
Klimat: Sammanställning Energibalans   
 

 

Detta är vårt "energibehov" och tillgången på förnybar energi: 
 

 

Energiförbrukning (kWh/person och dygn): 

Apparater, IT, Media & Underhållning: 5 kWh/pp&d  i 

Ljus: 3 kWh/pp&d  ii 

Bil: 14 kWh/pp&d  iii 

Flyg: 4,9 kWh/pp&d  iv 

Övrig persontransport: 1,7 kWh/pp&d  v 

Mat: 12 kWh/pp&d  vi 

Vatten: 0,4 kWh/pp&d  vii 

Jordbruk: 2,9 kWh/pp&d  viii 

Värme och kyla: 33 kWh/pp&d  ix 

Grejer: 20 kWh/pp&d  x 

Frakt: 18 kWh/pp&d  xi 

Offentlig sektor: 22 kWh/pp&d  xii 

CO2 minskning: 10 kWh/pp&d  xiii 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 147 kWh/pp&d 
xiv

  

 

 

Total mängd förnybar energi vid full utbyggnad (kWh/person och dygn): 

Vattenkraft: 29 kWh/pp&d  xv 

Energi-grödor: 8 kWh/pp&d  xvi 

Skogsavfall: 36 kWh/pp&d xvii  

Torv: 7 kWh/pp&d xviii 

Biogas: 4,4 kWh/pp&d xix  

Sopförbränning: 1 kWh/pp&d xx 

Värmepumpar: 18 kWh/pp&d  xxi 

Vindkraft: 13 kWh/pp&d xxii 

Vindkraft till havs: 4,8 kWh/pp&d  xxiii 

Sol på tak: 3 kWh/pp&d  xxiv 

Vätgas: 0 kWh/pp&d  xxv 

Metanol: 0 kWh/pp&d  xxvi 

Trädplantering: 0 kWh/pp&d  xxvii 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII 125 kWh/pp&d  
 

 

"Energi-gap": 147 - 125 ≈ 25 kWh per person och dygn 



 

 

Alternativ för att fylla energi-gapet på 22 kWh per person och dygn: 

109 m2 solkraftverk per person i Sverige (2 promille av Sveriges yta): 25 kWh/pp&d xxviii  

Maximal potential för effektivisering av fullt utbyggd förnybar energiproduktion: 24 

kWh/pp&d xxix  

Energi-import från hela Sahara: 420 kWh/pp&d xxx  

"Vanlig" kärnkraft: 2,7 kWh/pp&d i 200 år xxxi  

Kärnkraft från torium-reaktorer: 19? kWh/pp&d i 200 år xxxii  

Kärnkraft från brid-reaktorer: 160? kWh/pp&d i 200 år xxxiii 

Fossilt kol med Koldioxidinfångning = CCS = Carbon Capture & Storage: 22 kWh/pp&d xxxiv  

Spara energi: 22 kWh/pp&d xxxv  

Tekniker på experimentstadiet: 0? kWh/pp&d xxxvi  

Geo-engineering: 0? kWh/pp&d xxxvii  

Vindkraftverk i 2% av Sveriges skogar (1% av Sveriges yta): 22 kWh/pp&d xxxviii   

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande energi enligt SCB 

 

Bruttotillförseln av energi i Sverige var 1721,8 PJ 2011 enligt SCB. ( 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____24656.aspx ) Det motsvarar ca 139 

kWh/pp&d: 

1721,8PJ / 9500000svenskar / 365dygn ~ 499MJ/pp&d ~ 139 kWh/pp&d 

 

Nettotillförseln av energi i Sverige var 1394,2 PJ 2011 enligt SCB. ( 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____24662.aspx ) Det motsvarar ca 112 

kWh/pp&d: 

1394,2PJ / 9500000svenskar / 365dygn ~ 404MJ/pp&d ~ 112 kWh/pp&d 

 

Mellanskillnaden är energiförluster, t.ex. till följd av ERoEI, förluster i elnätet etc. 

I vår sammanställning ovan har vi även räknat med sådant som inte finns i SCB:s 

sammanställning. xxxix
   

 

 

 

 



Sveriges energibalans år 2011 enligt SCB 

  6,6 kWh/pp&d Kol, koks 

 38 kWh/pp&d Biobränslen, torv, m.m. 

 52 kWh/pp&d Råolja, olje-produkter 

  4,2 kWh/pp&d Naturgas 

  1,5 kWh/pp&d Fjärrvärme  (via  värme- pumpar) 

 21 kWh/pp&d Vattenkraft, vindkraft 

 18 kWh/pp&d Kärnkraft 

 -2,1 kWh/pp&d Nettoimport  av elenergi 

139 kWh/pp&d Summa  bruttotillförsel 

Källa: ( http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____24656.aspx ) 

 

 

 

Import och Export 

 

Vi importerar sådant som har kostat energi i andra länder (Fotnot KM.2G:) och vi exporterar 

sådant som har kostat energi här men konsumeras i andra länder.  

 

El 

Import och export (-) av el har sett ut så här de senaste åren: 

2006  1,8 kWh/pp&d 

2007  0,4 kWh/pp&d 

2008  -0,6 kWh/pp&d 

2009  1,4 kWh/pp&d 

2010  0,6 kWh/pp&d 

2011  -2,1 kWh/pp&d 

I genomsnitt importerar vi alltså ca 0,2 kWh el per person och dag till Sverige 

Källa: ( http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____24656.aspx ) 

 

 

Prylar 

Om vi importerar ungefär samma saker som England så har de saker vi importerar "kostat" i 

storleksordningen 10 kWh per svensk och dag. xl   

 

 

Flyg 

En svensk flyger i genomsnitt ca 330 mil per år utrikes. Energiåtgången är ca 5 kWh per mil 

så våra utrikes flygresor motsvarar i genomsnitt 4,5 kWh per person och dag. xli 

(Klimatpåverkan är större. xlii) 

En tur och retur resa till Thailand för en person motsvarar ensam ca 25 kWh per dag i ett helt 

år. xliii  



 

 

Frakt 

Vi räknade med att vi konsumerar frakt för 18 kWh/pp&d. xliv Låt oss säga att drygt hälften av 

det är utrikes frakt. Då förbrukar vi ca 10 kWh utrikes frakt per person & dag. 

 

 

Semester 

Om man vistas utomlands så konsumerar man utomlands. För varje vecka man vistas 

utomlands så har man varit utomlands ca 2% av hela året. Den som är utomlands två och en 

halv vecka per år har alltså i storleksordningen 5% av sin konsumtion utomlands bara till 

följd av det. (Och dessutom energin för resan.)  

 

 

 

CO2 minskning 

 

I sammanställningen över energibehov är 10 kWh per person och dag avsatta för borttag av 

koldioxid från atmosfären. Koldioxidhalten är idag ca 400 ppm. xlv För att vi inte ska nå 

oåterkalleliga tipping points xlvi och farlig klimatförändring xlvii så behöver vi tillbaka till 350 

ppm. Det kostar betydligt mer i energi än vad som genererades när vi släppte ut koldioxiden. 
xlviii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------  

Mer information om denna klimat-utbildning finns på: 

http://klimatcbt.yolasite.com/ 

 

Detta dokument kan även laddas ner som PDF från: 

http://klimatcbt.yolasite.com/resources/KlimatSammanst_Energibalans.pdf  

 

Om du vill gå kursen så kontakta mig på http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php   

 

 



Det som står i fotnoterna är alltid bonusmaterial. 

 

                                                           
i Fotnot KM.2C: 
 
ii Fotnot KM.2C: Kurs-mail "Klimat 2C: Apparater, IT, Media, Ljus och Vattenkraft"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2C_ApparaterITMediaLjusVattenkraft.pdf ) 
 
 
iii Fotnot KM.2D: 
 
iv Fotnot KM.2D: 
 
v Fotnot KM.2D: Kurs-mail "Klimat 2D: Persontransporter, Energigröda, Skogsavfall och Torv"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2D_PersontransporterEnergigrodaSkogsavfallTorv.pdf 
) 
 
 
vi Fotnot KM.2E: 
 
vii Fotnot KM.2E: 
 
viii Fotnot KM.2E: Kurs-mail ”Klimat 2E: Mat, Vatten, Jordbruk, Biogas och Sopförbränning”  ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2E_MatJordbrukBiogasSopforbranning.pdf ) 
 
 
ix Fotnot KM.2F: Kurs-mail: "Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2F_VarmeKylaVarmepumpar.pdf ) 
 
 
x Fotnot KM.2G: 
 
xi Fotnot KM.2G: Kurs-mail: "Klimat 2G: Grejer, Frakt och Vindkraft"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2G_GrejerFraktVindkraft.pdf ) 
 
 
xii Fotnot KM.2H: Kurs-mail: "Klimat 2H: Offentlig sektor och Solenergi"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2H_OffentligsektorSolenergi.pdf ) 
 
 
xiii Fotnot KM.2K: Kurs-mail "Klimat 2K: 350 ppm, eller kan vi ta bort koldioxid ur luften?"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2K_350ppm.pdf ) 
 
 
xiv Fotnot 2.2.BQ: Enligt SCB så är Sveriges inrikes bruttotillförsel av energi 139 kWh/pp&d och 
Sveriges inrikes nettotillförsel av energi är 112 kWh/pp&d. (Fotnot 2.1.CG:) 
Till det ska läggas ca 25 kWh/pp&d för utrikes resor och transporter samt utrikes producerade varor. 
(Fotnot 2.1.CI:) Ytterligare 10 kWh/pp&d tillkommer för att ta bort koldioxid som vi redan har släppt 
ut i atmosfären. (Fotnot KM.2K:) 
Den svenska energikonsumtionen är då ca 147kWh/pp&d netto och ca 173 kWh/pp&d brutto. 
 
 



                                                                                                                                                                                     
Fotnot 2.1.CG: Bruttotillförseln av energi i Sverige var 1721,8 PJ 2011 enligt SCB. ( 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____24656.aspx ) Det motsvarar ca 139 kWh/pp&d: 
1721,8PJ / 9500000svenskar / 365dygn ~ 499MJ/pp&d ~ 139 kWh/pp&d 
Nettotillförseln av energi i Sverige var 1394,2 PJ 2011 enligt SCB. ( 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____24662.aspx ) Det motsvarar ca 112 kWh/pp&d: 
1394,2PJ / 9500000svenskar / 365dygn ~ 404MJ/pp&d ~ 112 kWh/pp&d 
(Mellanskillnaden är energiförluster, t.ex. till följd av ERoEI, förluster i elnätet etc.) 
Dessutom medför vår konsumtion en del energiförbrukning utomlands  och vår export medför att en 
del av vår inrikes energi konsumeras utomlands.  
 
 
Fotnot 2.1.CI: Utrikes energikonsumtion: 
 - 91% av flygresorna är utrikes ~ 4,5 kWh/pp&d   (Fotnot 2.1.CJ:) 
 - Importerade Grejer ~ 11 kWh/pp&d   (Fotnot KM.2G:) 
 - Drygt hälften av frakten? ~ 10 kWh/pp&d   (Fotnot KM.2G:) 
Summa ca 25 kWh/pp&d 
 
 
xv Fotnot KM.2C: Kurs-mail "Klimat 2C: Apparater, IT, Media, Ljus och Vattenkraft"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2C_ApparaterITMediaLjusVattenkraft.pdf ) 
 
 
xvi Fotnot KM.2D: 
 
xvii Fotnot KM.2D: 
 
xviii Fotnot KM.2D: Kurs-mail "Klimat 2D: Persontransporter, Energigröda, Skogsavfall och Torv"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2D_PersontransporterEnergigrodaSkogsavfallTorv.pdf 
) 
 
 
xix Fotnot KM.2E: 
 
xx Fotnot KM.2E: Kurs-mail ”Klimat 2E: Mat, Vatten, Jordbruk, Biogas och Sopförbränning”  ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2E_MatJordbrukBiogasSopforbranning.pdf ) 
 
 
xxi Fotnot KM.2F: Kurs-mail: "Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2F_VarmeKylaVarmepumpar.pdf ) 
 
 
xxii Fotnot KM.2G: 
 
xxiii Fotnot KM.2G: Kurs-mail: "Klimat 2G: Grejer, Frakt och Vindkraft"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2G_GrejerFraktVindkraft.pdf ) 
 
 
xxiv Fotnot KM.2H: Kurs-mail: "Klimat 2H: Offentlig sektor och Solenergi"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2H_OffentligsektorSolenergi.pdf ) 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     
xxv Fotnot KM.2I: 
 
xxvi Fotnot KM.2I: 
 
xxvii Fotnot KM.2I: Kurs-mail: "Klimat 2I: Vätgas, Metanol och Trädplantering"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2I_VatgasMetanolTradplantering.pdf ) 
 
 
xxviii Fotnot KM.2L: Kurs-mail "Klimat 2L: Hur fyller vi gapet?"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2L_HurFyllerViGapet.pdf ) 
 
 
xxix Fotnot KM.2M: Kurs-mail "Klimat 2M: Effektivare energiproduktion"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2M_EffektivareEnergiproduktion.pdf ) 
 
 
xxx Fotnot KM.2N: Kurs-mail "Klimat 2N: Energi-import"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2N_Energiimport.pdf ) 
 
 
xxxi Fotnot KM.2O: 
 
xxxii Fotnot KM.2O: 
 
xxxiii Fotnot KM.2O: Kurs-mail "Klimat 2O: Kärnkraft"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2O_Karnkraft.pdf ) 
 
 
xxxiv Fotnot KM.2P: Kurs-mail "Klimat 2P: Fossilt kol med Koldioxidinfångning = CCS = Carbon Capture 
& Storage" ( http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2P_CCS.pdf ) 
 
 
xxxv Fotnot KM.2Q: Kurs-mail "Klimat 2Q: Kan vi spara ihop gapet?" ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2Q_Spara.pdf ) 
 
 
xxxvi Fotnot KM.2R: Kurs-mail "Klimat 2R: Tekniker på experimentstadiet" ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2R_TeknikerPaExperimentstadiet.pdf ) 
 
 
xxxvii Fotnot KM.2S: Kurs-mail "Klimat 2S: Geo-engineering" ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2S_Geoengineering.pdf ) 
 
 
xxxviii Fotnot KM.2T: Kurs-mail "Klimat 2T: Vindkraft i skogen" ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2T_VindkraftIskogen.pdf ) 
 
 
xxxix Fotnot 2.2.BQ: Enligt SCB så är Sveriges inrikes bruttotillförsel av energi 139 kWh/pp&d och 
Sveriges inrikes nettotillförsel av energi är 112 kWh/pp&d. (Fotnot 2.1.CG:) 



                                                                                                                                                                                     
Till det ska läggas ca 25 kWh/pp&d för utrikes resor och transporter samt utrikes producerade varor. 
(Fotnot 2.1.CI:) Ytterligare 10 kWh/pp&d tillkommer för att ta bort koldioxid som vi redan har släppt 
ut i atmosfären. (Fotnot KM.2K:) 
Den svenska energikonsumtionen är då ca 147kWh/pp&d netto och ca 173 kWh/pp&d brutto. 
 
 
xl Fotnot LXI: Sverige släpper ut ca 7,4 ton koldioxid-ekvivalenter per person och år. (Fotnot 2.1.AE:) 
De totala utsläppen som vår konsumtion orsakade år 2003 var drygt 10 ton koldioxid-ekvivalenter 
per person och år. (Fotnot 2.2.AJ:) Det innebär att våra import-relaterade utsläpp var 10 – 7,4 = 2,6 
ton CO2eq per person och år. 
Engelsmännens import motsvarar 10 ton CO2eq per person och år. Det motsvarar minst 40 kWh per 
person och dygn. ( http://www.inference.phy.cam.ac.uk/withouthotair/c15/page_93.shtml ) (Fotnot 
0.3:) Om vi i Sverige importerar ungefär samma saker som England, så blir energin för vår import: 
40kWh/pp&d * 2,6ton / 10ton ≈ 10 kWh per person och dygn 
(Detta är naturligtvis en mycket ungefärlig uppskattning. Hjälp mig gärna att göra en bättre.) 
 
 
Fotnot 2.1.AE: Växthusgasutsläpp över tiden inom varje lands gränser, per person: 
( http://www.google.com/publicdata/explore?ds=cjsdgb406s3np_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=per_capita_emissions&hl=en&dl=en#ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=per_capita_emissions&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:36:167&ifdim=country&tdim=true&hl=en&dl=en ) 
Data från World Resources Institute (2.3.X.1:) 
 -  
För att se bara koldioxidutsläpp, klicka på “Greenhouse Gas”, och därefter ” Carbon Dioxide (CO2)” 
 -  
Om länken inte fungerar så kan det bero på att den inte finns för det språk som din browser är 
inställd för. Gör så här för att få den på engelska: 
Gå till ( http://www.google.com/publicdata/directory ) 
Klicka på ”Världsbanken” 
Klicka på ”Utvecklingsindikatorer för länder” 
Välj “English” i drop-down listan under Språk 
Klicka på “Environment” och därefter ”CO2 emissions per capita” i övre vänstra listan 
 -  
( För konsumtionsbaserade utsläpp, se (Fotnot 2.2.AJ:) ) 
 
 
Fotnot 2.2.AJ: Utsläppen inom Sveriges gränser var 11,5 ton per person 1970 och 5,7 ton per person 
2005. ( http://www.google.com/publicdata?ds=wb-wdi&met=en_atm_co2e_pc&tdim=true&tstart=-

315619200000&tunit=Y&tlen=45#ctype=l&strail=false&nselm=h&met_y=en_atm_co2e_pc&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:SWE&ifdim=country&tdim=true&tstart=-

315619200000&tunit=Y&tlen=45&hl=en&dl=en ) Det motsvarar en minskning med 2% per år. 
Ett skäl till den här minskningen är att Sverige satsade på kärnkraft i stället för fossila bränslen, bl.a. 
just för att minska utsläppen av växthusgaser. Idag producerar Sverige ingen elektricitet från fossila 
bränslen utom när vi startar upp ”nödkraftverk” för att täcka extrema toppar. (Som t.ex. vintern 
2010-2011 när det var extremt kallt samtidigt som ett kärnkraftverk stod stilla.) 
 ---  
Svenskarnas utsläpp: 
Naturvårdsverkets rapport 5903 ”Konsumtionens klimatpåverkan”: 
”i Sverige motsvarar utsläppen i ett konsumtionsperspektiv drygt 10 ton CO2e per capita”  ( 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5903-3.pdf ) 
Det motsvarar: 
10tonCO2e/pp&år / 365dygn/år ≈ 27 kg koldioxid-ekvivalenter per person och dygn 
Våra konsumtionsbaserade utsläpp har ökat och fortsätter att öka: 
( http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6503-4.pdf  Figur 24.) 



                                                                                                                                                                                     
( http://www.scb.se/statistik/_publikationer/MI1305_2012A01_BR_MI72BR1201.pdf  "Figur 3. 
Utsläpp av växthusgaser förorsakade av svensk konsumtion") 
 
 
Fotnot 0.3: Boken ”Sustainable Energy – without the hot air” beskrivs under Källor. ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/kallor.php ) 
Det här är en föreläsning på engelska där professor David MacKay som har författat boken 
sammanfattar mycket av de slutsatser vi kommer att komma fram till. ( 
http://www.youtube.com/watch?v=GFosQtEqzSE ) Filmen är drygt en timme lång. Föredraget är 47 
minuter, och resten av tiden är en frågestund efter filmen. 
I föredraget nämner han den här kalkylatorn: ( http://2050-calculator-tool.decc.gov.uk/ ) 
Detta är ett annat föredrag av professor David MacKay som också är väl värt att titta på. Det är 
knappt 20 minuter långt ( http://www.youtube.com/watch?v=-5bVbfWuq-Q )  och detta är de slides 
han visar under presentationen  ( http://www.inference.phy.cam.ac.uk/mackay/presentations/ted/ ) 
Det finns även en föreläsningsserie som bygger på boken ( 
http://www.youtube.com/watch?v=sHJyH7j2n4w&list=PL1gduOjl1Ehqd53NGs0nDjcQooVhcjlG2 ) 
 
 
Fotnot 2.3.X.1: World Resources Institute på Wikipedia ( 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Resources_Institute ) 
 
 
xli Fotnot 2.1.CJ: En svensk flyger i genomsnitt ca 32 mil per år inrikes: 
2,98Gpkm / 9500000svenskar ~ 32 mil per person och år 
En svensk flyger i genomsnitt ca 328 mil per år utrikes: 
31Gpkm / 9500000svenskar ~ 328 mil per person och år 
En svensk flyger i genomsnitt ca 360 mil per år sammanlagt: 
32mil/pp&år + 328mil/pp&år ~ 360mil/pp&år 
... varav 91% utrikes: 
32mil/pp&år / 360mil/pp&år ~ 91% 
Utsläppen av växthusgaser vid utrikesresor är ca : 
7,3MtonCO2e / 31Gpkm ~ 2,4 kg CO2e per personmil  
4,1MtonCO2 / 31Gpkm ~ 1,3 kg CO2 per personmil  
Varje kg CO2 motsvarar ca 3,8 kWh förbrukat bränsle (Fotnot 2.1.BG:) så energiförbrukningen per mil 
är ca: 
1,3kgCO2/pp&mil * 3,8kWh/kgCO2 ~ 5 kWh per personmil 
Energiförbrukningen i genomsnitt är ca 4,9 kWh per person och dag: 
360mil/pp&år * 5kWh/personmil / 365dagar/år ~ 4,9 kWh/pp&d 
... varav 4,5 kWh per person och dag utrikes: 
328mil/pp&år * 5kWh/personmil / 365dagar/år ~ 4,5 kWh/pp&d 
En tur och retur resa till Thailand för en person motsvarar ensam ca 25 kWh per dag i ett helt år. 
(Fotnot 2.1.CK:) 
Källor: 
"Inrikes passagerarkilometer ... Antalet passagerarkilometer uppgick under 2010 till 2,98 miljarder"   ( 
http://trafa.se/PageDocuments/Luftfart_2010.pdf )  ( http://www.trafa.se/sv/Statistik/Luftfart/ ) 
"Den svenska befolkningens utrikesresande under ett år ... Flyg ... Resande 31 mdr p-km ... Utsläpp av 
koldioxid 4,1 Mton CO2 ... Utsläpp totalt av växthusgaser 7,3 Mton CO2e"   ( 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5903-3.pdf  Tabell 4:) 
 
 



                                                                                                                                                                                     
Fotnot 2.1.BG: ”Petroleum diesel … carbon chains that typically contain between 8 and 21 carbon 
atoms per molecule.” ( http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_fuel#Refining ) 
Låt oss räkna med att diesel i genomsnitt är en enkel kolvätekedja med 15 kolatomer och 32 
väteatomer, och att den förbränns fullständigt. 
Atomvikten är 12 för kol och 1 för väte. 
Andelen som är kol av dieselns vikt är alltså: (15*12) / (15*12 + 32*1) ≈ 85% 
Densiteten för diesel är ca 0,9 kg per liter (Fotnot 2.1.CH:) så en liter diesel innehåller: 
85% * 0,9kg/liter ≈ 0,76 kg kol per liter diesel 
Ett kg kol förbränns till 3,7 kg koldioxid (Fotnot 1.C:) 
En liter diesel förbränns alltså till: 0,76kg/liter * 3,7 ≈ 2,8 kg CO2 
Det motsvarar 0,36 l diesel per kg CO2: 
Diesel innehåller drygt 10 kWh/l (Fotnot 2.1.AB:) så 1 kg CO2 motsvararar också: 
10,5kWh/l * 0,36ldiesel/kgCO2 ~ 3,8 kWh/kgCO2 
 
 
Fotnot 2.1.CH: "Petrol’s density is 0.737. Diesel’s is 0.820–0.950" kg per litre   ( 
http://www.withouthotair.com/c3/page_31.shtml )  (Fotnot 0.3:) 
 
 
Fotnot 1.C: När kol förbränns till koldioxid så binder varje kol-atom två syre-atomer. Atomvikten är 
12 för kol och 16 för syre. 12 kg kol förbränns alltså till: 12 + 2 * 16 = 44 kg koldioxid 
Det betyder alltså att varje kg kol blir 44/12 ≈ 3,7 kg koldioxid 
 
 
Fotnot 2.1.AB: Flytande bränsle innehåller en kemisk energi motsvarande ca 10 kWh per liter. 
"the actual value of 10 kWh per litre. ORNL [2hcgdh] provide the following calorific values: diesel: 
10.7 kWh/l; jet fuel: 10.4 kWh/l; petrol: 9.7 kWh/l"   ( 
http://www.withouthotair.com/c3/page_31.shtml ) 
(Fotnot 0.3:) 
 
 
xlii Fotnot 2.1.X.10: ”Is flying extra-bad for climate change in some way? 
Yes, that’s the experts’ view, though uncertainty remains about this topic. Flying creates other 
greenhouse gases in addition to CO2, such as water and ozone, and indirect greenhouse gases, such 
as nitrous oxides. If you want to estimate your carbon footprint in tons of CO2-equivalent, then you 
should take the actual CO2 emissions of your flights and bump them up two- or three-fold.” 
( http://www.inference.phy.cam.ac.uk/withouthotair/c5/page_36.shtml ) (Fotnot 0.3:) 
"Kondensslingor från flyg värre än utsläppen"   ( 
http://www.idg.se/2.1085/1.377061/kondensslingor-fran-flyg-varre-an-utslappen ) 
"Sveriges klimatmål oförenligt med ökat flygande"   ( http://www.newsmill.se/node/18386 ) 
"Planes unavoidably have to use energy for two reasons: they have to throw air down in order to stay 
up, and they need energy to overcome air resistance. No redesign of a plane is going to radically 
improve its efficiency.  A 10% improvement? Yes, possible. A doubling of efficiency? I’d eat my 
complimentary socks."   ( http://www.inference.phy.cam.ac.uk/withouthotair/c5/page_35.shtml )  
(Fotnot 0.3:) 
En interkontinental resa ToR motsvarar ca 25 kWh/dygn i ett helt år. (Fotnot 2.1.CK:) 
 
 
xliii Fotnot 2.1.CK: Fågelvägen Göteborg-Phuket är det 900 mil. Fågelvägen Stockholm-San Fransisco är 
också nästan 900 mil. 
Ett flygplan förbrukar ca 5 kWh per resenär och mil.   (Fotnot 2.1.CJ:) 



                                                                                                                                                                                     
En interkontinental flygresa ToR förbrukar alltså ca 9 tusen kWh: 
2 * 900mil * 5kWh/pp&mil ~ 9000 kWh 
Utslaget över hela året blir det ca 25 kWh per dag: 
9000kWh / 360dagar/år ~ 25 kWh/dag 
 
 
xliv Fotnot KM.2G: Kurs-mail: "Klimat 2G: Grejer, Frakt och Vindkraft"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2G_GrejerFraktVindkraft.pdf ) 
 
 
xlv Fotnot 2.1.J: Före industrialliseringen var koldioxidhalten ca 330 ppm. ( 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/spmsspm-human-and.html ) 
1988 var koldioxidhalten ca 350 ppm. 
Nu är halten nästan 400 ppm och den stiger med nästan 3 ppm per år. 
( http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ ) 
 
 
xlvi Fotnot KM.1G: Kurs-mail "Klimat 1G: Tipping-points"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat1G_Tippingpoints.pdf ) 
 
 
xlvii Fotnot 2.1.BN: Professor Kevin Anderson - Climate Change: Going Beyond Dangerous   ( 
http://www.slideshare.net/DFID/professor-kevin-anderson-climate-change-going-beyond-dangerous 
) 
Se även (Fotnot 1.N:) och (Fotnot 1.AC:) 
 
 
Fotnot 1.N: “impacts associated with 2°C have been revised upwards, sufficiently so that 2°C now 
more appropriately represents the threshold between ‘dangerous’ and ‘extremely dangerous’ 
climate change”   ( http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1934/20.abstract ) 
Se även (Fotnot 2.1.BN:) 
 
 
Fotnot 1.AC: Det står och väger: 
 - Med enbart de åtgärder som diskuteras politiskt kommer världen att värmas upp 4 grader under 
våra barns livstid. (Fotnot 1.Q:) 
 - Vi har redan byggt eller projekterat all infrastruktur som vi kan använda för fossila bränslen. 
(Fotnot 1.J:) 
 - Utsläppen ökar fortfarande varje år. (Fotnot 4.X.17:) 
 - 2°C är inte gränsen för ofarlig uppvärmning, utan gränsen mellan farlig och mycket farlig 
uppvärmning. (Fotnot 1.N:) 
 - Fortfarande kan vi (troligen) stoppa uppvärmningen före 2°C.   (Fotnot 2.3.D:) 
 - Fortfarande kan vi (troligen) ta oss tillbaka till 350 ppm. (Fotnot KM.2K:) 
 - Varning Åsikt (Fotnot 0.5:): Även om åtgärderna är svåra att få igenom så är de troligen mycket 
lättare än att försöka leva i en 5°C eller 6°C varmare värld. (Fotnot 3.X.30:) 
 
 
Fotnot 1.Q: Till år 2100 kommer jorden att värmas upp: 
 - 4-5 grader enligt IEA (2013) * 
 - 4 grader enligt världsbanken (2012) ** 
... om vi inte gör mer 
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*   "I en ny rapport från det internationella energirådet IEA slås fast att koldioxidutsläppen förra året 
var rekordhöga och att en global uppvärmning på mellan 3,6 och 5,3 grader kan bli följden. Men IEA 
pekar också ut åtgärder som snabbt kan bryta trenden utan att det skadar världsekonomin."   ( 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5560522 ) 
**   Med enbart de åtgärder som anses "politiskt tänkbara" kommer världen att värmas upp nästan 4 
grader under det här århundradet enligt en rapport från Världsbanken 2012: 
"The emission pledges made at the climate conventions in Copenhagen and Cancun, if fully met, 
place the world on a trajectory for a global mean warming of well over 3°C. Even if these pledges are 
fully implemented there is still about a 20 percent chance of exceeding 4°C in 2100.10 If these 
pledges are not met then there is a much higher likelihood—more than 40 percent—of warming 
exceeding 4°C by 2100, and a 10 percent possibility of this occurring already by the 2070s, assuming 
emissions follow the medium business-as-usual reference pathway."   ( 
http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Turn_Down_the_heat_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer_world_must_be_avoided.pdf ) 
Världsbanken om klimatförändringarna: http://climatechange.worldbank.org/ 
En 3 minuters film från världsbanken: http://www.youtube.com/watch?v=CQbOlI0YQNs 
 
 
Fotnot 1.J: Vi har redan byggt eller projekterat i princip all infrastruktur som vi kan använda för 
fossila bränslen: 
“The world is locking itself into an unsustainable energy future which would have far-reaching 
consequences, IEA warns in its latest World Energy Outlook 
... The WEO presents a 450 Scenario …  the globally agreed goal of limiting the temperature rise to 
2°C. Four-fifths of the total energy-related CO2 emissions permitted to 2035 … are already locked-in 
by existing capital stock … Without further action by 2017, the energy-related infrastructure then in 
place would generate all the CO2 emissions allowed in the 450 Scenario up to 2035. Delaying action 
is a false economy: for every $1 of investment in cleaner technology that is avoided in the power 
sector before 2020, an additional $4.30 would need to be spent after 2020 to compensate for the 
increased emissions.” 
( http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2011/november/name,20318,en.html ) 
 
 
Fotnot 4.X.17: 2012: "Despite posive developments in some countries global energy-related CO2 
emissions increased by 1.4% to reach 31.6 gigatonnes (Gt) in 2012 a historic high"   ( 
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2013/energyclimatemap/RedrawingEnergyClimateMap.pdf 
)  ( http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5560522 ) 
2012: 400 ppm CO2 i atmosfären   ( http://www.svd.se/nyheter/utrikes/rekordhalter-av-koldioxid-
oroar-forskare_8163072.svd ) 
2011: “Global CO2 emissions hit record in 2011 led by China: IEA”   ( 
http://www.reuters.com/article/2012/05/24/us-co2-iea-idUSBRE84N0MJ20120524 ) 
2010: “Carbon Emissions Show Biggest Jump Ever Recorded”   ( 
http://www.nytimes.com/2011/12/05/science/earth/record-jump-in-emissions-in-2010-study-
finds.html ) 
 
 
Fotnot 2.3.D: Utdrag ur GDR 6 page executive summary: 
Vår ... slutsats är att 2°C-målet (Fotnot 1.I:   ö.a.) verkligen kan hållas men att detta kräver en skarp 
brytning med den nuvarande politiken. Därför följer vi vetenskapen, och fastställer ett övergripande 
utsläppsmål - en "2°C-Nödutväg" - som ger oss en verklig chans att klara 2°C-målet, och sedan tar vi 
itu med att bedöma de strategier och anpassningar som kommer att vara nödvändiga att nå det 
utsläppsmålet. 



                                                                                                                                                                                     
”Our ... conclusion is that the 2ºC line can indeed be held, but that doing so demands a sharp break 
with politics as usual. Accordingly, we follow the science, defining a global emissions objective – a 
“2ºC emergency pathway” – that preserves a real chance of holding the 2°C line, and then setting out 
to straightforwardly assess the strategies and accommodations that will be necessary to do so.” 
( http://gdrights.org/wp-content/uploads/2009/01/gdrs_execsummary.pdf ) (Fotnot 0.2:) 
 
 
Fotnot 3.X.30: Att säga att GDR (och alla andra fördelningar som krävs för att verkligen stoppa 
klimatförändringarna) är politiskt omöjligt. Det är detsamma som att säga att 2°C-målet (Fotnot 1.I:) 
eller 350 ppm målet är politiskt omöjliga. 
Det är i sin tur detsamma som att säga att det är politiskt omöjligt att förhindra de tipping-points 
som inträffar runt 2°C eller 350 ppm … 
… och det är i sin tur detsamma som att säga att det är politiskt omöjligt att förhindra MYCKET högre 
temperaturer. 
Detta handlar om våra barns överlevnad! Är du beredd att godta att ett långt liv för dem som föds nu 
är ”politiskt omöjligt”? Eller är du beredd att kämpa för dina barns liv? 
Tänk på ditt barns eller ditt barnbarns ansikte nu och BESTÄM dig. 
 
 
Fotnot 0.5: Det är viktigt att skilja mellan åsikter och vetenskapliga fakta. Avsikten är att alla 
påståenden i den här kursen ska vara verifierbara vetenskapliga fakta. Det är därför jag är så noga 
med att inkludera alla källor i fotnoterna. När jag skriver något som är min egen personliga åsikt så 
markerar jag det så här. 
Mina åsikter är naturligtvis alltid bonusmaterial och inte en obligatorisk del av kursen. 
 
 
Fotnot 1.I: Uttrycket “två graders målet” syftar på målet att hålla den globala uppvärmningen under 
2 grader: 
”2°C over the pre-industrial average has, since the 1990s, been commonly regarded as an adequate 
means of avoiding dangerous climate change, in science and policy making. However, recent science 
has shown that the weather, environmental and social impacts of 2°C rise are much greater than the 
earlier science indicated, and that impacts for a 1°C rise are now expected to be as great as those 
previously assumed for a 2°C rise.”   ( 
http://en.wikipedia.org/wiki/Avoiding_dangerous_climate_change#Avoiding_dangerous_climate_change_in_the_current_scientific_context ) 
Se även (Fotnot 2.1.BN:) & (Fotnot 1.N:) 
 
 
Fotnot 0.2: Ramverket “Greenhouse Development Rights” beskrivs under Källor. ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/kallor.php ) 
Ramverkets hemsida: ( http://gdrights.org/2009/02/16/second-edition-of-the-greenhouse-
development-rights/ ) 
En presentation av GDR på Engelska: ( http://www.youtube.com/watch?v=Y3S9c1ZbcII ) 
De första 48 minuterna är ett föredrag om GDR, och resten är frågestunden efter föredraget. 
 
 
xlviii Fotnot KM.2K: Kurs-mail "Klimat 2K: 350 ppm, eller kan vi ta bort koldioxid ur luften?"   ( 
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2K_350ppm.pdf ) 
 
 


