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Vi närmaR oss snabbt brytpunkten - snart är

GRÖN ENERGI BILLIGARE
ÄN FOSSIL
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Ett vindkraftverk
med en maxeffekt på
två megawatt producerar tillräckligt med
energi för att förse
300 eluppvärmda villor med elenergi under ett år. Bild: L-G
Nilsson/Skylight

Om man producerar
samma energi i ett
kolkraftverk som i ett
två megawatts vindkraftverk, så orsakar
det utsläpp av 5 000
ton koldioxid under ett
år. Bild: IBL

Tog stenåldern slut för att stenarna tog slut? Nej, det gjorde den förstås inte.
Man upptäckte nya material som brons och järn och lärde sig hantera dem för
att skapa bättre verktyg än stenverktygen. Likadant är det med energin. Den
tar aldrig slut. Den bara omvandlas mellan olika energislag.
Vi är nu inne i ett skifte där gamla fossila energikällor fasas ut i allt snabbare
takt. Utvecklingen har nu nått en punkt där det knappast finns någon återvändo. Förnybara energikällor som vind och solkraft blir allt billigare och konkurrerar redan ut kol och olja i vissa sammanhang. Och snart gör de det globalt.
Text L-G Nilsson Bild Skylight, AoV m fl

N

ästan all energi här på jorden kommer
från solen och ger sig till känna i form
av väder och klimat. Där finns energi att
hämta, som ständigt förnyas. Att hämta kraften
från ovan, där den finns i överflöd, är effektivare,
bättre, billigare och vänligare mot klimat och
miljö, än att gräva efter fossila lämningar av gammal energi som lagrats i underjorden.
I solens 15 miljoner grader heta inre sker en
fusion, där väteatomer slår sig ihop till heliumatomer. När fyra väteatomer slår sig ihop till en
heliumatom blir det en liten massa över. Denna
massa omvandlas till energi enligt Einsteins berömda formel E = mc^2. Energin som bildas är
alltså lika med den lilla överblivna massan gång21

er ljushastigheten i kvadrat. Energin rör sig upp
till solens yta där det är betydligt svalare, bara
omkring 6 000 grader. Därifrån strålar energin
ut i rymden åt alla håll. Men det är bara en tjugomiljarddel av den som når jorden. Vår jord är
ju bara en liten prick, sett ur solens synvinkel. En
del av energin som träffar jorden reflekteras tillbaka ut i rymden och en del absorberas av atmosfären. Den del av energin som träffar jordytan
ger i medeltal en effekt av ungefär en kilowatt per
kvadratmeter.
Den effekten skulle teoretiskt sett räcka till att
driva en brödrost på varje kvadratmeter av jorden. Inte särskilt realistiskt, men som tankeexperiment är det en intressant betraktelse.
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Energins ämnesomsättning på jorden

Solens strålningsergi genomgår en slags ämnesomsättning på jorden. Den omvandlas till värme
som värmer jordytan och luften där ovanför. Olika grad av uppvärmning på olika delar av jorden
skapar temperaturmotsättningar. Det är ju stor
skillnad på soluppvärmningen mellan ekvatorn
och polerna. Temperaturskillnaderna ger upphov
till lufttrycksskillnader, som i sin tur ger rörelseenergi form av vindar. Vindarna i sin tur skapar
vågor på havet, som kan växa och bli höga när det
blåser kraftigt.
När solenergin omvandlas till vind, koncentreras energin. Vindenergi ger alltså mer energi per
kvadratmeter än solenergi. När vindenergin omvandlas till vågenergi koncentreras den ännu mer.
Nordatlantens vågor ger på öppet hav en effekt på
i medeltal cirka 100 kilowatt per kvadratmeter när
det blåser bra. Hundra gånger mer per ytenhet än
den direkta solstrålningen mot jorden. Det är tillräcklig effekt för att driva en medelstor bil, om vi
ska fortsätta att använda oss av tankeexperiment.

Solenergi koncentreras till vindenergi och
vindenergi koncentreras
till vågenergi. Oceanernas höga vågor kan ge
mer än hundra gånger
högre effekt per ytenhet
än solens strålning mot
jordytan. Bild: L-G Nilsson/Skylight

Fossila bränslen

De fossila bränslena bildades för många miljoner
år sedan av solvärme och fotosyntes som skapade

 Fossil energi
Denna form av energi består av – precis som namnet säger – gamla fossiler
från växter och djur. Organiskt material
från döda djur och växter har under

årmiljoner samlats på havsbottnar och
sjöbottnar. Dessa rester som innehåller
kol- och väteföreningar har sedan blivit
täckta av ett allt tjockare sedimentlager

I dag använder vi mest fossila bränslen till industriproduktion och transporter. Förnybar energi har
blivit billigare och kommer under den närmaste framtiden att ersätta en hel del av den fossila energin. Det blir både en ekonomisk vinst och en vinst för miljö och klimat. Bild: L-G Nilsson/Skylight
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och så småningom lagrats in i berggrunden under allt högre tryck. Det
organiska materialet har då ombildats till
fasta, flytande och gasformiga kolväten
som kol, olja och gas.
Den fossila energi vi använder idag
bildades för mellan 50 och 500 miljoner
år sedan. Fossila bränslen är en ändlig
resurs som inte kan räcka hur länge
som helst. När lagren börjar sina och vi
måste börja ta upp gas och olja som tidigare varit olönsam på grund av djup och
andra förhållanden, blir de fossila bränslena allt dyrare och mindre ekonomisk
intressanta. Samtidigt ökar efterfrågan
på energi och då finns det bättre och
billigare alternativ.
När vi eldar med fossila bränslen
bildas svaveloxider, koldioxid och luftföroreningar i form av små sotpartiklar.
Miljön försuras, luften blir ohälsosam att
andas och koldioxiden bidrar till en ökad
växthuseffekt som ger en höjning av
den globala medeltemperaturen.
Så rent miljö- och klimatmässigt är
det ingen bra lösning att använda fossila
bränslen.

växter och djur. De har sedan legat lagrade under
jorden under högt tryck och bildat olja och kol,
som vi pumpat upp och brutit för att få tillgång
till energi.
När vi förbränner dessa fornlämningar omvandlas energin till värme och tryck, som kan utföra mekaniskt arbete. Vi kan driva fordon med
bensinmotorer och skapa elektricitet i olje- eller
koleldade kraftverk. Den fossila energin har varit i det närmaste oumbärlig för den industriella
revolutionen. Den har fungerat bra och har varit
förhållandevis billig att utvinna. Men det har också inneburit att vi byggt fast oss i ett beroende av
fossila bränslen. Vi har inte haft tillräckligt med
motivation att bygga ut så många andra former av
energikällor, trots att vi har vetat att de finns.
Fossila bränslen har visat sig ha en stor nackdel,
som man inte tänkte på eller brydde sig om från
början. De skapade luftföroreningar i sin omgivning och luften blev ohälsosam att andas. Och
inte bara det. Under 1900-talet blev det allt mer
uppenbart att de gaser som spreds i atmosfären
vid förbränningen av fossila bränslen också kunde
påverka klimatet. Särskilt koldioxid har visat sig
inverka på jordens medeltemperatur.
När halterna av denna gas ökar i atmosfären,
absorberas en del av den värme som annars skulle
stråla ut från jordytan till rymden. Det blir ungefär samma effekt som i ett växthus, där glastaket
släpper in solljus, men håller kvar en del av den
varma luften som bildas i växthuset. Gaser som
bidrar till att höja temperaturen i atmosfären
kallas därför växthusgaser. Dessa gasers effekt är i
grunden av godo, eftersom de gör att temperaturen här på jorden gör förhållandena gynnsamma
för liv. Utan växthusgaser skulle det råda ständig
arktisk kyla på jorden. Men om halterna av koldioxid fortsätter att öka, kan det bli för mycket av
det goda.
Klimatmedvetna forskare och engagerade människor har uppmanat oss att ändra vår livsstil om
vi inte ska gå mot en undergång. Men viftande
pekfingrar och förmaningar om uppoffringar har
sällan varit en framgångsrik metod för att åstadkomma förändringar. Tankarna på klimatet har i
stället skapat oro hos många människor. Makthavare har känt sig maktlösa i den här stora frågan
och man har till stor del förträngt den, som om
den vore olösbar, som döden.
Klimatet har börjat förknippas med dystopi och
undergångstankar. Men snart borde dessa dystra
känslor och visioner vara historia om man rätt
tolkar tidens tecken.

Solceller var en gång så pass dyra att de mest användes i satelliter. Idag har priset sjunkit
dramatiskt. Bild: Nasa

 Förnybar energi
Energi som ständigt strömmar till oss och hela tiden förnyas, kallas
naturligt nog förnybar energi. Dit räknas solen och vinden som representerar vädret. Även vågorna på havet och vattenkraften i floder och älvar,
som är ett resultat av vädret, räknas dit. Tidvattnet alstras inte av vädret,
utan av månens och solens dragningskraft, men det är också en förnybar
energikälla som består så länge jorden, månen och solen finns till. Andra
förnybara energikällor är till exempel aerotermisk energi (luftvärme) och
hydrotermisk energi (vattenvärme).
Framställningen och byggnationen av de förnybara anläggningarna har
en viss miljö- och klimatpåverkan, men den fortsatta driften av dessa
anläggningar har mycket liten inverkan på miljö och klimat. Energikällan är
sedan gratis och förnyas hela tiden. Det betyder driftsäkerhet i ett långsiktigt perspektiv och god ekonomisk lönsamhet.

Prisras på förnybar energi

Stora förändringar kan ta lång tid, men det kan
också gå snabbt när de rätta förutsättningarna
uppstår. En reaktion kan snabbas upp med hjälp
av en katalysator. En sådan katalysator för den
förnybara energin sattes igång för omkring fem

Vädrets förnybara energi finns ständigt omkring oss. I solens strålar, i vinden och i
havets vågor. Bild: L-G Nilsson/Skylight

23

energi // ALLt om vetenskap

En solcellsanläggning
skapar el direkt från
solens strålar. Bild: L-G
Nilsson/Skylight

år sedan av Tyskland, som med sitt projekt Energiewende kraftigt subventionerade sol- och
vindkraft för att ersätta kärnkraften, och i förlängningen också kol och olja med förnybara
energikällor. Med hjälp av dessa subventioner
byggdes massor av stora och små vindkraftverk
och solcellsanläggningar.
Efterfrågan på dessa produkter ökade kraftigt
och då tog Kina vid med tillverkning av solceller
i stor skala, och priset på dessa sjönk kraftigt.

Kina har också andra skäl att masstillverka
solceller och vindkraftverk. Luften kring deras
kolkraftverk har snabbt försämrats och har i
vissa industri- och storstadsområden blivit rent
av hälsovådlig. Det har blivit nödvändigt för
dem att radikalt minska användningen av fossila
bränslen.
Priset på solceller har minskat med ungefär 80
procent på bara fem år. Vindkraftverk kostar ungefär hälften så mycket som för fem år sedan. Det

 Vädrets krafter
Stormar och oväder innehåller enorma
mängder kraft och energi. En tropisk
orkan kan till exempel jämföras med
tiotusen Hiroshimabomber eller något
sådant, men det är ingen rolig jämförelse.
Den är också svår att förstå. Om vi i
stället säger att någon minuts krafturladdning från en tropisk orkan skulle
kunna räcka till flera års elkonsumtion i
hela världen, så blir det genast mycket
mer intressant. Problemet är bara att
det är en helt omöjlig uppgift att tämja
dessa krafter.
Åskan har alltid imponerat. Mörka
skyar, kraftiga vindbyar, störtregn och

hagel, blixt och dunder. Ett stort åskmoln innehåller stora mängder rörelseenergi. Men precis som när det gäller
orkaner, är det nästan omöjligt att ta
vara på den energin.
Blixten då? Den innehåller ju ren elektricitet som vi borde kunna samla in och
distribuera i våra elnät – eller? Nej, det
är inte heller någon bra idé.
Visserligen kan den elektriska effekten uppgå till flera miljarder watt,
men den effekten utvecklas under så
kort tid, bara bråkdelar av en sekund, så
den totala energin i blixten skulle kanske
räcka till att hålla en 60 watts lampa
lysande i någon månad.
En tropisk orkan utanför Florida.
Energiinehållet är enormt stort. Någon
minuts krafturladdning skulle kunna
förse världen med elektricitet i flera
år… Bild: NOAA

…men hur fångar man dessa krafter?
Bild: Orlandosentinel
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Den elektriska effekten i en
åskblixt kan uppgå till många
miljarder watt, men blixten
är mycket kortvarig, varar
bara någon bråkdel av
en sekund. Blixtens totala elektriska energi
skulle bara räcka till
att hålla en 60 watts
lampa lysande i någon månad. Bild:
Skylight/FLPA

har inneburit att den förnybara
energin börjar bli lönsam
utan subventioner. Kina
har nu storstilade planer
på utbyggnad av förnybar
energi. Fram till år 2020
ska landets förnybara
energikällor byggas ut
till 150 gigawatt solenergi och 250 gigawatt vindenergi, alltså sammanlagt
400 gigawatt.
En effekt på en gigawatt
motsvarar en medelstor kärnreaktor. Utbyggnaden motsvarar
alltså ungefär 400 kärnreaktorer, eller lika många stora kolkraftverk. Det
kommer att täcka omkring 20 procent
av Kinas elbehov. Och detta ska ske
bara under de kommande tre åren.
Om planerna håller och utvecklingen
fortsätter ser det ljust ut för den förnybara väderenergin.

En brytpunkt

Solen förvandlar ungefär
fyra miljoner ton materia
till energi varje sekund.
En tjugomiljarddel av den
energi som strålas ut från
solen når oss, och det är
tillräckligt för att hålla
jorden vid liv. Bild: Nasa

Världen håller nu på att
passera en brytpunkt när
sol- och vindkraft är mer
lönsam än fossila energikällor. Och det har
gått oerhört snabbt de
senaste åren. Snabbare
än någon kunde ana.
Energiexperter har tagits
på sängen. Finansvärlden
har börjat förstå att sol och
vind är på väg in, samtidigt
som olja och kol är på väg ut.
I dag investeras det mer i sol och
vind än i fossila energikällor, för det
är i vädrets energi pengarna finns att
hämta från nu och framåt i tiden.
Indien följer i Kinas spår och satsar
stort på solenergi, samtidigt som man
lägger kolkraftplaner på is. Oljeländerna på arabiska halvön har också
börjat inse att oljefesten snart är slut.

Solens instrålning skulle räcka för att driva en brödrost per kvadratmeter
jordyta. I teorin, alltså - det praktiska genomförandet skulle vara både svårt
och inte särskilt meningsfullt.
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Om de ska kunna behålla sin höga levnadsstandard måste de snabbt investera sina pengar i något som har framtiden för sig. Och på arabiska
halvön finns sol i samma överflöd som olja.
I Dubai byggdes nyligen en solenergianläggning som producerar el för halva priset mot en
naturgaseldad anläggning. Naturgas finns i överflöd under marken hos dem, men solenergin
finns där också i samma överflöd och med den

En solkraftsanläggning i Newcastle, England med speglar
som reflekterar solljuset som ”solkatter” mot toppen av ett
torn som värms av solen och driver en ångturbin, som i sin tur
kan skapa elektricitet. Bild: CSIRO

 En utveckling mot förnybar energi

Solenergi var för inte länge sedan så dyrt att
den bara var ekonomiskt befogad i satelliter
och rymdfarkoster. Nu har den blivit så billig
att den börjar övertrumfa kolkraften i ekonomisk lönsamhet. Figuren visar den förväntade
utvecklingen i Kina fram till år 2040. Där väntas
brytpunkten mellan sol och kol inträffa omkring

år 2020. Tyskland har redan passerat denna
brytpunkt och USA är på god väg.
X-axeln visar årtal och y-axeln kostnaderna i
dollar per megawattimme för respektive energislag. Den svarta kurvan är kostnadsutvecklingen
för att producera el med kolkraft. Den blå kurvan
visar vindkraften och den gula kurvan visar den
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prognoserade kostnadsutvecklingen för att producera el med solenergi. Fälten bakom kurvorna
är osäkerhetsintervallen för vindenergi respektive solenergi. Av kurvorna framgår att kring år
2040 tror man att både vind- och solenergi kostar
mindre än hälften av kolenergin. (Data från det
internationella analysföretaget Bloomberg.)

producerar man alltså ännu billigare el. Utvecklingen går knappast att stoppa under sådana premisser.
Bingo för klimatet

När förmaningar och uppmaningar om uppoffringar inte har hjälpt för att stoppa höjningen av
den globala medeltemperaturen, kanske ekonomiska realiteter i stället kommer att ta skruv. Nu
finns ingen anledning att inte satsa på förnybar
energi. Den fungerar, den är lönsam, den är långsiktigt uthållig, den är bra för miljö och klimat,
energikällan är gratis. Vad mer behöver vi veta?
Självklart är den nya utvecklingen inte bara en
raksträcka mot framtidens horisont som gör att

En oljerigg i Nordsjön
… Bild: L-G Nilsson/
Skylight

I dag står fossila energikällor (svarta staplarna)
för omkring 60 procent av världens elproduktion. Vattenkraft och kärnkraft (röda staplarna)
står för cirka 25 procent. Sol- och vindkraft (blå

vi kan blåsa faran över när det gäller klimatet.
Det finns flera utmaningar. Vi måste komma på
bättre sätt att lagra och distribuera energi. Batterier måste bli effektivare. Vi måste bygga fler
smarta elnät och kanske också lösa andra oförutsedda hinder på vägen.
Alla dessa goda tecken i tiden betyder inte att
klimatfrågan kan sopas under mattan. Vi får inte
tro att alla problem löser sig själva om vi bara ger
utvecklingen lite tid. Mycket mer finns att göra
och fortsatta aktiviteter och forskning inom
miljö och klimat är nödvändig.
Men genombrottet för klimatets egen kraft kan
ändå få oss att se möjligheter i stället för svårigheter i klimatfrågan. 

Lars-Göran
Nilsson


L-G Nilsson är meteorolog, frilansjournalist,
författare och fotograf.
Han driver också bildbyrån skylight.se.

… som snart
kanske byts
ut mot en
vindkraftspark? Bild:
Arnoldius

staplar) har i dag ökat till omkring tio procent
och kommer enligt prognosen att kraftigt öka sin
andel till närmare 40 procent år 2040. Samtidigt
väntas användningen av fossila energikällor att
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minska till omkring 40 procent. (Data från det
internationella analysföretaget Bloomberg.)

