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Biobränsle är bryggan!

V

exploateringstakt.
Gasreserverna är ungefär en
femtedel så stora som oljereserverna. Dividerar man globala
gasreserver med nuvarande exploateringstakt för gas så kommer man på samma sätt fram till
en varaktighet på cirka 60 år för
gas.
Men olja och gas kan i hög
grad ersätta varandra för t ex produktion av värme och el och för
fordonsdrift. Betraktar man olja
och gas tillsammans och lägger
samman reserverna och dividerar
med summan av dagens årsförbrukning av olja och gas så kommer man till en gemensam varaktighet på 40 år. (Gasreserverna
en femtedel av oljereserverna.)
Vi vet också att Centraleuropa

ad är bäst som ”brygga”
till en framtida energiförsörjning baserad på
solenergi/vätgas?
IVA:s projekt ”Energiframsyn” menar i sin framtidsskiss för
år 2050 att fossilgas skall vara
den ”brygga” som hjälper oss
fram till ett genombrott för solenergi. Kan vi verkligen förlita
oss till att gas är en viktig del i vår
energiförsörjning kring år 2050?
Enligt oljeindustrins beräkningar är varaktigheten för olja
35 till 40 år. Man dividerar kända och uppskattade reserver med
nuvarande årliga exploatering/
förbrukning. Man beaktar också
globala tendenser för nya oljefynd och kommer alltså till 35 à
40 års varaktighet vid nuvarande

behöver stora mängder gas och
planerar för ökad gas- användning. För Centraleuropa räcker
inte dagens exploateringstakt.
Vi vet att USA haft problem
att få fram tillräckligt med gas
senaste åren. Och vi har läst om
Shells nedvärdering av sina samlade reserver av olja och gas. Förväntningarna i utvecklingsländerna på att kunna använda mer
bensin och diesel är också stora.
Summan av detta kan knappast vara att gas framemot år
2050 blir en ”brygga” mot framtida energiförsörjning. Centraleuropas stora beroende av mer
gas driver sannolikt upp priserna
så pass redan på 10-15 års sikt att
gas inte längre kan anses vara ett
ekonomiskt realistiskt alternativ

Bioenergiguiden

för länder som har andra möjligheter.
Om något av de icke förnyelsebara energislagen med hänsyn
till råvarureserver skulle kunna
vara en ”brygga” så är det väl snarare kol och kärnkraft. Men det
är en annan historia.
Biobränsle är det bränsle som
har framtiden för sig i Sverige;
Mycket stor ännu outnyttjad inhemsk potential som ständigt
förnyas. Klimatvänligt. Stadig
tillväxt med cirka 2 TWh/år sedan mer än tjugo år. Den utvecklingstakten kan fortsätta i uppskattningsvis 40 år samtidigt som
det ger draghjälp till vår traditionella skogsindustriproduktion.
Biobränsle är ”bryggan”!
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