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Förord 
NOG-seminariet den 14 december avhandlade en av nutidens viktigaste frågor. När kommer världens 
oljefyndigheter att ta slut och hur mycket av denna viktiga resurs finns kvar?  Experter runt om i världen 
är eniga om att oljan kommer att ta slut, men oenighet råder i synen på när det kommer att ske. 
 
Seminariet bjöd på tre talare från den internationella arenan: 
 
 Francis Harper - senior executive exploration från BP 
 Kjell Aleklett - professor vid Uppsala Universitet och president för ASPO 
 François Cattier - senior energianalytiker från IEA i Paris. 
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Inledning 
 
Francis Harper är chef på BP, senior på frågor rörande oljetillgångar och fyndigheter. 
Francis poängterade att allt han sade under presentation är hans egna åsikter, det är 
således inte information som BP officiellt ställer sig bakom. 
 
Oljereserver 
 
- Vi vet idag var de stora oljefyndigheterna finns, inledde Francis Harper. Det finns 
förvisso potential att finna nya fyndigheter, men i stora drag har vi kartlagt världen. 
Ser man till hela världens kvarvarande reserver har vi lika mycket kvar som vi redan 
har utvunnit. Produktionsmognaden, d.v.s. redan producerad mängd olja jämfört med 
kvarvarande reserver, ser dock olika ut på olika håll i världen. Nordamerika och 
Europa har redan producerat långt mer än hälften av de ursprungliga tillgångarna. 
Ytterligare fyndigheter kan göras i dessa områden men det är så pass små att de inte 
förmår förändra den uppskattade produktionsmognaden. Områden såsom 
Sydamerika, Afrika och Sydostasien är exempel på regioner som har ungefär hälften 
av sina reserver kvar. Mellersta östern har de överlägset största kända 
oljereserverna, och har därtill endast förbrukat cirka en tredjedel av sina reserver. I 
mellersta östern finns det dessutom potential att hitta nya stora fyndigheter. 
Regionen kommer att dominera världsproduktionen av olja de kommande 50 åren. 
 
Vad behöver vi ta hänsyn till i ett försök att uppskatta kvarvarande oljeresurser i 
världen? Det finns tre faktorer som påverkar oljereservernas storlek: 

- upptäckt av nya oljefyndigheter 
- utökning av befintliga fyndigheter 
- utnyttjande av icke-konventionella oljor. 

 
Upptäckterna av nya fyndigheter minskade från toppen på 60-talet fram till början av 
90-talet. I början av 90-talet bröts den nedåtgående trenden en aning, då man i större 
utsträckning började exploatera djuphavsfyndigheter. Fyndigheter i grundare marina 
områden samt på land har dock fortsatt att minska. Av fyndigheterna i 
djuphavsfyndigheter finns det 4 stycken som dominerar, nämligen Gulf of Mexico, 
Campos utanför Brasilien, samt oljefyndigheter utanför kusten vid Nigeria respektive 
Kongo. Exploateringen av djuphavsfyndigheter är dock dyr. Av 1500 initiala prospekt 
är det endast cirka 30 som visar sig vara verkliga oljefyndigheter. Av dessa 30 
fyndigheter är det sedan ungefär två tredjedelar som betingar något ekonomiskt 
värde, d.v.s. drygt en procent av de initiala projekten. 
 
Som Francis Harper inledde med att säga så har vi idag redan upptäckt de flesta av 
de större oljefyndigheterna. Det gör att de tillskott av nya fyndigheter som görs 
ständigt tenderar att minska i storlek. Oljefältet Kashagan, vilket upptäcktes år 2000, 
är det enda riktigt stora oljefältet som har upptäckts de senaste 25 åren. Även om 
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den genomsnittliga storleken på oljefyndigheterna minskar så motverkas det i viss 
mån av att man har större träffsäkerhet i de borrningar som genomförs, tack vare 
tekniska förbättringar. 
 
En annan faktor som bidrar till ökade oljereserver är de växande befintliga 
reserverna. Denna tillväxt kommer sig delvis av att de faktiska oljemängderna på 
platsen visade sig vara större än först beräknat, men även på grund av en successivt 
förbättrad utvinningsgrad. IHS Energy, som är ett etablerat konsultföretag i 
oljebranschen, har till exempel i sin uppskattning av 1990 års oljefyndigheter ökat 
dessa med i genomsnitt 40 miljarder fat olja per år. Om IHS Energy år 1993 
uppskattade 1990 års oljefyndigheter i världen till att vara cirka 1550 miljarder fat 
olja, bedömdes dessa således ha ökat till ungefär 1950 miljarder fat olja år 2003. 
 
Ett sätt att förbättra utvinningsgraden är till exempel att spruta in varm ånga i 
berggrunden för att på så sätt pressa fram annars svåråtkomlig olja. Den 
genomsnittliga utvinningsgraden i världen ligger mellan 30 och 35 procent. Varje 
procent som utvinningsgraden förbättras innebär en ökning av oljereserverna med 
55-70 miljarder fat olja, vilket nästintill motsvarar Storbritanniens oljetillgångar i 
Nordsjön. Förbättrad utvinningsgrad är dock både kostsamt och svårt. 
 
Det tredje sättet som oljereserverna kan öka på är genom att använda icke-
konventionella oljor. Exempel på sådana är tjockolja, bitumen, skifferolja, tjärsand 
samt syntetisk olja. Tjockolja och bitumen är särskilt viktiga i Venezuela och Canada. 
Tillväxten av dessa icke-konventionella oljor kommer att vara större än för 
konventionell olja, och de kommer att få en allt större betydelse i framtiden. Att 
konvertera dessa till oljereserver betingar dock ett högt pris, både ekonomiskt och 
miljömässigt. 
 
Francis Harper avrundade sitt tal genom att sammanfattningsvis säga att existerande 
oljereserver förmodligen inte kan försörja världen mer än ytterligare 15 år. 
Världsproduktionen av olja överstiger idag upptäckten av nya oljefyndigheter, och 
upptäckterna lär avtaga ytterligare när djuphavsfyndigheterna inte längre kommer att 
visa samma tillväxt. Befintliga fyndigheters tillväxt kommer att innebära ett viktigt 
tillskott till oljereserven men påverkar inte mer än att det dämpar den kommande 
produktionsminskningen något. 
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Inledning 
 
Kjell Aleklett är professor i fysik vid Uppsala Universitet och har under senare år 
profilerat sig genom att anse att oljan kommer att ta slut fortare än de flesta har 
räknat med. Kjell är styrelseordförande i organisationen ASPO (Association for the 
study of peak oil&gas). 
 
Snabbt försvinnande olja 
 
”A world addicted to oil”, så inledde Kjell Aleklett sitt tal. Men det är inte denna 
ståndpunkt som har gjort honom uppmärksammad den senaste tiden, utan hans 
påstående om att världens oljereserver kommer att ta slut betydligt tidigare än 
många experter har räknat med. 
 
Aleklett började med att kritisera den senaste IEA rapporten, ”Energy World Outlook 
2004”. Han hävdade att denna bygger på orealistiska antaganden och att den 
således ger oss en felaktig bild av oljans utveckling på sikt. IEA talar om en topp i 
oljeproduktionen runt år 2030, men Kjell Aleklett menade att denna ”peak production” 
kommer att inträda betydligt tidigare än så. – Folk måste läsa mellan raderna i IEA-
rapporten och inse de felaktiga antagandena, sade han.  
 
Världen upplever idag ett växande gap mellan stigande oljeproduktion och 
minskande oljereserver. Detta är extra bekymmersamt eftersom nya oljefyndigheter 
beräknas minska än mer i framtiden. De växande ekonomierna i Asien, såsom Kina 
och Indien, kommer att uppleva en mycket stor ökning i efterfrågan på olja. Det 
kommer att etablera ett växande beroende av Mellanöstern, där cirka 60% av 
världens oljereserver återfinns.  
 
Det är inte bara IEA som gör felaktiga antaganden i sina prognoser, sade Kjell. Även 
amerikanska EIA visar i sina prognoser på en stor ökning av oljeproduktionen under 
många år framöver. I kontrast till IEAs och EIAs ökande produktionskurvor visade 
Kjell en kraftigt minskande kurva för de kommande årens oljeproduktion. –Denna 
minskning i produktionen är inte hypotetisk utan den har redan börjat, hävdade han. 
Som bakgrund till resonemanget åskådliggjorde han produktionskurvor från en rad 
oljefält runt om i världen. Oljan har börjat sina på många håll, och produktionen har 
ofta stupat snabbare än man hade förväntat sig. Aleklett förklarade sedan att 
resonemanget för naturgasreserverna ser ut på precis samma vis som för oljan. 
Även natugasens ”peak production” kommer att inträffa tidigare än många experter 
hävdar. 
 
Fler och fler blir varse om den akuta oljesituationen, hävdade Aleklett. Han nämnde 
till exempel att en representant under G7-mötet i september 2004 nämnde att 
uppgången i pris på olja kunde vara kopplat till ett överestimat av oljetillgångarna, 
således inte ett resultat av spekulationer. Om så är fallet kommer inte det höga 
oljepriset att vara så tillfälligt som vi har hoppats på, sade Aleklett. 
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Inledning 
 
François Cattier är senior analytiker på International Energy Agency och arbetar med 
långsiktiga frågor inom olja och naturgas. 
 
World Energy Outlook 2004 
 
François Cattier från IEA var dagens sista talare och presenterade en 
sammanfattning av publikationen World Energy Outlook 2004 från IEA. Fokus lades 
denna eftermiddag framför allt på att redogöra för oljans och gasens roll i den 
fortsatta utvecklingen.  Publikationen försöker att identifiera och kvantifiera drivande 
faktorer på energimarknaden fram till år 2030. IEA skapar ett referensscenario 
baserat på antagen tillväxt i ekonomi och befolkning, förändringar i energipriser och 
teknologi samt skatter och styrmedel. Flera faktorer skapar osäkerheter i scenariot, 
såsom kraftig ökning i efterfrågan på olja i Kina, den senaste tidens mycket höga 
oljepris samt politiska oroligheter i bland annat Mellanöstern och Venezuela. 
 
Referens scenario 
 
I det tänka referensscenariot räknar IEA med att efterfrågan på primärenergi kommer 
att öka med 60% till 16,5 miljarder toe1 mellan åren 2002 och 2030, vilket innebär en 
årlig ökning på 1,7%. Olja kommer att förbli det största bränslet, även om dess andel 
kommer att krympa en aning. Till följd av den ökade användningen av fossila 
bränslen kommer koldioxidutsläppen att öka med cirka 62 procent under perioden, 
en årlig ökning på 1,7 procent. 
 
Transportsektorn kommer att stå för en stor del av den ökade oljeanvändningen. 
Transporter kommer att stå för 54% av primära oljekonsumtionen år 2030, mot 
dagens 47%. Särskilt i utvecklingsländer, såsom Kina, Indien och Indonesien, 
kommer transportsektorn att öka kraftigt. 
 
Det finns många olika uppskattningar av världens kvarvarande oljereserver. De 
största och mest välkända uppskattningarna av oljereserverna ligger mellan cirka 
1050 och 1265 miljarder fat olja. De uppskattar dessutom att oljan kommer att räcka 
mellan cirka 35 och 45 år till. 
 
Nya oljefyndigheter har minskat kraftig sedan 1960-talet. De senaste 10 åren har 
endast hälften av produktionen ersatts med nya fyndigheter. Det kan jämföras med 
70-talet då fyndigheterna var tre gånger större än produktionen. Anledningen till den 
kraftiga minskningen är huvudsakligen att antalet utforskningar har krympt samt att 
de upptäckta fyndigheterna har varit mindre till storleken än tidigare. Under senare tid 
har man blivit mer medveten om problemen med att göra korrekta uppskattningar 
och inrapporteringar av befintliga oljereserver. IEA anser att det behövs ett 
tillförlitligare och mer transparent system för revisioner av oljereserver. 
 

                                                             
1 Toe = ton oljeekvivalenter 
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Dagens oljereserver räcker inte till för att täcka den beräknade efterfrågan i 
referensscenariot. Den befintliga kapaciteten måste byggas ut genom till exempel 
förbättrad utvinningsgrad, nya oljefyndigheter samt användande av icke-
konventionella oljor2. 
 
Under perioden 2002-2030 kommer OPEC länderna stå för den största ökningen i 
oljeproduktion. Särskilt i mellanöstern kommer det att ske en stor ökning efter år 
2010, eftersom tillgångarna här är stora samt att produktionskostnaden är låg. I ett 
kort perspektiv, fram till 2010, kommer OPECs marknadsandel dock att förbli 
densamma då icke-OPEC länder såsom Ryssland kraftigt ökar sin produktion. Dessa 
icke-OPEC länder kommer dock att minska sin produktion då oljepriset antas falla 
framöver, och billigare produktion i Mellanöstern tar då över. Särskilt Saudiarabien 
förväntas kunna öka sin produktion rejält, eventuellt sker en fördubbling fram till 
2030. Global ”peak production” beräknas inträffa 2030, även om de flesta regioner 
redan tidigare kommer att ha minskade oljereserver. Icke-konventionella oljor 
kommer vid 2030 endast att utgöra cirka 8% av den globala oljeförsörjningen. 
 
Internationell handel med olja kommer att öka markant fram till 2030, med kraftigt 
ökade inter-regionala transporter som följd. Orsaken till detta är samtliga regioners 
ökade efterfrågan samtidigt som att alltmer av produktionen kommer att koncentreras 
till Mellanöstern. Särskilt Asien kommer att bli beroende av oljeimport från 
Mellanöstern. 
 
Utöver ovanstående referensscenariot har IEA presenterat ett andra scenario som 
visar utfallet vid ett högre oljepris. Faktorer såsom eftersatt infrastruktur, stark 
efterfrågan på olja, geo-politiska faktorer samt brist på nya fyndigheter kan skapa ett 
högre prisläge. Högre oljepriser skulle leda till minskad oljeproduktion i världen. 
Oljeproducerande länder utanför OPEC skulle få en ökad produktion till en början, 
men skulle förlora på det på lång sikt. OPEC skulle få en minskad produktion även 
på kort sikt, då OPECs roll antas vara att försörja den del av marknaden som övriga 
oljeproducerande länder inte kan täcka. Värt att notera är att icke-konventionella oljor 
skulle få en större marknadsandel vid ett högprisscenario. 
 
För att återgå till referensscenariot kan sammanfattningsvis sägas att ”peak 
production” inte kommer att inträffa förrän 2030, under de antaganden som har 
gjorts. IEA nämner dock att oljebranschen under denna period kommer att möta 
stora utmaningar i form av osäkerheter i uppskattning av oljereserver, tillförlitlighet i 
oljeleveranser, miljöproblematiken samt behovet av investeringar i infrastruktur. 

                                                             
2 Med icke-konventionella oljor menas bland annat tjockoljor, bitumen och tjärsand. 
  


