viktiga faktorer som styr
populationsutvecklingen för dessa djur nämligen jakt och predatorer.
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Skogsekosystemens känslighet för klimatförändringar
Enligt Juday (2004) är norra Sveriges skogar speciellt känsliga för klimatförändringar. Detta till följd
av den kraftiga förändring som skett i det svenska skogslandskapet under de senaste 150 åren.
Under denna tid har ambitiösa skogsvårdsplaner/skogsproduktionsplaner förvandlat landskapet till
att i stort sett utgöras av kommersiella bestånd av tall med i stort sett samma ålder och struktur.
Detta är fallet i den större delen av skogen i norra Sverige. Volymen av stående död trädbiomassa
har minskat med över 90% under det senaste århundradet och antalet barrträd med stor diameter
(>30cm vid brösthöjd) har minskat med över 80%. Alla svenska hotade skogsarter inkluderar
element som är starkt beroende av gammal skog. Många av dessa arter tillhör funktionella grupper
så som insektspredatorer som utgör vitala funktioner för hälsotillståndet och produktiviteten i
skogsekosystemet som helhet.
Man bör också komma ihåg att de svenska skogarna är starkt påverkade av andra miljöproblem än
just klimatförändringen. Surt regn (på grund av utsläpp av svavel och kväve) har resulterat i en
utlakning av näringsämnen. Lundahl (1995) varnar för att snabba klimatförändringar tillsammans
med effekter från luftföroreningar och ökade ozonhalter kan leda till omfattande skogsdöd. Många
forskare tror att multipel stress på ekosystemen kan verka synergistiskt vilket skulle kunna resultera
i en accelererad förändring.
Ekosystem som är försvagade av klimatstress kan åsamkas större förluster genom vindfällen. Om
frekvensen och intensiteten av skogsbränder ökar som ett resultat av torka, vind och ackumulering
av bränsle genom skogsdöd skulle detta kunna minska timmerlagret i boreala regioner tillgängligt
för skogsindustrin (Kirkinen m. fl. 2005).
3.2.2 Konkurrensen om biobränsle och skogsråvara
Till följd av ett ökat medvetande om de negativa effekterna av användandet av fossila bränslen ökar
efterfrågan på alternativ såsom biobränslen. Samtidigt ökar också efterfrågan på andra produkter
med en mer miljövänlig profil (mer energisnålt tillverkade). Detta innebär för t.ex. skogsindustrin
som levererar råvara till flertalet olika industrier att efterfrågan på biomassa ökar. Ersättningen av
fossila drivmedel inom transportsektorn förväntas leda till en kraftigt ökad efterfrågan, men
efterfrågan på biomassa även för andra ändamål kommer med stor sannolikhet att öka. Det gäller
t.ex. för el- och värmeproduktion och trä som t.ex. byggmaterial för att ersätta mer kolintensiva
material. Den generella tillväxten i världen innebär också att efterfrågan på papper och massa ökar
samtidigt som konkurrensen om returfiber ökar eftersom de också kan användas inom
energiproduktionen (förbränning i värme och kraftvärmeanläggningar). Denna generella ökade
efterfrågan på skogsprodukter innebär t.ex. att det kan bli lönsamt att gallra mer skog eftersom det
blir möjligt att sälja lågvärdiga produkter som det tidigare inte funnits någon efterfrågan på. Detta
ökar också de ekonomiska incitamenten för energigrödor som kan odlas på åkermark specifikt för
energiändamål (Sampson m. fl. 2004).
Det är högst troligt att biobränslen kommer att bli en alltmer internationell produkt som handlas
och prissätts över nationsgränserna. Problemområdet med ökad konkurrens om biomassa är inte
direkt kopplat till fysiska effekter av klimatförändringar utan snarare till åtgärder för att minska de
klimatpåverkande utsläppen. Den ökade konkurrensen om biomassan utreds separat bl.a. i ett
Elforskprojekt som påbörjas i februari 2007.
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3.2.3 Konsekvenser för jordbrukets möjligheter
Idag används ca 3,1 Mha för jordbruksändamål i Sverige. Den framtida prognosen är att denna area
kommer att minska och marken istället användas för skogsproduktion (Porter, 2006). För att säkra
energiförsörjningen i Europa och minska beroendet av fossila bränslen från Ryssland och
mellanöstern så kan man behöva ställa om det Europeiska jordbruket från att producera mat till att
producera energigrödor av olika slag. Enligt Porter (2006) är en möjlighet att utnyttja åkermark för
att producera biomassa för framställning av biobränslen till fordon. Man skulle dock också kunna
tänka sig att en del av dagens åkerareal används för att producera andra typer av energigrödor att
användas direkt i kraft- och kraftvärmeverk.
Klimatförändringarna kan förmodligen också förbättra jordbrukets möjligheter till produktion av
biomassa. Till skillnad från skogsbruket så är behovet av riktigt långsiktig planering betydligt mindre
i jordbruket eftersom omloppstiden för produktionen är betydligt kortare. De grödor man odlar
kommer förmodligen att kunna växa i det framtida klimatet, skulle det inte gå så kan man ju i
princip från en säsong till nästa byta gröda.
Lundahl (1995) påpekar att energigrödor så som t.ex. Salix som har en omloppstid på ett eller ett
par år är betydligt mindre känslig för klimatförändringar än t.ex. skogsbruk för timmer eller
pappers- och massaproduktion med väsentligt längre omloppstider.
3.2.4 Övriga konsekvenser
Brand i bränslestackar är störst om materialet innehåller vatten fritt tillgängligt för mikrobiell
aktivitet (fukthalt > 20%). Speciellt om man blandar material med olika fukthalter kan det bli
problem. Kompaktion och lagringstid är också viktiga faktorer; kortare lagringstid innebär mindre
risk för brand (Lehtikangas, 1999).
Högre sommartemperaturer i kombination med behov av större biobränslelager och eventuellt
längre lagringstider kan innebära en större risk för bränder i biobränslestackar. Det är främst i
mindre bränslestackar som omgivningstemperaturen har betydelse. Vi har dock inte kunna hitta
några uppgifter som stödjer trender mot längre lagringstider, men t.ex. ökade risker med stormfällning skulle kunna innebära att åtminstone periodvis fallet blir sådant. På samma sätt skulle ett
fuktigare klimat kunna orsaka större risk för mögel i biobränslelager. Problem kan uppstå om biomassan är blöt och torkförhållandena dåliga. Enligt Rossy Centres klimatscenarierna kommer det
att bli fuktigare i markerna främst under vintern i de västra delarna av landet. Däremot förutspås
endast ringa förändringar i relativa luftfuktigheten (Kjellström, 2007 pers medd.).
Ett varmare klimat skulle kunna försvåra själva skördandet av biomassan, både från skogs- och
jordbruk och därmed påverka leveranserna. Högre temperaturer innebär kortare period då
marken är tjälad. Detta leder till en situation där den tidsperiod då timmer kan tas ut från hyggen till
sågar blir kortare. En aspekt är också att ökad frekvens av extrema väderhändelser kan öka
skadorna på olika produktionssystem och vägar (Kirkinen m. fl. 2005).
I projektet har inte ingått att studera effekter på utvinning av torv, men då vi funnit en del
information väljer vi ändå att kortfattat presentera detta. Torv är inget biobränsle men används för
sameldning både i Sverige och framförallt Finland. Enligt Kellomäki & Leinonen finns det i och
med klimatförändringarna också en ökad potential till utvinning av torv i Sverige motsvarande
16% (480 GWh). Också Kirkinen m. fl. (2005) uppskattar att torvutvinningen skulle kunna öka i
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och med klimatförändringarna i Norden. Också för torvproduktionen anses dock försämrade vägar
kunna utgöra ett problem.

3.3 Annan påverkan på energisektorn
Det finns en rad andra faktorer än just försörjningen av biobränsle som kommer att påverkas av
klimatförändringarna och som kommer att innebära behov av anpassning för energisektorn. Ett
flertal av dessa har utretts inom ramen för andra delstudier inom Elforsks klimatkonsekvensprojekt
(Gode et al, 2007). Konsekvenser för naturgasförsörjningen behandlas senare i denna rapport.

3.4 Behov av anpassningsåtgärder
Rummukainen m.fl. 2005 presenterar effekterna av ett förändrat klimat och gör en analys av
anpassningsbehov för energiproduktion och energiförsörjning. Inget specifikt nämns om
anpassningsbehov för energisektorn på grund av en förändring i tillgång på, eller kvalitet för,
biobränslen mer än det arbete vad gäller påverkan på potentialen för förnyelsebar energi som
studerades inom projektet Climate and Energy. Många effekter påverkar dock skogsägarna i större
utsträckning än energisektorn. De största anpassningsbehoven finns därmed inom skogssektorn.
Exempel på sådana anpassningsbehov är t.ex.:




planering av skogsplanteringar krävs redan idag
o

trädslagens utbredningsområde i ett framtida klimat måste beaktas

o

tålighet mot de skadeinsekter som kan komma att gynnas, mot hård vind, torka
m.m. bör tas i beaktande redan idag

leveranser och uttag av biomassa kan försvåras och metoder för att komma tillrätta med
dessa problem bör utredas

Även om de anpassningsåtgärder som berör energisektorn direkt inte är av samma betydelse som
för skogssektorn är det ändå av stor vikt att energisektorn känner till effekterna och eventuellt
upprättar samverkan med skogssektorn för att säkra tillgången på biobränslen av god kvalitet till
energianläggningarna. Tänkbara anpassningsåtgärder för energisektorn kan vara:


Övergång till att använda bränslen från grödor som är mindre känsliga för
klimatförändringar, t.ex. jordbruksgrödor



Diversitet både vad gäller lokalisering och mix av energiförsörjningen totalt sett kan bidra
till att minska sårbarheten för klimatförändringar



Åtgärder för att minska risken för bränder i bränslestackar under sommartid



Behov av ökad lagringskapacitet för biobränslen vid ev. kraftiga stormfällningar

Utöver detta finns det för produktion av biobränslen i ett förändrat klimat fortfarande en hel del
frågetecken att utreda och som kan resultera i att ytterligare anpassningsåtgärder uppmärksammas.
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3.5 Slutsatser – biobränsleförsörjning


Produktionspotential för biomassa inom både skogsbruk och jordbruk i Sverige kan
förväntas öka i och med ökad temperatur och CO2-halt. Det kommer dock att krävas vissa
anpassningsåtgärder inom produktionssystemen, bl.a. långsiktig planering av vilka trädslag
som planteras och var; både utifrån trädslagens känslighet för extrema väder och deras
framtida utbredningsområden.



Den ökade produktionen kommer att innebära viss förändring i egenskaperna hos
biomassan (lägre densitet, lägre värmevärde, lägre askhalt, etc) men dessa förändringar
kommer att vara relativt små <3% och troligtvis av liten betydelse för energisektorn.
Produktionen kommer att öka mer än biomassans egenskaper förändras.



Konkurrensen om biomassan kommer att öka och efterfrågan förväntas öka både
nationellt och internationellt. Att öka användningen av biomassa producerad på åkermark
kan minska den direkta konkurrensen med papper/massa och annan industri. Däremot kan
konkurrensen med transportsektorn, som också är intresserad av biomassa från bl.a.
jordbruket, komma att öka. Konkurrensen och ökade priser kommer generellt också att
öka lönsamheten i produktionen.



Uttaget av och leveranser av biomassa både från skogs- och jordbruk kan komma att
försvåras till följd av försämrade vägar och sämre markförhållanden. Även här finns
anpassningsåtgärder att vidta, som huvudsakligen berör skogsindustrin.

3.6 Behov av fortsatt forskning
Det finns fortfarande ett stort behov av forskning för att få bättre kunskap om framtidens
produktionssystem för biobränslen och biomassa. I Sonesson (ed.) 2006 listas en rad områden inom
vilka fortsatt forskning behövs för att kunna ta fram beslutsstöd avseende anpassning av
skogsproduktionen till ett framtida klimat. Där listar man bl. a. följande områden som också vi
anser viktiga för fortsatt forskning:
 Ta fram bättre kunskaper om skogsbruket och konsekvenser av olika skötselbeslut


Utveckla scenarier för framtidens skogsskötsel och markanvändning



Utveckla modeller för samband mellan klimatförändringar och skogens produktions av
biomassa



Ta fram sannolikheter för förändrade skaderisker till följd av troliga framtida
klimatscenarier. Detta kan göras genom att ta fram samband mellan förändringar i olika
klimatvariabler och enskilda biotiska och abiotiska skadefaktorer. Integrera klimatmodeller
och indirekta effekter (t.ex. skadedjur/insektsangrepp, etc)



Öka den grundläggande förståelsen av det regionala klimatsystemets kopplingar till skogen



Skapa nya verktyg, mer omfattande klimatdata och klimatscenarier som speglar en större
del av osäkerheterna.



Bättre underlag för osäkerhets- och riskbedömningar
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Både i Sverige och i andra länder ses dock åkerarealen som en stor potential för framtida
produktion av biomassa och hur denna produktion kommer att påverkas är också mycket
viktig. I detta projekt har vi främst fokuserat på skogsbruket, eftersom den största delen av de
biomassabränslen som används inom den svenska energisektorn idag kommer från
skogssektorn. Dock kan det se annorlunda ut i framtiden och jordbruksmarken kan spela en allt
större roll i produktionen av biomassa, också för energiändamål. Man bör därför också titta på
hur denna produktion påverkas av de framtida klimatförändringarna.
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Konsekvenser för naturgasförsörjningen

4.1 Naturgas i Sverige idag
Naturgasen introducerades på den svenska marknaden år 1985. År 2004 var användningen av
naturgas 9,3 TWh (927 Mm3), vilket är relativt lite jämfört med övriga Europa (Energimyndigheten,
2005a). Av detta används 45% i industrin, 32% i el- och värmeverk, 18% i bostadssektorn, 3% i
gas- och koksverk13 och ca 2% för fordon (Energimyndigheten, 2005a).
Naturgasnätet finns endast i sydvästra Sverige från Trelleborg upp till Stenungsund. År 2004 fanns
650 km transmissionsledning från Malmö upp till Göteborg med 50-65 bars tryck och en kapacitet
om ca 2 miljarder Nm3 per år (Energimyndigheten, 2006c). Detta motsvarar en kapacitet om ca 22
TWh, men användningen är, som framgår av ovan, knappt hälften av den maximala kapaciteten.
Vid driftsättningen av de två planerade naturgasdrivna kraftvärmeverken i Göteborg och Malmö
bedöms efterfrågan öka med ca 8,5 TWh, vilket fortfarande innebär att befintlig
transmissionskapacitet är tillräcklig för denna försörjning.
Från transmissionsledningarna transporteras naturgasen i distributionsledningar till kunderna14. År
2004 fanns 3000 km distributionsledningar med 4-30 bars tryck beroende på kundernas behov
(Energimyndigheten, 2006c).
Svenska Kraftnät är systemansvarig myndighet på naturgasmarknaden, vilket innebär att de har
övergripande ansvar för att säkerställa att uttaget av naturgas från det svenska naturgasnätet i
tillräcklig utsträckning balanseras av motsvarande tillförsel. Dess danska motsvarighet är
Energinet.dk och ett väl fungerande samarbete är upprättat mellan de två instanserna. Eftersom det
svenska naturgasnätet har en större kapacitet än efterfrågan och möjligheter att genom
tryckförändringar lagra gas i nätet är behovet av aktiva regleråtgärder begränsat. Svenska Kraftnät
köper också in en mängd reglergas, vilket år 2006 uppgick till endast 8 GWh. För att upprätthålla
balansen har Svenska Kraftnät enligt Naturgaslagen även möjlighet att som sista åtgärd beordra att
överföringen av naturgas avbryts eller begränsas.
De största aktörerna på den svenska naturgasmarknaden är Nova Naturgas som äger stora delar av
det svenska transmissionsnätet och E.ON Gas Sverige AB som ansvarar för grenledningarna i
södra Sverige. Aktörer som erbjuder leveranser av naturgas är Dong Energy A/S, E.ON Sverige,
Göteborg Energi, Lunds Energi, Varbergs Energi, Ängelholms Energi samt Öresundskraft.

4.2 Lagringsmöjligheter för naturgas
Lagring av naturgas i Sverige sker främst genom tryckförändringar i transmissionsnätet (s.k.
”linepack”) som har högre kapacitet än efterfrågan. Utöver ett demonstrationslager i ett bergrum i
Halmstad finns i Sverige inga andra särskilda lagringsutrymmen för naturgas. De naturliga
förutsättningarna är inte heller särskilt goda, då Sverige saknar kända naturliga saltgruvor eller
akvifärer (Energimyndigheten, 2006c). Som nämnts överstiger dock kapaciteten i
transmissionsledningarna efterfrågan, varvid naturgasleveranserna kan säkerställas åtminstone vid
inte alltför långvariga driftsavbrott.
13
14

Inkluderar förluster
En del kunder som behöver höga tryck på naturgasen är direkt kopplade på transmissionsnätet.
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4.3 Regelverk kring naturgas
Regelverk som påverkar naturgasförsörjningen i Sverige är huvudsakligen två EU-direktiv samt den
svenska naturgaslagen med tillhörande förordningar.
Ett första europeiskt naturgasdirektiv antogs 1998 och syftade till att öka konkurrensen på de
europeiska naturgasmarknaderna. 2003 antogs dock ett nytt naturgasdirektiv för att påskynda
avregleringen av naturgasmarknaderna (EU, 2003). Direktivet har implementerats i den nya svenska
naturgaslagen från 2005 (SFS, 2005). Viktiga budskap i naturgasdirektivet och därmed även
naturgaslagen är att transport och försäljning av naturgas inte får utföras av samma juridiska person,
att tredje part skall ges tillträde till transmissions- och distributionsnätet samt att
naturgasmarknaden ska öppnas helt under 2007, dvs att alla kunder fritt ska kunna välja
gasleverantör. På samtliga dessa punkter kan paralleller dras med elmarknaden.
2004 upprättades EU-direktivet (2004/67/EG) om åtgärder för att säkerställa en tryggad
naturgasförsörjning, det s.k. gasförsörjningsdirektivet (EU, 2004). Enligt direktivet ska normer
utarbetas för försörjningstrygghet och ansvarsfördelning mellan marknadsaktörerna vid
krissituationer ska upprättas. På så sätt skapas en krisplan vid betydande försörjningsavbrott. Bl.a.
fastslås att hushållskunder prioriteras framför industrikunder vid en kris. Även gasförsörjningsdirektivet har implementerats i den svenska naturgaslagen från 2005. Energimyndigheten har
utarbetat en strategi för hur Sverige ska leva upp till EU-direktivet (Energimyndigheten, 2005c).
Det kan konstateras att de svenska förutsättningarna skiljer sig kraftigt från andra europeiska länder
eftersom naturgas endast marginellt bidrar till energiförsörjningen, att naturgasnätet är begränsat till
en liten del av landet, att endast en tillförselledning finns samt att andra lagringsmöjligheter än
tryckförändringar i transmissionsledningarna är högst begränsade. Vid tänkbar ökad sammankoppling av naturgasnät i Europa och/eller utbyggnad av fler tillförselledningar till Sverige kommer
givetvis försörjningstryggheten att öka. Mer information om den svenska strategin finns att läsa i
Energimyndigheten (2005c).

4.4 Konsekvenser av klimatpåverkan på naturgasförsörjningen
Den naturgas som används i Sverige kommer huvudsakligen från danska gasfältet Tyra i Nordsjön
(se Figur 8) och levereras via Danmark över till Sverige. Vid sårbarhetsbedömning av den svenska
naturgasförsörjningen är det alltså aktuellt att beakta klimatets effekter på utvinningen av naturgas i
Nordsjön (driftsstopp p.g.a. hårt väder, fartygskollisioner etc.) och på rörledningar för distribution
av naturgasen. Enligt de prioriteringar som gjorts för projektet ingår endast konsekvenserna för
utvinningen av naturgas, medan effekterna på rörledningarna inte behandlas. Inte heller ingår att
studera tänkbara effekter för leveranser av LNG.
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Figur 8. Karta över danska gaslicenser i Nordsjön. Den svarta pilen markerar ungefärlig position för gasfältet
Tyra. (Källa: Energistyrelsen, www.ens.dk, 2006)

De danska naturgasplattformarna är idag mycket robusta och dimensioneras för att klara en s.k.
100-årsstorm15 (Hagge, pers. med., 2007). Den mycket kraftiga storm som drabbade Danmark och
södra Sverige och 3-4 december 1999 var i Danmark troligen den kraftigaste stormen under hela
1900-talet med medelvindar på 38 m/s och vindbyar på upp till 50 m/s. Enligt uppgifter från
Energinet.dk, som har systemansvar för den danska naturgasen påverkades naturgasplattformarna
vid de danska naturgasfälten inte av den kraftiga decemberstormen 1999 (Hagge, pers. med., 2007).
Energinet.dk bedömer inte att naturgasutvinningen vid de danska naturgasplattformarna kommer
att påverkas av klimatförändringar (Hagge, pers. med., 2007). Uppgifterna överensstämmer också
med uppgifter som erhållits från det norska klimatforskningscentret CICERO (Eskeland, pers.
med., 2007).
En annan klimatfaktor som skulle kunna påverka utvinningen av naturgas är våghöjden. Detta har
dock inte utretts inom ramen för projektet.
4.4.1 Klimatscenarier för Nordsjön
Aktuella klimatbilder för denna analys är vindkartor för Nordsjön framtagna vid Rossby Centre,
SMHI (2007). Som framgår av avsnitt 2 är det svårt att dra några generella slutsatser om hur
vindarna kan komma att förändras i framtiden eftersom olika klimatscenarier ger ganska vitt skilda
resultat. Enligt Rossby Centrets klimatscenarier förefaller dock förekomsten av starka vindar (>25
m/s) öka marginellt över danska Nordsjön. Det är alltså inga större förändringar att förvänta sig

Ett mått på de högsta vindstyrkor som statistiskt sätt inträffar på 100 år. Det har varit svårt att hitta
sifferuppgifter för Danmark, men det kan uppskattas att en 100-årsstorm motsvarar vindstyrkor på över 40
m/s.

15
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avseende möjligheten att utvinna naturgas vid de danska naturgasfälten. Det bör dock upprepas att
bedömningarna om framtida vindar är behäftade med stora osäkerheter.
4.4.2 Erfarenheter från orkaner i USA
Orkanerna Katrina, Rita och Wilma som drabbade USA hårt hösten 2005 orsakade omfattande
driftstopp vid naturgasplattformarna i Mexikanska golfen, varav de två förstnämnda orsakade störst
problem, se Figur 9. Samtliga dessa tre orkaner hade vindstyrkor på upp till ca 80 m/s. Som
framgår av figuren sjönk produktionen av naturgas redan innan orkanerna Rita och Wilma kom,
vilket kan tyda på att förberedande åtgärder på förhand vidtogs för att lindra konsekvenserna.
Figurens upplösning är dock inte så hög att motsvarande slutsatser kan dras beträffande orkanen
Katrina.
Oavsett om åtgärder vidtogs eller inte kan konstateras att orkanerna orsakade mycket stora skador.
Över hundra olje- och gasplattformar förstördes eller skadades och närmare två hundra pipelines
skadades.

Figur 9. Illustration av effekterna på naturgasproduktionen i Mexikanska Golfen (GOM) av orkanerna
Katrina, Rita och Wilma. (Källa: U.S. DoE, 2005)

4.4.3 Historiska händelser
Sedan introduktionen av naturgas i Sverige 1985 har inget större icke-planerat avbrott inträffat i det
svenska naturgasnätet (Energimyndigheten, 2006c). Inga störningar som påverkat den svenska
naturgasförsörjningen har heller förekommit i Danmark. Kraftiga oväder har förekommit i
Danmark, men hittills har inga stormar orsakat några driftsavbrott vid de danska naturgasplattformarna sedan utvinningen påbörjades för ca 25 år sedan (Hagge, pers. med., 2007). Som
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nämnts tidigare var den kraftigaste storm som förekommit sedan utvinningen påbörjades
decemberstormen 1999, då medelvindar på 38 m/s uppmättes och byvindar på upp till 50 m/s.

4.5 Andra faktorer som kan påverka naturgasförsörjningen
Klimatförändringar bedöms ha begränsad påverkan på den svenska naturgasförsörjningen, men det
finns andra faktorer som kan påverka. Energimyndigheten har gjort en översikt av tänkbara hot
mot den svenska och europeiska naturgasförsörjningen och bedömt att tekniska skador och
konflikter är tänkbara orsaker till leveransavbrott (Energimyndigheten, 2006c). Tekniska skador kan
t.ex. vara yttre åverkan på naturgasledningar, korrosion eller fel på konstruktioner och material.
Statistik från European Gas pipeline Incident data Group sammanfattar enligt Energimyndighetens
rapport att den årliga frekvensen av icke-planerade driftavbrott endast uppgår till 0,42 tillbud per
tusen kilometer transmissionsledning. Samma statistik visar att inga olyckor har skett under
perioden 1976-2003 som orsakat allvarliga personskador. Däremot skedde år 2004 en olycka i
Belgien som orsakade flera dödsfall när ett naturgasläckage skedde med antändning som följd.
Konflikter som skulle kunna drabba försörjningen av naturgas är t.ex. internationella konflikter,
blockader, strejker eller sabotage/terrorattacker. Inga sådana incidenter har hittills drabbat den
svenska naturgasförsörjningen, men en omdebatterad händelse som drabbade östra Europa
inträffade i januari 2006 då ryska Gazprom minskade leveranserna till Ukraina efter misslyckade
förhandlingar om prisökningar samt anklagelser om stöld av gas från det ryska nätet. Händelsen
påverkade ett flertal östeuropeiska länder kraftigt och t.ex. Ungern fick se sina gasleveranser minska
med 40%.

4.6 Behov av anpassningsåtgärder
Vid en kris som skulle påverka naturgasförsörjningen kan Sverige idag endast använda befintlig
naturgas som lagras i transmissionsnätet och den begränsade resurs som lagras i naturgaslagret i
Halmstad. Även om driftstopp på grund av framtida klimatförändringar inte förefaller bli vanligare
ställs krav i naturgasförsörjningsdirektivet på tryggad försörjning och att en krisplan ska finnas. I
denna bör tänkbara effekter av klimatförändringar även beaktas.

4.7 Slutsatser – naturgasförsörjning
De danska naturgasplattformar där den naturgas som används i Sverige utvinns är idag mycket
robusta och dimensionerade för att klara mycket hårda väderbelastningar. Decemberstormen 1999
var troligen den kraftigaste stormen som drabbade Danmark under 1900-talet, men trots
medelvindar på 38 m/s och byvindar upp till 50 m/s så orsakade stormen inga driftsavbrott vid
naturgasplattformarna.
Hur förekomsten och magnituden av stormar kan komma att utvecklas vid framtida
klimatförändringar är idag svårt att dra exakta slutsatser kring. Det beror på att olika klimatscenarier
ger relativt skilda resultat kring framtida vindar. I projektet har det funnits tillgång till resultat från
klimatscenarier framtagna vid Rossby Centre, SMHI (2007). Dessa klimatscenarier visar att
förekomsten av starka vindar (>25 m/s) förändras (ökar) marginellt över den del av Nordsjön där
naturgasen som levereras till Sverige utvinns. Framtida klimatförändringar bör således inte påverka
naturgasutvinningen nämnvärt. Dessa uppgifter bekräftas av både danska och norska källor (Hagge,
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Eskeland, pers. med., 2007). Erfarenheter från USA visar dock på starka samband mellan extrema
väder (orkaner) och allvarliga skador på olje- och naturgasplattformar, med försämrad
naturgasförsörjning som följd. Många av de amerikanska plattformarna är dock äldre än de danska
och kanske inte heller dimensionerade att klara kraftiga oväder.
Fartyg som kolliderar med naturgasplattformar kan även orsaka skador. Huruvida sannolikheten för
allvarliga kollisioner skulle öka om förekomsten av extrema vindar skulle öka har inte utretts inom
projektet.
Det finns andra faktorer än klimatförändringar som kan påverka naturgasförsörjningen. Det kan
t.ex. vara tekniska skador på rörledningar eller internationella konflikter, strejker, blockader och
terrorattacker. Tekniska skador kan bl.a. orsaka läckage från rörledningar. Några sådana incidenter
som påverkat naturgasförsörjningen till Sverige har inte förekommit under de 22 år som det
svenska naturgasnätet funnits. I projektet har heller inte ingått att analysera konsekvenser av
klimatförändringar på naturgasledningar eller transporter av LNG. När det gäller transporter av
LNG till Sverige kan konstateras att sårbarhetsanalys då skulle omfatta klimatförändringars
påverkan på transportsystem troligen via fartyg, järnväg och vägtransporter.

4.8 Behov av fortsatt forskning
De litteratursökningar som gjorts och kontakter som tagits i projektet tyder inte på att analyser
utförts kring möjliga effekter av klimatförändringar på utvinning av naturgas i Nordsjön. Kraftiga
stormar som förekommit har bekräftat att naturgasplattformarna i Nordsjön är robusta.
Erfarenheter från USA visar dock att kraftiga oväder kan orsaka väsentliga skador på naturgasplattformar och det finns därmed anledning att rekommendera att sårbarhetsanalyser ändå
utförs. Dessa bör troligen i första hand utföras av berörda länder, men med anledning av den
svenska utvecklingen mot ökad naturgasanvändning finns det stor anledning för svenska
naturgasaktörer att påskynda dessa analyser och att följa utvecklingen.
Konsekvenser av klimatförändringar på transmission och distribution av naturgas samt transporter
av LNG bör utredas vidare.
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