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Energi? 
• Många är bekanta med ordet eller konceptet 

 

• Förknippas ofta med kraft, möjlighet, förmåga eller 
potential  
 

• Rent naturvetenskapligt definieras energi som 
förmågan att utföra fysikaliskt arbete (och därmed 
påverka den fysiska verkligheten) 
 

• Arbetet vara nyttigt eller onyttigt för människan 
 



Energi är centralt! 
• Av energins definition följer: 

 

Utan energi blir ingenting gjort!  
 

• Energi är oersättligt och helt enkelt den resurs 
som möjliggör allt annat 
 

• Energi är därmed centralt för allt i verkligheten så 
väl som i samhället 



Världens energisystem 



Världens energiförsörjning 

Världens totala energiproduktion motsvarar 12 150 miljoner ton olja, där oljan står för 3985 miljoner ton 

Källa: IEA  



Vind och sol är helt försumbara 
i världens energiförsörjning 

Källa: IPCC (2011) Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation 



Världens elförsörjning 

Källa: IEA 



Fossil energi dominerar 
• Världen är extremt beroende av fossil energi 

 

• Fyra femtedelar av all energi mänskligheten får 
kommer från fossila bränslen 
 

• Globala energifrågor är därmed starkt kopplade till 
den fossila energin 
 

• Vi ska kolla närmare på fossil energi och dess 
framtida möjlighet att bidra till energiförsörjningen 



Energi ger välstånd… 
• Världens rikaste länder är också de som använder mest energi  

Källa: UNDP 



Men, energi och utsläpp? 

Källa: Höök and Tang (2012) Depletion of fossil fuels and anthropogenic climate change – a review. Energy Policy, 
article in press 

Energiproduktion dominerar antropogena utsläpp!!! 



Vad tror IPCC om framtiden?  

Källa: IPCC 
Uppskattade temperaturökningarna på 2-6 ºC 

http://casafoodshed.org/wp-content/uploads/2010/05/IPCC-scenarios.jpg


Hur nås dessa resultat av IPCC? 

• Hur kan man dra slutsatser om hur framtida 
mänsklig energianvändning påverkar klimatet? 
 

• Man gör det via modellering och scenarier om 
hur energisystemen ska se ut i framtiden 
 

• Man gör en rad antaganden om olika framtida 
samhällsutvecklingar och med tillhörande 
energisystem och utsläpp 
 
 



Flödesschema 

Emission 
scenarios 

• Förväntad teknisk, ekonomisk och samhällelig utveckling 
• Antagen produktion av fossil energi och tillhörande utsläpp 

Climate 
models 

• Klimatmekanismer och feedbackprocesser kombineras 
med de antagna antropogena bidragen och utsläppen 

Climate 
change 

• Förväntad temperaturökning 
• Förväntat klimatförändring 

Utsläppsscenarier är input för klimatmodeller! 



Några uppenbara samband 
• Man kan inte släppa ut mer fossil 

energi än vad som kan produceras 
 

• Det går inte att producera mer 
fossil energi än vad som finns 
geologiskt och är tekniskt 
utvinningsbart 
 

• Framtida produktion av fossil 
energi och fossila koldioxidutsläpp 
hänger nära ihop 



Modelleringens gyllene regel 

• GIGO 
– Garbage In – Garbage Out 

 
• För att få bra utfall för 

klimatets förändring måste 
vi använda bra modeller för 
energisystemens förändring 
över tid 
– Detta är mycket utmanande 



IPCC och SRES 
• IPCC:s framtidsprognoser för klimatet bygger på 40 

scenarier om framtida produktion av fossil energi 
 

• Dessa beskrivs i en rapport som heter Special 
Report on Emission Scenarios (SRES) från år 2000 

• Dessa scenarier används som indata 
till klimatmodellerna som räknar ut 
klimatförändringen utifrån de 
förväntade fossila CO2-utsläppen 



Karaktäristiska scenarier 



En kort överblick av scenarierna 

Källa: IPCC 



SRES många antaganden 

• Socioekonomiska parametrar 
– Befolkningen spänner från 5 till 19 miljarder 
– Världens BNP ökar med en faktor 3 till 22 
– Ekonomiska skillnader mellan i- och u-länder suddas 

ut helt i vissa scenarier 
– Konflikter, recessioner och dylikt bortser man helt från 

(beskrivits som ett utopiskt antagande) 
– Med mera… 

 

• Här fokuserar vi bara på SRES antaganden om 
tillgänglighet på fossil energi 



Fossil energi i A1 scenarierna 

Källa: Höök and Tang (2012), Depletion of fossil fuels and anthropogenic climate change – a review. Energy Policy, forthcoming 



IPCCs “business as usual” familj 

Källa: Höök and Tang (2012), Depletion of fossil fuels and anthropogenic climate change – a review. Energy Policy, forthcoming 



Miljövänliga B1-familjen 

Källa: Höök and Tang (2012), Depletion of fossil fuels and anthropogenic climate change – a review. Energy Policy, forthcoming 



Miljövänliga B2-familjen 

Källa: Höök and Tang (2012), Depletion of fossil fuels and anthropogenic climate change – a review. Energy Policy, forthcoming 



Rimlighet? 
• Är dessa antaganden om så väl tillgänglighet som 

utvinningstakt för fossil energi rimliga? 
 

• Inte alls! 
– Faktum är att de står i stark kontrast till etablerad forskning  
– IPCC:s scenarier bygger på ekonomiska modeller för 

produktionen av fossil energi som ignorerat den 
geologiska och fysikaliska verkligheten 

 

• Mer om detta följer! 



Att förstå framtiden 
• Vilka utmaningar ligger framför världens 

energiförsörjning? 
 

• Kan det vi vet om fossil energi säga något om 
tillgången på fossil energi i framtiden? 



Vetenskapligt siande 
• Vetenskapligt siande är mer känt som prediktion eller 

”forecasting” 
 

• Använder kunskap om ett system, dess mekanismer, 
tidigare historia och fysiska data för att försöka 
förutsäga systemets framtida utveckling 
 
 

 
 



Hur ändras energisystem? 
• Energisystem är inte statiska utan ändras med 

tiden 
 

• De kan växa på grund av ökande energibehov, 
men också minska på grund av fallande 
efterfrågan eller sinande tillgångar 
 

• För att förstå framtidens energisystem måste 
man först förstå deras tillväxtmönster 



Olika tillväxtmöjligheter 

Källa: Höök et al (2011) Descriptive and predictive growth curves in energy system analysis. Natural 
Resources Research, Volume 20, Issue 2, June 2011, Pages 103-116 



Jordens ändlighet 
• Jorden är ett ändligt klot och kan inte innehålla 

oändligt med energiresurser och andra naturråvaror 



Resurstypen är viktig 
Förnybara resurser 
 

• Beter sig på ett sätt 
som möjliggör 
uthålligt användande 
 

• Kan dock bli ändliga 
om de överanvänds 

Ändliga resurser 
 

• Beter sig på ett sätt 
som gör att de alltid 
sinar  
 

• Tar slut efter tillräckligt 
långt användande 



Utvinning vs påfyllning 
• En avgörande parameter för hur en energiresurs 

kommer att bete sig är hur snabbt den 
exploateras och hur snabbt den återskapas 
 

• Vissa resurser skapas mycket långsamt, medan 
andra uppkommer snabbt 
 

• Vissa resurser utvinns fort medan andra 
exploateras desto försiktigare 
 

• Balansen mellan dessa två är avgörande 



Bildningen av fossil energi 
• Majoriteten av världens fossila energiresurser 

bildades under några korta epoker i jordens historia 
 

• Intensiv global uppvärmning och frodig vegetation 
band stora mängder koldioxid i organiska föreningar 
(kolhydrater, proteiner, fetter, etc.)  
 

• Den största bildningen skedde under 
Karbonperioden cirka 350 miljoner år sedan, följt av 
ytterligare deponering under Trias, Jura, Krita och 
Tertiärperioderna 



Den geologiska tidsskalan 

Källa: Berner (2001), Scotese (2008) 



Hur bildas kol & petroleum? 
• Olja bildas av marina sediment. Främst plankton och bakterier  
• Kol bildas från växtdelar från gamla träsk/sankmarker 
• Naturgas kan bildas från både kol och olja 



Fokus på oljan 
• Olja är världens viktigaste energikälla 

– Står för 95% av energin i världens transporter 
– En genomsnittlig västerlänning använder 150 olika 

oljeprodukter per dag, allt från plaster till mediciner 

 
• Fokus blir här på olja 

– Dock gäller samma typ av argument och 
begränsningar även för naturgas och kol 



Geotermiska gradienter 

Källa: Robelius (2007) Giant Oil Fields – The Highway to Oil. Ph.D thesis, Uppsala University 



Oljefynd vs djup 

Källa: Höök et al (2010) Development of oil formation theories and their importance for peak oil. Marine and 
Petroleum Geology, Volume 27, Issue 9, October 2010, Pages 1995-2004 



Den obekväma sanningen om olja 

Källa: Robelius (2007); Giant Oil Fields – the highway to oil. Ph.D thesis   



Samma sak för gas 

Källa: Bengt Söderbergh (2010) Production from Giant Gas Fields in Norway and Russia and Subsequent 
Implications for European Energy Security. Ph.D thesis, Uppsala University  



Sammanfattning: 
petroleumgeologi 

• Man vet mycket väl vad som krävs för att olja ska 
skapas samt vart den kan återvinnas 
 

• Detta styrs av geologi och de naturlagar som 
format jordens utveckling under årsmiljonerna 
 

• Geokemi, geofysik med mera sätter gränser på 
vart olja kan finnas 
 

• Dessa är helt oberoende av pris 



Hur produceras olja då? 
 
 

• Vad styr 
oljeproduktionen?  
 

• Hur går det till rent 
praktiskt?  



Oljan finns i stenens porer! 
• Olja finns inte i stora underjordiska dammar, utan är instängd 

i stenarnas porer, det vill säga hålrummen mellan stenens 
beståndsdelar (påminner om tvättsvamp eller oasis) 
 

• Får konsekvenser för hur oljan kan pumpas upp tack vare 
fluidmekanik och flödesrelationer i reservoaren 

 

Schematisk bild Mikroskopbild 



Darcy's lag 
• Beskriver den dominerande flödeskraften 

 

• Analog med Fourier's värmeledningslag och Fick’s 
diffusionslag 
 
 

 
där 
q = volumetriskt flöde, 
k = permeabilitet, 
A = Tvärsnittsarea, 
µ = fluidens viskositet, 
∂P/∂L = Tryckfallet över flödesvägen. 



Flödesrelationer 
• Kombination av Darcy’s lag och bevarandet av 

massa samt energi ger flödesrelationerna i 
allmängiltig form 
 

• Tillgängliga i många komplexa varianter 



Det viktigaste 
• Att klämma ut de 

sista dropparna är 
ofantligt mycket 
svårare än de första 
 

• Kräver mycket mer 
fysikaliskt arbete och 
praktiska insatser, 
vilket påverkar 
produktionskostnader  



Oljefältens produktion 

Idealiserad produktionsprofil för ett oljefält, där olika mognadsstadier genomgås 

Källa: Höök et al., 2009. The evolution of giant oil field production behaviour, Natural Resources Research, 18(1): 39-56   



Några exempel 



Prognosticering av produktion 

Källa: Höök, 2009. Depletion and Decline Curve Analysis in Crude Oil Production, Licentiatavhandling 



Sammanfattning: oljeproduktion 

• Styrs utav fysikaliska lagar som inte påverkas av 
pris överhuvudtaget 
 

• Däremot kan pris och efterfrågan ge incitament 
för utföra extra arbete (vatteninjektion med mera) 
vid utvinningen men detta gör också 
produktionen dyrare 
 

• Kan beskrivas väl med fysikaliska modeller, som 
både stämmer med teori och empirisk data 



Vilka fält och producenter är avgörande?  
Hur snabbt ändras deras produktion?  
Vad kan man vänta sig i framtiden?  

Hur ser världsproduktionen ut?  



Hur mycket olja  
bränns på en dag? 

• ~85 miljoner fat per dag 
• Motsvarar en stapel med höjden 

65 000 km 
• Räcker 1.6 varv runt jorden 

 
• På ett år konsumeras 31 miljarder 

fat olja 
• Räcker nästan till Venus! 



De betydelsefulla gigantfälten  

Gigantfält jämfört med andra oljefält med avseende på: 
1. Antal fält 
2. Slutgiltiga utvinningsbara resurser (URR) 
3. Produktionskapacitet 

3 1 2 



Världen och giganterna 

Källa: Höök et al (2009) Giant oil field decline rates and their influence on world oil production, Energy Policy, Volume 37, 
Issue 6, June 2009, Pages 2262-2272  



Fördelningen av norsk olja 

Ekofisk 

Statfjord 

Totalt 30 miljarder fat olja 

Source: Höök & Aleklett (2008) A decline rate study of Norwegian Oil Production, Energy Policy 36(11): 4262-4271 



Kinas oljeproduktion 

Källa: Höök et al (2010) Development journey and outlook of Chinese giant oilfields. Petroleum 
Exploration and Development, Volume 37, Issue 2, April 2010, Pages 237-249  



Kopplingen mellan enskilda fält 
till en hel region 

Peak Oil 



Field-by-fieldvy över Norge 

Källa: Aleklett et al (2010) The Peak of the Oil Age - analyzing the world oil production Reference Scenario in World Energy 
Outlook 2008. Energy Policy, Volume 38, Issue 3, March 2010, Pages 1398-1414  



Norsk framtidsprognos 

Källa: Höök & Aleklett (2008) A decline rate study of Norwegian Oil Production, Energy Policy, Volume 36, Issue 11, November 
2008, Pages 4262-4271  



Samma sak i Danmark 

Källa: Höök et al (2009) Future Danish oil and gas export, Energy, article in press 



Tyskland som exempel 



Sammanfattning: modellering 

• Peak Oil-modellering bygger på fysik och geologi 
 

• Pris har visat sig ha en ytterst liten inverkan på 
faktisk produktionsteknik och på de mängder olja 
man hittat 
 

• Peak Oil är på många sätt bara det naturliga 
resultatet från en fältpopulations kollektiva 
beteende 
 

• Alla enskilda oljefält peakar och summan av 
oljefälten möter samma öde förr eller senare 



Hur snabbt minskar befintlig 
produktion egentligen? 

• 4.5%   CERA 
• 4-6%   ExxonMobil 
• 8%   Schlumberger 
• 8%   T. Boone Pickens 
• 5.8-6.7%  International Energy Agency 
• 5.5-6.5%  Höök & Hirsch 
Detta innebär att mellan 4-7 miljoner fat per dag i ny produktionskapacitet 

måste tillföras per år bara för att hålla produktionen konstant!   
Detta motsvarar ungefär ett nytt Nordsjön per år! 



Framtida utsikter och 
behovet av ny produktion 

Källa: Höök et al (2009) Giant oil field decline rates and their influence on world oil production, Energy Policy, Volume 37, Issue 6, 
June 2009, Pages 2262-2272  



Kan gapet fyllas? 
• Det hittas fortfarande olja, men allt mindre och 

mindre och de flesta platser är redan utforskade 
 

• Finansiella utmaningar för att bekosta produktionen 
 

• Även ny produktionsteknik har sina begränsningar 
och man kan inte producera mer olja än vad man 
hittat i slutändan 



Okonventionell fossil energi 
• Fossil energi som bevarats i strukturer eller 

former som hittills inte exploaterats i stor 
utsträckning 
 

• Uppkom då sigill saknades, via biodegradering, 
andra deponeringsmekanismer eller via 
ofullständig ombildning 
 

• Generellt svårare och mer krävande att utvinna 
beroende på lägre kvalitet och sämre geologi 



Okonventionella kolväten 

Gashydrater, tung/extratung olja, oljeskiffer, etc... 



Tjärsand och tungolja 
• Uppkommer från olja som inte fångats in och fortsatt 

migrationen mot ytan 
 

• Mikroorganismer degraderar oljan och gör den 
trögflytande då kolvätekedjorna omstruktureras till 
bitumen, en tung och klibbig substans som inte 
flödar naturligt utan uppvärmning eller utblandning 
 

• Sand, lera, vatten och andra substanser blandas 
ihop och hålls samman av kletiga kolväten 



Kanada och Venezuela 
• Innehåller världens två största ansamlingar av 

bitumen 
 

• Den kanadensiska tjärsanden är koncentrerad 
kring Athabascaregionen 
 

• I Venezuela ligger resurserna i formationer kring 
floden Orinoco 
 

• Motsvarar mer än väl Saudi-Arabiens olja i 
volym, men är krävande att exploatera 



Kanadas utmaningar 
• Täcker 141 000 km2 

glesbefolkad skog och 
träskmark kring Alberta 
 

• 1700 miljarder fat in-place 
 

• 170 miljarder fat reserver 
 

• Cirka 1 Mb/d produktion 
(går till USA) 
 

• Miljömässiga problem… 



Orinoco – Venezuelas hopp? 
• 55 000 km flodbädd med 

1200 miljarder fat in-place 
 

• Reserverna är 235-513 
miljarder fat 
 

• Trögflytande olja som 
kräver specialmetoder 
 

• Snarlika utmaningar som 
för Kanadas tjärsand 



Oljeskiffer (oil shales) 
• Består av omogen moderbergart (förstenat 

bottenslam) som aldrig kokats till vanlig olja 
 

• Högt innehåll av kerogen som kan ombildas till 
olja vid passande behandling alternativt eldas 
direkt som fast bränsle 
 

• Stora förekomster världen över, med mest i USA, 
motsvarandes 2800-3300 miljarder fat olja 
 

• Dyr och omständig behandling krävs 



Oljeskiffer 
• Bryts på liknande sätt som 

oljesand och kol 
 

• Hög energiåtgång och stort 
behov av uppgradering 
 

• Försök till in situ-utvinning 
men sedan 1860-talet har 
ingen lyckats få det 
kommersiellt gångbart 
 

• Miljöpåverkan 



Skiffergas (shale gas) 
• Naturgas instängd i täta skifferstrukturer med 

god permeabilitet i horisontell led, men ej i 
vertikal led 
 

• Ny borrteknik och frakturering har gjort det 
möjligt att exploatera dessa formationer 
 

• Globalt sett finns det gissningsvis enorma 
mängder överträffande den konventionella gasen 
 

• Arbetsinsats och miljöpåverkan är betydande 



Frakturering 
• Kräver stora mängder 

vatten vid utvinning jämfört 
med konventionell teknik 
 

• Kemikalier och sand 
injiceras efteråt för att hålla 
porerna öppna så att 
gasen kan strömma 
 

• Risker för kontamination 
av grundvatten? 



Skiffergas och acceptans? 
• USA producerar runt 20% av 

sin gas från skiffergas 
 

• Dick Chaney undantog bolagen 
från miljölagstiftningen så att de 
inte behövde redovisa 
kemikalieanvändning med mera 
 

• Påverkan på grundvatten 
 

• All metan hamnar inte rätt 



Metanhydrater 
• Brännbar is bestående av vattenmolekyler och 

metan som återfinns på havsbottnar 
 

• Innehåller potentiellt 2-10 gånger mer gas än 
världens konventionella gasresurser 



Metanhydrater 
• Begränsas geologiskt till maximalt 2000 meters djup 

 

• Härstammar från mikrobiologisk reduktion av CO2 
 

• Förekommer i sedimentära stenar från polerna eller i 
oceaniska sediment på större vattendjup än 300 m 
och temperaturer runt 2 ºC  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Gashydrat_im_Sediment.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Gashydrat_mit_Struktur.jpg


Global distribution 

Källa: Bellarmine University 



Geologisk säkerhet 
• Metanhydrater påvisas främst via indirekt 

seismisk reflektion men borras sällan 
 

• Formationer tjockare än 10 cm har endast hittats 
i ett fåtal fall 
 

• Den geologiska forskningen genererar mer 
frågor än svar kring gashydraterna 
 

• Resursstorleken har minskat med flera 
magnituder sedan 1970-talet i takt med bättre 
vetande och bättre studier 



Kommersiell gångbarhet? 
• De flesta formationer är för tunna och utspridda 

för att motivera någon utvinning 
 

• Kommersiella tekniker för utvinning är 30-50 år 
bort enligt ledande experter 
 

• Bygger på destabilisering av isen så att gasen 
lossnar och kan fångas in av passande apparater 
 

• Framtiden oviss 



Sammanfattning: Unconventionals 

• Existensen av enorma okonventionella resurser 
har ingenting att göra med sannolikheten för en 
betydande framtida produktion och bidrag till 
energiförsörjningen 
 

• Stora geologiska osäkerheter i många fall 
(speciellt gashydrater) 
 

• Signifikanta problem kring den praktiska 
gångbarheten som energikälla, trots många 
försök och mycket forskning 



Biobränslen är ingen lösning!  

• Världens sammanlagda majsproduktion motsvarar 
2.6 miljoner fat olja per dag 
 

• Räcker inte långt… 
 

• Dessutom behöver människor äta… 



Framtidens oljeproduktion 
• UKERC sammanställde över 500 studier nyligen 

och fann följande:  
 

• Produktionspeaken kommer innan 2030, med 
signifikant risk innan 2020 men många menar att 
den redan är passerad… 
 

• Mer än 5 nya Saudi-Arabien måste hittas och 
exploateras innan 2030 enbart för att hålla 
dagens produktionsnivå konstant 
 

• Spridningen hos de möjliga utfallen minskar 
snabbt i takt med att världens oljetillgångar sinar 



“Leave oil before 
it leaves us” 

Dr. Fatih Birol, chefsekonom,  
International Energy Agency (IEA) 
2008-05-05 

 



Naturgas och kol 
• Dessa är också ändliga resurser som sinar 

med tiden, precis som oljan 
 

• Inget hållbart samhälle kan byggas på dessa 



Produktionsutsikt för kol 

Källa: Höök et al (2010) Global coal production outlooks based on a logistic model. Fuel, Volume 89, Issue 11, November 2010, 
Pages 3546-3558 



Speglas resursbegränsningarna 
i IPCCs utsläppsscenarier? 

• Tyvärr inte!  
 

• Istället för att förlita sig på geologiska modeller och 
resursfysik valde man att bygga SRES på ekonomiska 
modeller med obegränsad tillgång 
 

• Resurstillgång och –produktion ses bara som en 
ekonomisk fråga  
 

• Ingen hänsyn till den faktiska geologiska fördelningen av 
världens kol gör, ej heller diskuteras de stora 
förväntningarna som ställs på några få länder och deras 
framtida kolproduktion 



IPCC vs peak oil 

Källa: Sivertsson, IPCC 



IPCC vs peak gas 

Källa: Sivertsson, IPCC 



Situationen för kolet 

Källa: Höök et al (2010) Global coal production outlooks based on a logistic model. Fuel, Volume 89, Issue 11, 
November 2010, Pages 3546-3558  



Avrundning 
• 6°C-scenarierna är bara realistiska om: 

– Kina tiofaldigar sin kolproduktion fram till 2100 
– Det långsiktiga oljepriset håller sig lågt (i nivå med 1990-

talets oljepris på 15-20 dollar/fatet) 
– Med mera… 

 

• Det är endast B1 och B2-scenariefamiljerna som 
använder rimliga mängder fossil energi och som 
håller sig inom vad som är möjligt att producera 
– Det finns inte nog med utvinningsbar fossil energi för att 

nå de höga CO2-utsläppen som antas i de extremare 
utsläppsscenarierna 



Slutsatser 
• Begränsningar i framtida utvinning av fossil energi 

är oförenligt med de utsläppsscenarier som IPCC 
stödjer sina slutsatser på 
 

• Samtliga scenarier förutsätter en radikal ökning av 
användningen av fossil energi som är omöjliggjord 
av peak oil, peak coal, peak gas, etc. 
 

• (Klimatkänslighet med mera kan dock göra att 
klimatet förändras drastiskt ändå men därom tvista 
de lärde ännu) 



Mer realistiska CO2-nivåer 
• Forskare som använd peak oil-kompatibla 

utsläppsscenarier har funnit avsevärt lägre 
temperaturökningar till följd av CO2-utsläppen 
– I typiska fall mellan 1-3°C eller runt 450-500 ppm 

 

• Oavsett metodik står det fast att ”fossil fuel 
depletion will limit the atmospheric CO2 
concentration at levels lower than the ones 
presented in the IPCC SRES scenarios” 
 

• Realistiska scenarier måste efterfrågas! 



Tack för uppmärksamheten! 

Läs mer om min forskning här:  
http://www.fysast.uu.se/ges/en/mikael-hook  
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