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Coronakrisen – Medel mot CoViD-19

Coronaviruset SARS-CoV-2 ligger bakom den pågående pandemin och orsakar 
sjukdomen CoViD-19. Sjukdomsförlopp och skadeverkningar är biokemiskt 
mycket komplexa. Det är därför angeläget att kemister engagerar sig för att 
belysa möjligheterna att förebygga och motverka sjukdomen. För Västsveriges 
kemister är hemsidan (Diskussion och Tips) ett forum för detta när nu många 
vill minimera fysiska träffar med andra. Träffen 19/8 resulterade i en video om 
Medel mot CoViD-19.

Biokemiskt förlopp: Tre viktiga steg kan typiskt urskiljas för CoViD-19. 
- Viruset angriper först de övre luftvägarna med förkylningsliknande symptom. 
För riskgrupper drabbas ofta lungorna med värre konsekvenser.
- Vid infektion aktiveras flera typer av immunförsvarets celler. Infekterade och 
skadade celler angrips och inflammationer uppstår i vävnaderna.
- I många fall följer andningssvårigheter efter några dagar. Visst stöd med syrgas
behövs då och i svåra fall sätts ibland respirator och intensivvård in.

Syreradikaler: Gemensamt för alla tre stegen är att de ökar mängden reaktiva 
skadliga syreradikaler. Normalt balanseras radikalerna av antioxidanter, men i 
infekterade celler skadas antioxidantförsvaret. Immunceller som makrofager 
bildar och använder syreradikaler mot angripna celler och för att bryta ned 
skadade celler. Syretillförsel ökar bildningen av den primära superoxidradikalen 
från molekylärt syre. Det blir mot denna bakgrund centralt att motverka 
obalansen mellan syreradikaler och antioxidanter.

Antioxidanten Askorbinsyra: En motåtgärd är att tillföra extra antioxidanter 
som tar ut den ökade mängden syreradikaler. För syrerika organ som lungorna  
diskuterar forskare främst askorbinsyra (Vitamin C). För egenvård tar många 
initierade grammängder per dygn. Människan kan till skillnad från nästan alla 
djur inte själv bilda denna antioxidant i kroppen. Antioxidanter som flavonoider 
från kosten kompletterar vitamin C. Zink och selen är centralatomer i enzymer 
som tar bort syreradikaler. Extra tillskott av dessa ämnen kan vara motiverade.  

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/86706.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/86667.pdf
https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/tips/
https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/diskussion/


Hormonet D-vitamin: Tillskott av D-vitamin mot luftvägsinfektioner har länge 
diskuterats och använts. Flera typer av immunceller har receptorer för ämnet 
enligt nya rön. Detta antyder att vitamin D stärker och reglerar immunförsvaret.
Människor bildar själva små mängder D-vitamin i huden med hjälp av solljus. 
För starkare skydd tar många 50 - 100 mikrogram/dygn särskilt under vintern. 
Efterfrågan på vitamin C och D har ökat starkt i Sverige under pandemin.

Kvinnor och Män: Märkligt nog drabbas betydligt fler män än kvinnor av svår 
CoViD-19 trots att kvinnor har längre genomsnittlig livslängd. Detta kopplas nu 
till att manliga könshormoner via androgenreceptorn aktiverar viruset så att det 
fäster till och tränger in i celler. Medicinsk sänkning av nivån av manliga 
könshormoner används mot prostataförstoring och prostatacancer. Detta kan 
möjligen motverka även CoViD-19 för män med denna behandling.

Strategier mot CoViD-19: En första möjlighet att stoppa CoViD-19 är att helt 
stoppa smittan. Kina ser ut att ha lyckats väl med detta, medan sämre förberedda
nationer pressats ekonomiskt och socialt att tillåta viss smittspridning. Världen 
satsar nu på att stoppa smittan med vacciner. Om detta inte helt lyckas återstår 
att följa föredömen som Sydkorea, Kina och Japan. Effekter av en begränsad 
smittspridning kan också mildras med hälsomedel och antivirala medel. 
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Coronakrisen – Färdmedel

En video om mer eller mindre smittsäkra färdmedel spelades in under mötet.  

Kollektivtrafik: Luftföroreningar har länge använts som argument för utökad 
kollektivtrafik. Nu framstår i stället särskilt Bussar men även spårvagnar och 
pendeltåg som särskilt riskabla.

Personbilar: Den som använder privat bil undgår smitta och känner eventuella 
medresenärer. Taxi utsätter däremot både förare och passagerare för risker.

Närmiljö: Cykling framstår som idealisk liksom flera eldrivna individuella 
färdmedel typ sparkcyklar för yngre och permobiler för äldre.  

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/odessommar-for-taxibranschen-manga-foretag-riskerar-konkurs
https://www.bussmagasinet.se/2020/07/covid-19-tre-av-fyra-har-andrat-resvanor/
https://www.researchgate.net/publication/341431962_Androgen_sensitivity_gateway_to_COVID-19_disease_severity
file:///C:%5CUsers%5CGoranP%5CDownloads%5C40618_2020_Article_1327.pdf
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Tester för CoViD-19
Biokemi och Strategi

Testning för coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen CoViD-19 har fått en 
gigantisk omfattning. Hittills  har uppemot 30 miljoner människor globalt och 
uppemot 90 000 i Sverige testats positivt för CoViD-19. Därtill kommer många 
antikroppstester efter påvisade eller misstänkta infektioner. Nu väntar för oss 
vinterhalvårets luftvägsinfektioner. Det är då läge att översiktligt granska den 
komplexa biokemin och olika strategier bakom tester för CoViD-19.

Bakgrund till PCR-tester: Tester för aktiv CoViD-19 bygger på en teknik som 
kallas PCR (Polymerase Chain Reaction). Tekniken fanns utvecklad på 80-talet 
och belönades med nobelpriset i kemi 1993. Grundprincipen är att specifika 
delar av arvsmassa mångfaldigas så att de kan användas analytiskt. Många olika 
tillämpningar har utvecklats. Särskilt välkänd är användningen av DNA-spår 
från brottsplatser som kan jämföras med DNA från misstänkta. 

PCR för CoViD-19: Arvsmassan i virus består av RNA (ribonukleinsyror) i 
stället för DNA. För virus utgår alltså PCR från RNA vilket ibland betecknas 
RT-PCR (RT = Reverse Transcription). Genomet för virus är jämförelsevis 
enkelt och kartlades snabbt för SARS-CoV-2 efter utbrottet i Kina. Ett antal 
lämpliga sekvenser för PCR kunde sedan väljas. Tekniken har i olika former 
använts världen runt senaste halvåret för testning. Bredare fakta om de tidiga 
utbrotten i Kina med utveckling av tester för SARS-CoV-2 finns publicerade. 

Osäkerheter vid PCR-tester: Flera faktorer gör att osäkerheten även vid 
seriösa tester kan vara betydande. En svårighet är att viruset kan mutera. 
Varianter från både Kina och Europa har visat sig kunna vara något olika. Detta 
kan bidra till falskt negativa tester. Detsamma gäller för standardprover från 
övre luftvägarna om viruset finns i alltför liten mängd eller främst i lungorna. 
Osäkra positiva resultat beror ofta på rester av virus-RNA efter en infektion. 
Värre är att bristande kvalitet vid testning, PCR-upplägg och analys kan ge 
felaktiga resultat.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7180649/pdf/10096_2020_Article_3899.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/pdf/eurosurv-25-3-5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r4C5p8m-f14
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polymeraskedjereaktion
https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/


Nationella strategier: Internationell statistik rapporterar kontinuerligt antal 
positiva PCR-tester och antal avlidna med CoViD-19 för olika nationer. 
Nationer som försökt stoppa smittan har liksom Kina tidigt satsat på bred 
provtagning med PCR kopplat till smittspårning och karantän för smittade. 
Sverige har blivit modell för nationer som med hänvisning till flockimmunitet 
eller resursbrist släppt smittan fri med minimal provtagning under utbrottets 
första kritiska fas. Detta medförde katastrofalt många insjuknade och avlidna i 
Sverige jämfört med grannländer under våren 2020.

PCR i Sverige: Efter framstötar från forskare och opposition bytte regeringen 
strategi och skrev avtal med regionerna om provtagning inför sommaren. Senare
avslöjade ordföranden för SKR att centrala direktiv från FHM var orsaken till 
begränsad provtagning under våren. Ett stort antal svenska företag erbjuder nu 
vården PCR för CoViD-19. Under hösten kan förhoppningsvis alla som känner 
luftvägssymptom enkelt få bli testade så att smittade kan minimera 
hälsoproblem för sig själva och andra. 

Antikroppstester: Många som insjuknat svårt i CoViD-19 bildar specifika  
antikroppar av typ immunoglobuliner (IgM och IgG). Förekomst av dessa i blod 
kan analyseras. Särskilt i Sverige där många förvägrades PCR-tester under våren
2020 blev efterfrågan på antikroppstester stor. Positiva svar verkar dock inte 
vara någon garanti för stabil immunitet. Vid negativt svar kan immunitet ändå 
finnas via immunförsvarets T-celler. Användning av positiva svar som frikort 
mot allmänna smittskyddsregler kan av dessa skäl ifrågasättas.

Vacciner: Starka politiska och ekonomiska drivkrafter finns nu för att få fram 
vacciner mot CoViD-19. USA och EU beställer vacciner för många miljarder 
redan innan de är färdigutvecklade och godkända. Många befarar att hänsyn till 
riskabla biverkningar kommer i andra hand. Vissa vaccinkritiker menar rentav 
att hotet från CoViD-19 överdrivs av vaccinintressenter. Bättre smittskydd och 
förebyggande medel kanske kommer att framstå som mer tilltalande. Dessa skäl 
kan få många att tveka inför vaccinering mot CoViD-19.

https://www.nyteknik.se/samhalle/det-har-vet-vi-om-vaccin-mot-covid-19-6994317
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/immunitet-mot-corona-storre-an-vad-antikroppstest-visar
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/genomforda-tester-for-covid-19/
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/05/05/immunitet-covid/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mRGEQv/skr-kritiserar-sen-testning
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/halsoochsjukvard/testning.33481.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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Källsortering  

Syftet med källsortering är att optimera återvinning av energi och material från 
konsumentprodukter. Samtidigt måste spridning av miljö- och hälsofarliga 
ämnen minimeras. Huvudspåret i Sverige har de senaste decennierna varit 
kommunal avfallsförbränning i kombination med utsortering av vissa specifika  
materialfraktioner. Uppbyggnad av fungerande system för källsortering är en 
miljökemiskt och logistiskt komplex uppgift.

Avfallsförbränning: Storskaliga kraftvärmeverk med rökgaskondensering blir 
mycket fördelaktiga för avfallsförbränning i nationer som Sverige med kyliga 
vintrar och utbyggd fjärrvärme. Sverige har varit ledande på avfallsförbränning 
sedan 1980-talet och har även använt importerat avfall. Resursmässigt framstår 
avfall som det bästa bränslet eftersom det utnyttjas dubbelt för först produkter 
och sedan energi. 
Kontrollerad förbränning har länge varit standardmetoden för destruktion av 
kemiskt miljöfarligt avfall. Därför har också utsläppen från förbränning av 
hushållsavfall synats ingående. Chalmers arrangerade 1985 ett uppmärksammat 
forskarförhör om avfallsförbränning. Granskning och tekniska framsteg har gjort
avfallsförbränning till ett miljökemiskt allt bättre alternativ jämfört med olika 
slag av materialåtervinning.

Kompostering: Gamla tiders kompostering kan framstå som ett naturligt ideal 
för självhushållning. Storskalig kompostering i dagens kemikaliesamhälle blir 
däremot oförsvarlig med hänsyn till kemisk förorening. Detta belystes redan i en
avfallsrapport 2004 från Chalmers. Vid förbränning förstörs däremot nästan alla 
kemiska föroreningar samtidigt som bioenergin utnyttjas. Detta hindrar inte att 
entusiasten med egen trädgård och kemiska kunskaper om avfall med fördel kan 
använda egen kompostering.

Biogas: Flera kommuner satsade under en period på anläggningar för rötning till
biogas. Hushållsavfallet källsorteras då i matavfall för biogas och övrigt avfall 
för vanlig avfallsförbränning. Rötresten blir typiskt så förorenad att den inte kan 
användas för hållbar gödning. Dessutom slår eldrift nu alltmer ut gas för fordon. 
Det framstår därför som bättre att låta både matavfall och övrigt hushållsavfall 
gå till kommunal avfallsförbränning utan uppdelning. 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/26313.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/93748.pdf
https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/


Förpackningar: Teoretiskt kan materialåtervinning vara bättre än förbränning 
vilket ofta lyfts fram via så kallade avfallstrappor. Utifrån denna syn infördes 
producentansvar för återvinning av förpackningar av plast, papper, glas och 
metall. I praktiken får tyvärr produkter av återvunnet material ofta låg kvalitet, 
låg renhet och lågt värde, men återvinning försvaras ofta energiskt. 
Återvinning av förpackningar har centraliserats till Motala (plast), Norrköping 
(papper) och Askersund (glas) vilket medför långa miljöbelastande transporter. 
Att producentansvaret gäller enbart förpackningar kan också synas märkligt.

Papper och Plast: Tidningar och kontorspapper har sedan länge sorterats ut från
annat avfall och gått till returpappersbruk. Pappersförpackningar är mer
ytbehandlade och färgade och ännu svårare att återvinna bra. För plastprodukter 
används olika polymerer som ger sämre kvalitet när de blandas vid återvinning. 
Förpackningar för många livsmedel innehåller dessutom både plast och papper. 
Med tiden har förpackningar blivit materialsnålare men kemiskt mer komplexa. 
Detta gör det nu allt svårare att återvinna med rimlig renhet. 

Villospår

- Små och lätta avfallskomponenter (under ca 100 gram) minskar värdet av 
återvinning och ökar risken för nedskräpning vid källsortering. De är sällan 
meningsfulla att materialåtervinna.
- Kompositmaterial med olika typer av plaster plus papper försämrar oftast 
produktkvalitén vid materialåtervinning som därför blir olämplig. 
- Kemiska tillsatser för exempelvis färgtryck och ytbehandling ökar risken för 
kemisk förorening av produkter och miljö. Många produkter blir av dessa skäl 
olämpliga för materialåtervinning.

Huvudspår

- Material med hög renhet och enhetlig sammansättning i stor mängd har oftast 
störst värde för återvinning. Det handlar då främst om avfall från industrier och 
andra företag.
- Hushållens matavfall och annat biologiskt avfall utnyttjas bäst som biobränsle 
för fjärrvärmekopplad avfallsförbränning. 
- För hushållsavfall som lätta förpackningar med komplex sammansättning och 
tillsatser av olika funktionskemikalier ger välkontrollerad avfallsförbränning en 
effektiv destruktion av nästan alla riskämnen.  

https://www.glasatervinning.se/sa-funkar-glasatervinning/sa-funkar-det/
file:///C:%5CUsers%5CGoranP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Word%5CG%C3%B6rans%20dokument
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Plastpåsar

Plastpåsar har blivit en symbol för nedskräpning av haven. En särskild skatt på 
plastkassar och plastpåsar införs nu i Sverige. Med anledning av detta samlades 
en grupp erfarna kemister för diskussion kring plastpåsar.

Nedskräpning: I vissa delar av världen dumpas avfall inklusive plastpåsar 
tyvärr fortfarande inte minst till haven. Sverige har däremot sedan länge en 
organiserad avfallshantering. Plastkassar används då typiskt av hushållen för 
uppsamling av hushållsavfall. Med avseende på nedskräpning blir plastkassar då
en positiv tillgång. 

Avfallsförbränning: Det avfall hushållen samlar upp i plastkassar går främst till
kontrollerad avfallsförbränning som ger fjärrvärme och el. Samtidigt destrueras 
både plastpåsar och kemiska problemämnen effektivt. Svensk avfallsförbränning
framstår sedan 1980-talet som ett föredöme i Europa.

Återvinning: Plastkassar delvis gjorda av återvunnen plast är nu vanliga. Detta 
kan bero på att återvinning låter positivt och på okunskap om flera nackdelar. 
Materialåtervinning till plastpåsar kan ifrågasättas både med hänsyn till små 
viktmängder, olika plasttyper och rester av kemiska tillsatser som färgämnen. 

Bioplaster: Ett hårt tryck för förnybart och fossilfritt har medfört utveckling av 
biobaserade plaster. Polyeten kan framställas via etanol från grödor som majs 
och sockerrör. Små påsar av detta slag finns nu i handeln. Fördelarna är små om 
några och de kanske avvecklas när de beskattas. Plastpåsar av biomaterial som 
polyestrar av mjölksyra är mindre vanliga.

Nedbrytning: Betydande satsningar har gjorts på plastpåsar av mer eller mindre
nedbrytbara material. Nedbrytningen medför spridning av små plastfragment 
och mikroplast i naturen. Hållbara plastkassar i sedan länge använda material 
som polyeten framstår därför som miljömässigt säkrare.

Beskattning: Både utformning av skatten på plastpåsar och argument för och 
emot skatten har belysts i ledande svenska medier. Debatten är het även på 
sociala medier exempelvis under #plastpåsar. 

https://twitter.com/hashtag/plastp%C3%A5sar?f=live
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/guide-allt-de-behover-veta-om-plastskatten
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rAKyne/ny-skatt-fordubblar-priset-pa-plastkassar
http://plasticoverde.braskem.com.br/site.aspx/How-it-is-produced
https://www.nordiskbioplastforening.se/vad-ar-bioplast/
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/26313.pdf
https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/


Diskussion

Mötet inleddes med visning och granskning av några typer av plastkassar och 
plastpåsar från handeln. Därefter breddades diskussionen till producentansvar, 
källsortering, miljömål och styrmedel.

Plastmaterial: Mjuk polyeten (PE-LD) är ett dominerande material. Plastkassar 
är nu ibland gjorda med en hög andel återvunnen plast. Små plastpåsar som för 
frukt och grönt marknadsförs i vissa fall som biobaserade på sockerrör.

Bärkassar: Inför beskattning av plastkassar har de jämförts med tygkassar och 
papperskassar. En uppmärksammad dansk livscykelanalys antyder att plastpåsar 
faktiskt kan vara bäst. Livscykelanalyser måste dock tolkas försiktigt eftersom 
viktningen mellan olika typer av påverkan styr utfallet av jämförelser.

Plastavfall: För hantering av plastavfall finns formellt ett producentansvar som 
ligger under Svensk Plaståtervinning. Ansvaret täcker bara plastförpackningar 
med sikte på materialåtervinning. En central anläggning i Motala tar emot allt 
källsorterat plastavfall från hela Sverige. Automatiserad uppdelning sker i flera 
fraktioner. En video från processen illustrerar hur man tekniskt separerar upp 
plastavfallet i olika mer eller mindre användbara fraktioner.

Källsortering: I handeln finns tusentals produkter som säljs förpackade i små 
plastpåsar som väger endast något gram. På dessa finns ändå typiskt tryckt en 
instruktion att förpackningen skall källsorteras som plast. Särskilt färgade och 
etiketterade påsar borde rimligen källsorteras direkt till avfallsförbränning. De 
medverkande i diskussionsgruppen tillämpar detta.

Miljömål: De små plastpåsar som ska beskattas väger endast ca 2 gram. Deras 
betydelse för återvinning, resursförbrukning och utsläpp av koldioxid framstår 
som närmast försumbar. Det överordnade miljömålet blir att effektivt motverka 
spridning till miljön. Plastpåsar och plastkassar utgör bara en mindre del av alla 
plastförpackningar i butiken och kundkorgen. Det förefaller då rimligare med 
generell beskattning av plastförpackningar än med skatt på just påsar.

Globala mål: Utbyggd kontrollerad avfallsförbränning modell Sverige kan 
stoppa spridning av plastavfall till haven och andra miljöer. På kort sikt kan 
nationer som Sverige ta emot och förbränna avfall i befintliga anläggningar. 
Redan nu tar Sverige emot och förbränner avfall från vissa europeiska länder. 
Mot denna bakgrund framstår en skatt på avfallsförbränning som orimlig.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/skatt-pa-avfallsforbranning-infors-under-2020/
https://www.svenskplastatervinning.se/sa-funkar-plastatervinning/
https://www.svenskplastatervinning.se/om-svensk-plastatervinning/
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/danska-omstridda-studien-plastkassar-battre-an-tygpasar/
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/72651.pdf
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Avgasfria Fordon och Miljöer

Miljö- och hälsoaspekter på luftföroreningar har i hög grad styrt utvecklingen av
drivmedel, trafikmiljöer och fordon under de senaste 60 åren. Dagens aktuella 
förändringar och målsättningar kan nu diskuteras i detta perspektiv.

Avgasrening: Miljö- och hälsoproblem från smog i städer som Los Angeles blev
en väckarklocka på 1960-talet. Det ledde fram till katalytisk avgasrening i USA 
med minskade utsläpp av kväveoxider och kolväten från personbilar.
I Sverige kom i stället diskussioner om bly från bensin på 60-talet och om 
försurande utsläpp från svavel i motorbränslen på 70-talet. Under 80-talet 
försköts fokus mot utsläpp av kväveoxider bakom försurning och eutrofiering. 
Samtidigt kopplades kväveoxider och kolväten till hälsorisker och skogsskador 
via fotooxidanter. Detta ledde till beslut om katalytisk avgasrening även i 
Sverige från 1989.

Avgasfri närmiljö: Under 1980-talet uppmättes höga halter särskilt vintertid av 
hälsofarliga ämnen som kvävedioxid och bensen nära biltrafik. Liksom för 
tobaksrök kan då människors exponering minskas effektivt genom avgasfria 
närmiljöer med ökat avstånd till avgasrören. Gågator och separata cykelbanor 
blev viktiga insatser i detta avseende.

Drivmedel och fordon: Under 90-talet och 00-talet satsades mycket på nya 
drivmedel med hänsyn �ll både miljö, hälsa och resurser. Naturgas / biogas och 

etanol lanserades som bättre alternativ. Det senaste decenniet har siktet alltmer 
ställts in på hybridbilar och helt avgasfria elbilar. Politiska mål om fossilfria 
drivmedel har påskyndat detta.

Utvecklingslinjer: En stark trend är nu eldrivna små fordon i känsliga miljöer. 
Permobiler och olika slag av eldrivna cyklar blir allt vanligare. För kollektiv 
trafik finns redan hybridbussar och helt eldrivna bussar (linje 55 i Göteborg). 

Självkörande eldrivna bussar testas för känsliga miljöer. Viktigast är kanske att 
omställning �ll eldrivna personbilar nu går mycket snabbt. Även Volvo satsar 

hårt på detta. Samtidigt uppstår nya miljöproblem som metaller för batterier.  

https://www.svd.se/har-ar-de-hetaste-nya-elbilarna-2020
https://www.electricitygoteborg.se/node/19499/om-elbussen
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/45184.pdf
http://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/


Översikt från Miljöbilar (2007)

Miljöbilar 
Hälsa, Miljö och Klimat

Relativindex från 0 till 10 för negativ påverkan

Resurser Miljö Hälsa Summa

Cykel 1 0 0 1
Elbil *** 3 1 1 5

Hybrid - plug-in *** 4 3 3 10

Hybridbil ** 5 4 6 15

Bränslecell - vätgas  6 5 4 15

Biogas - bifuel* 8 6 5 19

Etanol - flexifuel* 7 7 8 22

Rapsolja - RME 7 8 8 23

Diesel 8 8 9 25

Bensin 9 8 9 26

Bensin (ej kat.) 10 10 10 30

Resurser: Förbrukning av fossila bränslen och andra resurser; här inräknas också tillhörande 
klimateffekter av växthusgaser 

Miljö: Effekter från avgaser och andra föroreningar på ozonskikt, övergödning, försurning, 
marknära ozon och fotooxidanter, mark- och vattenförorening, korrosion och kulturarv

Hälsa: Cancer, allergier och luftvägsproblem som astma; speciella risker för barn, sjuka och 
äldre; effekter av buller.
  

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/45184.pdf
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Fördelar med mer koldioxid 

Ökade halter av koldioxid framställs ofta ensidigt som ett ödesdigert klimathot. 
Särskilt nordliga nationer som Sverige har i själva verket mycket att vinna på 
mer koldioxid. Detta behöver belysas för att balansera bilden.

Direkta effekter av högre halter i luft 

- Ökad fotosyntes - biomassa byggs upp från luftens koldioxid

Förhöjda halter av koldioxid har länge använts i växthus för ökad produktion. 
Den globala haltökningen är avsevärt lägre men ger en enorm total ökning av 
tillväxten på planeten helt gratis.

- Ökad skogsproduktion - gynnar Sveriges skogsbaserade näringar

En snabbare skogstillväxt gynnar särskilt Sverige som har stora arealer skog. 
Produktionen av timmer, massaved och vedbränslen ökar. Bioraffinaderier kan 
ge alltfler skogsbaserade produkter. 

- Ökad livsmedelsproduktion – gynnar lantbruk och svensk självförsörjning

Skördarna ökar för de flesta grödor liksom för grönsaker, bär och frukt. Ökad 
tillgång på vallfoder och fodersäd gynnar även produktion av mejeriprodukter 
och andra animaliska livsmedel.

- Ökad tålighet för torka - ger säkrare skördar 

Mer koldioxid gynnar växter särskilt när klyvöppningarna delvis stängs för att 
minska vattenförluster. Både skog och grödor klarar då torrperioder med bättre 
bibehållen produktion. Satellitbilder visar på en allt grönare planet.

Ekologisk bakgrund: Biogeokemiska kretslopp

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/72643.pdf
https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/


Indirekta effekter via uppvärmning

- Högre temperatur ger ökad produktion i svenskt skogsbruk och lantbruk

Växtsäsongen förlängs och tillväxten ökar. Temperaturen höjs mest på nordliga 
breddgrader och relativt obetydligt närmare ekvatorn. Detta kan gynna Sverige 
liksom nordiska grannländer, Kanada och Ryssland.

- Klimatzoner flyttar norrut vilket ger starkt ökad biologisk mångfald

Antalet arter av växter och djur ökar snabbt från nordligaste till sydligaste 
Sverige. Någon grads temperaturökning förskjuter klimatzoner ett antal mil 
norrut. Detta medför markant ökad biologisk mångfald över hela Sverige.

- Fler värmekrävande grödor och mer frukt och grönt kan odlas i Sverige

Även odlingszonerna förskjuts norrut. Antalet odlingsbara grödor ökar därför 
över hela Sverige. Lokal självförsörjning med livsmedel underlättas.

- Mindre energi behövs för uppvärmning

Redan någon grads temperaturökning minskar avsevärt förbrukningen av både el
och biobränslen för uppvärmning i nordliga nationer som Sverige.

- Färre klimatflyktingar reser till varmare länder

Ett varmare Sverige gör att utlandsresor söderut känns mindre angelägna. Både 
flygresor och valutautflöden minskar i omfattning. 

- Nästa istid fördröjs sannolikt avsevärt

Tiotusen år efter förra istiden är det nu dags för nästa med kilometertjock is över
Sverige. Mer koldioxid kan sannolikt fördröja detta verkligt katastrofala hot. 

Tidig översikt: Koldioxid och Klimat

https://kemisamfundet.se/wp-content/uploads/2019/05/klimatrapport.pdf


Diskussion – Koldioxid

Koldioxid är det näringsämne växter främst behöver för att bygga upp biomassa 
via fotosyntesen. Under tillväxt kan växter sägas vara svältfödda på koldioxid. 
Detta belyses av att C4-växter har utvecklat en särskild mekanism för att anrika 
koldioxid för fotosyntesen. 

En haltökning i luft med 30 % från 320 till 420 ppm koldioxid kan alltså starkt 
öka tillväxten för skogar och grödor. Tidigare har ofta främst kväve och fosfor 
diskuterats som tillväxtbegränsande eftersom man sett koldioxid som en närmast
konstant faktor.

Trots fördelarna med koldioxid finns resursskäl och rättviseskäl för att begränsa 
uttag av fossila resurser som kol, olja och naturgas. Västvärlden kan sägas redan 
ha förbrukat sin rättmätiga andel.

Diskussion – Varmare Sverige 

Traditionellt och ända fram till 1980 har svenskar sett ett varmare klimat som ett
bättre klimat. Detta speglas i svenska språket där varmt oftast signalerar positivt 
(varma känslor, varma hälsningar) och kallt normalt negativt (kallsinnigt, kallt 
bemötande). Bakgrunden är förstås att varmare klimat historiskt har kopplats till 
bättre livsvillkor i Norden (jfr Bonden Paavo).

På kort tid har nu ett diametralt motsatt klimatparadigm byggts upp. Det är då 
angeläget att oberoende granskning nyanserar frikopplat från detta till stor del 
politiska paradigm som styr mycket av nuets forskning och opinionsbildning.

https://www.di.se/ledare/varlden-blir-gronare/
http://climate4you.com/GreenhouseGasses.htm#Atmospheric%20carbon%20dioxide%20(CO2)
https://sv.wikipedia.org/wiki/C4-v%C3%A4xter
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