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Abstract 
 

Australia is one of the largest producers and consumers of fossil fuels in the world. In a 

society where the effects of fossil fuels on global warming are constantly discussed, the 

nation’s production and consumption are subject to debate. Problems arise when negative 

aspects of consumption, such as emissions of greenhouse gases, are put in relation to an 

increased need of energy and economic growth. However, it is important to distinguish 

between different types of fossil fuels when it comes to their individual impact on the 

environment and to analyze the possibilities to increase the more environmental friendly ones. 

Such an energy source is natural gas, which emit less greenhouse gasses than the extensive 

use of coal and oil in Australia. 

This paper reports on the future use of natural gas in Australia, depending on a modulation of 

consumption, export, import and total production until the year of 2020. These predictions are 

based on fitting curves to historical data. Further, the consumption of natural gas, coal and oil 

are investigated until the year of 2020 with the impact of three different climate agreements 

based on formal commitments in the Climate Change Conference 2010, in Copenhagen. The 

modulation is also depending on factors such as an assumed increase in the demand of energy 

and an assumed use of renewable energy. 

In the paper, the use of natural gas is modulated in the year of 2020 to a consumption of 1 739 

PJ, an export of 1 493 PJ, an import of 321 PJ and a total production of 2911 PJ. With a 

climate agreement that demands a reduction of 5 percent in greenhouse gases in the year of 

2020 compared to the amount in the year of 2000, the consumption of natural gas, oil and cole 

is estimated to be 5 976 PJ, 346.8 PJ and 827.7 PJ, respectively. These numbers are related to 

a consumption of renewable energy sources of 481.4 PJ. A climate agreement which 

constitute 15 and 25 percent reductions in greenhouse gases, oil and coal were estimated to 

reach a value of zero before the year of 2020. The paper makes the conclusion that the 

possibility of reaching the goals in the climate agreement is unlikely under existing 

circumstances. 
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Sammanfattning 
 

Australien är en av värdens absolut största producenter och konsumenter av fossila bränslen. I 

ett samhälle där fossila bränslens påverkan på den globala uppvärmning ständigt diskuteras 

blir landets produktion och konsumtion föremål för debatt. Problematik uppstår när negativa 

aspekter av användningen, såsom utsläpp av växthusgaser, ska vägas mot ett ökat energibehov 

och ekonomisk tillväxt. Det är dock viktigt att skilja mellan olika fossila energislag vad gäller 

påverkan på miljön och analysera de möjligheter som finns för ökad användning av mindre 

växthusgasintensiva energislag. Ett sådant energislag är naturgas, vars användning ger upphov 

till mindre utsläpp av växthusgaser relativt den i Australien utbredda användingen av kol och 

olja.  

I rapporten undersöks Australiens framtida användning av naturgas genom modellering av 

konsumtion, export, import och total produktion fram till år 2020. Dessa förutsägelser baseras 

på anpassning av historiska data. Vidare undersöks konsumtionen av naturgas, kol och olja 

fram till år 2020 under inverkan av tre olika klimatavtal baserade på formella åtaganden vid 

klimatmötet i Köpenhamn år 2010. Modelleringen bygger även på ett ökat energibehov och 

en given användning av förnybara energislag.  

I rapporten modelleras användningen av naturgas till en konsumtion år 2020 på 1 739 PJ, en 

export på 1 493 PJ, en import på 321 PJ samt en total produktion på 2 911 PJ. Vid ett 

klimatavtal som kräver reduceringar av växthusgaser med 5 procent år 2020 jämfört med 

2000 års nivåer beräknas konsumtionen av naturgas, olja och kol till 5 976 PJ, 346,8 PJ 

respektive 827,7 PJ. Detta vid en konsumtion av förnybara energislag på 481,4 PJ. Vid 

klimatavtal på 15 respektive 25 procent beräknades olja och kol nå nollvärden innan år 2020. 

I rapporten dras slutsatsen att det är osannolikt att något av dessa klimatmål uppnås under 

rådande förhållanden. 
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1. Nomenklatur 
 

Nomenklaturen definierar alla beteckningar, termer, omvandlingsfaktorer och prefix som 

används i rapporten. Under beteckningar ingår även definitioner på, i modelleringen och 

införda variabler. Fakta i nomenklaturen har inhämtats från Cuevas-Cubria et al. (2011), 

Energy in Australia (2011), Ralia (2011), Roarty, Natural Gas (2008), Dickson, Akmal och 

Thorpe (2003) samt Australian Energy, National and State Projections to 2029-30 (2011).  

 

1.1 Beteckningar 
 

TABELL 1: BETECKNINGAR, ENHETER OCH BESKRIVNINGAR 

Benämning Enhet Beskrivning 

      Procent (%) Andel av 

utsläppsreduceringarna som 

olja står för. 

     Procent (%) Andel av 

utsläppsreduceringarna som 

kol står för. 

Effekt (P) Watt (W) Effekt är mängden arbete 

uträttat eller energi 

omvandlat per tidsenhet 

enligt   
  

  
. 

   Joule (J) Energi från naturgas för ett 

givet år. 

Energi (E) Joule (J) Energi beskriver något med 

potential att medföra 

förändring, rörelse eller 

uträtta arbete. Energi kan 

vara lagrad eller något som 

överförs. 
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Kubikmeter (  ) Antal kubikmeter gas för ett 

givet år. 

  Joule per kubikmeter (      Omvandlingsfaktor mellan 

kubikmeter gas och 

energimängd 

      Ton koldioxidekvivalenter Mängd utsläpp av 

växthusgaser 2000. 

     Ton koldioxidekvivalenter 

per petajoule (ton/PJ) 

Mängd utsläpp av 

växthusgaser vid användning 

av 1 PJ gas. 

     Ton koldioxidekvivalenter 

per petajoule (ton/PJ) 

Mängd utsläpp av 

växthusgaser vid användning 

av 1 PJ kol. 

      Procent (%) Krav på utsläppsminskning 

av växthusgaser jämfört med 

2000 års nivåer. Bestäms 

enligt klimatavtal. 

      Ton koldioxidekvivalenter 

per petajoule (ton/PJ) 

Mängd utsläpp av 

växthusgaser vid användning 

av 1 PJ olja. 

     Ton koldioxidekvivalenter Totala utsläpp av 

växthusgaser som ska 

minskas för ett givet år. 

Wattimme Wh Energienhet som definieras 

som den energi som en effekt 

på 1 watt utvecklar under 1 

timme. Motsvarar då 3600 

wattsekunder vilket är 3600 

joule. 

   Joule (J) Energi från naturgas för ett 

givet år. Observerade data. 
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   Joule (J) Energi från naturgas för ett 

givet år. Teoretiska data. 

  Joule (J) Feltermen mellan 

observerade och teoretiska 

data. Skillnaden mellan    

och   . 

             Joule (J) Förändringen i konsumtion 

av förnybara energislag för 

ett givet år. 

       Joule (J) Förändringen i konsumtion 

av naturgas för ett givet år. 

       Joule (J) Förändringen i konsumtion 

av kol för ett givet år. 

              Joule (J) Förändringen i energibehovet 

för ett givet år. 

       
 Joule (J) Förändringen i konsumtion 

av olja för ett givet år. 

 

 

1.2 Terminologi 
 

Associerad gas  Gas som utvinns ur fyndighet där olja även förekommer. 

Biogas  Gas från sopavfall och avloppsslam.  

Brunkol   Se lignit 

Coal seam gas Typ av naturgas där gasen är bunden till kol under högt 

vattentryck. 

Flytande bränslen Alla flytande kolväten. Inkluderar bland annat råolja, kondensat 

och flytande biobränslen. 

Hållbar utveckling En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
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Hållbar utveckling innefattar ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet.  

Icke-associerad gas Gas som utvinns ur fyndighet där endast gas förekommer. 

Koldioxidekvivalent Mått på utsläpp som tar hänsyn till att olika växthusgaser bidrar 

olika mycket till växthuseffekten. Utsläpp uttryckt i 

koldioxidekvivalenter anger hur mycket koldioxid som skulle 

behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet. 

Kondensat Kolväten utvunna ur strömmar av naturgas vilka är flytande under 

normala tryck och temperaturer. 

Konventionell gas Hänvisar generellt till metan samlad i underjordiska hålrum. Ofta 

förekommande tillsammans med tyngre kolväten och kan även 

innehålla koncentrationer av etan, propan, butan, pentan, 

vattenånga, koldioxid, vätesulfid, kväve och helium. 

LNG Liquedfied natural gas. Naturgas komprimerad till flytande form 

under höga tryck och temperaturer under – 160 °C. 

Lignit Icke agglomererat kol med ett energiinnehåll på mindre än 17 435 

     . Inkluderar brunkol vilket generellt har ett värmevärde på 

mindre än 11 000      .  

Naturgas Metan som innehåller en bestämd grad av orenheter baserat på 

standarder för konsumtion. Kan innehålla låga koncentrationer av 

etan, propan, butan, pentan, vattenånga, koldioxid, vätesulfid, 

kväve och helium. 

Omvandling Processen för att omvandla en form av energi till en annan innan 

slutlig användning. Energin använd vid omvandling är 

energiinnehållet av bränslen konsumerade av energiproducerande 

industrier. 

Peak oil Tidpunkt då den globala maximala utvinningen av olja är nådd. 

Därefter minskar produktionen. 
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Petajoule En PJ, eller 278 GWh, är värmeinnehållet hos ca 43 000 ton 

svartkol eller 29 miljoner liter olja. 

Primära bränslen Energiformer erhållna direkt från naturen. Inkluderar icke 

förnybara energikällor som svartkol, lignit, uran, olja etc. samt 

förnybara energikällor som trä, sol-, vatten- och vindkraft. 

Råolja Naturligt förekommande blandning av flytande kolväten under 

normala tryck och temperaturer. 

Sediment Avlagringar av sand, lera och slam. Kan efter mycket lång tid 

ombildas till sedimentära bergarter. 

Sekundära bränslen Bränslen producerade genom ombildningsprocesser. De 

energiformer som vanligen används, dvs. oljeprodukter, stadsgas 

etc. 

Total primär energikonsumtion Den totala konsumtionen av alla primära bränslen inklusive 

energi konsumerad vid ombildningsprocesser. 

Värmevärde Den värmeenergi som utvecklas vid förbränning. Anges i     

   .  

 

1.3 Enheter, prefix och omvandlingsfaktorer 
 

TABELL 2: ENHETER, PREFIX OCH FÖRKORTNINGAR 

Enheter  Prefix   Förkortningar  

J Joule K Kilo        Kubikmeter 

L Liter M Mega     Pa per anno 

T Ton G Giga         1   gas vid 0 °C 1,013 bar 

G Gram T Tera      Mtoe Miljoner ton av 

oljeekvivalenter 

W Watt P Peta        

Wh wattimme E Exa        
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TABELL 3: OMVANDLINGSFAKTORER 

Omvandlingsfaktorer  

1 fat 158,987 L 

1 mtoe 41,868 PJ 

1 kWh 3600 J 

1 MBTU 1055 MJ 

1    35,515 kubikfot 

1 L LPG 0,254    gas 

1 L LNG 0,625    naturgas 

1    naturgas 43,7 MJ 

1 short ton 1,102 ton 

1 PJ 278 GWh 

Gäller vid 15 °C och atmosfärstryck.  
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2. Introduktion 
 

2.1 Inledning 
 

I en värld där klimat- och energifrågor får allt större fokus och där energipolitiska beslut 

konstant debatteras är det av intresse att undersöka framtida politiska och marknadsmässiga 

tendenser. Då det är svårt att göra internationella generaliseringar vad gäller energifrågor är 

det nödvändigt att undersöka enskilda nationer och framförallt de nationer vars 

energiproduktion och energikonsumtion ger större utslag internationellt. Vid en diskussion 

kring fossila bränslen är Australien en nation som är intressant att undersöka eftersom de är en 

av de största producenterna av kol och naturgas. Detta innebär att förändringar som sker i 

produktion och konsumtion av dessa energislag även ger utslag internationellt. I denna rapport 

kommer diskussioner att föras kring vilka energislag som är att föredra ur ett 

hållbarhetsperspektiv. En prognos om den framtida energiproduktionen och 

energikonsumtionen av naturgas kommer att göras och en analys över de implikationer som 

utvecklingen kan medföra. I rapporten kommer vissa avgränsningar att göras och detta 

innefattar undersökningar på uteslutande Australiens produktion, konsumtion, export och 

import av naturgas. Utifrån de förutsättningarna utreds och analyseras två framtida scenarion. 

De scenarior som kommer att undersökas baseras på historiska data av naturgasproduktion 

och konsumtion med förändringar av parametrar för respektive scenario. I det första scenariot 

baseras modelleringen endast på historiska värden medan det andra scenariot tar in 

ratifikationen av ett internationellt klimatavtal. De resultat som tas fram diskuteras sedan 

utifrån betydelse och trovärdighet samt sätts i relation till utvecklingen av andra energislag, 

framförallt med fokus på kol och olja. Dessa två scenarior öppnar i sin tur upp för en 

hållbarhetsdiskussion vilket är en viktig del i rapporten. 

 

2.2 Bakgrund 
 

Australien producerar stora mängder energi där majoriteten kommer från fossila bränslen. De 

utvinner stora kvantiteter av kol som konsumeras inrikes och som används som exportvara. 

Länge har Australien negligerat det faktum att förbränning av fossila bränslen bidrar till den 
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globala uppvärmningen vilket får stora konsekvenser genom klimatförändringar både 

nationellt och internationellt. De senaste decennierna har detta blivit påtagligt då Australien 

drabbats hårt av effekterna från den globala uppvärmningen. Detta har resulterat i att 

Australiens regering börjat reflektera över hur Australien ska förändra sin nuvarande 

situation. Exempel på detta är att Australien har skrivit på Kyotoprotokollet år 2007 samt 

lämnat in formella åtaganden vid klimatmötet i Köpenhamn år 2010 där ytterligare mål satts 

upp för att möta krav på minskade utsläpp av växthusgaser. I landet har det påbörjats projekt 

vars mål är att minska utsläppen av växthusgaser. Bland annat görs satsningar på en utökning 

av förnybar energikonsumtion men en kanske mer viktig komponent för Australien i arbetet 

mot minskade utsläpp av växthusgaser är användningen av naturgas. Landet förfogar över 

stora reserver naturgas som både är mer klimatvänligt än olja och kol och som fortfarande är 

relativt billigt. Med hjälp av utökad användning av naturgas och förnybara energislag förs 

Australien närmare de målsättningar som satts upp. Detta är en komplex process för att uppnå 

klimatmålen och det kommer krävas radikala förändringar för att möjliggöra detta.  
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3. Syfte, mål & frågeställningar 
 

Syftet, målen och frågeställningarna utgör grunden för rapportens inriktning och styrning. Här 

anges vad rapporten söker uppnå samt vilka problemställningar som kommer att besvaras. 

Viktiga inslag är förutsägelser om användningen av naturgas samt möjligheter för Australien 

att möta uppsatta klimatmål. 

 

3.1 Syfte 
 

Rapportens syfte är på ett beskrivande sätt att modellera Australiens framtida 

naturgaskonsumtion, export, import och produktion till och med år 2020 samt att beräkna 

konsumtion av naturgas, olja, kol och förnybart under inverkan av tre olika klimatmål. I 

rapporten kommer sedan en hållbarhetsdiskussion kring resultaten att föras. De scenarion som 

undersöks är: 

(1) Australiens konsumtion, export, import samt produktion av naturgas fram till år 2020 

baserat på historiska data. 

 

(2) Huruvida det är möjligt att uppnå de klimatavtal Australien ratificerat fram till år 

2020, motsvarade formella åtaganden vid klimatmötet i Köpenhamn år 2010. Detta 

kommer göras genom att minska konsumtionen av kol och olja med en ökning av 

naturgas under inverkan av ett ökat energibehov och en förutbestämd ökning av 

förnybara bränslen.  

Varje enskilt fall öppnar i sin tur upp för resonemang och värdering kring respektive resultat 

och leder slutligen till en ökad förståelse för den framtida energimarknaden, framförallt i 

Australien men även till viss del internationellt. Detta då förändringar på den australiensiska 

energimarknaden ger utslag på den internationella. Det ger även en förståelse om klimatmålen 

Australien åtagit sig är hållbara eller ej och hur framstegen gentemot dessa ser ut. Rapporten 

ger möjligheter för vidare studier inom området, särskilt hur Australien ska gå vidare med 

sina klimatmål. 
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3.2 Mål 
 

Med denna rapport önskar vi uppnå fem allomfattande mål. Dessa är att: 

 Definiera naturgasens roll i Australien och undersöka hur naturgas förhåller sig 

gentemot andra energislag.  

 

 Skapa två framtida scenarion för användningen av naturgas baserat på historiska data 

respektive ratificerandet av ett nytt klimatavtal. Konsumtion, export, import och total 

produktion för naturgas modelleras i första scenariot medan konsumtion av naturgas, 

olja och kol modelleras i det andra scenariot. 

 

 Undersöka om det är rimligt för Australien att uppnå de klimatmål som de åtagit sig. 

Detta genom att förändra de olika energislagens fördelning när det kommer till 

konsumtionen för att tillgodose energibehovet i landet.  

 

 Jämföra de båda scenariona utifrån hur konsumtionen av naturgas kommer att skilja 

sig åt år 2020. Där det första scenariot beräknar den framtida konsumtionen av 

naturgas utifrån historiska data, medan det andra scenariots kalkyler baseras på 

utsläppskrav från klimatmål. 

 

 Sätta in resultaten i ett hållbarhetsperspektiv och föreslå framtida vidareutveckling av 

studien. 
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3.3 Frågeställningar 
 

För att uppnå en lyckad modellering samt en trovärdig diskussion av resultaten kommer det i 

rapporten besvaras ett antal frågor. Genom frågeställningarna ges en bakgrund och en 

förståelse för energimarknaden, en tydlig modellering och presentation av resultaten samt en 

diskussion kring hållbarhet. Frågeställningarna är: 

 Hur ser naturgasens roll ut i Australien idag samt hur har den sett ut historiskt? Hur 

förhåller sig naturgas till andra energislag? 

 

 Hur kommer konsumtionen, exporten, importen och totala produktionen av naturgas i 

Australien se ut fram till år 2020, baserat på historiska värden? 

 

 

 Hur kommer konsumtionen av naturgas, kol och olja se ut i Australien år 2020 om ett 

nytt klimatavtal ratificeras?  

 

 Är det möjligt för Australien att uppnå de klimatmål som skrivits under baserat på data 

scenario två? 

 

 Ur ett hållbarhetsperspektiv, är dessa scenarion möjliga? Är klimatmålen som 

Australien åtagit sig rimliga? Hur kan Australien gå vidare och göra eventuella 

förbättringar gällande klimatmålen? Vilka implikationer medför den framtida 

naturgaskonsumtionen?  
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4. Metod 
 

Metoden beskriver tillvägagångssättet för genomförandet av datainsamling, modellering, 

känslighetsanalys och resultatdiskussion. Allmän metodteori diskuteras först för att sedan 

övergå mer specifikt till rapportens metodik för att sedan avsluta med en kritisk analys. 

 

4.1 Metodteori 
 

Nedan beskrivs den teori som ligger till grund för att beskriva rapportens metodik. 

 

4.1.1 Metod och ansats 
 

Metoden förklarar hur material såsom data, intervjuer och annan information ska samlas in 

och kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ (Gunnarsson, 2007). En kvantitativ metod 

understryker mätbara egenskaper hos det som ska undersökas medan den kvalitativa metoden 

avser mäta kvaliteten, eller de faktiska och essentiella egenskaperna hos 

undersökningsobjektet (Ibid). Den kvantitativa metoden innebär datainsamling från ett stort 

antal objekt och presenteras ofta statistiskt medan den kvalitativa metoden bygger på en 

djupare analys av ett fåtal objekt (Uppsatsguiden, 2011). 

Vid val av ansats används en deduktiv eller induktiv ansats där skillnaden ligger i begreppen 

teori och empiri. En deduktiv ansats använder teori som underlag för att presentera 

förutsägelser och förväntningar av empiriskt material (Uppsatsguiden, 2011). En induktiv 

ansats utgår istället från att samla in material och genom empiri skapa teorier. Den induktiva 

ansatsen ger möjlighet för öppenhet gentemot ny data och information vid bildandet av teorier 

(Ibid). 

 

4.1.2 Metodiskt angreppssätt 
 

Det kan sägas finnas två grupper av metodiskt angreppsätt; experimentellt och icke-

experimentellt angreppssätt (Gunnarsson, 2007). Det experimentella angreppssättet antar att 



22 

 

kontroll och möjlighet att ändra variabler ligger hos forskaren medan det icke-experimentella 

syftar till att genom observation beskriva och förklara händelser och fenomen (Ibid). 

 

4.1.3 Vetenskapssyn 
 

Det finns två huvudsakliga utgångspunkter vid val av vetenskapssyn, kallade hermeneutisk 

respektive positivistisk syn (Uppsatsguiden, 2011). Den hermeneutiska synen behandlar 

tolkning av sammanhang och det finns inga absoluta lösningar eller svar. Kunskapen bygger 

på bland annat kontext, förståelse och perspektiv. Ett positivistiskt förhållningssätt å andra 

sidan, fokuserar enbart på den absoluta sanningen. Här är förklaringen den enskilt viktigaste 

komponenten (Ibid). 

 

4.1.4 Datainsamling  
 

Det finns två typer av data vilka benämns primär- och sekundärdata. Primärdata definieras 

som material som tidigare inte publicerats och som samlats in direkt vid källan. Detta är fallet 

vid marknadsundersökningar, intervjuer och dylikt (Ventureline, 2012). Sekundärdata är 

redan ihopsamlat material som finns publicerat sedan tidigare. Här ingår exempelvis tidigare 

forskning på området (Management Study Guide, 2010). 

 

4.2 Rapportens metodik 
 

Rapportens första scenario bygger till större delen på undersökning med hjälp av kvantitativa 

metoder. Detta blir det naturliga valet då modelleringen kräver en betydande mängd data i 

form av historiska värden för australisk konsumtion, export, import samt total produktion av 

naturgas. Data har samlats in från International Energy Agency genom förfrågningar via 

email. Dessa har sedan sammanställts i tabeller och plottats i MATLAB vid modelleringen av 

det första scenariot.  

Vid det andra scenariot används material insamlat från australiska myndigheter, 

intresseorganisationer och publicerade vetenskapliga artiklar. Materialet beskriver Australiens 
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utveckling av förnybara energislag samt de löften man givit vid klimatmötet i Köpenhamn. 

Löftena anger mängden växthusgaser som ska reduceras fram till år 2020. Utveckling och 

prisbilder för de olika energislagen samt förväntad energianvändning baserad på ekonomisk 

tillväxt och befolkningsökning har även inhämtas. Detta används sedan i modellen för att ta 

fram hur energibehovet kommer öka fram till år 2020 samt hur stor andel av konsumtionen 

respektive energislag kommer stå för. Analysen bygger på tidigare forskning som samlats in 

och analyserats och får anses som kvalitativ. 

En känslighetsanalys av de båda scenariona utförs även där antagna parametrar varieras för att 

se hur modellens utdata varierar. Data som varieras i första scenariot är indata i form av 

uppkomsten av en extrempunkt, det vill säga avvikande data. Två olika typer av anpassningar 

till indata görs även för att visa på känsligheten i modellen. I det andra scenariot varieras 

parametrar i form av energibehov och användning av förnybar energi. Känslighetsanalysen 

beskrivs mer ingående under kapitlet Modell och resultaten från analysen presenteras under 

kapitlet Resultat.  

Alla resultat från modelleringar och känslighetsanalyser presenteras i resultatdelen där de 

även diskuteras enskilt. Övergripande diskussioner förs sedan i diskussionsdelen för att sedan 

avslutas med sammanfattade slutsatser och förslag på framtida utveckling av studien. 

Det är svårt att strikt använda en bestämd ansats och rapporten bygger på en sammansättning 

av induktiv och deduktiv ansats, dock med tydlig betoning på den induktiva ansatsen. För att 

ge en tydlig och relevant bakgrund samt för diskussioner kring hållbarhet har den deduktiva 

ansatsen använts. Analys av befintlig forskning och teorier på området har varit av stor 

betydelse för dessa diskussioner. Vad gäller modelleringen är den induktiva ansatsen 

dominant. Här har data samlats in och bearbetats och utifrån resultaten har nya teorier skapats. 

Rapporten baseras på ett både experimentellt och icke-experimentellt angreppssätt. Vid 

modelleringen för de båda scenariona används det experimentella angreppssättet där full 

kontroll och möjlighet till förändring av variabler existerar. Vid analyser av naturgasens roll i 

Australien och diskussioner kring hållbarhet vilka bygger på agerande hos regeringar och 

företag samt tidigare forskning antas istället ett icke-experimentellt angreppssätt. Analysen 

bygger här på observation utan möjlighet till påverkan av variabler och parametrar.  

Rapporten utgår till större delen från ett positivistiskt synsätt underbyggt av kvantitativa 

metoder. Både teori och modellering utgår från det positivistiska synsättet och begränsat 
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utrymme för tolkning ges. Vid delar av rapporten, framförallt med betoning på 

hållbarhetsdiskussionen, används ett hermeneutiskt synsätt. Här ligger tolkningar framförallt i 

definitionen av vad som ska behandlas som hållbart utifrån olika perspektiv. 

Teorin i rapporten bygger helt på sekundärdata i form av tidigare forskning på området. Även 

data som används i modelleringens första scenario får anses vara sekundär då den under 

många år samlats in av intresseorganisationer och myndigheter. 

 

4.3 Kritisk analys och källkritik 
 

Det finns alltid felkällor och osäkerheter vid insamling och tolkning av data. Modelleringar 

som baseras på historiska data bygger dock på redan inträffade och konstaterade händelser 

vilket ger begränsat utrymme för feltolkning. Då data är sekundär ligger fortfarande 

osäkerheter i hur den från början insamlats. Källan som rapporten använder sig av är en 

välkänd, världsomfattande organisation (International Energy Agency) och de metoder som 

används vid insamlandet får därför anses vara pålitliga och trovärdiga. 

Vad gäller insamling och tolkning av data för andra delar av rapporten kan felkällor lättare 

uppstå. Då framtida förutsägelser av förhållanden på den australiska energimarknaden 

används finns givetvis osäkerheter. Även om rapporten söker basera antaganden och analyser 

på ett flertal tidigare studier uppstår begränsningar i mängden data som kan analyseras. För att 

påvisa hur känslig modelleringen är för förändringar i antaganden blir känslighetsanalysen ett 

viktigt verktyg att beakta. Data som används bygger på regeringsrapporter och publikationer 

från välkända vetenskapliga tidskrifter vilka får anses vara trovärdiga. 

I övrigt ska presenterat material från företag och intresseorganisationer alltid granskas kritiskt 

då det finns risk för vinklingar utifrån företagets eller organisationens egna intressen. 

Slutsatser som dras och förslag på utvidgande av studien bör tolkas utifrån fakta som 

rapporten bidrar med. Möjligt är att andra studier eller modelleringar inom området 

konstaterar andra slutsatser och att dessa inte beaktas i rapporten. 
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5. Teori 
 

Teoridelen tar fram data som används i modelleringen samt lägger grunden för diskussioner 

och resultatanalys. Materialet baseras till stor del på tidigare forskning inom utveckling av 

australisk naturgas, både från regeringshåll och från oberoende forskargrupper. Kapitlet 

introducerar först naturgas och energisystemets roll i Australien och smalnar sedan av för att 

presentera data för enskilda energislag samt utvecklingar av prisnivåer, befolkningstillväxt 

och ekonomisk utveckling. 

 

5.1 Naturgas 
 

5.1.1 Uppkomst 
 

Naturgas är ett fossilt bränsle och består i huvudsak av kolväten vilka ombildats från 

nedbrytbart organiskt material under mycket lång tid. Det är den tredje största lagrade 

bränsletillgången i världen, efterföljande olja och kol (Energimyndigheten, 2011). De 

tillgångar vi idag ser bildades för 40 till 500 miljoner år sedan från växter och djur som under 

extrema tryck och temperaturer ombildats till gas och olja. Processen uppkommer då sand och 

lera successivt avlagras ovanpå det organiska materialet, så kallad sedimentering. Oljan och 

gasen har sedan samlats i stora underjordiska hålrum som genom geologisk aktivitet skapats 

från sprick- och veckbildningar i jordskorpan. Dessa hålrum begränsas av en tät bergart som 

förhindrar gasen från att försvinna uppåt.  Olja och gas förekommer ofta i en och samma 

fyndighet och gasen benämns då associerad gas. Där endast naturgas utvinns benämns gasen 

icke-associerad (Gasakademin, 2008). En förekommande typ av naturgas är coal seam gas 

(CSG), där gas hålls ”fångad” i underjordiska kollager av vatten under högt tryck (Arrow 

Energy, 2011).  

 

5.1.2 Sammansättning 
 

Naturgas är ingen enhetlig produkt utan dess sammansättning beror på vilket gasfält den 

utvinns ifrån. Naturgas består huvudsakligen av metan (   ) (Energy Information 
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Administration, 2009). Andelen metan ligger normalt kring 90 procent men kan variera upp 

till 99 procent vilket är fallet för vissa fyndigheter av rysk gas (Gasakademin, 2008). Utöver 

metan kan naturgas även innehålla begränsade koncentrationer av etan (    ), propan (    ), 

butan (     ), pentan (     ), vattenånga (   ), koldioxid(   ), vätesulfid (   ), kväve 

(N) och helium (He) (Energy Information Administration, 2009). Värmevärdet, eller den 

värmeenergi som utvecklas vid förbränning, ligger vanligen vid knappt 11        , en 

energihalt drygt en tusendel av den för eldningsolja. Densiteten hos gasen varierar beroende 

på sammansättning men kan sägas ligga kring 0,80        (Gasakademin, 2008). 

 

5.2 Energisektorn i Australien 
 

Australien förfogar över en mängd olika energiresurser som både tillgodoser den inhemska 

konsumtionen samt är föremål för export på den globala marknaden. Australien är världens 

nionde största energiproducerande land och står för 2,4 procent av världens energiproduktion 

(Cuevas-Cubria et al., 2011). De tre huvudsakliga bränslena som produceras är kol, uran och 

naturgas, där kol dominerar energiproduktionen med hela 54 procent, se figur A. Figur A 

visar även att förnybara bränslen enbart står för två procent av den totala produktionen. 

 

FIGUR A: FÖRDELNING AV ENERGIPRODUKTIONEN I AUSTRALIEN (CUEVAS-CUBRIA ET AL. ENERGY 
IN AUSTRALIA 2011). 
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Kolfyndigheter förekommer i hela landet där den högsta kvalitén av kol finns i New South 

Wales och Queensland. Tillgången på kol är så pass stor i Australien att den står för hela tio 

procent av den totala tillgången på kol i världen. Kol är en väsentlig komponent i den 

inhemska produktionen av elektricitet där hela 77 procent produceras med hjälp av kol. Kol är 

också den största exporterade varan som genererar en inkomst på 36 miljarder dollar årligen 

(Cuevas-Cubria et al., 2011).  

Uran är också en stor energiresurs där hela 47 procent av världens tillgångar på uran finns i 

Australien. Majoriteten av resurserna finns i New South Wales, Western Australia och 

Northern Territory. Sedan 2006 fram till 2009 har man upptäckt nya uranfyndigheter vilket 

givit upphov till en ökning på 72 procent om en jämförelse görs med hur stora tillgångar på 

uran som tidigare förutspåddes att Australien förfogade över (Ibid).  

Australiens tillgång på råolja och kondensat är väldigt begränsad och den lilla mängd som 

finns förekommer på västkusten. (Ibid). 

Det finns stor potential i att satsa på förnybar energi i Australien och detta är under 

utveckling. Hittills används det till uppvärmning, elektricitet och transport. Förnybar energi 

står för fem procent av energikonsumtionen. Vattenkraft står för 4,7 procent av all generering 

av elektricitet. Även vindkraft har vuxit snabbt de senaste åren. En framväxande förnybar 

teknik som ännu inte finns för kommersiellt bruk är storskaliga solenergiverk och geotermisk 

teknik (Ibid). 

 

5.3 Klimatavtal 
 

Klimatfrågan är enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vår tids största utmaning och 

han menar att alla regeringar måste ta sitt ansvar och samarbeta för att lyckas stoppa den 

globala uppvärmningen (FN:s klimatförhandlingar, 2009). Ny forskning från FN:s 

miljöprogram visar att den globala uppvärmningen kommer ha bidragit till en ökning av 

temperaturen med 1,4 till 4,3 ºC år 2100 (Ibid). I ett försök till att stoppa den ohållbara 

utvecklingen har idag 182 länder skrivit på ett klimatavtal vid namn Kyotoprotokollet. Avtalet 

innebär att de så kallade Annex I-länderna (Europa och OECD-länderna) åtar sig att minska 

utsläppen av växthusgaser med i genomsnitt 5,2 procent till 2008-2012 jämfört med 1990 

(Energimyndigheten, 2011). Kyotoprotokollet började gälla i februari 2006 efter att Ryssland 
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ratificerat avtalet. I Kyotoprotokollet behandlas utsläpp av följande sex växthusgaser: 

Koldioxid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoxid (N2O), Fluorkolväten (HFC), Perfluorkolväten 

(PFC), Svavelhexafluorid (SF6) (Energimyndigheten, 2011). 

Australien var länge, tillsammans med USA, ett av de utsläppsintensivaste länderna som inte 

skrivit på Kyotoprotokollet. 2007 förändrades dock detta och Australien skrev på protokollet i 

december samma år (Australian Government, 2011). Den relativt sena ratificeringen berodde 

på att många politiker i Australien tvivlade på att de påstådda konsekvenserna kring den 

globala uppvärmningen faktiskt existerade. Detta kan exemplifieras genom ett uttalande av 

den tidigare premiärministern John Howard:”I’m not going to see this country’s economic 

advantage thrown away in some panicky response to something that may not turn out to be as 

bad as many people are predicting” (Brueckner, 2010).  

Australien är världens mest förorenande land när det gäller kolföroreningar vilket har fått 

stora konsekvenser (Australian Government, 2011). De senaste 50 000 åren har kustlinjerna 

varit stabila med få förändringar. Fram tills några decennier tillbaka har dock tydliga tecken 

på förändringar längst kusterna på grund av den globala uppvärmningen visat sig. Detta är 

problematiskt då majoriteten av befolkningen bor längs kusterna. Vädret blir mycket mer 

extremt än vad det tidigare varit. Förändringar har visat sig i att korallreven krymper, 

vattennivåerna höjs, torka uppstår i de inre delarna av Australien med svåra bränder till följd 

samt att temperaturen höjs (Australian Government, 2011). 

 

5.4 Australiens naturgasproduktion 
 

5.4.1 Produktion 
 

Australien har stora tillgångar på naturgas, både den konventionella gasen och coal seam gas 

som har kommit att bli väldigt viktiga komponenter i energiproduktionen men också som en 

inkomstkälla vid export (Cuevas-Cubria et al, 2011). Australien uppskattar att naturgasen 

kommer räcka för inhemsk konsumtion och som exportvara fram till år 2100 med dagens 

upptäckta fyndigheter (Roarty, 2008). Beräkningar har visat att om tillgängliga reserver 

räknas in har Australien ungefär 4000 miljarder kubikmeter naturgas. Detta kan jämföras med 

år 2005 konsumtion av naturgas som var 31 miljarder kubikmeter (Roarty, 2008).  
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Fördelningen av Australiens naturgasreserver och resurser är utspridda över hela kontinenten 

och över 90 procent av dessa finns ute till havs, längs kustbanden i nordvästra Australien i de 

så kallade Carnarvon och Browse Basin, se figur B. Stora mängder naturgas finns även i norra 

Australien till havs i den så kallade Bonaparte Basin (Ibid.). Detta gör processen mer 

komplicerad när det kommer till utvinning och transport av naturgas. Den största reserven av 

naturgas på land gällande konventionell gas finner vi i nord-östra South Australia och i syd-

västra Queensland. Det är denna källa som nu förser hela den östra kustens gasmarknad 

(Ibid).   

Utvecklingen av gasreserver i Bass och Otway Basins som ligger ute längs kusten vid södra 

Victoria är relativt nya och kom i drift år 2007 (Ibid.). Figur B visar var dessa befinner sig och 

var de övriga fyndigheterna är belägna. År 2007 påbörjades det så kallade Kipperprojektet 

vilket är det största gasprojektet på 40 år med investeringar på 1,3 miljarder australiska dollar. 

Projektet ligger vid Gippsland Basin och står nu för hela 12 procent av Australiens totala 

gasproduktion (Cuevas-Cubria et al, 2011). Utvinningen av naturgas från Gippsland, Otway 

och Bass Basins har varierat de senaste åren och det är därför viktigt att ständigt hitta nya 

reserver då dessa tre försörjer hela sydöstra Australiens energibehov (Ibid.).  

Den snabbt växande branschen kring coal seam gas har blivit ett tillskott till den australiska 

ekonomin. En av de mest positiva aspekterna är att dessa källor är belägna i de östra delarna 

där majoriteten av befolkningen bor vilket underlättar transporterna. Utvecklingen kan leda 

till att Australien troligtvis slipper transportera naturgas från Western Australia till östkusten 

för flera decennier framöver (Roarty, 2008). Även om reserverna av coal seam gas fortfarande 

är blygsamma så visar trender på stark tillväxt av användandet. Detta genom värden 1994 på 2 

PJ jämfört med produktionen 2004 på 45 PJ (Miyazaki et al., 2006).  

Gas associerat med kolgruvor betraktades länge som en risk eftersom det förekom kraftiga 

explosioner i samband med gruvarbetet. För att förhindra detta släpptes gasen ut innan man 

påbörjade utvinningen. Detta ledde till att användbar gas gick till spillo samt att gasen, som är 

en 21 gånger starkare växthusgas än koldioxid, bidrog till växthuseffekten (Roarty, 2008). 

Utvecklingen av modern teknik och kunskapen om att coal seam gas är en värdefull 

energiresurs ledde snabbt till en växande industri. Dessa reserver är lokaliserade i Queensland 

och New South Wales. Geoscience Australia beräknade år 2006 att Australiens reserver 

innehåller upp till 4642 PJ. Detta baseras på vad företag har publicerat om coal seam gas-

reserver (Miyazaki et al, 2006). Hittills är beräkningarna osäkra och Origin Australia säger sig 
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tro att det realistiskt finns mellan 15 000 och 30 000 PJ vilket är ekvivalent med 30 gånger så 

mycket som den nuvarande årliga konsumtionen av naturgas (Origin Australia, 12).  

 

FIGUR B: PRIMÄRA OCH PLANERADE GASLEDNINGAR I AUSTRALIEN (ROARTY, M. AUSTRALIA’S 
NATURAL GAS; ISSUES AND TRENDS, 2008). 

 
 

5.4.2 Konsumtion 
 

Australien ligger på femtonde plats i världen när det kommer till konsumtion av energi per 

person, där hela 95 procent av all energikonsumtion kommer från fossila bränslen som olja, 
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kol och gas. Av dessa kommer 21 procent från naturgas (Cuevas-Cubria e tal, 2011). De 

senaste åren har antalet kunder till naturgasanvändandet ökat stadigt och år 2006 var det 3,832 

miljoner kunder i Australien. Transmissions- och distributionsnät för naturgas omfattades 

2006 av 103 521 kilometer (Electricity Gas Australia 2007).  

 

TABELL 4: NATURGASKONSUMTION PER DELSTAT (ROARTY, M. AUSTRALIA’S NATURAL GAS; 
ISSUES AND TRENDS, 2008). 

Delstat Konsumtion (PJ) Andel av 

Australiensisk 

konsumtion (%) 

Delstats primära 

energianvändning 

(%) 

Western Australia 411.2 34.7 54.1 

Victoria 277.6 23.4 19.1 

NSW/ACT 156.4 13.2 10.2 

Queensland 152.5 12.9 11.5 

South Australia 139.5 11.8 41.8 

Northern Territory 35.7 3.0 44.6 

Tasmania 11.7 1.0 10.0 

Totalt 1184.6 100.0 100.0 

 

Som tabell 4 visar är Western Australia, Nothern Territory och South Australia de delstater 

där naturgasen utgör mer än 40 procent av det totala behovet på energi. Detta medan New 

South Wales och Queensland knappt har över 10 procent vilket betyder en betydligt högre 

klimatpåverkan i dessa delstater då det krävs andra fossila bränslen som olja och kol för att 

tillgodose energibehoven (Roarty, 2008). 

Figur C visar konsumtionen av naturgas efter sektorer. År 2005 konsumerade 

tillverkningsindustrin mest naturgas av alla aktörer på marknaden med hela 36 procent. I detta 

inkluderas även mineral- och metallbearbetning. Generering av elektricitet stod för 32,4 

procent av den totala konsumtionen av naturgas. Gruvindustrin stod för den tredje största 

konsumtionen med 12,6 procent och bostadssektorn för 12 procent (Roarty, 2008). Den 

industriella och kommersiella marknaden har relativt få stora konsumenter av naturgas. De 

största användarna är metallindustrin där naturgasen används till aluminiumoxidugnar och 

smältverk. En annan är den kemiska industrin där naturgas och etan används som råvara vid 
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tillverkning av gödselmedel och plaster. Naturgas används även i industrier för tillverkningen 

av glas, tegel och cement. Naturgasen används främst då i ugnarna.  

 
FIGUR C: KONSUMTION AV NATURGAS EFTER SEKTOR (ENERGY SUPPLY ASSOCIATION OF 
AUSTRALIA, 2007). 

 

Vid elproduktion har användandet av naturgas ökat de senaste åren och har historiskt sett varit 

betydligt högre i Western Australia, Victoria och South Australia än övriga delstater men på 

grund av tillkomna politiska reformer angående privatägda gaseldade elkraftverk har 

användandet av naturgasen ökat i Queensland och i New South Wales. I bostadssektorn 

används främst naturgasen till uppvärmning av vatten, uppvärmning av hus och vid 

matlagning. Boendesektorn har många användare men där nästan alla är väldigt små i sin 

konsumtion. Det finns ett tydligt mönster när det kommer till användandet av naturgas i 

boendesektorn. Där tillgängligheten är stor förekommer också den största konsumtionen. Med 

andra ord ses en klar skillnad i användning när området ligger i anslutning till 

pipelinenärverket (Roarty, 2008).  

En viktig fråga som Australien står inför är hur transportsektorn ska hantera framtida stigande 

priser på olja och utvecklingen mot ”peak oil”.  Hela 95 procent av allt transportbränsle som 

används kommer från olja (Coverntry, 2006). Detta beroende har triggat igång en mängd 

projekt som innehåller forskning kring hur Australien ska kunna ersätta olja inom 

transportsektorn. Många förslag har tagits fram som redan påbörjats och som finns ute på 

marknaden. Några av dessa förslag är naturgas, LPG, biobränslen eller genom en process där 

naturgas och kol kondenseras (Coverntry, 2006).  
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5.5 Priser, export och import 
 

5.5.1 Priser 

 

Naturgasen är fortfarande förhållandevis billig i Australien till skillnad mot i USA och 

Europa. Där följer naturgaspriserna trenden på oljepriserna medan det i Australien än så länge 

varit tillgång och efterfrågan som styrt priserna. Detta beror troligtvis på att tillgången av 

naturgas är så stor (Roarty, 2008). Australien är indelat i tre regioner när det kommer till 

gasmarknaden. Dessa är östra marknaden vilket innefattas av Queensland, Victoria, New 

South Wales, Australian Capital Territory, South Australia och Tasmania. Den västra 

marknaden består enbart av Western Australia och den norra marknaden består av Nothern 

Territory (Cuevas-Cubria e tal, 2011). På grund av landets storlek har det historiskt sätt varit 

dyrt med naturgas då långa transporter och komplicerade processer varit kostsamma. Det 

förändrades dock när marknaden erbjöd kontrakt som sträckte sig över lång tid vilket 

möjliggjorde långsiktiga satsningar för producenter, pipeline operatörer, återförsäljare och 

användare. År 1999 etablerades även The Victorian WholeSale Gas Market för att öka 

aktörernas flexibilitet på gasmarknaden att köpa och sälja gas vilket förbättrade 

marknadsförhållandena. Detta kom att utvecklas ytterligare då STTM (Short Term Trading 

Market) öppnades 2010 i Sydney och Adelaide. Detta ledde till en ökad effektivitet, 

pristransparens och konkurrens på gasmarknaden (Ibid.).  

Naturgas i Australien är fortfarande relativt billigt ur ett internationellt perspektiv men 

priserna har gått upp de senaste åren speciellt i Western Australia. De största orsakerna till 

detta verkar vara osäkerheten kring kostnaderna för utveckling av nya gasfält i kombination 

med övriga stigande kostnader. Den inhemska prissättningen påverkas även av priserna på 

export av LNG. En nedåtgående trend har dock observerats på grund av minskad efterfrågan i 

samband med dämpad ekonomisk tillväxt (Roarty, 2008).  

I Australien var priset på naturgas 2010 2,03 australiska dollar per GJ (Cuevas-Cubria et al, 

2011). Detta kan jämföras med 2008 års snittpriser på naturgas i världen på 8,2 AUD för 

tusen kubikfot naturgas (Shafiee, 2009). Det är hittills betydligt lägre priser på naturgas i 

Australien än USA och Europa men som tidigare nämnts sker förändringar på grund export 
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och stigande oljepriser. Ser vi till priserna på LNG så är dessa högre och ligger på 8,07 

australiensiska dollar per GJ (Cuevas-Cubria et al., 2011). 

 

5.5.2 Export 
 

Som figur D visar har exporten av LNG nästan fördubblats på tio år och ökningen förutspås 

fortsätta under några år till. Exporten av LNG är omfattande i Australien med betydande 

exportkvantiteter främst till Asien på grund av en ständigt ökad efterfråga. Distributionen sker 

genom piplinenätverket via Darwin. År 2009 var den årliga exportkapaciteten 19,6 miljoner 

ton LNG (Cuevas-Cubria et al, 2011). Som tabell 5 visar så började Australien exportera 

naturgas år 1990. Då låg exporten på 121,9 PJ och har sedan dess ökat till 883,7 PJ 2009. 

 

FIGUR D: AUSTRALIENS LNG EXPORT (CUEVAS-CUBRIA ET AL. ENERGY IN AUSTRALIA 2011) 

 

5.5.3 Import 
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Importen av naturgas har historisk sett varit obefintlig. Inte förrän fram till 2006 (se tabell 5) 

började Australien importera en liten mängd naturgas. Som tabell 5 visar importerade 

Australien 61,1 PJ naturgas 2006 och 2009 låg importen på 276,6 PJ, se tabell 5.  

 

5.6 Historisk produktion 
 

Nedan i tabell 5 presenteras Australiens historiska naturgasproduktion, konsumtion, export 

och import vilket ger grunden för modelleringen i scenario ett. Data är inhämtad från 

International Energy Agency Annual Gas Statistics. Som vi kan se i tabellen har produktionen 

av naturgas fördubblats de senaste tjugo åren och det kan konstateras att Australien exporterar 

mer än vad de själva konsumerar. Dessa värden används i scenario ett där en prognos görs av 

produktionen av naturgas fram till år 2020. 

 

TABELL 5: HISTORISKA DATA FÖR NATURGASPRODUKTION OCH KONSUMTION MELLAN 1968 OCH 
2009. ALLA VÄRDEN I PJ. (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, ANNUAL GAS STATISTICS 2011) 

Årtal Inhemsk produktion 

(PJ) 

Import 

(PJ) 

Export 

(PJ) 

Inhemsk konsumtion 

(PJ) 

1968 0,3 0 0 0,3 

1969 11,1 0 0 11,1 

1970 62,9 0 0 62,9 

1971 93,7 0 0 93,7 

1972 135,0 0 0 135,0 

1973 176,8 0 0 176,8 

1974 202,5 0 0 202,5 

1975 219,1 0 0 219,1 

1976 234,3 0 0 234,3 

1977 295,3 0 0 295,3 

1978 316,7 0 0 316,7 

1979 359,7 0 0 359,7 

1980 386,6 0 0 386,6 

1981 452,1 0 0 452,1 
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1982 498,6 0 0 498,6 

1983 521,4 0 0 521,4 

1984 544,9 0 0 544,9 

1985 572,1 0 0 572,1 

1986 638,1 0 0 638,1 

1987 658,2 0 0 658,2 

1988 686,0 0 0 686,0 

1989 705,4 0 0 705,4 

1990 894,1 0 121,9 772,3 

1991 930,7 0 207,9 722,8 

1992 995,2 0 248,7 746,5 

1993 1 068,2 0 288,9 779,2 

1994 1 153,1 0 335,3 817,8 

1995 1 277,8 0 400,2 877,6 

1996 1 316,6 0 427,2 889,3 

1997 1 306,1 0 418,2 887,9 

1998 1 356,1 0 432,2 923,9 

1999 1 380,5 0 441,9 938,7 

2000 1 433,2 0 447,7 985,5 

2001 1 465,6 0 425,5 1 040,1 

2002 1 527,1 0 429,5 1 097,7 

2003 1 576,0 0 442,2 1 133,8 

2004 1 619,1 0 447,2 1 171,8 

2005 1 780,2 0 606,3 1 173,8 

2006 1 866,4 61,1 715,2 1 212,3 

2007 1 911,1 248,4 821,3 1 338,3 

2008 1 953,8 234,7 784,4 1 404,1 

2009 2 044,4 276,6 883,7 1 437,4 
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5.7 Sammanställning energislag 
 

Här presenteras en sammanställning över de olika energislagen och prisbilder, utsläpp och 

utvecklingsmöjligheter diskuteras. 

 

5.7.1 Utveckling och prisbild 
  

Utveckling diskuteras för naturgas, olja, kol, kärnkraft och förnybara energislag. 

 

5.7.1.1 Naturgas 

 

I figur E syns hur priset på naturgas förändrats sedan 1949 samt hur priset förutspås se ut fram 

till år 2018. Som tydligt syns i diagrammet uppstod en kraftig nedgång i naturgaspriset efter 

den ekonomiska kris som infann sig år 2008-09. Priset håller nu på att återhämta sig och 

enligt diagrammet kommer priset att öka fram till 2018 då det troligtvis kommer ligga mellan 

5 och 6 USD per tusen kubikfot (Shafiee och Topal, 2009). 

 

 

FIGUR E: HISTORISKA OCH FRAMTIDA BERÄKNADE PRISER PÅ NATURGAS INTERNATIONELLT 
(SHAFIEE OCH TOPAL. 2009, A LONG-TERM VIEW OF WORLWIDE FOSSIL FUEL PRICES) 
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5.7.1.2 Olja 

 

I figur F utläses hur priset på olja sett ut från 1949 och framåt och hur priset förutspås se ut 

fram till 2018. Som tidigare nämnts så styrs priset på naturgas av priset på olja vilket tydligt 

visas vid jämförelse av figur E och F. I Australien har det dock sett annorlunda ut där 

efterfrågan styrt priset men trender visar på konvergens mot den globala prissättningen. 

Oljepriset registrerade, liksom naturgasen, en kraftig nedgång gällande priserna efter 2009 

men det beräknas också stiga fram till 2018. 

 

FIGUR F: HISTORISKA OCH FRAMTIDA BERÄKNADE PRISER PÅ OLJA INTERNATIONELLT (SHAFIEE 
OCH TOPAL. 2009, A LONG-TERM VIEW OF WORLWIDE FOSSIL FUEL PRICES) 

 

5.7.1.3 Kol 

 

I figur G beskrivs historiska priser på kol från 1949 och de beräknade framtida priserna till 

2018. Prissättningen på kol har under åren registrerat stora toppar och dippar vilket kan ses i 

diagrammet. Priset på kol beräknas sjunka kraftigt mellan 2013-15 för att sedan stanna av och 

sjunka ytterligare lite fram till år 2018, se figur G.  
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FIGUR G: HISTORISKA OCH FRAMTIDA BERÄKNADE PRISER PÅ KOL INTERNATIONELLT (SHAFIEE 
OCH TOPAL. 2009, A LONG-TERM VIEW OF WORLWIDE FOSSIL FUEL PRICES) 

5.7.1.4 Historisk och förväntad primär konsumtion av kol, olja och 

naturgas 

 

I tabell 6 visas den beräknade och förutspådda primära konsumtionen av de tre energislagen 

kol, olja och naturgas fram till år 2020, utan hänsyn till eventuella klimatmål. Som tabell 6 

visar så förväntas alla tre energislagen öka. Det energislag som förväntas öka mest är naturgas 

från 2000 års nivå som var 965,8 PJ till 2020 års nivå som förväntas vara 1 932 PJ.  

Som underlag till modelleringen behöver det ges en bra förståelse för hur konsumtionen av 

kol respektive olja förhåller sig till varandra. Som tabell 6 visar så är fördelningen mellan 

dessa två energislag väldigt jämna, dels historiskt men även de förutspådda värdena följer 

varandra i utvecklingen. År 2020 beräknas konsumtionen för kol vara 2 506,9 PJ och för olja 

2 594,8 PJ. Detta skapar ett underlag för modelleringen när en proportionerlig minskning av 

olja och kol ska tas fram. 
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TABELL 6: HISTORISKA OCH FÖRUTSPÅDDA DATA PÅ KONSUMTION FÖR KOL, OLJA OCH NATURGAS 
AUSTRALIEN (DICKSON, AKMAL AND THORPE, 2003, AUSTRALIAN ENERGY: NATIONAL AND STATE 
PROJECTIONS TO 2019-20) 

År Kol (PJ) Olja (PJ) Naturgas (PJ) 

2000-01 2 048,5 1 750,1 965,8 

2001-02 2 042,7 1 793,3 1 013,9 

2002-03 2 047,3 1 831,8 1 061,6 

2003-04 2 054,6 1 871,1 1 108,3 

2004-05 2 053,0 1 903,8 1 194,0 

2005-06 2 074,1 1 939,7 1 259,1 

2006-07 2 111,3 1 980,2 1 319,6 

2007-08 2 123,8 2 016,7 1 388,8 

2008-09 2 120,1 2 045,5 1 437,4 

2009-10 2 130,9 2 087,7 1 497,8 

2010-11 2 148,7 2 125,5 1 538,4 

2011-12 2 181,2 2 172,7 1 575,3 

2012-13 2 220,8 2 226,0 1 622,0 

2013-14 2 251,9 2 271,5 1 672,3 

2014-15 2 288,6 2 320,9 1 717,6 

2015-16 2 325,9 2 371,8 1 758,2 

2016-17 2 367,3 2 425,8 1 800,4 

2017-18 2 412,5 2 481,2 1 842,7 

2018-19 2 456,9 2 536,9 1 887,4 

2019-20 2 506,9 2 594,8 1 932,0 

 

 

5.7.1.5 Förnybara energislag 

 

Tabell 7 visar den beräknade förutspådda primära konsumtionen av förnybara bränslen fram 

till år 2020. År 2020 beräknas det konsumeras 481,4 PJ från förnybara energislag vilket bara 

är en bråkdel av den totala konsumtionen vilken beräknas till 7 515,1 PJ. Ser vi till ökningen 

förnybart under dessa år så är det en ökning på 76,8 % då Australien går från 272,3 PJ år 2010 

till 481,4 PJ år 2020.  
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TABELL 7: OBSERVERAD OCH BERÄKNAD KOSUMTION AV FÖRNYBARA BRÄNSLEN (DICKSON, 
AKMAL AND THORPE, 2003, AUSTRALIAN ENERGY: NATIONAL AND STATE PROJECTIONS TO 2019-20) 

År Biomassa 

(PJ) 

Biogas 

(PJ) 

Vattenkraft 

(PJ) 

Solkraft 

(PJ) 

Vindkraft 

(PJ) 

Totalt 

(PJ) 

2000-01 200,7 6,1 60,4 4,3 0,8 272,3 

2005-06 272,9 17,6 60,7 4,8 5,5 361,5 

2010-11 325,9 39,8 66,6 5,7 9,6 447,6 

2011-12 330,0 39,4 66,9 5,8 9,8 451,9 

2012-13 334,2 39,0 67,2 6,0 9,9 456,3 

2013-14 337,6 38,6 67,6 6,2 10,0 460,0 

2014-15 341,1 38,2 68,0 6,4 10,1 463,7 

2015-16 344,5 37,8 68,4 6,5 10,3 467,5 

2016-17 347,9 37,4 68,9 6,7 10,4 471,3 

2017-18 351,1 37,0 69,4 6,9 10,4 474,8 

2018-19 353,9 36,6 69,9 7,1 10,5 478,0 

2019-20 356,5 36,4 70,6 7,3 10,6 481,4 

 

 

5.7.1.6 Kärnkraft 

 

Debatten i Australien angående produktion av elektricitet med kärnkraft har pågått under 

många år. Trots landets stora fyndigheter av uran och dagens koldioxidintensiva användning 

av kol har opinionen varit att kärnkraft ej ska användas. Diskussionen sträcker sig ända 

tillbaka till 1970 och redan då mötte kärnkraften stort motstånd. På grund av de ökade 

påtryckningarna från klimatförändringar och krav på minskade utsläpp lyftes diskussion på 

allvar igen 2006 (Falk och Settle, 2009). Regeringen bad då forskare ta fram data och förutspå 

en uppbyggnad av kärnkraft. Resultatet blev positivt gällande minskade utsläpp av koldioxid 

samt för att tillgodose det ständigt ökade energibehovet och därför välkomnades rapporten av 

premiärminister John Howard. Regeringen började därefter planera inför en 

kärnkraftsuppbyggnad. Problemet som uppstod var dock att ingen ville bo i anslutning till 

kärnkraftverk vilket resulterade i att någon uppbyggnad aldrig kunde påbörjas. Hela processen 

ledde till ett så stort missnöje hos befolkningen att John Howards parti förlorade valet till 

oppositionen efter 11 år vid makten. Den då nya premiärministern Kevin Rudd gjorde tidigt 
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klart att han var emot kärnkraft (Falk och Settle, 2009). På grund av detta kommer kärnkraften 

att uteslutas i modellering eftersom det är osannolikt att någon energiproduktion från 

kärnkraft eller ens uppbyggnad av den, kommer ske innan år 2020.  

 

 

5.7.1.7 Produktionskostnader 

 

Tabell 8 visar vad varje energislag kostar att generera i ström. Detta gör att det blir enkelt att 

se och jämföra kostnaderna för de olika energislagen. Som tabellen visar är det betydligt 

billigare att generera ström med kol, vilket kostar cirka 35-40 AUD/MWh. Även naturgas är 

billigt, 38-54 AUD/MWh medan exempelvis solkraft kostar nästan det tredubbla. Biomassa 

och vindkraft är fortfarande relativt billigt och står sig bra i kostnader gentemot de fossila 

bränslena. Problem som uppstår är att övergången från fossila bränslen till förnybara 

energislag är kostsam och därför går utvecklingen långsamt. Att tillväxten inte går i den takt 

som skulle behövas för att nå de mål som satts upp är ett komplicerat problem som minskar 

möjligheten för utsläppsreduceringar (Effendi och Courvisanos, 2011).  

TABELL 8: DEN TOTALA ELPRODUKTIONSKOSTNADEN FÖR DE OLIKA ENERGISLAGEN (BUCKMAN 
OCH DIESENDORF. DESIGN LIMITATIONS IN AUSTRALIA RENEWABLE ELECTRICITY POLICIES, 2010) 

Energislag Total elproduktionskostnad (AUD/MWh) 

Brunt kol 35-40 

Svart kol 30-35 

Gas 38-54 

Biomassa 46-80 

Vindkraft 52-72 

Geotermisk 70-110 

Solkraft 120-150 
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5.7.2 Klimatmål – minskning av växthusgaser med 5 till 25 

procent fram till år 2020 
 

Australien har åtagit sig att sänka sina utsläpp med mellan 15 och 25 procent, dock minimalt 5 

procent fram till år 2020 jämfört med 2000 års siffror. De lämnade formellt in sin medverkan 

till detta målintervall under Köpenhamnförhandlingarna 2010 (Australian Government, 2011). 

Ett annat långsiktigt mål som Australien formulerat är att fram till 2050 sänka sina utsläpp 

med 80 procent jämfört med siffrorna på utsläpp år 2000 (ibid.). Anledningen till ett sådant 

brett målintervall som 5 till 25 procent beror på att Australien inte vill lova en minskning på 

25 procent om inte övriga länder som gått med på sänkningarna håller sina avtal. Med det 

menar de en global överenskommelse om att stabilisera växthusgaserna i atmosfären till 450 

ppm koldioxidekvivalenter eller lägre (Australian Government, 2011). Se tabell 9 för en 

överskådlig bild över dessa krav. I detta avtal inkluderas all konsumtion av importerade 

energislag men ej de exporterade.  
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TABELL 9: KLIMATMÅL OM MINSKADE UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER AUSTRALIEN 

HAR ÅTAGIT SIG (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2012, AUSTRALIENS MINSKADE 

UTSLÄPPSMÅL) 

Mål fram till år 2020 Villkor 

5 % minskning av växthusgaser jämfört 

med år 2000 

Inga, detta ska uppnås. 

15 % minskning av växthusgaser jämfört 

med år 2000 

Internationella överenskommelser och avtal 

för de ekonomiskt starka nationaliteterna att 

åta sig liknade åtaganden som Australien 

gjort. Detta innebär: 

 Globala åtgärder att stabilisera 

utsläpp mellan 510-540 ppm 

koldioxidekvivalenter i atmosfären. 

 Länder ska åta sig en sänkning mellan 

15-25 % jämfört med år 1990 nivåer. 

 Materiella mätbara, kontrollerbara 

och rapporterbara åtaganden ska 

göras. 

25 % minskning av växthusgaser jämfört 

med år 2000 

Samma som tidigare nämnts på 15 % men nu 

istället 25 % samt att de ekonomiskt starka 

nationaliteterna att åta sig att stabilisera 

CO2-e till 450 ppm i atmosfären. Detta ska 

kunna göras med kolkrediter.  

Globala åtgärder som mobiliserar större 

finansiella åtgärder.  

 

 

 

Figur H visar hur växthusgasutsläppen ser ut för Australien och hur de beräknas se ut fram till 

år 2020. Figuren visar att de beräknade utsläppen förväntas öka med 24 % från 2010 när de 

enligt målen istället borde minska. De gråa, gula och bruna linjerna visar hur reduceringen av 

växthusgaser bör se ut relaterat till de mål som Australien åtagit sig.  
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FIGUR H: AUSTRALIENS KOLDIOXIDUTSLÄPPSTRENDER (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2012, 
AUSTRALIENS MINSKADE UTSLÄPPSMÅL) 

 

I tabell 10 visas växthusgasutsläppen från år 2000 och framåt samt hur utsläppen förväntas 

öka till år 2020. Detta visar tydligt att Australien är på väg åt fel håll gällande utsläpp av 

växthusgaser då de istället för att minska ökar med cirka 24 procent. Detta är ohållbart med 

tanke på att Australien skrivit under en sänkning med minst fem procentenheter till år 2020, 

jämfört med 2000 års nivåer.  

 

TABELL 10: AUSTRALIENS KOLDIOXIDUTSLÄPPSTRENDER (AUSTRALIAN GOVERNMENT. 
2012,AUSTRALIENS MINSKADE UTSLÄPPSMÅL) 

År Koldioxidutsläpp (MtCO2-e) 

2000 557 

2005 600 

2010 575 

2015 625 

2020 690 
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5.7.3 Utsläpp av växthusgaser 

 

 

Det finns tydliga skillnader i utsläpp av växthusgaser mellan olika energislag. Som tabell 11 

visar så släpper kol ut 92 000 ton koldioxidekvivalenter per PJ producerad energi. Lite mindre 

utsläpp ger olja på 68 200 ton. Naturgas som tabellen visar ger nästan hälften så mycket 

utsläpp per PJ, det vill säga 50 900 ton per PJ. Så trots att gasen är ett fossilt bränsle så blir 

resultatet nästan en halvering av utsläppen vid omställning från kol och olja till naturgas. 

Detta är något som modelleringen tar hänsyn till i scenario två.  

 

 

TABELL 11: SNITTUTSLÄPP VID KONSUMTION AV OLIKA ENERGISLAG (GAS STATISTIC AUSTRALIA, 
AUSTRALIA GAS ASSOCIATION) 

Bränsle Utsläpp av koldioxidekvivalenter per PJ 

(ton/PJ) 

Kol 92 000 

Olja 68 200 

Naturgas 50 900 

 

  

5.8 Framtida energianvändning 
 

 

5.8.1 Befolkningstillväxt 
 

I tabell 13 ser vi hur befolkningsökningen i Australien har sett ut och hur den förväntas öka 

varje år fram till 2025. Populationen 2012 beräknas till 22 647 464 och den förväntas öka med 

drygt 11,5 procent till 25 288 090 vid år 2020. Med detta kommer energibehovet öka och 

därmed konsumtionen vilket ytterligare försvårar arbetet att nå klimatmålen Australien satt 

upp. 
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TABELL 12: BEFOLKNINGSTILLVÄXT FRAM TILL 2025 (AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS 2011) 

År Befolkning vid årets start Befolkning vid årets slut 

2010 21 66 4561 21 991 011 

2011 21 991 011 22 319 066 

2012 22 319 066 22 647 464 

2013 22 647 464 22 976 367 

2014 22 976 367 23 305 898 

2015 23 305 898 23 636 109 

2016 23 636 109 23 966 982 

2017 23 966 982 24 297 813 

2018 24 297 813 24 628 433 

2019 24 628 433 24 958 624 

2020 24 958 624 25 288 090 

2021 25 288 090 25 616 545 

2022 25 616 545 25 943 665 

2023 25 943 665 26 269 616 

2024 26 269 616 26 594 020 

2025 26 594 020 26 916 484 

 

 

5.8.2 Ekonomisk tillväxt 
 

Som tabell 13 visar förväntas den ekonomiska tillväxten öka i snitt med 2,1 procent fram till 

år 2020. Detta är en faktor som påverkar prissättningen av energislagen och är även i hög grad 

korrelerad till konsumtionen. Med ökad ekonomisk tillväxt ökar priserna. Detta visade sig 

tydligt under den ekonomiska krisen mellan år 2008 och 2009 då en sänkt ekonomisk tillväxt 

reducerade priserna på energislagen markant. Sedan dess har dock den ekonomiska tillväxten 

återhämtat sig i Australien vilket följts av höjda priser (Syed et al. 2010 ).  I figur I syns även 

hur den ekonomiska tillväxten har sett ut historiskt och hur den förutspås se ut fram till år 

2020.  
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TABELL 13: AUSTRALIENS EKONOMISKA TILLVÄXT SAMT DEN FÖRUTSPÅDDA EKONOMISKA 
TILLVÄXTEN FRAM TILL ÅR 2020 (DICKSON, AKMAL AND THORPE, 2003, AUSTRALIAN ENERGY: 
NATIONAL AND STATE PROJECTIONS TO 2019-20) 

År Ekonomisk tillväxt (%) 

2000-2005 2,3 

2005-2020 2,1 

 

 

 

FIGUR I: AUSTRALIEN ENERERGIKONSUMTION, HISTORISKT OCH FÖRVÄNTAD, TILLSAMMANS MED 
DEN EKONOMISKA TILLVÄXTEN (DICKSON, AKMAL AND THORPE, 2003, AUSTRALIAN ENERGY: 
NATIONAL AND STATE PROJECTIONS TO 2019-20) 

 

 

5.8.3 Användning 
 

Genom utläsning i tabell 14 ges den primära energikonsumtionen 2005 i Australien till 5 

635,6 PJ. Forskning och insamling av data har gjorts för att försöka förutspå det framtida 

energibehovet och år 2020 förespås energikonsumtionen vara 7 515,1 PJ vilket är en ökning 

på 1 879,5 PJ jämfört med 2005 siffror. Detta beror på befolkningsökning, ekonomisk tillväxt 

och ett ständigt ökat energibehov. 2020 års siffra på 7 515,1 PJ, och utvecklingen år för år 

mot det värdet är väsentliga faktorer i scenario två för att bestämma förändringen i 

energibehovet årsvis. 
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TABELL 14: TOTAL PRIMÄR ENERGIKONSUMTION I AUSTRALIEN (DICKSON, AKMAL AND THORPE, 
2003, AUSTRALIAN ENERGY: NATIONAL AND STATE PROJECTIONS TO 2019-20) 

År Total primär konsumtion (PJ) 

2000-01 5 036,7 

2005-06 5 635,6 

2010-11 6 260,2 

2011-12 6 380,9 

2012-13 6 525,0 

2013-14 6 655,6 

2014-15 6 790,8 

2015-16 6 923,4 

2016-17 7 064,7 

2017-18 7 211,2 

2018-19 7 359,4 

2019-20 7 515,1 
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6. Modell 
 

Modellkapitlet beskriver de i rapporten gjorda avgränsningarna och antagandena samt 

uppbyggnaden och utförandet av modellen. Två olika scenarion beskrivs där ett är baserat på 

historisk naturgasstatistik medan det andra tar hänsyn till framtida utvecklingar under 

inverkan av ett klimatavtal. Slutligen beskrivs den känslighetsanalys som testar modellens 

förändringar i utdata genom att variera parametrar och indata. 

 

6.1 Avgränsningar och antaganden 
 

I rapporten behandlas modelleringar av naturgaskonsumtion, export, import och total 

produktion i ett scenario och i det andra scenariot konsumtionen under inverkan av tre olika 

klimatavtal. Den viktigaste avgränsningen för båda dessa scenarior är den systemgräns som 

dras vid Australiens användning och produktion av olika energislag. Med det menas att fokus 

ligger på hur produktion och användning av olika energislag ser ut inom landets gränser. Hur 

rapporten avgränsas i varje enskilt scenario kan sammanfattas enligt följande: 

(1) I det första scenariot analyseras endast historiska data för australisk 

naturgaskonsumtion, export, import samt total produktion. Modellen bygger på dessa 

indata för att skapa utdata och tar inte hänsyn till exempelvis framtida förutsägelser, 

importmönster hos potentiella handelspartners eller andra externa faktorer. Vidare 

görs begränsningar i att modellera två typer av anpassningar till data. Dessa är linjär 

anpassning samt anpassning av ett andragradspolynom. Anpassningar görs alltså inte 

med polynom av grad tre eller högre. 

 

(2) Det andra scenariot bygger på en mer komplex sammansättning av indata. Här tas 

hänsyn till tidigare forskning vad gäller förutsägelser av Australiens energibehov år 

2020 och förväntad användning av förnybar energi. Dessa tar i sin tur hänsyn till 

befolkningsökning, ekonomisk tillväxt och prisbild. Till det läggs sedan de tre olika 

klimatmålsättningar för reduktion av växthusgaser som Australien åtog sig vid 

klimatmötet i Köpenhamn 2010. Den tydligaste avgränsningen blir här antagandet om 

att en förändrad användning av de energislag som används i Australien, det vill säga 
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användning av naturgas, olja, kol och förnybara energislag blir det som står för hela 

den reduktion av växthusgaser som klimatmålen kräver. Det tas alltså inte hänsyn till 

exempelvis möjligheten att reducera utsläpp från kylskåp, sprayburkar och liknande. 

Vidare görs antaganden om att utsläpp reduceras linjärt årsvis, vilket också är ett 

antagande som görs i liknande studier (Australian Government, 2011) samt att andelen 

som kol och olja står för (se             i nomenklatur) baseras på historisk 

användning av respektive energislag från tabell 6. I rapporten innebär det lika 

fördelning mellan kol och olja. 

 

6.2 Modell och parametrar 
 

6.2.1 Första scenariot – Modellering utifrån historiska data 
 

Det första fallet i modelleringen bygger på historiska data, vilka mäter Australiens 

naturgaskonsumtion, produktion, import, export för ett antal år,  . Data presenteras i tabell 5 

under avsnittet Teori. Sambandet mellan konsumtion, export, import och produktion är som 

följer (International Energy Agency, 2011): 

                                      (1.1) 

 

Modellen bygger på att anpassa en kurva till data och genom förlängning av kurvan förutsäga 

konsumtion, import, export och produktionen för kommande år, fram till år 2020. En linjär 

anpassning samt en anpassning med ett andragradspolynom utförs och den bästa 

approximationen tas fram. En grafisk översikt av det första scenariot visas nedan. 

 



52 

 

 

FIGUR J: GRAFISK ÖVERSIKT ÖVER SCENARIO ETT 

 

Själva utförandet sker i MATLAB där historiska data och motsvarande årtal plottas. På y-

axeln utläses konsumtion, import, export och produktion och på x-axeln årtal. En kurva 

anpassas sedan till de plottade punkterna och genom att förlänga den kurvan fram till år 2020 

ges den modellerade konsumtionen, exporten, importen och totala produktionen för dessa 

årtal. Modelleringen består av följande steg: 

(1) Data i form av de inhämtade historiska värdena lagras i två matriser     och består av 

årtal i   med motsvarande produktion av naturgas i  . Data omvandlas från 

kubikmeter till joule med hjälp av en omvandlingsfaktor för energiinnehåll per 

kubikmeter (se Omvandlingsfaktorer i nomenklatur) enligt: 

 

             (1.2) 

 

(2) Matriserna plottas i MATLAB med hjälp av programmets plot-funktion. Detta ger   

punkter. 

 

(3) En linjär anpassning till punkterna utförs med hjälp av minsta-kvadratmetoden, vilket 

är en metod för att bäst anpassa en linje till data (Miller, 2009). Linjen beskrivs av 

ekvationen: 

 

            (1.3) 

 

(4) En anpassning till punkterna utförs sedan med ett andragradspolynom enligt: 

Historisk 
konsumtion 

Historisk export Indata 

Linjär anpassning 
MATLAB 

Utdata 

Anpassning med 
andragradspolynom 

MATLAB 

Utdata 

Historisk import 

Historisk 
produktion 
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               (1.4) 

 

(5) Koefficienterna     bestämmer den bäst anpassade linjen och c     den bäst 

anpassade kurvan. Dessa tas fram med hjälp av verktyget polyfit i MATLAB. 

Plottning sker sedan i MATLAB enligt ekvationerna (1.3) och (1.4). Avläsning av 

konsumtion, import, export och produktion vid årtalen fram till år 2020 ger de 

modellerade värdena vid dessa årtal. 

 

(6) Feltermen för den linjära anpassningen jämförs med den för anpassningen med ett 

andragradspolynom för att ta fram den bästa approximationen. Feltermen definieras 

som skillnaden mellan historisk observerad data från tabell 5 och teoretiska värden 

framtagna med hjälp av ekvation (1.3) och (1.4) enligt: 

 

             (1.5) 

 

6.2.2 Andra scenariot – Ratificering av klimatavtal 
 

Vid andra scenariot undersöks Australiens möjligheter att hantera krav på minskade utsläpp 

av koldioxid fram till år 2020. Modellen beräknar framtida konsumtion av fossila energislag, 

det vill säga naturgas, kol och olja under inverkan av ett klimatavtal. Kraven uppkommer 

genom ratificering av ett nytt klimatavtal baserat på formella åtaganden vid klimatmötet i 

Köpenhamn 2010.   

Scenariot utreder möjligheten att ersätta kol och olja med naturgas och förnybara energikällor. 

Beräkningar görs på hur mycket naturgaskonsumtionen måste öka respektive hur mycket 

konsumtionen av kol och olja ska minska för givna värden på utsläpp av växthusgaser och en 

given energiproduktion från förnybart. Modellen tar hänsyn till ett stegvis ökat energibehov 

fram till år 2020 baserat på bland annat befolkningsökning, ekonomisk tillväxt och prisbild se 

tabell 14. Förutsägelser av hur energiproduktionen av förnybara energislag kommer se ut 

baseras på tidigare forskning, se tabell 7. Nedan visas en grafisk översikt av modellen. 
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FIGUR K: GRAFISK ÖVERSIKT ÖVER SCENARIO TVÅ 

 

Modelleringen består av följande steg: 

(1) Grundekvationen för modelleringen bygger på att förändringar i energikonsumtionen 

kräver förändringar i konsumtion av de olika energislagen. Förnybara energislag 

definieras som en sammansättning av biomassa, biogas, vattenkraft, solenergi och 

vindenergi och kol som en sammansättning av svart- och brunkol. Då alla ingående 

värden är i joule kan de olika typerna summeras. Som tidigare nämnts utesluts 

kärnkraft av den anledningen att Australien varken använder, eller planerar använda 

kärnkraft. Hur förändringar av de olika energislagen täcker upp ett ökat energibehov 

för ett specifikt år,  , definieras som förändringen av energitillförseln från respektive 

energislag enligt: 

 

                           
                      (2.1) 

 

(2) Då energibehovet ökar samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska krävs 

det att mindre växthusgasintensiva energislag i form av naturgas och förnybara 

energislag ökar samtidigt som kol och olja minskar. Förändringen varje år beror dels 

på hur mycket energibehovet ökar för det året samt hur mycket växthusgaser som 

måste reduceras för det givna året. Hur energibehovet ökar fram till år 2020 återfinns i 

tabell 14. För den totala reduktionen av växthusgaser fram till år 2020 används tre 

olika värden, baserat på de tre olika klimatmålsättningar som den Australiska 

regeringen antagit. Dessa presenteras i tabell 9. Målsättningarna kräver minskningar 

av utsläpp från växthusgaser jämfört med år 2000 värden vilka återfinns i tabell 10. 

Förändring 
energibehov 

Förändring 
förnybar 

energianvändning 
Indata 

Ekvationslösning 

MATLAB 
Utdata 

Klimatmål 

Egenskaper 
energislag 
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Den totala mängden växthusgaser som måste reduceras fördelas jämt över tiden 

mellan år 2012 och år 2020. Den totala mängden växthusgaser som ska reduceras per 

år fram till år 2020 blir således:  

 

     
          

 
     (2.2) 

 

(3) Reduktionen av växthusgaser ska uppnås genom ökad användning av naturgas och 

förnybart samtidigt som användningen av kol och olja minskar. Utsläppen från kol och 

olja måste alltså reduceras så mycket att klimatmålen uppnås. Detta innebär dels att 

reduktionen täcker upp för utsläppskraven varje år, dels att den täcker upp för de 

utsläpp som uppkommer när användningen av naturgas ökar. Detta då även naturgas är 

ett fossilt bränsle vilket genererar utsläpp. Hur mycket utsläpp de olika energislagen 

genererar återfinns i tabell 11. Vilket energislag av olja och kol som står för vilken del 

av utsläppsminskningen avgörs av energislagens nuvarande och historiska användning 

vilken jämförs i tabell 6. Följande ekvation ger minskningen av kol respektive olja 

årsvis: 

 

        
         

     
 

               

     
    (2.3) 

 

       
        

    
 

              

    
    (2.4) 

 

(4) Den första termen i respektive ekvation representerar hur mycket olja och kol som 

behöver minskas för att klara av utsläppskraven för varje år medan den andra termen 

beskriver hur mycket som ska minskas för att täcka upp för den ökade användningen 

av naturgas. Ekvation (2.3) och (2.4) sätts sedan in i (2.1) och      löses ut. Därefter 

löses även       och      ut. Värden på förändringen i olje-, kol- och 

naturgasanvändningen ges då för varje år och dessa plottas sedan i MATLAB 

tillsammans med de givna värdena på           . För att få den totala användingen 

av respektive energislag adderas förändringen för varje år med det totala värdet från 

året innan. Detta ger då en graf på hur utvecklingen av de olika energislagen skulle se 

ut under inverkan av ett klimatavtal. 
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6.3 Känslighetsanalys 
 

De båda scenariona i modellen baseras på olika indata och antaganden. Dessa undersöks och 

varieras för att ge en bild av hur känslig modellen är för ändringar. Tillvägagångssättet för 

känslighetsanalysen beskrivs nedan medan resultaten för densamma tas upp och diskuteras i 

kapitlet Resultat. Genomgående är att endast en parameter i taget varieras för att se hur just 

den parametern påverkar modelleringen.  

Det första scenariot baseras helt på historiska data från tidigare naturgaskonsumtion, export, 

import och produktion. Dessa data är således redan validerade och bygger ej på några 

antaganden. Variationer av modellens utdata uppkommer istället beroende på vilken typ av 

anpassning som görs till indata. För att visa på variationer i resultaten görs som nämnt i 

modellen en linjär anpassning samt en anpassning med ett andragradspolynom. Fel mellan 

modellerna jämförs vilket dels ger den mest exakta approximationen, dels påvisas 

känsligheten i resultatet beroende på vilken anpassning som görs. 

Det är även av intresse att undersöka vad som händer med resultatet allt eftersom nya, 

konstaterade värden på naturgaskonsumtion, export, import och produktion tillkommer. En 

aktuell fråga är exempelvis vad som händer med modellen om årets produktion kraftigt 

hamnar under förväntade nivåer på grund av oväntade externa förhållanden. Dessa skulle 

exempelvis kunna vara en betydande recession vilket minskar industrins användning, olyckor 

på kraftverk vilket hämmar produktionen eller ansträngda internationella relationer vilka 

minskar exporten. På liknande sätt skulle produktionen oväntat kunna öka kraftigt genom en 

stark högkonjunktur eller ökad export genom nya handelspartners. 

För att undersöka detta adderas ett nytt avvikande ”historiskt” värde till indata. Då data 

sträcker sig fram till 2009 representerar det nya värdet data för 2010. Det som testas är en 

ökning respektive minskning på 20 procent jämfört med 2009 års värden. Beräkningarna görs 

på total naturgasproduktion vilket reflekterar förändringar i både konsumtion och export. 

En sammanfattning av känslighetsanalysen för det första scenariot presenteras i tabell nedan.  
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TABELL 15: SAMMANFATTNIING AV KÄNSLIGHETSANALYSEN FÖR SCENARIO ETT 

Förändrad parameter Typ av förändring Förändringens storlek 

Anpassning till indata Linjär anpassning - 

Indata Ökning av total produktion 

jämfört med 2009 

20 % (2453 PJ) 

Indata Minskning av total 

produktion jämfört med 2009 

20 % (1636 PJ) 

 

 

Det andra scenariot beskriver konsumtionsförändringar av de olika energislagen vid 

ratificerandet av ett nytt klimatavtal. Parametrar har inhämtats från tidigare forskning och 

består av värden för förväntat ökat energibehov samt förväntad användning av förnybar 

energi, båda fram till år 2020. För att visa hur modellen påverkas när dessa parametrar 

förändras testas olika värden för respektive parameter i känslighetsanalysen.  

Hur utdata förändras beroende på användningen av förnybar energi testas genom en ökning 

respektive minskning på 10 procent av den förväntade användningen. På samma sätt ökas och 

minskas prognosen av det totala energibehovet fram till år 2020 med 10 procent. 

 En sammanfattning av känslighetsanalysen för det andra scenariot presenteras i tabell nedan. 

 

TABELL 16: SAMMANFATTNING AV KÄNSLIGHETSANALYSEN FÖR SCENARIO TVÅ 

Förändrad parameter Typ av förändring Förändringens storlek 

              Ökat energibehov 10 % 

              Minskat energibehov 10 % 

             Ökad användning av 

förnybart 

10 % 

             Minskad användning av 

förnybart 

10 % 
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7. Resultat 
 

Resultat från modelleringen i form av grafer och tabeller presenteras i kapitlet tillsammans 

med analyser av varje delresultat. Kapitlet avslutas med presentation och analys av resultatet 

från känslighetsanalysen. 

 

7.1 Första scenariot  
 

 

7.1.1 Konsumtion 
 

Vid modellering av naturgaskonsumtionen fram till år 2020 togs följande grafer för linjär 

anpassning respektive anpassning med ett andragradspolynom fram: 

 

FIGUR L: MODELLERAD NATURGASKONSUMTION MED LINJÄR ANPASSNING FRAM TILL ÅR 2020 
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FIGUR M: MODELLERAD NATURGASKONSUMTION MED ANDRAGRADSPOLYNOMSANPASSNING FRAM 
TILL ÅR 2020 

 

TABELL 17: RESULTAT AV MODELLERAD KONSUMTION ÅR 2020 

Typ av anpassning Modellerad konsumtion år 2020 (PJ) 

Linjär anpassning 1 697 

Anpassning med andragradspolynom 1 739 

Differens 42 

 

Vid analys av graferna i figur L och figur M kan konstateras en ökad konsumtion av naturgas 

fram till år 2020 både för den linjära anpassningen och för anpassningen med ett 

andragradspolynom. Detta visar på ett ökat framtida energibehov vilket helt stämmer överens 

med data som tagits fram i tabell 13 och tabell 14 om förväntad befolkningsökning och 

förväntad ekonomisk tillväxt fram till år 2020. Kurvorna följer historiska data och är plottade 

fram till 2025. Som tabell 17 anger beräknas konsumtionen år 2020 för respektive anpassning 

till 1 697 PJ för den linjära samt 1 739 PJ för anpassningen med ett andragradspolynom vilket 

ger upphov till en differens på 42 PJ. 
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7.1.1.1 Felvärden konsumtion 

 

TABELL 18: VISAR FELVÄRDEN FÖR DEN LINJÄRA-OCH ANDRAGRADSPOLYNOMSANPASSNINGEN PÅ 
KONSUMTION 

Årtal           ) linjär 

anpassning (PJ) 

          ) 

anpassning med 

andragradspolynom 

(PJ) 

Differens, 

        

           (PJ) 

2007 65,1 55,5 9,6 

2008 98,4 86,9 11,5 

2009 99 85,6 13,4 

 

Vid jämförelse av den linjära anpassningen respektive anpassningen med ett 

andragradspolynom kan det konstateras att anpassningen med ett andragradspolynom är en 

bättre approximation av naturgaskonsumtionen år 2020. Detta ses dels grafiskt genom en 

mjukare, bättre anpassad graf, dels genom att undersöka feltermen,   för årtalen 2007, 2008 

och 2009. Vid dessa årtal är feltermen mellan 9,6 (2007) och 13,4 (2009) PJ mindre för 

andragradsanpassningen än för den linjära anpassningen. 

7.1.2 Export 
 

Vid modellering av naturgasexporten fram till år 2020 togs följande grafer för linjär 

anpassning respektive anpassning med ett andragradspolynom fram: 
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Figur N: MODELLERAD EXPORT AV NATURGAS MED LINJÄR ANPASSNING FRAM TILL ÅR 2020 

 

 

FIGUR O: MODELLERAD EXPORT AV NATURGAS MED ANDRAGSPOLYNOM 
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TABELL 19: RESULTAT AV DEN MODELLERADE EXPORTEN 

Typ av anpassning Modellerad export år 2020 (PJ) 

Linjär anpassning 852,8 

Anpassning med andragradspolynom 1 493 

Differens 640,2 

 

Det kan konstateras att den historiska utvecklingen för exporten är något ojämnare än den för 

exempelvis konsumtionen. Fram till 1989 exporterades ingen naturgas från Australien vilket 

ger en rad nollvärden som påverkar kurvanpassningen. Särskilt svårt blir att anpassa en linjär 

utveckling och vi ser tydligt skillnaden i figur N och figur O på hur väl kurvorna följer 

historiska data. I tabell 19 utläses den modellerade exporten år 2020 till 852,8 PJ för den 

linjära anpassningen och till 1 493 PJ för anpassningen med ett andragradspolynom vilket ger 

upphov till en differens på 640,2 PJ. Eftersom exporten år 2009 var 883,7 PJ (se tabell 5) är 

den linjära anpassningen inte trolig. Däremot är andragradsanpassningen betydligt rimligare 

med tanke på att exporten förväntas öka genom ökad efterfrågan i Asien.  

 

7.1.2.1 Felvärden export 

 

TABELL 20: VISAR FELVÄRDEN FÖR DEN LINJÄRA-OCH ANDRAGRADSPOLYNOMSANPASSNINGEN AV 
EXPORT 

Årtal         linjär 

anpassning (PJ) 

        anpassning 

med 

andragradspolynom 

(PJ) 

Differens, 

        

          (PJ) 

2007 228,8 80,8 148 

2008 171,9 5 166,9 

2009 251,1 44 207,1 

 

Det blir tydligt vid bestämmandet av den bästa approximationen att anpassningen med ett 

andragradspolynom är att föredra framför den linjära anpassningen. Detta beror på att den 

linjära anpassningen helt avviker från existerande exporttrender och modellerar exporten 

under 2009 konstaterade värden. Slutsatsen stärks ytterligare vid jämförelser av feltermen i 
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tabell 20 där felet från andragradsanpassningen är mellan 148 PJ (2007) och 207,1 PJ (2009) 

mindre än den för linjär anpassning. Detta är stora skillnader för en export som 2009 totalt 

stod för 883,7 PJ. 

 

7.1.3 Import 
 

Vid modellering av naturgasimporten fram till år 2020 togs följande grafer för linjär 

anpassning respektive anpassning med ett andragradspolynom fram: 

 

FIGUR P: MODELLERAD IMPORT AV NATURGAS MED LINJÄR ANPASSNING FRAM TILL ÅR 2020 
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FIGUR Q: MODELLERAD IMPORT AV NATURGAS MED ANDRAGSPOLYNOM 

 

TABELL 21: RESULTAT AV DEN MODELLERADE IMPORTEN 

Typ av anpassning Modellerad import år 2020 (PJ) 

Linjär anpassning 100,8 

Anpassning med andragradspolynom 321 

Differens 220,2 

 

Importen har som graferna i figur P och Q visar länge registrerat nollvärden då Australien 

innan 2006 inte importerade någon naturgas. Detta påverkar anpassningen till data och 

kurvorna får svårt att anpassa sig efter de senaste årens kraftiga ökning. Som tabell 21 visar 

modellerar den linjära anpassningen en import på 100,8 PJ medan anpassningen med ett 

andragradspolynom beräknar den till 321 PJ. Följer man endast de senaste årens trender kan 

konstateras att båda anpassningarna löper risk för underskattning. Dock blir det tydligt att 

andragradsanpassningen följer utvecklingen bättre än den linjära, vilken modellerar importen 

till 175,8 PJ lägre än det faktiska värdet 2009 (100,8 PJ jämfört med 276,6 PJ i tabell 5). Den 

andragradsanpassade utvecklingen förutspår i stället en export 44,4 PJ högre än den för 2009. 
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7.1.3.1 Felvärden import 

 

 

TABELL 22: VISAR FELVÄRDEN FÖR DEN LINJÄRA-OCH ANDRAGRADSPOLYNOMSANPASSNINGEN PÅ 
IMPORT 

Årtal         linjär 

anpassning (PJ) 

        anpassning 

med 

andragradspolynom 

(PJ) 

Differens, 

        

          (PJ) 

2007 181,2 130,3 50,9 

2008 164,9 104,1 60,8 

2009 204,2 133 71,2 

 

Analys av tabell 22 visar precis som ovan konstaterat att andragradsanpassningen är en bättre 

approximation än den linjära anpassningen. Feltermerna för båda anpassningarna är 

visserligen relativt stora men det existerar ändå en tydligen skillnad dem emellan. För 2007 

var feltermen 50,9 PJ mindre för andragradsanpassningen, 2008 var den 60,8 PJ mindre och 

2009 var differensen 71,2 PJ. 

 

7.1.4 Total produktion 
 

Vid modellering av naturgasproduktionen fram till år 2020 togs följande grafer för linjär 

anpassning respektive anpassning med ett andragradspolynom fram: 
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FIGUR R: MODELLERAD PRODUKTION AV NATURGAS MED LINJÄR ANPASSNING FRAM TILL ÅR 2020 

 

FIGUR S: MODELLERAD PRODUKTION AV NATURGAS MED ANDRAGSPOLYNOM 
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TABELL 23: RESULTAT AV DEN MODELLERADE PRODUKTIONEN 

Typ av anpassning Modellerad produktion år 2020 (PJ) 

Linjär anpassning 2 449 

Anpassning med andragradspolynom 2 911 

Differens 462 

 

Den totala produktionen består av och följer liknande mönster som konsumtionen och 

exporten. I graferna i figur R och S kan utläsas en stadig ökning av produktionen som kan 

härledas från det faktum att både konsumtion och export ökar. Paralleller kan även här dras 

till trender om ökad befolkning och ekonomisk tillväxt. Som tabell 23 visar förutspås 

produktionen år 2020 till 2 449 PJ med den linjära anpassningen och till 2 911 med 

anpassningen av ett andragradspolynom vilket ger en differens på 462 PJ anpassningarna 

emellan. Grafiskt kan ses att anpassningen med ett andragradspolynom följer historiska data 

bättre relativt den linjära anpassningen vilket visar på den förstnämndas förmåga till en 

trovärdigare approximation. 

7.1.4.1 Felvärden total produktion 

 

TABELL 24: VISAR FELVÄRDEN FÖR DEN LINJÄRA-OCH ANDRAGRADSPOLYNOMSANPASSNINGEN PÅ 
PRODUKTION 

Årtal         linjär 

anpassning (PJ) 

        anpassning 

med 

andragradspolynom 

(PJ) 

Differens, 

        

          (PJ) 

2007 112,7 6 106,7 

2008 105,4 22,1 83,3 

2009 145,9 3,4 142,5 

 

Vid analys av tabell 24 ges att skillnaden i feltermer styrker slutsatsen om att 

andragradsanpassningen är en bättre approximation till indata. Anpassningen med ett 

andragradspolynom följer utvecklingen för 2007 till 2009 med feltermer ner emot 3,4 PJ 

medan feltermer mellan 105,4 PJ upp till 145,9 PJ kan konstateras för den linjära 

anpassningen. Detta visar tillsammans med den grafiska analysen ovan på en mer trovärdig 

utveckling för naturgasproduktion vid användandet av en andragradsanpassning. 
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7.1.5 Sammanställning 
 

Då det har konstaterats att anpassningen med ett andragradspolynom ger en bättre 

approximation i varje fall av konsumtion, export, import och produktion är det förutsägelser 

utifrån den som ger det mest trovärdiga resultatet för modelleringen. Nedan sammanfattas de 

anpassade kurvorna för konsumtion, export, import samt total produktion. 

 

 

FIGUR T: SAMMANSTÄLLNING AV MODELLERAD KONSUMTION, EXPORT, IMPORT OCH PRODUKTION 
AV NATURGAS FRAM TILL ÅR 2020 

 

TABELL 25: RESULTAT AV MODELLERINGEN FÖR KONSUMTION, EXPORT, IMPORT OCH PRODUKTION 
ÅR 2020 

Utdata Modellerade värden år 2020, anpassning 

med andragradspolynom (PJ) 

Konsumtion 1 739 

Export 1 493 
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Import 321 

Produktion 2 911 

 

Notera att de modellerade värdena stämmer överens med uttrycket för total produktion 

(ekvation (1.1) i modellen) vilket tyder på en korrekt utförd anpassning av data. Vidare kan 

sägas att som ovan nämnt stämmer den modellerade ökningen av naturgaskonsumtion överens 

med trenderna för befolkningsökning och ekonomisk utveckling som tagits fram från tidigare 

forskning och som presenteras i tabell 13 och 14. Dessa pekar på ett ökat energibehov, det vill 

säga ökningar av konsumtionen, vilket i sin tur kräver ökningar i produktionen. Det är även 

precis detta som rapporten konstaterar. Tidigare forskning har uppskattat konsumtionen år 

2020 till 1 932 PJ (se tabell 6) medan rapporten beräknar den till 1739 PJ. Detta är en 

underskattning på 193 PJ vilket får anses vara en acceptabel skillnad med tanke på 

tidshorisont och modellens relativa enkelhet. Faktumet att resultaten skiljer sig med knappa 

10 procent visar på att en matematisk modellering kan ge en god uppskattning relativt en mer 

omfattande studie. Nämnas bör dock att den linjära anpassningen ger en större underskattning 

av produktionen än anpassningen med ett andragradspolynom (1697 PJ jämfört med 1739 PJ) 

relativt tidigare forskning. Detta visar på vikten vid rätt val av anpassning till indata.  

 

7.2 Andra scenariot 
 

 

7.2.1 Klimatavtal – 5 procent 
 

Modelleringen av det andra scenariot med krav på reduceringar av växthusgaser med 5 

procent år 2020 jämfört med 2000 års nivåer ger följande graf: 
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FIGUR U: MODELLERING AV KONSUMTION PÅ NATURGAS, KOL, OLJA OCH FÖRNYBART BASERAT 
EFTER KLIMATMÅL, 5 PROCENT 

 

TABELL 26: RESULTAT AV MODELLERINGEN FÖR NATURGAS, KOL, OLJA OCH FÖRNYBART ÅR 2020 
EFTER KLIMATMÅL, 5 PROCENT 

Energislag Modellerad konsumtion år 2020 (PJ) 

Naturgas 5 976 

Olja 346,8 

Kol 827,7 

Förnybart 481,4 

 

Figur U visar de olika energislagens modellerade konsumtionsutveckling vid införandet av ett 

klimatavtal med reduceringskrav på 5 procent av växthusgasutsläppen år 2020 relativt 2000 

års nivåer. Grafen visar en konstant utveckling av förnybar energikonsumtion upp till 481,4 

PJ år 2020 baserat på tidigare forskning, helt enligt modellens uppbyggnad. Vad som direkt 

kan utläsas ur grafen är de radikala förändringar av konsumtionen av energislagen kol, olja 

och naturgas som sker mellan år 2011 och år 2020. De slutliga värdena år 2020 kan utläsas ur 

tabell 26 och hamnar på 5 976 PJ för naturgas, 346,8 PJ för olja samt 827,7 PJ för kol vilka 

alla skiljer sig betydligt från 2011 års nivåer (se tabell 6). Förändringarna uppstår i och med 
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att utsläppskraven tvingar ned konsumtion av kol och olja som med given förändring av 

förnybara energislag istället måste ersättas av naturgas. I och med att energibehovet även 

konstateras öka uppstår en ökning i total konsumtion samtidigt som kraven på 

utsläppsreduceringar tvingar ned konsumtionen av kol och olja. Det är denna svåra situation 

som ger upphov till sådana stora förändringar i konsumtionen av de olika energislagen. Att 

argumentera för att det är genomförbart att nå målsättningen under så pass kort tid blir svårt. 

Resultatet pekar snarare på ohållbarheten i klimatmålen om inte en ökning av konsumtionen 

av förnybara energislag, förändringar i effektiviseringstekniker eller införande av andra 

energikällor såsom kärnkraft genomförs.  

 

 

7.2.2 Klimatavtal – 15 procent 
 

Vid modellering av naturgaskonsumtionen år 2020 med reduceringskrav av växthusgaser på 

15 procent ges följande graf: 

 

FIGUR V: MODELLERING AV KONSUMTION PÅ NATURGAS, KOL, OLJA OCH FÖRNYBART BASERAT 
EFTER KLIMATMÅL, 15 PROCENT 
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TABELL 27: RESULTAT AV MODELLERINGEN FÖR NATURGAS, KOL, OLJA OCH FÖRNYBART ÅR 2020 
EFTER KLIMATMÅL, 15 PROCENT 

Energislag Modellerad konsumtion år 2020 (PJ) 

Naturgas 7 803 

Olja -702,7 

Kol 49,68 

Förnybart 481,4 

 

I tabell 27 kan utläsas att med reduceringskrav av växthusgaser på 15 procent år 2020 relativt 

år 2000 ges den slutliga modellerade konsumtionen år 2020 till 7 803 PJ för naturgas, -702,7 

PJ för olja, 49,68 PJ för kol samt den konstaterade ökning av förnybara energislag ger 

återigen ett slutvärde på 481,4 PJ. Vad som är mest anmärkningsvärt med tabellen och precis 

som figur V visar är att konsumtionen för olja beräknas till ett negativt värde, det vill säga 

nollvärdet för olja beräknas uppnås innan år 2020, närmare bestämt i årsskiftet 2018 till 2019. 

Orsaken är att en liknande analys som görs vid ett reduceringskrav på 5 procent dock med 

skillnaden att utökade krav sätter ännu högre press på omställningar från kol och olja till 

naturgas. I detta fall framgår tydligt att utvecklingen inte är möjlig utan tillförsel av annan 

energi helt enkelt då minskningar i kol och olja inte kan täcka upp för utsläppsreduceringarna 

samt de utsläpp som tillkommer vid utökad användning av naturgas. Beaktas ska även 

faktumet att transportsektorn är beroende av olja vilket gör att vi omöjligt kan se ett nollvärde 

inom de närmsta åren. Än en gång måste slutsatsen bli att stora förändringar av det australiska 

energisystemet måste ske mot utökad användning av förnybara energikällor om utsläppsmålen 

ska klaras av samtidigt som ekonomisk tillväxt och befolkningsökning kräver ökad 

energikonsumtion. 

 

 

7.2.3 Klimatavtal – 25 procent 

 

Vid modellering av naturgaskonsumtionen år 2020 med reduceringskrav av växthusgaser på 

25 procent ges följande graf: 
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FIGUR W: MODELLERING AV KONSUMTION PÅ NATURGAS, KOL, OLJA OCH FÖRNYBART BASERAT 
EFTER KLIMATMÅL, 25 PROCENT 

 

TABELL 28: RESULTAT AV MODELLERINGEN FÖR NATURGAS, KOL, OLJA OCH FÖRNYBART ÅR 2020 
EFTER KLIMATMÅL, 25 PROCENT 

Energislag Modellerad konsumtion år 2020 (PJ) 

Naturgas 9 631 

Olja -1 752 

Kol -728,3 

Förnybart 481,4 

 

Australiens tredje och mest ambitiösa klimatmål innebär utsläppsreduceringar av 

växthusgaser på 25 procent år 2020 jämfört med 2000 års nivåer. Under dessa restriktioner 

tillsammans med utökat energibehov och med en tidigare konstaterad utveckling av förnybar 

energi ges energislagens konsumtion år 2020 enligt tabell 28 till 9 631 PJ för naturgas, -1 752 

PJ för olja, -728,3 PJ för kol samt 481,4 PJ för förnybart. Avläsning i figur W ger att kol når 

sitt nollvärde i årsskiftet mellan 2018 och 2019 medan oljan når sitt nollvärde redan år 2016. 

En sådan utveckling är inte möjlig och ohållbarheten i målsättningen under dessa förhållanden 
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blir tydlig. Med rådande prognoser av förnybar energianvändning och ökat energibehov, utan 

tillkomst av andra energikällor eller radikala utvecklingar i teknik blir ett klimatmål på 25 

procent mer eller mindre omöjligt att uppnå. 

 

7.3 Resultat känslighetsanalys 
 

Vid förändring av parametrar enligt angivna i kapitlet Modell har utdata från modelleringen 

varierat på olika sätt. Nedan presenteras resultaten av känslighetsanalysen för respektive 

scenario.  

 

7.3.1 Första scenariot 
 

För att undersöka hur modellerade utdata påverkas beroende av vilken typ av anpassning som 

görs till indata har två olika anpassningar, linjär respektive anpassning med 

andragradspolynom, undersökts. Resultatet kan ses grafiskt i figur R och figur S. Följande 

skillnader uppstod för den modellerade totala naturgasproduktionen år 2020: 

 

TABELL 29: RESULTAT LINJÄR RESPEKTIVE ANDAGRADSPOLYNOMSANPASSAD PRODUKTION 

Total produktion år 2020, 

linjär anpassning (PJ) 

Total produktion år 2020, 

anpassning med 

andragradspolynom (PJ) 

Differens, 

                  

       (PJ) 

2 449 2 911 462 

 

Tydligt ses att den linjära anpassningen underskattar produktionen jämfört med anpassningen 

av ett andragradspolynom. Det existerar alltså en betydande skillnad på 462 PJ beroende på 

vilken typ av anpassning som väljs. 

Vidare har undersökts hur modellen reagerar när nya, oväntade värden på indata skapas, det 

vill säga när total produktion fastställts till ett oväntat högt eller lågt värde jämfört med året 

innan. I modellen testas detta genom att skapa en ny punkt för 2010 års totala 
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naturgasproduktion. Två fall undersöks där produktionen är 20 procent högre respektive 20 

procent lägre jämfört med 2009 års produktion. Följande grafer ges: 

 

FIGUR X: KÄNSLIGHETSANALYS MED EN ÖKNING PÅ PRODUKTIONEN MED 20 PROCENT 
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FIGUR Y: KÄNSLIGHETSANALYS MED EN MINSKNING PÅ PRODUKTIONEN MED 20 PROCENT 

De nya värdena för indata är benämnda i figuren som ”Modifierad indata”. Förändringen av 

utdata för naturgasproduktionen år 2020 sammanfattas i följande tabell: 

 

TABELL 30: FÖRÄNDRINGEN I UTDATA FÖR NATURGASPRODUKTION ÅR 2020 

Modellerad 

produktion utan 

modifiering av 

indata (PJ) 

Modellerad 

produktion, ökning 

20 % jämfört med 

2009 (PJ) 

Modellerad 

produktion, 

minskning 20 % 

jämfört med 2009 

(PJ) 

Intervall 

ökning/minskning 

(PJ) 

2 911 3 046 2 714 2 911     135/197 

 

Vid en oväntad ökning av naturgasproduktionen för 2010 med 20 procent jämfört med 2009 

års nivå ges en modellerad produktion på 3 046 PJ medan produktionen vid en minskning på 

20 procent beräknas till 2 714. Detta ger en skillnad från det ursprungliga modellerade värdet 

på 135 PJ vid en ökning samt 197 PJ vid en minskning.  
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Det kan konstateras att en förändring på 20 procent över ett års tid aldrig tidigare observerats 

vilket bör tyda på en låg sannolikhet att så inträffar. En bra överblick ges dock över hur 

modellen hanterar kraftiga förändringar i indata, såsom extrempunkter för ökning respektive 

minskning av produktionen. 

 

 

7.3.2 Andra scenariot 
 

För att analysera känsligheten i det andra scenariot undersöks hur modellen reagerar på 

förändringar i energibehovet samt användningen av förnybara energislag fram till år 2020. 

Modellen testar tre olika klimatavtal där det 5-procentiga kravet används som grund i 

känslighetsanalysen. För ökning respektive minskning på 10 procent av energibehovet fram 

till år 2020 ges följande grafer: 

 

FIGUR Z: KÄNSLIGHETSANALYS MED EN ÖKNING AV ENERGIBEHOVET MED 10 PROCENT 
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FIGUR Å: KÄNSLIGHETSANALYS MED EN MINSKNING AV ENERGIBEHOVET MED 10 PROCENT 

 

Bilderna visar på ett förändrat konsumtionsmönster för energislagen som beror på att 

energibehovet ökar respektive minskar. Resultatet sammanfattas i tabell: 

 

TABELL 31: FÖRÄNDRING AV KONSUMTIONSMÖNSTER FÖR ENERGISLAGEN BEROENDE PÅ 
ENERGIBEHOV 

Energislag Konsumtion år 

2020 utan 

modifiering av 

energibehovet (PJ) 

Konsumtion år 

2020, ökning av 

energibehovet med 

10 % (PJ) 

Konsumtion år 

2020, minskning av 

energibehovet med 

10 % (PJ) 

Naturgas 5976 8122 3830 

Olja 346,8 -454 1148 

Kol 827,7 234 1421 

Förnybart 481,4 481,4 481,4 
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Vid en analys av resultatet framgår det tydligt att ett ökat energibehov med 10 procent inte är 

hållbart med de utsläppsreduceringar som krävs utan förändring av användningen av 

förnybara energislag. Detta då oljan når ett nollvärde redan i årsskiftet 2018/2019. Då 

energibehovet istället minskas reduceras även mängden växthusgaser som behöver reduceras 

fram till år 2020 och vi får en jämnare, mer rimlig fördelning av energislagen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att modellerade utdata i högsta grad påverkas av förändringar i 

energibehovet. Detta visas genom tydliga fluktuationer i konsumtionen av energislagen. Det 

ska dock påpekas att 10 procents förändring i energibehovet är en betydande energimängd 

(storleksordningen 700 till 800 PJ) och ska snarare tolkas som ett test av modellen än som en 

trolig utveckling för Australiens energikonsumtion. 

Vidare testas modellen för förändringar i användningen av förnybara energislag. Följande 

grafer visar på hur modellen hanterar en ökning respektive minskning på 10 procent av 

förnybar energianvändning. 

 

FIGUR Ä: KÄNSLIGHETSANALYS MED EN ÖKNING AV FÖRNYBART MED 10 PROCENT 
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FIGUR Ö: KÄNSLIGHETSANALYS MED EN MINSKNING AV FÖRNYBART MED 10 PROCENT 

 

Figur Ä och figur Ö visar hur konsumtionen av de olika energislagen förändras vid en ökning 

respektive minskning på 10 % av användningen av förnybar energi. Resultaten presenteras i 

följande tabell: 

 

TABELL 32: FÖRÄNDRING AV KONSUMTIONSMÖNSTER FÖR ENERGISLAGEN BEROENDE PÅ MÄNGD 
KONSUMTION AV FÖRNYBART 

Energislag Konsumtion år 

2020 utan 

modifiering av 

förnybar 

användning (PJ) 

Konsumtion år 

2020, ökning av 

förnybart med 10 

% (PJ) 

Konsumtion år 

2020, minskning av 

förnybart med 10 

% (PJ) 

Naturgas 5 976 5 839 6 113 

Olja 346,8 398 295,6 

Kol 827,7 865,6 789,7 

Förnybart 481,4 529,5 433,3 
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En minskning av naturgaskonsumtionen samt en ökning av kol och olja jämfört med 

basscenariot kan utläsas då användningen av förnybar energi ökar. Detta beror på att 

naturgasen inte behöver öka lika mycket i användning för att reducera utsläppen av 

växthusgaser då förnybara energislag även ökar. På samma sätt behöver inte kol och olja 

minska lika drastiskt. Omvänt gäller då att förnybar energianvändning minskar. Analysen 

visar på att förändringar i indata, i form av förväntad användning av förnybara energislag, ger 

förändringar i den modellerade användningen av naturgas, olja och kol. Detta dels genom att 

förnybara energislag täcker upp en större del av det ökade energibehovet, dels genom att 

mindre växthusgaser släpps ut när förnybara energislag konsumeras. 
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8. Diskussion 
 

I diskussionen analyseras rapportens resultat med återkopplingar till den australiska 

energisektorn samt tidigare forskning. Fokus ligger på analys av hållbarheten och rimligheten 

i resultaten samt den problematik som resultaten medför. 

 

I scenario ett sker modellering utifrån de historiska data som är insamlade gällande 

konsumtion, produktion, export och import. Som tabell 17 visar så beräknas konsumtionen år 

2020 med andragradspolynomsanpassning till 1 739 PJ. Om detta jämförs med vad tidigare 

forskning visat i tabell 6 syns att den beräknade konsumtionen av naturgas förväntas vara 1 

932 PJ. Denna siffra är framtagen med ett flertal olika parametrar som påverkar ökningen av 

konsumtionen av naturgas. I första scenariot däremot, modelleras det enbart efter historiska 

data och skillnaden mellan resultaten blir trots detta knappt 10 procent. Detta visar att 

modellering utifrån historiska data är ganska så precis. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

den tidigare forskningen och rapportens modellering syftar till att förutsäga framtida 

konsumtion av naturgas vilket gör att det inte finns något bevisat korrekt svar. Däremot går 

det att titta på rimligheten av resultatet i scenario ett och om det stämmer överens med 

tidigare forskning på området.  

I scenario två varierar konsumtionen av de olika energislagen beroende på klimatmålen 5, 15 

eller 25 procent. Gällande 5 procent ser vi redan där att det sker en dramatisk förändring av 

konsumtionen av energislagen, där kol och olja sjunker från år 2010 siffror (se tabell 6) vilka 

är 2 148,7 PJ för olja respektive 2 125,5 PJ för kol ner till 827,7 PJ och 346,8 PJ. För att täcka 

det energibehov som en minskning av användandet av kol och olja resulterar i krävs en kraftig 

ökning av naturgas till 5 976 PJ. Om detta skulle vara det verkliga scenariot skulle Australien 

uppnå en minskning av växthusgaser med 5 procent jämfört med år 2000 siffror. 

Sett till de data resultatet ger skulle en 5-procentig minskning av växthusgaser med enbart 

sänkning och ökning av de olika energislagen vara möjlig men inte trolig. En sådan sänkning 

av kol och olja fram till år 2020 är troligtvis för drastisk för att klara av och det skulle 

innebära stora implikationer på Australiens energisektor. Främst genereringen av elektricitet 

blir en utmaning då 77 procent av all elektricitetsproduktion idag kommer från att bränna kol. 

Ytterligare problem skulle bli att tillgodose Australiens transportsektor. På grund av landets 
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storlek spelar transportsektorn tillsammans med användandet av personbilar en betydande roll 

för industrier och privatpersoner. En sådan minskning av olja skulle innebära en total 

omställning mot minskade transporter och minskad bilanvändning.  

Ännu ett problem är om Australien har kapaciteten att producera så stora mängder naturgas. 

Enligt tabell 26 skulle det krävas 5 976 PJ naturgas för att klara av ett klimatmål på 5 procent. 

Om detta jämförs med resultatet från scenario ett som beräknar produktionen till 2 911 PJ 

naturgas så kommer denna siffra inte i närheten av att uppnå de kvantiteter som krävs. Detta 

leder till ytterligare tvivel om rimligheten i att uppnå klimatmålen.  

Vid en analys av resultatet från det andra scenariot konstateras stora skillnader i konsumtion 

jämfört med tidigare forskning. Detta beror dock på att scenariot tar hänsyn till uppsatta 

klimatmål vilket inte gjorts i tidigare studier. 

En fortsatt diskussion kring de grafer gällande klimatmål på 15 och 25 procents minskning av 

växthusgaser fram till år 2020 jämfört med år 2000 är huruvida dessa resultat är hållbara eller 

ej. Grafer blir än mer extrema än den graf med 5 procents minskning då ytterligare 

minskningar av växthusgaser krävs. Resultatet från modelleringen med 15 procents minskning 

i figur W visar att olja når negativa värden och kol värden på närmare noll vilket är orimligt. 

Detta är av betydelse för att påvisa hur långt Australien är ifrån att uppnå sina klimatmål. 

Liknande visas i figur X med 25 procents minskning av växthusgaser där både konsumtionen 

av kol och olja beräknas till negativa värden. Detta visar än en gång på vilka betydande 

förändringar som krävs i energisektorn för att uppnå klimatmålen.  

Scenario ett är som tidigare nämnt rimligt och resultaten i detta scenario är likt tidigare 

forskning inom samma område. Med en ökad population, ekonomisk tillväxt och olika 

prisbilder i åtanke, kommer energibehovet att öka vilket graferna från scenario ett visar. 

Resultaten är även tillräckligt stora för att tillgodose det ökade energibehovet som beräknas 

bli 7 515 PJ år 2020 (se tabell 12). Däremot om resultatet i scenario ett ses ur ett 

hållbarhetsperspektiv med klimatfrågan i åtanke är detta negativt. Naturgas må vara betydligt 

bättre än kol och olja när det kommer till växthusgaser men det är fortfarande ett fossilt 

bränsle och eftersom kol, olja och naturgas förväntas öka kommer också utsläppen av 

växthusgaser göra detsamma. Dock är ersättning av kol och olja med naturgas en förbättring 

och det är en av anledningarna till den storsatsning Australien gör på naturgas.  
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Scenario två visar på ohållbarheten i de klimatmål Australien åtagit sig fram till år 2020. I 

dagsläget är Australien långt ifrån målen och med enbart en minskning och en ökning av 

energislag är det svårt att uppnå dessa. En minskning av 5 procent skulle kunna vara möjlig 

men den skulle innebära stora problem. Figur W och X är helt orimliga och där av omöjliga 

att uppnå med de förutsättningar denna rapport tar hänsyn till. Detta är dock inte förvånande 

om fakta i kapitlet teori beaktas. I Figur H förutspås hur utsläppen av växthusgaser kommer se 

ut fram till år 2020. Figuren visar på en ökning på 24 procent jämfört med år 2000 nivåer 

vilket är en ökning åt helt fel håll. Figuren visar också hur utsläppen borde se ut enligt 

klimatmålen vilket gör det än mer påtagligt hur ohållbara Australiens klimatmål är. I 

rapporten konstateras detta i scenario två. 

En fråga som är befogad att ställa är varför Australien gick med på att åta sig dessa klimatmål 

under Köpenhamnförhandlingarna år 2010, när de i själva verket troligtvis redan då hade 

tvivel om dessa var möjliga att uppnå.  Var de beredda att göra och förändra det som skulle 

krävas för att uppnå målen? Det går inte att ignorera det faktum att Australien är beroende av 

fossila bränslen och de står för 2,4 procent av världens energiproduktion. För att Australien 

ska kunna stoppa de klimatförändringar som på senaste år blivit påtagliga och gå mot en mer 

hållbar utveckling behövs krafttag genom en stor förändring i energisektorn. Rapportens 

resultat har tydligt visat att Australiens nuvarande riktning är ohållbar om vi ser till de 

klimatmål man skrivit under. För att en förändring ska kunna ske krävs det att Australiens 

regering axlar ansvaret och börjar leva upp till de mål de själva ratificerat.  

Vad kan då göras när det gäller att uppnå klimatmålen i framtiden? Det som kan underlätta 

processen mot ett mer klimatsmart samhälle i Australien är nyare och mer effektiva tekniker 

att producera energi. Satsningar på förnybara energislag blir viktigt och diskussioner kring 

exempelvis kärnkraft kan vara rimliga att föra. Vad gäller förnybart är det som tabell 8 visar 

dock ett stort problem att förnybart är betydligt dyrare än de fossila alternativen.  

Mycket talar för att konsumtionen på naturgas kommer att öka vilket modelleringen visar och 

detta är positivt ur ett helhetsperspektiv. Detta baserat på att Australien besitter stora 

naturgasfyndigheter som är billiga och mer klimatvänligt än kol och olja. Denna trend är 

tydlig och detta underlättas även av storsatsningarna på utbyggnaden av piplinenätverket (se 

figur B). Detta kommer leda till en ökad tillgänglighet och underlätta transporterna av 

naturgas.   
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9. Slutsatser och framtida studier 
 

Kapitlet sammanfattar de slutsatser som dras i rapporten och återkopplar till uppsatta mål och 

frågeställningar, vilka markeras i fet stil. Diskussion förs även kring hur studien kan utvecklas 

och på vilket sätt rapporten kan bidra i framtida forskning. 

 

Definera naturgasens roll i Australien och undersöka hur naturgas förhåller sig 

gentemot andra energislag.  

 

Naturgasens roll i Australien har visat sig vara väldigt viktig. Idag står konsumtionen av 

naturgas för cirka 24 procent av all energikonsumtion i landet och detta förväntas öka. På 

grund av ökat tryck på världens nationer att sänka sina utsläpp av växthusgaser underlättas 

detta av en ersättning av kol och olja med naturgas då naturgasen nästan släpper ut hälften så 

mycket koldioxidekvivalenter jämfört med kol och olja. Priserna på naturgas har även varit 

låga jämfört med internationella priser vilket ökar efterfrågan inrikes. Priserna har också varit 

lägre jämfört med oljepriserna men detta kan komma att ändras då oljepriserna kommer 

påverka en ökning på naturgaspriserna internationellt. Eftersom Australien besitter stora 

naturgasfyndigheter är detta positivt ur ett exportperspektiv då Australien redan är en stor 

exportör av naturgas. Som tabell 19 visar så förväntas exporten öka till 1493 PJ till år 2020. 

Enligt resultatet i scenario ett i figur T så ökar konsumtion, produktion och export av naturgas 

mycket fram till år 2020. Detta följs av trenden på en förväntad ökad primär 

energikonsumtion som beräknas vara på 7515 PJ år 2020 och detta följs också av en 

förutspådd ökning på kol och olja fram till år 2020 (se tabell 6 och 12). 

Eftersom Australien är ett energiintensivt land innebär detta stora utsläpp av växthusgaser då 

fördelningen av energislag främst består av fossila bränslen. Detta har lett till stora 

konsekvenser gällande klimatförändringar. Därför försöker Australiens regering göra 

satsningar på utökning av naturgas och förnybara bränslen. 

 

Skapa två framtida scenarion för användningen av naturgas baserat på historiska data 

respektive ratificerandet av ett nytt klimatavtal. Konsumtion, export, import och total 
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produktion för naturgas modelleras i första scenariot medan konsumtion av naturgas, 

olja och kol modelleras i det andra scenariot. 

 

I det första scenariot där konsumtionen, produktionen, exporten och importen av naturgas 

modelleras utefter historiska data ser vi att alla dessa beräknas öka. Konsumtionen beräknas 

bli 1739 PJ, exporten 1493 PJ, importen 321 PJ och produktionen 2911 PJ år 2020. Dessa 

resultat är relativt lika i jämförelse med tidigare forskningsresultat vilket styrker rimligheten i 

modelleringen.  

I scenario två där modelleringen utgår ifrån de klimatmål Australien åtagit sig ser resultatet 

annorlunda ut än tidigare forskning. Resultatet av en minskning på 5 procent 

koldioxidekvivalenter innebär en kraftig ökning av naturgaskonsumtionen till 5 976 PJ år 

2020 samt en minskning av olja till 346,8 PJ och en minskning av kol till 827,2 PJ. Detta 

resultat visar på ohållbarheten i klimatmålen. För att lyckas med detta kan en möjlig lösning 

vara att införa kärnkraft i Australiens energisektor samt satsa på en större ökning förnybara 

energislag. 

  

Undersöka om det är rimligt för Australien att uppnå de klimatmål som de åtagit sig. 

Detta genom att förändra de olika energislagens fördelning när det kommer till 

konsumtionen för att tillgodose energibehovet i landet.  

 

Eftersom rapporten undersöker om det är möjligt att uppnå klimatmålen med en förändring av 

fördelningen på energislagen så visar resultatet i scenario två att detta ej är rimligt. Det är 

orimligt att Australien har den kapacitet som krävs för att tillgodose så mycket naturgas. 

Vidare innebär en sådan extrem minskning av kol och olja på så kort tid stora komplikationer 

för exempelvis transportsektorn. 

 

Jämföra de båda scenariona utifrån hur konsumtionen av naturgas kommer att skilja 

sig åt år 2020. Där det första scenariot beräknar den framtida konsumtionen av 



87 

 

naturgas utifrån historiska data, medan det andra scenariots kalkyler baseras på 

utsläppskrav från klimatmål. 

 

Resultaten mellan scenario ett och scenario två skiljer sig väldigt mycket åt vilket inte alls är 

förvånande då de olika scenarierna baseras på olika förutsättningar. I scenario ett är resultat 

väldigt rimligt vilket styrks av tidigare forskning. Scenario två däremot undersöker något som 

tidigare forskning inte gjort och därav de mer extrema resultaten. Detta eftersom 

modelleringen undersöker om det är rimligt att uppnå klimatmålen med en förändring av 

konsumtionen av energislag. 

 

Sätta in resultaten i ett hållbarhetsperspektiv och föreslå framtida vidareutveckling av 

studien. 

 

Som tidigare nämnts är Australiens utveckling på väg åt helt fel håll ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Som tidigare forskning visar, förväntas utsläppen av 

koldioxidekvivalenter öka med 24 procent när de istället borde sjunka fram till år 2020, detta 

på grund av en ökning av konsumtionen av fossila bränslen. Detta är en negativ utveckling 

eftersom Australien ratificerat Kyotoprotokollet och åtagit sig ytterligare klimatmål under 

Köpenhamnförhandlingarna som förenklat innebär sänkningar av växthusgaser. Detta visar 

även resultatet i andra scenariot eftersom det påvisar extrema förändringar i konsumtion av 

olika energislag för att uppnå klimatmålen. För att bryta denna trend skulle några lösningar 

kunna vara till exempel förändring av teknik, en ökad konsumtion av förnybara energislag 

samt en utveckling av kärnkraft för att kunna tillgodose det ökade energibehovet.  

 

9.1 Framtida studier 
 

Denna rapport kan vara till grund för framtida forskning inom Australiens energisektor därför 

att den visar på ohållbarheter i Australiens konsumtion av energislag. Frågan som kan ställas 

är hur ska Australien gå till väga för att vända den nuvarande negativa trenden ur ett 
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hållbarhetsperspektiv? En förändring måste till och Australien måste ta sitt ansvar och påbörja 

dessa förändringar. Framtida forskning kan därför undersöka vad landet kan göra för 

förändring för att minska sina utsläpp av växthusgaser, hur de ska implementera dessa och om 

de är tillräckliga för att uppnå klimatmålen. Två faktorer att undersöka vidare är en potentiell 

ökning av förnybara energislag och kärnkraft.  Det skulle även vara intressant att undersöka 

hur en kombination av både en utökning av förnybara energislag och en användning av 

kärnkraft skulle påverka resultatet i scenario två. Det skulle visa hur mycket konsumtion av de 

olika energislagen det skulle krävas för att nå klimatmålen och hur stor minskning av 

koldioxidekvivalenter det skulle leda till.  
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BILAGA INGÅENDE VÄRDEN 
 

Parameter Enhet Ingående värde 

             Petajoule (PJ) Totalt till år 2020: 29,5 

              Petajoule (PJ) Totalt till år 2020: 1 134,2 

     Miljoner ton 

koldioxidekvivalenter 

Totalt till år 2020: 

(1) 27,85 

(2) 83,55 

(3) 139,25 

      Procent (%) (1) 5 

(2) 15 

(3) 25 

      Miljoner ton 

koldioxidekvivalenter 

557 

      Procent (%) 50 

     Procent (%) 50 

     Ton koldioxidekvivalenter 

per petajoule (ton/PJ) 

50 900 

      Ton koldioxidekvivalenter 

per petajoule (ton/PJ) 

68 200 

     Ton koldioxidekvivalenter 

per petajoule (ton/PJ) 

92 000 
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BILAGA MATLABKOD 
 

SCENARIO 1 

function produktion = scen1() 
 

close all; clc 

  
artal = xlsread('ar.xlsx'); 
prod = xlsread('pro.xlsx','E:E'); 
kons = xlsread('pro.xlsx','G:G'); 
exp = xlsread('pro.xlsx','O:O'); 
imp = xlsread('pro.xlsx','M:M'); 
artal2020 = xlsread('ar2020.xlsx'); 

  
p1 = polyfit(artal,prod,1); 
p2 = polyfit(artal,prod,2); 

  
p3 = polyfit(artal,kons,1); 
p4 = polyfit(artal,kons,2); 

  
p5 = polyfit(artal,exp,1); 
p6 = polyfit(artal,exp,2); 

  
p7 = polyfit(artal,imp,1); 
p8 = polyfit(artal,imp,2); 

  
prodframtid1 = p1(1)*artal2020 + p1(2); 
prodframtid2 = p2(1)*artal2020.^2 + p2(2)*artal2020 + p2(3); 

  
konsframtid1 = p3(1)*artal2020 + p3(2); 
konsframtid2 = p4(1)*artal2020.^2 + p4(2)*artal2020 + p4(3); 

  
expframtid1 = p5(1)*artal2020 + p5(2); 
expframtid2 = p6(1)*artal2020.^2 + p6(2)*artal2020 + p6(3); 

  
impframtid1 = p7(1)*artal2020 + p7(2); 
impframtid2 = p8(1)*artal2020.^2 + p8(2)*artal2020 + p8(3); 

  
f1 = polyval(p1,artal); 
f2 = polyval(p2,artal); 

  
f3 = polyval(p3,artal); 
f4 = polyval(p4,artal); 

  
f5 = polyval(p5,artal); 
f6 = polyval(p6,artal); 

  
f7 = polyval(p7,artal); 
f8 = polyval(p8,artal); 

  
prodfel1 = prod-f1; 
prodfel2 = prod-f2; 

  
konsfel3 = kons-f3; 
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konsfel4 = kons-f4; 

  
expfel5 = exp-f5; 
expfel6 = exp-f6; 

  
impfel7 = imp-f7; 
impfel8 = imp-f8; 

  
Linjprodfel = prodfel1(40) 
Andraprodfel = prodfel2(40) 

  
Linjkonsfel = konsfel3(40) 
Andrakonsfel = konsfel4(40) 

  
Linjexpfel = expfel5(40) 
Andraexpfel = expfel6(40) 

  
Linjimpfel = impfel7(40) 
Andraimpfel = impfel8(40) 

  

  
figure 
plot(artal,prod,'k*',artal2020,prodframtid1,'k') 
title('Naturgasproduktion - Linjär 

anpassning');xlabel('Årtal');ylabel('Produktion i PJ');axis([1968 2025 0 

5e3]) 
grid on 

  
figure 
plot(artal,prod,'k*',artal2020,prodframtid2,'k') 
title('Naturgasproduktion - Anpassning med 

andragradspolynom');xlabel('Årtal');ylabel('Produktion i PJ');axis([1968 

2025 0 5e3]) 
grid on 

  

  
figure 
plot(artal,kons,'b*',artal2020,konsframtid1,'b') 
title('Naturgaskonsumtion - Linjär 

anpassning');xlabel('Årtal');ylabel('Konsumtion i PJ');axis([1968 2025 0 

5e3]) 
grid on 

  
figure 
plot(artal,kons, 'b*', artal2020, konsframtid2,'b') 
title('Naturgaskonsumtion - Anpassning med 

andragradspolynom');xlabel('Årtal');ylabel('Konsumtion i PJ');axis([1968 

2025 0 5e3]) 
grid on 

  

  
figure 
plot(artal,exp,'c*',artal2020,expframtid1,'c') 
title('Export - Linjär anpassning');xlabel('Årtal');ylabel('Export i 

PJ');axis([1968 2025 0 5e3]) 
grid on 

  
figure 
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plot(artal,exp,'c*',artal2020,expframtid2,'c') 
title('Export - Anpassning med 

andragradspolynom');xlabel('Årtal');ylabel('Export i PJ');axis([1968 2025 0 

5e3]) 
grid on 

  

  
figure 
plot(artal,imp,'m*',artal2020,impframtid1,'m') 
title('Import - Linjär anpassning');xlabel('Årtal');ylabel('Import i 

PJ');axis([1968 2025 0 5e3]) 
grid on 

  
figure 
plot(artal,imp,'m*',artal2020,impframtid2,'m') 
title('Import - Anpassning med ett 

andragradspolynom');xlabel('Årtal');ylabel('Produktion i PJ');axis([1968 

2025 0 5e3]) 
grid on 

  

  

  
% SAMMANSTÄLLNING 

  
figure 
plot(artal, prod, 'k*', artal, kons,'b*', artal, exp,'c*', artal, imp, 

'm*', artal2020, prodframtid2, 'k', artal2020, konsframtid2, 'b', 

artal2020, expframtid2, 'c', artal2020, impframtid2, 'm') 
title('Sammanställning konsumtion, export, import & 

produktion');xlabel('Årtal');ylabel('Produktion i PJ');axis([1968 2025 0 

5e3]) 
grid on 

  

 

SCENARIO 2 

HUVUDPROGRAM 

clear all; close all; clc 

  
global dEnergibehov dFornybar uOlja uKol uGas histkGas histkOlja histkKol 

kFornybar 

  
dEnergibehov = xlsread('denergibehovPJ.xlsx', 'C:C'); 
dFornybar = xlsread('dfornybarPJ.xlsx', 'C:C'); 

  
uOlja = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx' ,1, 'A1'); 
uKol = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx', 1, 'A2'); 
uGas = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx', 1, 'A3'); 

  
histkGas = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'A:A'); 
histkOlja = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'E:E'); 
histkKol = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'C:C'); 
kFornybar = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'G:G'); 

  
scen2(0.05) 
scen2(0.15) 
scen2(0.25) 
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DELFUNKTION 

function konsumtion = scen2(uKrav) 

 
global dEnergibehov dFornybar uOlja uKol uGas histkGas histkOlja histkKol 

kFornybar 

  
kGas2011 = [1575.3]; 
kOlja2011 = [2172.7]; 
kKol2011 = [2181.2]; 

  
u2000ton = 557e6; 
u2010 = u2000ton-uKrav*u2000ton; 

  

  
pOlja = 0.5; 
pKol = 0.5; 

  
uTot = [0;repmat(uKrav*u2000ton/10,9,1)]; 

  

  
dGas = (dEnergibehov-dFornybar+pOlja*uTot/uOlja+pKol*uTot/uKol)/(1-

pOlja*uGas/uOlja-pKol*uGas/uKol); 
dOlja = -(pOlja*uTot/uOlja + pOlja*dGas*uGas/uOlja); 
dKol = -(pKol*uTot/uKol + pKol*dGas*uGas/uKol); 

  
lagringGas = kGas2011; 
lagringOlja = kOlja2011; 
lagringKol = kKol2011; 

 
for n = 1:10 

     
    kGas(n) = lagringGas + dGas(n); 
    kOlja(n) = lagringOlja + dOlja(n); 
    kKol(n) = lagringKol + dKol(n); 

     
    lagringGas = kGas(n); 
    lagringOlja = kOlja(n); 
    lagringKol = kKol(n); 

     
end 

  
artal2020 = [2011:1:2020]; 
artal2010 = [2000:1:2011]; 
artaltot = [2000:1:2020]; 

  

  
figure 
plot(artal2010, histkGas, 'b', artal2010, histkOlja, 'r', artal2010, 

histkKol, 'k', artaltot, kFornybar, 'g', artal2020, kGas, 'b', artal2020, 

kOlja, 'r', artal2020, kKol, 'k') 
title('Konsumtion av naturgas kol, olja och 

förnybart');xlabel('Årtal');ylabel('Konsumtion i PJ') 
grid on 
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KÄNSLIGHETSANALYS SCENARIO 1 

close all; clc 

  
prod = xlsread('pro.xlsx','E:E'); 
length(prod) 
artal = (1968:1:2010)'; 
artal2020 = (1968:1:2025)'; 
length(artal) 

  
p2 = polyfit(artal,prod,2); 

  
prodframtid2 = p2(1)*artal2020.^2 + p2(2)*artal2020 + p2(3); 

  
f2 = polyval(p2,artal); 

  

  
figure 
plot(artal,prod,'k*',artal2020,prodframtid2,'k') 
title('Naturgasproduktion - Känslighetsanalys: Ökning 20 

%');xlabel('Årtal');ylabel('Produktion i PJ');axis([1968 2025 0 5e3]) 
grid on 

 

 

KÄNSLIGHETSANALYS SCENARIO 2 

ÖKNING ENERGIBEHOV 

clear all; close all; clc 

  
global dEnergibehov dFornybar uOlja uKol uGas histkGas histkOlja histkKol 

kFornybar 

  
dEnergibehov = xlsread('denergibehovPJ.xlsx', 'E:E'); 
dFornybar = xlsread('dfornybarPJ.xlsx', 'C:C'); 

  
uOlja = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx' ,1, 'A1'); 
uKol = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx', 1, 'A2'); 
uGas = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx', 1, 'A3'); 

  
histkGas = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'A:A'); 
histkOlja = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'E:E'); 
histkKol = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'C:C'); 
kFornybar = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'G:G'); 

  
scen2(0.05) 

 

 

MINSKNING ENERGIBEHOV 

clear all; close all; clc 

  
global dEnergibehov dFornybar uOlja uKol uGas histkGas histkOlja histkKol 

kFornybar 
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dEnergibehov = xlsread('denergibehovPJ.xlsx', 'G:G'); 
dFornybar = xlsread('dfornybarPJ.xlsx', 'C:C'); 

  
uOlja = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx' ,1, 'A1'); 
uKol = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx', 1, 'A2'); 
uGas = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx', 1, 'A3'); 

  
histkGas = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'A:A'); 
histkOlja = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'E:E'); 
histkKol = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'C:C'); 
kFornybar = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'G:G'); 

  
scen2(0.05) 

 

 

ÖKNING FÖRNYBART 

 

clear all; close all; clc 

  
global dEnergibehov dFornybar uOlja uKol uGas histkGas histkOlja histkKol 

histFornybar 

  
dEnergibehov = xlsread('denergibehovPJ.xlsx', 'C:C'); 
dFornybar = xlsread('dfornybarPJ.xlsx', 'E:E'); 

  
uOlja = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx' ,1, 'A1'); 
uKol = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx', 1, 'A2'); 
uGas = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx', 1, 'A3'); 

  
histkGas = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'A:A'); 
histkOlja = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'E:E'); 
histkKol = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'C:C'); 
histFornybar = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'I:I'); 

  
%I känslighetsanalysen bestäms kFornybar i funktionen 
%scen2kanslighetfornybar, vilken är näst intill identiskt med funktionen 
%som modellerar scenario 2. Enda skillnaden är att kFornybar byggs upp i 
%funktionen på samma sätt som kGas, kOlja och kKol då den ökas/minskas med 
%10 %. 

  

  
scen2kanslighetfornybar(0.05) 

 

 

 

MINSKNING FÖRNYBART 

 

clear all; close all; clc 

  
global dEnergibehov dFornybar uOlja uKol uGas histkGas histkOlja histkKol 

histFornybar 

  
dEnergibehov = xlsread('denergibehovPJ.xlsx', 'C:C'); 
dFornybar = xlsread('dfornybarPJ.xlsx', 'G:G'); 

  
uOlja = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx' ,1, 'A1'); 
uKol = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx', 1, 'A2'); 
uGas = xlsread('uenergislagTonPJ.xlsx', 1, 'A3'); 

  



100 

 

histkGas = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'A:A'); 
histkOlja = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'E:E'); 
histkKol = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'C:C'); 
histFornybar = xlsread('konsumtionscen2.xlsx', 'I:I'); 

  
%I känslighetsanalysen bestäms kFornybar i funktionen 
%scen2kanslighetfornybar, vilken är näst intill identiskt med funktionen 
%som modellerar scenario 2. Enda skillnaden är att kFornybar byggs upp i 
%funktionen på samma sätt som kGas, kOlja och kKol då den ökas/minskas med 
%10 %. 

  

  
scen2kanslighetfornybar(0.05) 
 

 

 


