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Robert Mabro grundade Oxford Energy Policy Club år 1976 och därefter även Oxford 
Energy Seminar. 1982 startades Oxford Institute for Energy Studies (OIES) där han 
fram till i år varit chef. OIES är ett center för studier av socioekonomiska aspekter inom 
energiområdet där man betonar vikten av en god kännedom om både oljeproducenters 
och oljekonsumenters drivkrafter. Robert Mabro föddes 1934 i Egypten och är utbildad 
ingenjör och ekonom. Han har goda kontakter med de största aktörerna på oljemarkna-
den, såväl inom som utanför OPEC, och betraktas som en av de större auktoriteterna 
på den globala oljemarknadens funktion och prisbildning. Robert Mabro delade under 
seminariet med sig av sin syn på hur oljemarknaden fungerar. Han beskrev sin syn på 
hur olja skiljer sig från andra handelsvaror och hur oljepriset bestäms. Han uttalade 
sig även om hur han ser den framtida utvecklingen på oljemarknaden. I maj 2003 till-
trädde Robert Skinner som chef vid OIES efter Robert Mabro. Robert Skinner är utbil-
dad geolog och har bland annat tidigare arbetat inom det kanadensiska energideparte-
mentet, bland annat som Assistant Deputy Minister for Energy Commodities, inom 
International Energy Agency (IEA), som chef över Long Term Policy Office, samt inom 
oljebolaget TOTAL. Han har i sina tidigare tjänster kommit i nära kontakt med frågor 
rörande okonventionella, ”svåra”, kolväten. Robert Skinner berättade om de stora re-
serverna av tyngre kolväten i framförallt Kanada och vad dessa kan användas till under 
rubriken ”Difficult Hydrocarbons – the way of the future?”. Moderator för eftermidda-
gen var Staffan Riben, tidigare verkställande direktör i Svenska Statoil och Statoil 
Venezuela. Detta referat är en sammanfattning av eftermiddagen.  
 
 
Oljemarknaden 

Handel med varje enskild råvara har sina specifika egenskaper och oljemarknaden är 
inget undantag. Robert Mabro ansåg att de globala oljetillgångarna fortfarande är 
mycket stora, medan den exakta storleken av dagens kända reserver är relativt ointres-
sant. Mycket intressantare ur ett tillförselperspektiv är det hur stor produktions- och 
transportkapaciteten är vid varje given tidpunkt. Förutom Norge och Storbritannien, 
samt i viss mån Ryssland, tillhör praktiskt taget alla oljeexporterande länder den tredje 
världen. Dessa länder är alla mycket beroende av intäkterna som oljeexporten ger, och 
därmed även av priset på råolja. En annan betydelsefull faktor som påverkar råolje-
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produktionen är de stora problemen för oljeindustrin att få tillgång till nya reserver. 
Utländska investeringar i många oljerika länder hämmas av en mängd olika faktorer, 
exempelvis historiska eller politiska. ”Vi befinner oss i den underliga situationen att 
majoriteten av den olja som produceras kommer från svåråtkomliga och därmed dyra 
fält”, sade Robert Mabro. Dessutom är kostnadsstrukturen inom oljesektorn speciell. 
Det kostar egentligen inte så mycket att producera eller transportera råolja. Dessa kost-
nader är små i förhållande till den ursprungliga investeringskostnaden. Denna kostnads-
struktur medför att en priskollaps på råolja inte automatiskt för med sig att den globala 
produktionen minskar, utom inom vissa marginella och mycket dyra områden. Industrin 
består av både nationella och privatägda oljebolag. I de statligt ägda bolagen uppstår 
problem, då staten som ägare både bör utveckla verksamheten och samtidigt i sin roll 
som skatteindrivare är intresserad av att tömma bolaget på så stor del av vinsten som 
möjligt. De privata oljebolagen har under de senaste 20 åren upplevt relationen till ak-
tieägarna som alltmer problematisk. Oljebolagen måste konkurrera med andra branscher 
på kapitalmarknaden. Aktieägare vill ha återbäring på sina investeringar och oljeindu-
strin har på senare tid haft en mycket långsam tillväxt. Framför allt de privata bolagen 
har genomgått flera olika faser för att hantera denna situation. I ett första steg minskade 
man sina kostnader genom att säga upp anställda. Därefter försökte man påverka myn-
digheterna att bland annat minska beskattningen på produktionen, vilket fungerat olika 
bra i olika länder och regioner. Man har även satsat på förbättrad teknik för att sänka 
produktionskostnaderna. Den fjärde fasen som Robert Mabro pekade på var samman-
slagningar av bolag. Även denna fas är nu, ansåg han, relativt långt gången. Vad finns 
då kvar för att generera tillväxt och upprätthålla aktieägarintresset? Ett alternativ borde 
kunna vara en ökad produktion i länder med stora reserver och låga produktionskostna-
der. Problemet är att dessa länder inte kommer att släppa in utländska intressen utan att 
själva ta en stor del av vinsten. Det kan därför vara attraktivare för ett bolag att satsa på 
dyr djuphavsproduktion än att producera i ett land med initialt låga produktionskostna-
der. Minskar man med tiden kostnaden vid djuphavsproduktionen med en, två eller fler 
dollar per fat råolja, går vinsten från dessa reducerade produktionskostnader till stor del 
in i det egna bolaget. Detta kan ge en större vinstpotential per producerat fat än produk-
tion i länder där den ursprungliga produktionskostnaden är låg, men där staten redan 
från början tar en större andel av försäljningspriset i skatt. Slutsatsen blir, sade Robert 
Mabro, att det som är billigast inte nödvändigtvis är mest attraktivt för ett oljebolag. Det 
stora problemet på produktionssidan är finansiella resurser för nyinvesteringar. Bolagen 
har ofta inte tillgång till finansiella medel då de vinster som görs till stor del betalas ut 
till antingen aktieägare eller den statliga ägaren.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att råolja inte är den slutprodukt som efterfrågas i konsu-
mentledet. Efterfrågan på råolja är egentligen deriverad av efterfrågan på olika petro-
leumprodukter, som alla har olika användningsområden och priselasticiteter, fortsatte 
Robert Mabro. Råoljan kan förlora marknadsandelar inom ett flertal användningsområ-
den, exempelvis inom uppvärmningssektorn, men den kommer att behålla sin domine-
rande ställning inom transportsektorn under överskådlig framtid. Man kan därför säga 
att OPEC:s marknadsmakt framför allt baseras på världens transporter. En intressant 
aspekt är att olja kan ersättas av andra energislag inom flera områden men oljan är den 
enda energiråvara som kan ersätta samtliga andra energislag.  
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Olja som handelsvara 

Olja är i allra högsta grad en politisk handelsvara ansåg Robert Mabro. Endast en 
kortare period runt det förra sekelskiftet hade de politiska inslagen mindre betydelse och 
råoljan var att betrakta som en normal handelsvara. Härefter har handeln med olja haft 
stora politiska inslag. Under början av seklet gav oljan det amerikanska bolaget 
Standard Oil en stark maktställning. Detta ogillades av den dåvarande amerikanska 
politiska ledningen och konkurrensmyndigheten som bestämde sig för att använda 
antitrustlagstiftningen för att dela upp bolaget. Robert Mabro ansåg att detta till vissa 
delar kan likställas med vad president Putin försöker åstadkomma i Ryssland idag.  
 
Det finns flera olika faktorer som medverkar till att göra råoljan till en viktig politisk 
handelsvara. För det första har råoljan en avsevärd bredd när det gäller olika typer av 
användningsområden. För det andra är det oljans dominans inom transportsektorn. Utan 
olja stannar det mesta i samhället efter bara några dagar. För det tredje svarar råoljan för 
en stor del av de exporterande ländernas inkomster. Dessutom genererar olja rikedom åt 
andra i mellanleden. Ett fat råolja, som produceras till en kostnad av exempelvis 5 US$, 
kan idag säljas för 30 US$. De petroleumprodukter som därefter tillverkas från råoljan 
säljs för upp till 200 US$ tack vare förbrukarländernas skatter. Detta fyller på även 
dessa länders statskassor. Här finns således ett beroendeförhållande till oljan hos både 
exporterande och importerande länder. Båda grupperna är givetvis intresserade av att få 
tillgång till en så stor andel som möjligt av vinsten. Bildandet av OPEC var ett försök 
att öka kontrollen och påverka denna maktbalans från några exportländers sida. Bero-
ende av detta gemensamma beroende kan en aktör bli frestad att använda sig av oljan 
som ett vapen, vilket OPEC gjorde 1973. Efter att de använt detta ”oljevapen” en gång 
har de inte kunnat använda sig av det igen, berättade Robert Mabro. Däremot gav age-
randet förbrukarländerna idén att använda sig av sanktioner mot producerande länder. 
Till exempel har sanktionerna mot Libyen varat i omkring 20 år. OPEC-embargot va-
rade tre månader. ”Vem är starkast?”, frågade Robert Mabro retoriskt. När folk tänker 
sig olja som en politisk handelsvara, tänker man genast på OPEC. Detta är sant, men 
utgör endast en del av sanningen. 
 
Tillgång och efterfrågan 

De flesta producentländer producerar så mycket råolja de förmår. Ett enda land, 
Saudiarabien, har investerat i en betydande överkapacitet. Robert Mabro är av uppfatt-
ningen att Saudiarabien skulle kunna öka sin produktion från 8-9 miljoner fat per dag 
(MBD) idag till 11 MBD med kort framförhållning. Inget annat land har investerat i 
överkapacitet i produktionsledet. Saudiarabiens överkapacitet har varit till nytta som 
buffert för den internationella oljemarknaden vid tre olika tillfällen. Första gången var 
1981, under inledningen till Iran-Irak-kriget, då många oljetankers i Persiska viken för-
stördes av de stridande parterna. Då ökade Saudiarabien sin produktion med 2 MBD. 
Andra gången var 1990, i samband med att Irak invaderade Kuwait. Då ökade 
Saudiarabien sin produktion med 3 MBD på tre månader. Tredje gången inträffade i år, 
2003, efter de problem som uppstod på tillförselsidan i bland annat Venezuela, Nigeria 
och Irak samt på grund av en stor efterfrågan, bland annat på grund av en sen och kall 
vinter1. Vid detta tillfälle ökade Saudiarabien sin produktion med 2 MBD på kort tid. 
                                                   
1 Se referatet ”Oljetillgången efter Irakkriget”, från nätverksseminariet den 24 september 2003. 
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”Det är ingen tvekan om att Saudiarabiens överkapacitet i produktionsledet utgör vår 
första försvarslinje om problem skulle uppstå på oljemarknaden”, sade Robert Mabro 
och betonade samtidigt att den första försvarslinjen därmed inte utgörs av vare sig IEA:s 
IEP Agreement , USA:s Strategic Petroleum Reserves eller något annat. 
 
Efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001 betraktar många amerikaner inte 
längre Saudiarabien som sina allierade. I USA ser man fyra möjliga alternativa tillför-
selvägar för att minska beroendet av råoljeimporten från Saudiarabien. Dessa är att ut-
öka importen från den egna hemisfären, Ryssland, Västafrika samt Irak. Det finns dock 
begränsningar i möjligheterna att utöka produktionskapaciteten i dessa fyra regioner, 
både resursmässigt och finansiellt. Än viktigare är dock att om Saudiarabiens produk-
tion går förlorad för världsmarknaden försvinner även den överskottskapacitet som lan-
det förser oljemarknaden med. Inget annat land kommer frivilligt att hålla en sådan 
överkapacitet. ”Vi skulle därför komma att förlora oljemarknadens första försvarslinje”, 
sade Robert Mabro. Ett avbrott i Saudiarabiens produktion skulle således vara mycket 
allvarligt för världens oljeförsörjning. 
 
Efterfrågan på oljemarknaden uppstår i huvudsak inom fyra olika regioner. 
Nordamerika utgör en enorm och långsamt växande marknad. Japan är en annan stor, 
relativt stabil marknad. Även den stora europeiska marknaden är relativt stabil. De åter-
stående delarna av Asien utgör en fjärde stor och växande marknad. ”Det finns ingen 
anledning att vara pessimistisk angående efterfrågan. En tvåprocentig ökning per år är 
mer trolig än en procent per år”, sade Robert Mabro, och fortsatte: ”Hotet mot oljan 
kommer inte från bristande efterfrågan. Hotet är istället antingen ett nytt bränsleslag 
inom transportsektorn eller helt nya typer av motorer.” 
 
Oljemarknadens prismekanismer 

Fram till 1980-talet såldes olja mestadels genom långa kontrakt mellan köpare och säl-
jare. Priset sattes i princip av säljaren. Sedan mitten av 1980-talet säljs alltmer olja på 
den öppna marknaden. Spotmarknaden används bland annat för att balansera utbud och 
efterfrågan mellan oljemarknadens aktörer. Den så kallade ”futures contracts”-markna-
den fungerar som en finansiell prismekanism, där både köpare och säljare handlar med 
framtida oljepriser. I praktiken levereras sällan olja under ett ”futures contract”. Under 
det tidiga 1980-talets höga oljepriser på marknaden för långa kontrakt övergick alltfler 
köpare till spotmarknaden. För att få tillbaka kunderna ändrades prissättningen för de 
långa kontrakten. Priset knöts till någon marknadsindikator, exempelvis priset på spot- 
eller ”futures contracts”-marknaden. Trots att dessa båda marknader står för mindre de-
lar av den globala oljehandeln, är det därför viktigt att förstå hur de fungerar för att för-
stå prissättningen på olja som handlas via kontrakt.  
 
Morgondagens olja är ibland billigare och ibland dyrare än den olja som säljs på spot-
marknaden. På ”futures”-marknaden kan man i realiteten inte veta hur marknaden 
kommer att se ut några månader senare, då oljan ska levereras. Robert Mabro berättade 
att det är en kombination av flera olika faktorer som sätter priset. För det första styrs 
priset av de förväntningar marknaden har på den framtida utvecklingen med avseende 
på till exempel tillgänglig raffinaderikapacitet, en vinters varaktighet eller medeltempe-
ratur och efterfrågeutvecklingen på en lokal marknad. En annan faktor är vad Robert 
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Mabro kallar ”the portfolio damage”. Marknadens aktörer handlar inte bara med råolja, 
utan med en mängd andra råvaror. De har inte tillgång till obegränsade finansiella resur-
ser. Om dessa aktörer tror att en annan råvara kommer att ha en bättre prisutveckling än 
råolja kommer de att satsa sina resurser på denna alternativa råvara, även om råoljepri-
set förutspås öka inom den närmaste tiden. Detta medför att råoljan blir mindre attraktiv 
på marknaden, vilket i sin tur medför att priset sjunker istället för stiger. Även storleken 
på befintliga oljelager, och förändringar av dessa, påverkar prissättningen. Alla mark-
nadsaktörer tror inte på vad de hör eller ser om lagerförändringar. De tror kanske inte 
heller att storleken på lagren egentligen skulle behöva påverka oljepriset. Dock är de 
medvetna om att övriga marknadsaktörer reagerar på de signaler som ges varje vecka 
från US Energy Information Administration (EIA) i fråga om förändringar i USA:s 
oljelager. Dessa aktörer styr inte sitt handlande utgående från vad EIA säger, utan 
snarare utifrån hur de tror att andra aktörer kommer att agera på uppgifterna. Nyheter 
från OPEC påverkar också prisbilden. Inte nödvändigtvis för vad den enskilda 
marknadsaktören läser ut av nyheterna från OPEC, som för hur denne antar att 
marknaden som ett kollektiv kommer att agera. OPEC har blivit allt skickligare under 
senare år på att styra marknaden genom att avge dessa signaler vid för dem lämpliga 
tidpunkter. Andra faktorer som påverkar oljepriset är statliga oljebolags ageranden, 
prisskillnader mellan spotmarknaden och ”futures”-marknaden och bedömningar av hur 
rimliga dessa prisskillnader är. Denna icke kompletta lista av faktorer som påverkar 
råoljepriset visar hur komplicerade sambanden för prissättningen är. En slutsats av detta 
blir att oljepriset kommer att fortsätta fluktuera relativt oförutsägbart. Många har som 
marknadsstrategi att tjäna pengar på dessa fluktuationer. Dessa har då även ett egen-
intresse av att påverka priset, antingen upp eller ner. Då spot-marknaden är relativt liten, 
med ett begränsat antal transaktioner, är den möjlig att manipulera. Eftersom det är svårt 
att förstå logiken bakom en bedömd rimlig prisnivå har marknaden ofta använt sig av 
”referenspris”, som den har lättare att relatera till. Detta är ett slags tyst samförstånd 
mellan marknadsaktörerna om vad som är ett rimligt pris. Detta referenspris har skiftat 
under olika perioder och legat på exempelvis 2 US$ per fat, 10 US$, 30 US$, 28 US$, 
18 US$ under olika långa perioder. Sedan 1998 har OPEC-länderna som uttalad 
ambition att försöka hålla oljepriset inom bandet 22-28 US$, och marknaden tycks nu 
betrakta cirka 25 US$ som ett normalt och acceptabelt pris.  
 
Framtiden 

På efterfrågesidan är den ekonomiska tillväxten en nyckelfaktor. ”Varken Kyotoavtal 
eller miljöaspekter kommer under de närmaste åren att vara viktiga faktorer för hur ol-
jemarknaden utvecklas”, ansåg Robert Mabro. Han sade att trots Sveriges och Norges 
goda vilja är vi små länder som i realiteten inte kan påverka efterfrågan. Så länge inte 
resten av världen, det vill säga USA, Ryssland, Indien, Kina och andra större länder, 
lägger större tonvikt vid miljöaspekterna kommer dessa inte heller att vara faktorer av 
större betydelse för oljemarknaden. ”På efterfrågesidan är det största hotet mot oljans 
expansion förändringar och ny teknik runt bilen. Detta är nyckeln”, sade Robert Mabro. 
 
Situationen på tillförselsidan är svår att förutspå enligt Robert Mabro. Många betydande 
produktionsregioner (Ryssland, Kaspiska havet, Venezuela, Nigeria, Algeriet, Libyen, 
Kuwait och Irak) har planer på att öka sin produktion de närmaste tre till fyra åren. 
Sammantaget skulle detta innebära ett tillskott som klart överstiger den rimliga tillväx-
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ten i efterfrågan, vilket i sin tur skulle kunna medföra risk för en priskollaps. Robert 
Mabro ansåg därför att endast en del av de aviserade produktionsökningarna kommer att 
bli en realitet, för att skydda oljepriset. ”Vi måste komma ihåg att de grupper som är 
intresserade av att bibehålla oljepriset runt 25 US$ per fat sträcker sig långt utanför 
OPEC, och innefattar producentländerna utanför OPEC, naturgasproducenter, privata 
oljebolag och även konsumentländerna inom IEA.” Robert Mabro sade att inte ens USA 
egentligen är så värst intresserade av ett lägre oljepris. Dessa sammanfallande intressen 
utövar stor kraft och kommer att verka för att hålla priset på råolja uppe kring dagens 
nivåer, med tämligen kortlivade prisfall. 
 
När det gällde försörjningstryggheten kring den naturgas Europa är beroende av från 
Ryssland sade Robert Mabro att han hade mycket liten förståelse för dem som oroade 
sig för att Ryssland skulle upphöra med sina leveranser till den europeiska marknaden. 
Han ironiserade med att säga att ”om ni är rädda för Ryssland nu när de har lämnat 
kommunismen bakom sig, låt oss då återgå till kommunismen” och pekade samtidigt på 
de kontinuerliga och säkra gasleveranser som genomfördes till Europa före 
Sovjetunionens fall.  
 
På lite längre sikt förutspådde Robert Mabro relativt höga oljepriser med större fluktua-
tioner än tidigare. Han ansåg att vi någon gång före 2008 kunde få en period med lägre 
priser än idag, men därefter skulle priserna återigen stiga. Efter 2015 förutsåg han att 
efterfrågeökning och begränsade möjligheter att öka produktionen skulle leda till en mer 
ansträngd situation på oljemarknaden med högre priser. Det skulle bli en tid för rege-
ringar att på allvar ta beslut om alternativ till oljan, vilket skulle skapa problem för en 
mängd länder med stort oljeberoende. 
 
Alternativ till konventionell råolja 

Allt fler ser en möjlighet att ersätta petroleumprodukter från råolja med flytande 
kolväten producerade från andra råvaror än konventionell råolja. Ett inte helt väldefinie-
rat begrepp i detta sammanhang är Unconventional Liquid Hydrocarbons (UHL), be-
rättade Robert Skinner. Flytande kolväteföreningar kan produceras från alla möjliga 
former av biologiskt material. Viktiga faktorer i sammanhanget är hur stor råvarubasen 
är, samt hur energieffektivt och ekonomiskt denna förädling kan genomföras. Idag pro-
duceras upp till 350 000 fat flytande bränsle från biomassa varje dag. Detta kan komma 
att öka något i framtiden. Biobränslen är dock en begränsad råvaruresurs. Robert 
Skinner berättade att denna produktion globalt sett inte har något med energi- eller mil-
jöfrågor att göra, utan att produktionen snarare sker för att stödja lokala jordbruks-
producenter eller av andra sociala skäl. En annan UHL-källa är gas. Genom att tillverka 
flytande kolväten från gas (Gas-to-Liquids, GTL) kan otillgängliga och därmed oeko-
nomiska gasreserver bli ekonomiskt utvinningsbara. Idag produceras cirka 60 000 fat 
per dag genom GTL-processer, och Robert Skinner uppskattade att denna produktion 
skulle kunna öka till 250 000 fat per dag år 2010. Oljeskiffer är ytterligare en råvaru-
resurs som använts för produktion av olja. Under början av 1980-talet producerades 
cirka 85 000 fat oljeekvivalenter per dag från skiffer, i huvudsak i Estland.  
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År 2002 producerades enligt International Energy Agency knappt 2 MBD UHL. Majo-
riteten produceras ur kanadensisk tjärsand2 i Athabasca-regionen i den kanadensiska 
delstaten Alberta eller ur tung olja från Venezuelas Orinoco-bälte. Enligt IEA:s långsik-
tiga prognoser kan produktionen av UHL komma att uppgå till drygt 9 MBD år 2030, 
vilket motsvarar omkring 8 procent av den förutspådda efterfrågan på olja. Ungefär två 
tredjedelar av denna produktion förväntas ske i Venezuela och Kanada.  
 
Robert Skinner citerade officiella uppgifter från dessa båda länderna som anger att det 
finns omkring 1 200 miljarder fat extra tung olja i Venezuela och 1 600 miljarder fat 
oljeekvivalenter i form av tjärsand i Alberta3. Endast en mindre del av de uppgivna re-
serverna är utvinningsbara. Oavsett reservernas totala storlek blir slutsatsen att dessa 
okonventionella reserver utgör en mycket stor potential för produktion av syntetiska 
bränslen i framtiden. Den tjocka oljans viskositet (seghet) skiljer sig åt mellan 
Venezuela och Kanada. De kanadensiska reserverna har en hög viskositet och vintertid 
är oljan ”hård som golv”, medan de reserver som återfinns i det varmare Venezuela har 
lägre viskositet. ”Detta gör den venezuelanska lättare att utvinna än den kanadensiska”, 
berättade Robert Skinner. Statoil har ett betydande engagemang vid ett av de fyra större 
förädlingsprojekt av venezuelansk tung råolja som pågår för närvarande4.  
 
Kanadensisk tjärsand 

Den kanadensiska tjärsanden är en naturligt förekommande blandning av mycket tung 
och viskös råolja – även kallad bitumen – med sand, lera och vatten. Vid ytliga före-
komster kan olja varma dagar ses rinna fram ur marken. I Athabasca kan man inom ett 
begränsat område komma åt tjärsanden genom gruvbrytning i dagbrott. De övre lagren 
bryts med enormt stora grävskopor och transporteras till förädlingsanläggningar där ol-
jan separeras från omkringliggande lera och sand. Ur två ton utvinns ett fat olja5. Övriga 
fyndigheter utvinns genom borrade brunnar. För att göra oljan flytande värms tjärsanden 
upp med ånga som injiceras. Flera olika tekniker har utvecklats för att utvinna så 
mycket olja som möjligt med så liten energitillförsel som möjligt. Trots det är processen 
mycket energiintensiv, kräver stora volymer vatten och genererar stora avfallsvolymer. 
En mycket liten andel av den exploaterade reserven i en fyndighet utvinns. En normal 
utvinningsgrad vid en enkel produktionsprocess ligger under 10 procent. För att höja 
denna till omkring 50 procent åtgår stora mängder energi. Mycket ånga och därmed 
även energi, främst i form av naturgas, åtgår vid separationsprocessen av olja från lera 
och sand. Produktionsmässigt står man inför det svåra valet att utvinna en liten andel till 
relativt sett låg kostnad och låg energiförbrukning, eller att öka utvinningsgraden till en 

                                                   
2 Oil Sands (sv tjärsand, oljesand) 
3 BP Statistical Review är en av de mest citerade källorna över tillgängliga globala oljereserver. Deras 
uppgifter om tillgängliga reserver hämtas från den årliga sammanställning som publiceras i Oil&Gas 
Journal. Den 1 januari 2003 skrevs Kanadas ”estimated proven reserves” upp från 5 till 180 miljarder fat. 
De ”globala reserverna” ökade därmed från 1 000 till 1 200 miljarder fat och Kanada flyttades upp till 
nummer två på listan över länder med störst globala reserver. OPEC:s andel av reserverna minskade 
därmed med över tio procentenheter. Dessa förändringar uppstod inte på grund av nya fynd, utan är 
snarare ett resultat av en målmedveten kanadensisk lobbyingverksamhet. Detta blir också tydligt när man 
jämför denna uppräkning på 180 miljarder fat med de totala uppskattade reserverna på 1 600 miljarder fat.  
4 Se referat från seminarium ”Venezuela – Oljeland i kris” med Staffan Riben, som genomfördes den 23 
april 2002. 
5 Ett fat olja = 42 US gallons = 159 liter 
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högre kostnad och med större växthusgasutsläpp från produktionen. Tjärsand utgör den 
snabbast växande källan för kanadensiska utsläpp av växthusgaser. Koldioxidemissio-
nen vid oljeutvinning från tjärsand är högre än vid produktion av konventionell råolja. 
Produktion av syntetisk råolja genom brytning i dagbrott i Kanada medför utsläpp av 
omkring en tredjedels ton koldioxid per ton syntetisk råolja. Om tjärsanden utvinns ge-
nom borrade brunnar med hjälp av ånga och därefter uppgraderas, kan koldioxidutsläp-
pen för produktion av ett ton syntetisk råolja vara tre gånger så stora. Syntetisk råolja 
från Orinoco-bältet i Venezuela ger typiskt sett lägre koldioxidutsläpp, omkring 200 
kilo per ton råolja. Den globala råoljeindustrins genomsnittliga utsläpp av koldioxid är 
cirka 115 kilo per producerat ton. Produktion av olja från tjärsand ”är enormt energi-
intensiv, men det är en råvara som vi har tillgänglig”, sade Robert Skinner. Det finns 
ytterligare faktorer som begränsar eller försvårar produktionen av syntetisk olja ur den 
kanadensiska tjärsanden. Tidigare genomförda projekt har medfört stora kostnader ut-
över vad som budgeterats, vilket fick Robert Skinner att reflektera över hur realistiska 
projekten är i dagsläget. Övriga miljöfrågor som exempelvis förorenade vattenmassor, 
omfattande förändringar i landskapet och stora avfallsmängder är även viktiga aspekter i 
sammanhanget. En betydande utmaning är de omfattande transporterna och hanteringen 
av mycket stora volymer. Produktion ur tjärsand är i stor utsträckning en fråga om 
”material management”, sade Robert Skinner. Rörledningskapaciteten är också en be-
gränsning. För att sätta tjärsandsbrytningen i relation till något nämnde Robert Skinner 
att volymen av den brytning som sker i Kanada motsvarar en femtedel av den volym kol 
som idag bryts i alla världens kolgruvor. 
 
Ett stort antal aktörer har uppskattat den framtida kanadensiska produktionen av synte-
tisk olja från tjärsand. De flesta bedömare hamnar i intervallet kring 2,4 till 3,4 miljoner 
fat per dag vid år 2015. Många större internationella energibolag, exempelvis 
ChevronTexaco, ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell och TOTAL är redan idag produ-
center av UHL. Skäl som dessa och andra bolag anger för satsningar på tjärsand är 
bland annat att denna produktion inte medför någon geologisk risk, att man ser en lång-
siktig tillväxt snarare än en kommande produktionsminskning, att de företagsekono-
miska kalkylerna för denna typ av projekt börjar se fördelaktiga ut, bland annat på 
grund av litet behov av forskningsinsatser, litet arbetande kapital och attraktiva skatte-
regler. Det finns även en möjlighet att frigöra ekonomiska värden ur produktionsfasen i 
framtiden genom teknikdrivna kostnadsreduktioner. Robert Skinner var av uppfatt-
ningen att produktionen av UHL från den kanadensiska tjärsanden kommer att öka 
framöver, men troligen inte så mycket som de största optimisterna förutspår. Utma-
ningar för dagens och morgondagens producenter är att skapa produkter av god kvalitet 
som stämmer överens med raffinaderiernas önskemål, att reducera energiåtgången, att 
minska utsläppen av växthusgaser vid produktionen samt att höja utvinningsgraden. Re-
serverna är mycket stora, men ny teknologi behövs för att nå en rimlig utvinningsgrad. 
”OPEC-länderna behöver dock inte känna sig hotade av dessa resurser”, avslutade 
Robert Skinner. 
 
 

Mikael Toll, december 2003 


