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3 E N E R G I E N S  F R E M T I D  1.1 
 
 
 
 

Energi er alt,  alt kommer fra 

energi - en introduktion 
 

Du behøver normalt ikke at tænke på 

energien. Den er der altid, så godt som 

overalt, og den er sikker og pålidelig. 

Energi er så naturlig som at tænde for 

din mobiltelefon eller at tænde for en 

vandhane. 

Det faktum, at de fleste mennesker i 

Europa kan skaffe energi så enkelt og 

naturligt, er faktisk ganske ekceptionelt. 

Og virkeligt noget vi kan være stolte af. 

 
Hver dag bruger du flere forskellige 

former for energi. Det starter med din 

egen energi, når du vågner om 

morgenen. Men i dagens løb bruger du 

en masse andre slags energikilder. Før 

den industrielle revolution var folks 

hovedkilde til energi træ og tørv, som 

blev brugt til madlavning og opvarmning. 

Til belysning var hovedbrændstoffet 

lampeolie. Siden da er vores energi 

primært kommet fra naturgas, kul og 

råolie, også kendt som fossilt brændstof.  

Naturgas, kul og råolie er essentielle 

energikilder, som lader dig gøre, hvad du 

vil: Du bruger energi, når du tager et 

dejligt varmt brusebad på en kold 

vinteraften, når du besøger dine 

bedsteforældre i bil, og til at din coladåse 

bliver holdt kold i køleskabet. 

Problemet er at disse fossile 

energikilder er ikke uudtømmelige - de 

er ved at løbe tør! Og på længere sigt 

kan dette have alvorlige konsekvenser 

for måden, du lever på. 
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1.1 
 
 
 
 

Vi står overfor nogle store udfordringer med 
hensyn til brug af energi i fremtiden. De 
følgende tre vigtige udviklinger vil spille en 
hovedrolle i denne sammenhæng: 

 
1) Behovet for energi vil mindst fordobles over 

de næste 50 år. 
2) Let tilgængelig olie vil blive sjældnere.  
3) Drivhusgasudledninger vil øges betydeligt. 

E N  E R G  I E  N S  F R E  M T I   D 

 
 
 

Hvad nøjagtigt tyder disse  

tre udviklinger på? 
 

 
 
 

Befolkningstætheden i Asien, Afrika og Latin 

Amerika stiger hastig. Og beboerne i disse 

områder ønsker at kunne nyde det samme 

velstandsniveau, som vi gør. Denne 

kombination af stigende befolkning og øget 

velstand betyder, at energibehovet vil stige 

dramatisk i den nærmeste fremtid.  Langt mere 

energi er derfor nødvendig for at imødekomme 

behovet. 

En af de vigtigeste kilder til energi er råolie. 

Faktisk er mange af de produkter, vi benytter, 

lavet af denne naturlige substans. Og mens 

efterspørgelsen konstant stiger, bliver det 

stadigt sværere af producere tilstrækkelig 

råolie. Let tilgængelige kilder er ved at løbe 

ud.  

 

Global befolkning 
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Den globale befolkningstilvækst frem til 2050. 

 
 
 
 
1 milliard mennesker 

 
 Industrialiserede lande  

 
Ikke-industrialiserede lande 

Den tredje udvikling implikerer, at forøget 

energiforbrug vil føre til højere CO2
  

udledninger. En højere koncentration af CO2 

fører til global opvarmning med 

klimaændringer og naturkatastrofer som 

mulige konsekvenser. 

  (Kilde: Shell Energy Scenarios på: www.shell.com/scenarios.) 
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E N  E R G  I E  N S  F R E  M T I   D  1.1 
 

 

Søgen  

efter svar  Kom i gang 
 

Vi står lige foran nogle meget store ændringer. 

Gennem denne lektionsserie vil vi se på, hvad 

vi kan gøre ved disse tre udviklinger. Vi vil se 

på, hvad de betyder og mulige reaktioner på 

dem. Vi stiller et afgørende spørgsmål til hver 

af disse tre udviklinger, som har en 

fællesnævner, der vil danne en rød tråd for hver 

sektion. 

 

1) Hvad kan vi gøre for at sikre at alle har nok 

energi til rådighed? 

2) Hvad kan vi gøre for at producere 
mere råolie mere effektivt? 

3) Hvad kan vi gøre for at begrænse CO
2
 

udledningerne? 

 
Som du sikkert er klar over nu, er dette vigtige 

spørgsmål. Det er usikkert, om vi vil have så 

let adgang til tilstrækkelig energi i fremtiden. 

Vi ved dog, at de fossile brændstoffer er ved at 

løbe tør. Og vi kan imødekomme dette. 

Der er meget divergerende holdninger til, 

hvordan vi bedst kan gøre dett. Regeringer, 

olievirksomheder  og gasfirmaer såvel som 

miljøorganisationer er i konstant debat om, 

hvordan man sammen kan finde den bedste måde 

at garantere, at mennesker om 50 år stadig vil 

have tilstrækkelig adgang til energi. Men hvad er 

bedst? Sektion et (1.1 til 1.3) ser på dette. 

I øjeblikket kommer 80% af vores energi fra 

fossile brændstoffer. På trods af at vi til 

stadighed udvinder mere og mere energi fra 

alternative energikilder, vil råolie og naturgas 

sandsynligvis forblive det vigtigste råmateriale 

til energi i det 21. århundrede. 

Historien om energiudfordringen er virkelig 

væsentlig og kompleks, og den kan efterlade 

dig med følelsen af, at du som individ ikke 

kan gøre en forskel. Nogle mennesker finder 

denne udfordring så overvældende, at de 

smider håndklædet i ringen, før de 

overhovedet kommer i gang. Men det er aldrig 

måden at løse et problem på. Alle, også dig, 

kan have indflydelse på disse ændringer og 

gøre en indsats i energiudfordringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSIGNMENTS 

Vi er jo trods alt alle kun individer, der sammen 

er i stand at udføre store ting. Med grundig 

overvejelse, nye teknologier og hårdt arbejde, 

kan også du gøre en forskel.  

Kom i gang!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom i gang! 

Boring af oliefelter (vanskeligt tilgængelige) er 

en fascinerende teknologi, som i øjeblikket 

gennemgår en større udvikling end nogensinde 

før. Sektion to (2.1 til 2.4) ser på dette. 

Videnskabsmænd har konstateret at CO
2 
delvis 

er ansvarligt for den globale opvarmning, fordi 

det bidrager til drivhuseffekten. Den globale 

opvarmning kan føre til naturkatastrofer såsom 
tropiske storme, forurening af verdenshavene 

og smeltningen af polarområderne. For at 

bekæmpe dette kan CO
2 
opbevares underjordisk. 

Sektion tre (3.1 til 3.6) ser på dette. 

1.    Hvordan kunne du bruge energi mere sparsomt i dit eget liv? Giv tre eksampler. 

2.    Behov for energi, forsyning og udledningen af kuldioxid er tre termer, der 

bruges i denne introduktion til læseplanen. Hvad er forholdet mellem disse 

tre termer? 

3.    Skitsér et dommedags- og drømmescenarie for fremtidens energi. 

4.    Drastiske tiltag er også tænkelige for at spare energi. Nogle af disse tiltag 

modtages med etiske protester. For eksempel forslaget: ”Hele verden er nødt til at 

begrænse fødselstallene”. Fremsæt to argumenter for, og to imod. 

5.    Forestil dig, at der slet ikke er nogen energimangel. Hvordan ville verden så se 

ud? 
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1.1 E N  E R G  I E  N S  F R E  M T I   D 
 
 
 
 
 
 

Energiens fremtid 
 
 

I de følgende to sektioner vil vi kaste et nærmere 

blik på energiens fremtid. Selvfølgelig kan ingen 

fremsige fremtiden. Ingen kan stirre ind i en 

krystalkugle og fortælle dig nøjagtigt, hvordan 

verden vil se ud om 50 år. 

Vi vil  overveje to mulige potentielle 

fremtidscenarier. Et scenarie skitserer de 

potentielle konsekvenser af de nuværrende 

tiltag. Men før vi begynder, lad os præsentere 

dig for to kvinder. 

 
TANIA: Der er ingen ideelle svar?  
Det er vigtigt at indse, at intet svar på 

energiudfordringen er perfekt. Den berømte 

Hollandske fodboldspiller Johan Cruijff har 

engang sagt: ”Enhver fordel kommer med en 

ulempe”. For eksempel kan du putte alle dine 

ressourcer i vindenergi, og snart har alle en 

vindmølle i deres baghave. Dertil kommer, at 

der ikke (endnu) er en enkelt teknologi, der er 

helt igennem ‘god’. Atomenergi, for eksempel, 

genererer mere energi med mindre 

luftforurening end et kuldrevet kraftværk, men 

det danner også radioaktivt atomaffald. 

 

TINA: Der er ikke noget alternativ! 
Er det faktum, at der ikke er noget perfekt svar, en 

grund til at ignorere hele problemet? Der er jo trods 

alt ikke noget alternativ. Vi har kun en jord, og vi er 

nødt til at klare os med den. Det er højst usansynligt, at 

vi alle snart flytter til en endnu uopdaget planet. Så 

vi må overveje det grundigt. 

 
Du må have indset, at scenarierne beskrevet 

ovenfor til en hvis grad allerede er blevet til 

virkelighed. Resultatet er, at regeringer har meget 

travlt med at komme til enighed vedrørende CO
2 

udledningsaftaler. Spørgsmålet er: hvad er den 

bedste måde, at nå frem til sådanne aftaler? Dette 

er emnet for de to scenarier. 

I hvert scenarie er fire faktorer vigtige, fx: energiefterspørgsel, forsyning, teknologi og 
miljøet. 
n  Energiefterspørgsel er det totale energibehov for alle jordens indbyggere. 
n  Forsyning er den tilgængelige forsyning af al energi (oile, gas, sol, vind osv.). 
n  Med teknologi mener vi viden og værktøjer nødvendige for at fx udvikle udstyr og 

maskiner, til at få dem til at virke, og at vedligeholde dem. 
n  Miljøet er det begreb, der bruges om de omgivelser, vi bor i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TANIA  TINA 
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Scenarie 1: Hver mand for sig selv 
 
 

Det første scenario er pessimistisk. Det 

viser de mulige konsekvenser i løbet af de 

næste 50 år. Det starter fra den antagelse, at 

landene primært beskæftiger sig med at 

sikre deres egen energiforsyning. 

I dette scenarie er lande - hvilket betyder 

regeringer og store organisationer -  

overvejende ledet af den tilgængelige 

energiforsyning. Deres primære fokus er at 

sikre energiforsyningen til deres eget land. 

Det er selvfølgelig logisk. For hvorfor 

skulle den hollandske regering være 

bekymret for, hvordan tyskerne eller 

belgierne får deres deres energi? Har de 

ikke deres egne regeringer til at tage sig af 

det? 

 

 
 
 

Afhængighed 
Et vigtigt begreb i energisektorens         

udfordringer er afhængighed.  

Det betyder, at alle på energimarkedet er 

afhængige af alle andre. Der er mange 

områder af verden, herunder USA og 

Vesteuropa, hvor der forbruges mere 

energi, end der er tilgængelig inden for de 

nationale grænser. Disse lande er nødt til at 

importere energi og er således afhængige 

af lande, der har overskudsenergi som 

Rusland og Saudi-Arabien. Men lande med 

et overskud kan modsat være afhængig af 

eksport som indkomstskabende. Uden 

behovet for energi ville de ikke tjene nogen 

penge. Konklusion: På energimarkedet er 

alle afhængige af andre. 

 

I 'hver mand for sig selv' -scenariet, 

behøver lande ikke tænke på fremtiden, 

fordi problemet endnu ikke anses for at 

være presserende. Det er det samme, som at 

du ikke vil læse til en eksamen om fire uger, 

hvis du har to skriftlige prøver i morgen. 

Denne opfattelse af fremtiden virker ganske 

indlysende . 

Men på den anden side er det ikke så 

indlysende. Fordi Holland, Tyskland og 

Belgien (og alle andre lande i verden) fisker 

i sidste ende alle fra den samme energisø. 

Og søen løber tør. Hurtigere end vi ønsker. 

Grunden til dette er, at et stigende antal 

fiskere med stadig længere fiskestænger 

kommer for at fiske fra 

dets kyster. Mens alle er optaget af at sikre 

deres egen levering af energi, bliver 

forsyningen konstant mere begrænset med 

store konsekvenser for alle. For stor 

efterspørgsel efter et produkt fører til 

mangel.
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2.1 E N  E R G  I E  N S  F R E  M T I   D E N E R G I E N S   F R E M T I D 
 
 
 
 
 

 
KLIMA 

 

I dette scenarie er mennesker mindre 

bekymret for klimaet. Benzin, så du kan 

køre din bil, er langt vigtigere end 

spørgsmålet om, hvorvidt jorden kan have 

varmet lidt op i løbet af de næste hundrede 

år eller deromkring - du vil sandsynligvis 

ikke engang være i live på det tidspunkt. 

Derudover ønsker alle naturligvis at betale 

en lav pris for deres energi. I 

fremtidsscenariet er der derfor en god 

chance for, at landene vil fokusere primært 

på kul: Det er stadig til rådighed, og det er 

billigt. 

Men kul er en af de mest forurenende 

energikilder. 

En alternativ energikilde i dette scenarie er 

kernekraft, men opførelse af et atomkraftværk 

er i sig selv et kostbar, tidskrævende og 

komplekst projekt. Endvidere er radioaktivt 

affald skadeligt for sundheden og miljøet, hvis 

det ikke opbevares korrekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et kulfyret kraftværk ved havnen i Rotterdam. 

 

 
 

 
Udsigt til atomkraftværket Doel i Belgien. 

 

 
 

OPGAVER 

 
I sidste ende i ’hver mand for sig selv’-

scenariet støder alle på problemer, fordi der 

ikke er nok energi til alle. Og snarere end at 

fokusere indsatsen på at løse problemerne 

sammen, har ingen nogensinde det fulde 

billede, før bunden til sidst kommer til syne.

1.    ’Hver mand for sig selv’ - scenariet er centreret omkring interesserne i hvert 

enkelt land. Giv to argumenter for og imod dette scenarie. 

2.    'Klima' er et vagt begreb. Hvad tror du, det betyder? Og hvad indebærer 

klimaproblemerne? 

3.    Nedenfor er tre begreber fra ’hver mand for sig selv’- scenariet. Forklar, 

hvordan du føler disse passer sammen: økonomisk vækst, mangel, 

klimaproblemer. 

4.    Skriv en tale på cirka ti linjer, som du som politiker ville give for at gøre de 

unge opmærksomme på energispørgsmålet. Tænk - før du skriver dit indlæg 

- på, hvad du selv synes er en god tale. For eksempel kan du søge på 

YouTube efter taler af kendte politikere eller entertainere. Hvad gør de 

godt? Prøv at indarbejde disse elementer i dit eget indlæg. Det ville være 

godt, hvis nogle taler kan præsenteres i klasseværelset. 
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Scenarie 2: Sammen står vi stærkere 
 

Den grundlæggende forudsætning for dette 

scenarie adskiller sig meget fra ’hver mand 

for sig selv’ -scenariet, som du læste om i 

det foregående afsnit. I denne skitse af 

fremtiden danner bevidstheden om 

energiudfordringen nøglen til samarbejdet 

mellem landene. Med andre ord indser 

landende, at i sidste ende er vi alle i samme 

båd. Denne bevidsthed eller erkendelse 

førte for alle til den tankegang, at alle 

borgere ikke kun har rettigheder, men også 

forpligtelser med hensyn til energi. Det 

handler om et åbent samfund, hvor borgere 

og organisationer indsender ideer til 

regeringen og stimuleres til at udtrykke 

nye ideer for at gøre større brug af 

alternative energikilder. 

 

Samarbejde 
Samarbejde er nøglen til succes her.   

Borgerne bliver stadig mere bevidste om det 

faktum, at de er verdensborgere. De tænker 

på, hvordan man kan leve mere bæredygtigt, 

udveksle viden og ideer og nå internationalt 

bindende aftaler om energireserver og CO2-

emissioner. Men teknologisk udvikling er 

ikke gået i stå, og vi forstår med stigende 

succes at udnytte og bruge olie-og 

gasreserver mere effektivt. 

 

Samarbejde er ikke nogen nem sag. 

Du vil selv have set dette på et 

tidspunkt. Men under dette 

scenarie vil vi nødt til at 

samarbejde mere intensivt og på et 

langt bredere grundlag end 

nogensinde før. Og det vil ikke på 

nogen måde altid køre problemfrit. 

Ikke kun regeringer, men 

organisationer i særdeleshed, 

bliver nødt til at tage føringen. 

Ideen med dette scenarie er, at alle 

er klar over energiudfordringen og 

bidrager til løsninger. 

Et eksempel på en aktuel løsning, 

der passer med dette scenarie, er, 

at mindre CO2 er ved at blive 

udledt i luften, fordi alle lande er 

nået til enighed om, hvor meget de 

enkelte lande er tilladt at udlede. 

Princippet i denne aftale er, at 

udledning af CO2 koster penge, og at 

indfange CO2 indbringer penge. På 

denne måde kan regeringen stimulere 

nye teknologier og innovation inden for 

CO2-reduktion 

 

 

 

 

 

 
   CO

2 
handel 
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1.3 E N  E R G  I E  N S  F R E  M T I   D 
 
 
 
 
 

Hvad er CO
2
 

 
Forestil dig at Jorden er omgivet af et 
tæppe, der beskytter os mod jordens 
afkøling. Dette tæppe holder varmen fra 
solen på jorden. Dette tæppe (et lag of luft 

 

Solen 

 
 
 
 

indeholdende CO
2
 molekyler) er blevet 4

 

tykkere og tyndere med tiden. Men i de 
senere år er dette tæppe blevet virkeligt tykt 
og holder på for meget varme: Vi kalder det 
drivhuseffekten. Forskere, regeringerne, 
arbejdsmarkedets organisationer og 
interesserede borgere er bange for, at denne 
drivhuseffekt vil føre til katastrofale 
naturkatastrofer. Situationen er dog lidt mere 
kompleks, fordi andre faktorer end CO2 også 
har indflydelse på klimaet. 

 

 
Fordele for alt og alle  

I 'Sammen står vi stærkere’ -scenariet spiller 

store lande som Indien og Kina en vigtig 

rolle, ligesom de gør i 'Hver mand for sig 

selv’ -scenariet. Regeringsledere indser, at 

tiden nu er inde til at udnytte alternative 

energikilder og sætte deres lid til 

banebrydende udvikling inden for vind- og 

solenergi. Store lande med rigelige reserver 

af fossile brændstoffer, såsom Rusland og 

Saudi-Arabien, sælger store mængder af 

deres fossile brændstoffer, hvilket giver dem 

en masse penge. Derefter investeres disse 

penge i udviklingen af nye teknologier. Det 

er gunstigt for de lande, som importerer 

energi, fordi det giver dem mulighed for at få 

adgang til en rigelig energiforsyning til en 

rimelig pris. I forbindelse med 'Sammen står 

vi stærkere' -scenariet, er alle lande 

fokuserede på at være i harmoni med vores 

planet og gøre fremtidig vækst mulig. Alle 

gør en indsats for at foregribe fremtidige 

ændringer i videst muligt omfang. 

 
 

1 
 

3 

1. Solarstråler ind i atmosfæren. 

2. Jordens overflade omdanner solenergi 2 
energi til varme ... 

3. ... hvorefter en del af denne varme reflekteres 

tilbage til atmosfæren. 

4. En del af dette reflekterede varme 

tilbageholdes af drivhusgasser. 

 
 
 
    OPGAVER 

 
1)   'Sammen står vi stærkere' -scenariet er baseret på 'erkendelse' eller 'bevidsthed'. 

Hvad menes der med dette? Brug begreberne bevidsthed, samarbejde og 

bæredygtighed i dit svar. Hvad synes du om det? Forklar. 

2)   Forestil dig, at nogen spørger: "Hvad har noget af det her med mig at gøre?" Kan 

du bruge 'Sammen står vi stærkere' -scenariet som grundlag for din forklaring på, 

hvorfor det virkelig er vigtigt at tænke på energiudfordringen ? 

3)   Teksten siger: ”Samarbejde er ikke let”. Har du nogen erfaring med det? Hvad kan 

undertiden være svært ved det? Hvad er dine tips til effektivt samarbejde? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4)   Alternativ energi vil blive stadig vigtigere. Kan du nævne andre former for alternativ 

energi foruden vind-og solenergi? Hvad ved du om dem? 

Atmosfæren 
Drivhusgasser 
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 E N  E R G  I E  N S  F R E  M T I   D  1.3 
 
 
 
 

OLIERESERVERNE ER VED AT LØBE TØR, MEN HVOR HURTIGT? 
 

Der har været masser af forudsigelser om netop hvornår, råolien løber tør. I begyndelsen af 1970'erne forudså den globale tænketank Club of 
Rome, der beskæftiger sig med internationale spørgsmål, at der ville være fundet flere oliereserver inden år 2000. Det viser sig ikke at være 
tilfældet. Det er derfor vigtigt at forstå, at et fremtidsscenarie ikke nødvendigvis behøver at være sandheden. 
Imidlertid ser det ud til, at vi konstant bliver bedre til at forudsige, hvor meget olie der stadig mangler at blive udvundet takket være teknologiske 
fremskridt. Det betyder, at vi kan sammensætte bedre scenarier end før. Det er derfor værd at gøre en indsats med at tænke på fremtiden 
sammen. Fremstillingen er halvdelen af opgaven. 

 
        LEKTIEOPGAVE 

 
Brug internettet til at søge efter teorier omkring enden på olieressourcerne. 

Nøgleordene, du kunne tænkes at bruge, inkluderer ’peak oil’ og ’energirisiko’. 

Beskriv i fem linjer, hvad disse teorier indeholder, og kommenter dem med 

argumenter. 
 
 

En andet mening: Greenpeace 
 

Selv om der - ifølge TANIA - ingen 

perfekte svar er, er den ene idé helt sikkert 

bedre end den anden. Regeringer, 

erhvervsliv og miljøorganisationer drøfter 

indædt dette. Men hvad er bedre? Og hvem 

bestemmer? De to scenarier er baseret på 

idéer udviklet af energivirksomheden Shell.  

  

Men Greenpeace - den velkendte 

miljøorganisation - er også ved at udvikle 

idéer i samme retning. Som du måske kan 

forestille dig, prioriterer et firma anderledes 

end en miljøorganisation. 

 
         LEKTIEOPGAVE 

 
Download Greenpeace-energiscenarier (fra www.energyblueprint.info) (også 

tilgængelige som iPhone-app) og sammenlign Shells scenarier med 

Greenpeaces. Hvad lægger du mærke til? Hvad er lighederne og forskellene? 

Hvad tror du er bedre og hvorfor? 

 
 
 
 

Den store Energi Scenarie Debat 
 

Energiudfordring er et emne, der 

berører alle og er et varmt emne i 

politisk henseende. Flere parter er 

involveret i energiudfordringen, 

undertiden med de samme, men 

undertiden med forskellige interesser. 

De vigtigste af disse er: regeringer, 

energiselskaber, miljøorganisationer og 

borgere. 

 

Formålet med debatten i klasseværelset 

er at vejlede om den offentlig debat om 

energi ved hjælp af en række udsagn. 

Læreren vil forklare præcist, hvordan 

debatten fungerer. 

Du får tid til at forberede dine 

udtalelser.

UDSAGN 

  Kun enkelte personer vil ønske at 

betale ekstra for bæredygtig energi. 

 Teknologi vil i sidste ende være 

menneskehedens frelse. 

 Der vil altid være tilstrækkelige 

reserver af fossile brændstoffer. 

 Om 50 år vil vi kun bruge 

vedvarende energi. 

 Mennesket er årsagen til 

klimaændringerne. 

 Energibesparelser alene er svaret på 

klimaproblemet. 

 
Du kan også udtænke dine egne udsagn. 

  

Spørg din lærer om hjælp til at gennemføre en 

debat i klassen. 

 

Mere information om energiscenarier kan 

findes her: 

www.yourdiscovery.com/nl/energy/ 

www.energyexplorers.nl 

www.energygalaxy.com 

Frank Niele, Energy: the Engine of Evolution, 

Elsevier Science, 2005. 

http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.energyexplorers.nl/
http://www.energyexplorers.nl/
http://www.energygalaxy.com/
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NOTATER 
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S Ø G E N  E F T E R  O G  P R O D U K T I O N  A F  O L I E  
 
 
 
 
 

Hvor kommer olie fra? 

2.1 

 

 

Stigende efterspørgsel efter energi betyder også en 

stigning i efterspørgslen efter fossile brændstoffer. 

Fossile brændstoffer er defineret som olie, naturgas 

og kul. Samtidig vil adgang til disse brændstoffer 

bliver stadig vanskeligere: Større efterspørgsel og 

mindre udbud. Hvad kan vi gøre ved det? 

 
For at besvare dette spørgsmål, er vi først nødt til at se på, hvor olie 

kommer fra, og hvordan det er endt i jorden. Så vil vi finde ud af, 

hvordan olie udvindes. Det er ikke nær så simpelt, som du måske 

tror. Endelig vil vi tage et kig på fremtiden for olieproduktionen. 

Hvor vi henviser til olie nedenfor, kan du i mange tilfælde også 

tænke "naturgas". Disse to fossile brændstoffer opfattes som være 

geologisk og kemisk relateret. Fordelen ved naturgas er, at det 

udleder mindre CO2, samtidig med det leverer den samme mængde 

energi som olie. Og mange naturgaskilder er blevet opdaget over 

hele verden i de senere år. Det vil derfor være en vigtig energikilde i 

lang tid fremover, måske mere end olie. 

De steder, hvor olie nu bliver opdaget, har der været have eller sumpe 

for hundreder af millioner af år siden. Dette var i tiden før 

dinosaurerne levede. Denne periode er kendt som Karbonperioden. 

De organismer, der levede i havene dengang såsom plankton, endte 

på havbunden, når de døde. Over tid byggedes en stratum (jordlag) 

op af organisk udviklet materiale. Yderligere lag af jord blev derefter 

deponeret oven på dette lag af jord indeholdende organisk materiale. 

Disse nye lag af jord bestod af kalksten og salt fra havet, som var 

fordampet, eller sand og ler deponeret af floder. Nogle steder 

resulterede dette i et lag af jord så tykt, at fugt og lys ikke længere 

var i stand til at trænge igennem. Dette uigennemtrængelig lag af 

jord, eller 'stratum', er afgørende, når det kommer til søgning efter og 

udvinding af olie: Olie kan kun findes under såkaldt 'cap rock'. 

 

På grund af vægten af disse nye lag blev de organiske rester klemt 

sammen og var genstand for højt tryk og temperaturer. Strata er også 

i konstant bevægelse: Resultatet var, at de organiske rester undertiden 

blev flyttet helt. Sådan kan man forstå, hvorfor olie somme tider 

findes under ørkener.

 
Selv her (i Oman) var der engang et hav! 
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2.1 S Ø G E N  E F T E R  O G  P R O D U K T I O N  A F  O L I E  
 
 
 
 

 
    OPGAVE 1 

 
Temperaturen i jordens mobile 

lag kan undertiden blive meget 

høj. Kan du komme i tanke om 

på en grund til, at 

temperaturerne i disse strata i  

jordens kan stige på denne 

måde? 
 

 
 
 

En kemisk proces fandt sted under disse 

betingelser - højt tryk, en høj temperatur og 

et langt tidsrum. Under denne proces blev 

de organiske rester omdannet til 

karbonhydrider: stoffer omfattende 

karbonatomer og hydrogenatomer. Hvis du 

analyserer olie kemisk, vil du se, at den 

består af alle mulige forskellige kæder af 

kulatomer og hydrogenatomer. 

 

Så olie findes ikke i havene eller 

underjordiske huler. I virkeligheden findes 

den i masser af små åbninger i klipperne i 

jordens lag - porerne. Gas, vand eller olie 

kan findes i disse porer. Hver sten har en 

bestemt mængde porer, og hver sten er 

porøs i et givet omfang. 

 

Hvis en sten er højporøs, betyder dette 

ikke, at vand og olie kan strømme gennem 

det let: En sten kan have mange porer, der 

ikke er sammenkoblede. 

Hvad enten vand eller olie, for eksempel 

kan strømme let gennem en sten afhænger 

af permeabilitet. Hvis en sten har en høj 

grad af permeabilitet, kan vand, olie eller 

gas let strømme igennem. 

 

Udover stenens permeabilitet, er 

egenskaberne for en væske også vigtige 

med hensyn til, om den kan flyde let 

igennem en klippe. Prøv at drikke honning 

gennem et sugerør - det vil ikke være nær 

så let som at drikke cola. Dette skyldes, at 

honning er meget mere 'sirupsagtig' end 

cola. Hvor 'sirupsagtig' en væske er, er 

kendt som dens viskositet. For eksempel 

har vand normalt en meget lavere viskositet 

end olie. Det betyder vand vil flyde lettere 

gennem permeable klipper end olie. 

 

 
 
Porerne i kalksten er synlige med det blotte øje. 

Dette kalkstensfragment i billedet ovenfor er 10 

centimeter bredt. Olie kunne sidde i disse porer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porerne i sandsten er meget tættere 

på hinanden: Dette billede taget 

gennem mikroskop er i virkeligheden 

faktisk kun 2 millimeter bredt! Olie 

kan også sidde i sandsten. 

 

 
 
Et billede af karbonhydrid metan. Den sorte atom 

i midten er karbonatomet. Det er omgivet af fire 

brintatomer. 

 

 
 
 
    OPGAVE 2 

 
Korriger sætningerne nedenfor 

ved overstregning af de forkerte 

svar: 

 En sten med mange porer, 

men i hvilken porerne er 

indbyrdes forbundet, er/er 

ikke permeabel. 

 Hvis olien har en 

højere/lavere viskositet end 

vand, vil olien strømme 

gennem den permeable sten 

med mere besvær end vand.  

 Hvis et permeabelt lag 

indeholder både olie og 

vand, vil olien i løbet af tid 

samles over/under vandet.

 
Vand  Olie  Klippe 

 

 
      Et tværsnit af et klippestykke som er gennemtrængelig nok til, at olie kan flyde igennem det.. 
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S Ø G E N  E F T E R  O G  P R O D U K T I O N  A F  O L I E  2.2 
 

 
 

Hvordan søger vi efter olie? 
 

Som vi så i afsnit 2.1, er olie i stand til at flyde 

gennem porerne i klipper. Som du ved, 

frastøder olie vand. Dette betyder, at hvis olie 

kommer i kontakt med grundvandet, stiger det 

til tops. Hvis olie ikke tilbageholdes af 'cap 

rock', vil det sive igennem til overfladen, hvor 

det derefter fordamper. Hvis olie fastholdes af 

en cap rock undervejs, kan det ophobes der. 

Som følge heraf er en klippe under 'cap rock' 

fyldt med olie. Den oliefyldte sten under 

hætteklippen kaldes et oliereservoir. 

Når efterforskning efter olie påbegyndes, 

kigger geologer først efter en 'cap rock'. 

At søge efter olie sker ved hjælp af seismiske 

undersøgelser. Dette involverer anvendelse af 

en akustisk kilde (normalt en lastbil med en 

vibrationsplade) til at sende bølger ned i 

jorden. Dette skyldes, at lydbølger har 

forskellige hastigheder i forskellige jord lag. 

Når en lydbølge rammer en anden stratum, 

bøjes lydbølgen af transmissionshastigheden 

og reflekteres. Den reflekterede lydbølge

modtages over jorden ved lange arrangementer 

af geofoner, som er en slags mikrofoner: en 

'lydoptager'. De data, der måles af geofonerne 

behandles derefter med meget kraftige 

computere. Dette kortlægger jordens overflade. I 

dag, er det endda muligt at se jordens overflade 

tredimensionalt. Geologer kan derefter se 

gennem de lag, som det findes. Dette er, 

hvordan der ser under en 'cap rock': det mest 

sandsynlige sted, under hvilken enten olie eller 

naturgas kan findes. 

 
 

 

      OPGAVE 

 

 
På billedet af tværsnittet af en del af 

jordskorpen kan du se, at strata er 

lavet af forskellige materialer. Kul 

findes kun i det nederste lag. Hvorfor 

findes der ingen kul i de øverste lag? 

 

 
 
 
 
 
 
 
      OLIE 

   sand/ler  

     ler 
 

 

 

kalksten  

 

 

ler 

sand     sand 

 
sand/ler 

 

sand/ler 

ler/sand/kul 

 
 

 
  OLIE 

Kvartær 
 
 
Tertiær 

 
 
Sen kridttid 
 
 

Tidlig kridttid 
 
Jura 

 
Tidlig Jura 

 
 
Trias 
 
 

Sen Perm 

 
Kul 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammensætningen af jordens overflade er 

kortlagt ved hjælp af seismiske undersøgelser. 

Her kan du se data fra et lag i en dybde på en 

kilometer. Sikke en masse forskellige 

oplysninger! 

 
 
 

Heldigvis kan data fra seismiske 

undersøgelser nu vises tredimensionalt i 

virtual reality værelser. Geologer kan 

derefter se gennem de lag, som der findes.

Her kan du se et udsnit af en del af jordskorpen. Fordi olie blev dannet for millioner af år siden, er det 

placeret adskillige kilometer under jorden. Olie lagres kun under et lag af sten, som tætner det ('cap 

rock'). 
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2.2 S Ø G E N  E F T E R  O G  P R O D U K T I O N  A F  O L I E  
 
 
 
 
 

NOTATER 
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S Ø G E N  E F T E R  O G  P R O D U K T I O N  A F  O L I E  

 
 
 
 
 

Hvordan udvinder vi olie fra 

jorden? 

2.3 
 
 
 
 

 
  Crown blokken 

 
Hvis geologer forventer tilstedeværelsen af 

olie, kan boringen begynde. Forskellige bor 

anvendes til forskellige lag. Til hård klippe 

som granit, skal man bruge et helt anden 

borehoved end til sandsten. Bor som anvendes 

til at bearbejde granit indeholder ofte 

diamanter og kan koste op til 100.000 EUR 

hver! Borehoveder, der skal bore igennem 

sandlag, behøver ikke at være så hårde. Disse 

bor er ofte lavet af stål eller tungsten og 

koster mellem EUR 1.000 og 24.000 per stk. 

Borene er drevet af borerøret, der er fuldt 

roterende. Borekronen kan også drejes af en 

separat motor lige over borekronen. I dette 

tilfælde roterer borerøret ikke med det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drejemekanisme 

 
 

 
          Roteringsudstyr 

 
Løftesystem 

 
  Borerør 

 
 
 
 
 
 
 
  Taljeblok (op og ned) 

 
 
 
 

  Standrør 
 

 
 
  Hexagonalrør 

 
Borerøret består af separate rør, der skrues 

ind i hinanden. Under boringen roterer hele 

røret, styret fra over jorden. Dette betyder, 

at hvis borekronen skal ændres, kan alle 

rørene justeres et for et ved at øge borerøret. 

 
Mudderrør 

 
Motorer Muddertank 

 
 

 
Borerør 

 
Hylster 

Efter at have boret til en given dybde, 

indsættes et rør (hylster) i borehullet. Hylstret 

sikrer, at borehullet ikke kollapser. Når 

kappen er på plads og fastgjort med cement, 

fortsætter boringen med et borehoved med en 

mindre diameter. Denne proces gentages indtil 

den korrekte dybde er nået. De fleste boringer 

er mellem 1.000 og 4.000 meter dybe. Toppen 

af hylstret er mellem 50 cm og 75 cm bredt, 

nederst er hylstret mellem 15 cm og 20 cm, så 

med hensyn til dets dybde, er borehullet ikke 

nær så bredt: Man kan sammenligne det med 

prøve at få en mønt ned fra loftet ved hjælp af 

et enkelt hår! 

 
 
 
 
 
 
 

 
    OPGAVE 1 

Udblæsning  (= læk) 

beskytter 
 

 
 
Borerig med de vigtigste komponenter vist 

 

 

 
 
Et tungstensborehoved 

 
Cement 

 
 

Bore bit 

 
 
 

 
Polykrystallinske Diamond Compact, et 

borehoved med diamanter. De sorte cirkler er 

diamanterne.

Boring af en enkelt brønd koster i gennemsnit 20 millioner EUR. I dag er én ud af fire 

boreoperationer vellykket. I betragtning af at en tønde olie (= 159 liter) hat et udbytte på EUR 60, 

beregn hvor mange tønder skal sælges bare for at inddrive boreomkostningerne. 
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2.3 S Ø G E N  E F T E R  O G  P R O D U K T I O N  A F  O L I E  
 
 
 
 

    OPGAVE 2 
 

Olie - og  gasbrøndskonstruktion 
 

Tænk på en grund til, at 

boringen er smallere i bunden 

af borehullet end ved toppen. 

Tip: Et rør med en lille 

diameter kan modstå langt 

større kræfter end et rør med en 

stor diameter! 

 Boreskakt   Førstehylster   Cementhylster 
 

 
 
 

 

Hylsterdiagram Produktion 

 

 
 

Billedet viser, at beklædningen også 

cementeres. Formålet med dette er at forankre 

hylstrene, således at de ikke kan bevæge sig. 

Lagene er ligeledes aflukkede af cementen. 

Nedenfor forklarer vi, hvordan denne 

cementeringsproces fungerer, og hvordan olien 

i sidste ende kan strømme gennem borehullet 

fra jorden op til overfladen. 

 
Som en del af boreoperationen, skal også løst 

borede sten bringes op til overfladen. En meget 

smart måde at gøre dette på er udviklet: En 

væske pumpes ind under boringen. Denne 

borevæske er kendt som mudder. Mudderet 

holder borekronen afkølet og bringer de løse 

borespåner til overfladen. Dette kan sikkert 

forstås bedre ved at kigge på diagrammet. 

 
 
 
 
 
 
 

Gas 

Olie 

Vand 

 
For at forhindre kollaps, forankres de metalrør (hylstre), der anbringes i borehullet med 

cement. Bemærk, at hylstrene er bredere foroven.

 

 
 

    OPGAVE 3 

 
Boringer, boringsrør, borehoved, 

hylstre, mudder, seismisk 

undersøgelse -  det kunne drive én til 

vanvid! Kan du huske, hvad de alle 

sammen betyder? Skriv hvert ord ned 

i rækkefølge og beskriv med dine egne 

ord, hvad de betyder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borespånerne bringes let til overfladen sammen med mudderet.

Cement 
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S Ø G E N  E F T E R  O G  P R O D U K T I O N  A F  O L I E  2.3 
 
 
 
 

 
     OPGAVE 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muddertank 
 

 
 

Vibrerende si til at 

separere bore-

spånerne fra 

mudderet 

 
 
 
 

Pumpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skat 

til borespåner 

 Mudder retur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Borerør 

 
Mellemrum 

mellem rør og 

borehullet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Borehullet 
 

Borehovedet 

a.   Hvad skal mudderet bestå 

af, hvis densiteten af vand er 

for lav? Tip: hvad betyder det 

engelske ord »mud« på dit 

sprog? 

b.    Forestil dig, at du opdager, at 

tætheden af det mudder du har 

brugt, stadig er for lav. 

Hvordan kunne du hurtigt 

ændre tætheden af mudder for 

at holde trykket i olie-

beholderen under kontrol? 

 
Alle de borespåner, der kommer op til overfladen med mudder, giver naturligvis en hel del oplysninger om 

klipper i jorden. Hvis borespåner viser sig at indeholde olie, kan det betyde, at olien er fundet! Klippen 

undersøges manuelt i en tank ved siden af den vibrerende si. 

 
Det er vigtigt, at mudderet har den rette 

densitet. Et stof med højere massefylde 

har en større masse med det samme 

volumen, end et stof med en lavere 

densitet. Dette er vigtigt for at forhindre 

olien i at stige til overfladen på en 

ukontrolleret måde, når der bores i 

oliereservoiret. Søjlen af mudder i 

borehullet skal være tung nok til at 

modstå olietrykket nedenfor. 

 
Densiteten af mudderet kan justeres fra 

boreplatformen. Hvis trykket i 

oliebeholderen uventet er så høj, at søjlen 

af slam er i stand til at stoppe den stigende 

olie, bliver udblæsningssikkerhedsventilen 

operationel. Udblæsningssikkerheds-

ventilen installeres oven over borehullet 

og slukker straks borerøret, hvis olie truer 

med at løbe ud. Trykket i oliereservoiret 

kan nå op på så meget som 350 bar eller 

mere: Dette er 350 gange større end det 

udvendige lufttryk. 

      OPGAVE 4 

 
Tæthed af et stof angiver dets masse 

(for eksempel hvor mange kg), hvis 

du har 1m3 af det, for eksempel. 

Enheden for massefylde er så 

kg/m3.Dette betyder, at massen af 

1m3 vand er omkring 1.000 kg. 

Således er densiteten af vand 1000 

kg/m3. 

For at styre et (olie) tryk på 350 bar, 

er modtryk fra en søjle af væske på 

næsten 3.500 meters højde 

nødvendig  (med en densitet på 

1.000 kg/m3). Beregn, hvor mange 

m3 vand vil være nødvendige, hvis 

det antages, at det gennemsnitlige 

overfladeareal af tværsnittet af 

borehullet er 0.10m3. (I dette 

teoretiske tilfælde, består borefluidet 

derfor udelukkende af vand). 

Tip: Indholdet af borehullet er det 

samme som overfladen gange

tværsnittet af borehullet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Før der var noget sådant som udblæsnings-

sikkerhedsventiler ...  

 

 

For at forankre hylstrene pumpes en 

særlig form for cement ned til bunden. 

Den cementslam, der anvendes til 

forankring af hylstrene, er meget tyndere 

end den, der anvendes i boligbyggeri. Det 

er hensigten, at fylde rummet mellem 

boringsakslen (jordens strata) og hylstret 

nøjagtigt. For at opnå dette beregnes 

præcist, hvordan slammet vil passe ind i 

mellemrummet. Denne mængde presses 

derefter ned og "placeres" i rummet 

mellem foringsrøret og boreakselen. Hver 

hylster ordnes separat. Denne proces 

gentages flere gange for hver brønd med 

intervaller på dage eller endda uger. 



20   -  D E T   H A N D L E R   O M   E N E R G I   !    

2.3 S Ø G E N  E F T E R  O G  P R O D U K T I O N  A F  O L I E  
 
 
 
 

Men når cementen er hærdet, hvordan kan 

olien så flyttes fra klippen til borehullet? 

Svaret er ofte nemmere, end du måske tror: 

et hul er simpelthen skudt igennem 

hylstret! Kuglen borer en vej gennem 

hylstret lige igennem cementen og ind i 

klippen. En lille tunnel dannes således i 

stratum, som indeholder olie. Olie 

strømmer ud af den omgivende klippe ind i 

den lille tunnel og når frem til borehullet. 

Olien kan nu endelig finde vej til 

overfladen. 

 

 
    OPGAVE 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perforering af boringsrøret, når borehullet er klar. Olie kan endelig produceres. 

 
 

EKSTRA: Offshore boring 

 
Forestil dig du er en god ingeniør 

på en boreplatform i Nordsøen. 

Du har opdaget en dejlig stor 

oliebeholdning og har nået den 

ønskede dybde. Det er nu din 

opgave at forankre borehullet. Du 

har beregnet mængden af cement 

er nødvendig for at gøre dette. Du 

finder derefter ud af, at der er for 

lidt cement, og at man allerede er 

begyndt at pumpe cement i 

borehullet. Hvordan kan du sikre, 

at boringen ikke var forgæves? 

Offshore boring foregår ved hjælp af Jack-ups, 

semi-submersibles eller boreskibe. En Jack-up 

er en flydende platform, der er bragt til det 

rigtige sted via en slæbebåd. Stålsøjler sænkes 

derefter ned på havbunden, hvor de forankrer 

platformen på plads. Platformen drives 

derefter opad. Jack-ups kan bruges i vand op 

til 120 meter dybde. Flydende boreplatforme 

er kendt som semi-submersibles. Disse kan 

bore i meget 

dybere vand end Jack-ups. I dag er der semi-

submersibles, som er i stand til at bore så langt 

ned som 10 km fra en vanddybde på 3,5 km. 

Liner vedhæftes disse semi-submersible til 

tunge ankre i havbunden. For at sikre at 

boreskibe, der borer til sådanne store dybder, 

fastholder deres position bruges justerbare 

skruer, som automatisk opretholder borings- 

skibets position. Dette er også kendt som 

dynamisk positionering. 

 

 
 

    OPGAVE 7 

 
Brug internettet til at undersøge 

forskellige måder at bore efter olie. Vælg 

en måde (for eksempel boring ved hjælp 

af en Jack-up, en semi-submersible, 

dybhavsboring osv.) og se, om 

du derefter kan besvare følgende 

spørgsmål: 

 Hvordan vil du nå din 

platform (hvilken type 

operation kræver din 

platform er)? 

 I hvilken dybde kan din 

boremaskine nå fra din 

platform? 

 Hvor er din platform 

øjeblikket fx indsat? 

 Hvordan holdes din platform 

på plads? 

Arranger dine svar klart og pænt og præsenter 

dine resultater for klassen. Prøv at overbevise 

dine klassekammerater om, at din måde at bore 

efter olie er den bedste! 

 
 
 
 

 

Installering af en Jack-up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag kan en semi-submersible ligne et skib. 

Forskellen er, at boreskibe ikke forankrede i 

modsætning semi-submersibles. 
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21 S Ø G E N  E F T E R  O G  P R O D U K T I O N  A F  O L I E  2.4 
 

 

Oliens fremtid 
 

Boring ‘rundt om hjørnet’ 
I dag er det muligt at bore 'sidelæns'. 

Takket være denne teknologi kan 

oliereservoirer nu blive tappet, hvor det 

tidligere var utilgængeligt, eller ville have 

kostet mere at producere fra, end de ville 

give. 

Et godt eksempel på sideværtsboring i 

praksis kan ses i de såkaldte slange 

brønde: Bor bevæger sig som slanger fra 

en enkelt boreplatform fra et oliereservoir 

til et andet. De er endda i stand til at bore 

opad! Det betyder, at en enkelt brønd kan 

få adgang til flere (små) oliereservoirer. 

Som følge heraf kan oliereservoirer, der 

før var for små (og derfor dyre) at bore 

separate brønde til, nu bores alligevel. 

Boring i en specifik retning har  også andre 

nyttige anvendelser. For eksempel betyder 

det, at olie placeret under byområder kan 

tilgås via fjernadgang. 

En borekrone kan bøje mellem fem og ti 

grader per hundrede meters dybde. Det kan 

ikke synes meget, men det betyder for 

eksempel, at kyst Scheveningen kan nås fra 

Rijswijk. Og det er omkring otte 

kilometer! Og glem ikke, at borerør også 

kan bøje på samme tid - og det er lavet af 

stål. 

 

Smarte felter 
En anden teknologisk udvikling i form af 

boring og produktion af olie er kendt som 

Smarte felter. Dette udtryk blev opfundet af 

olieselskab Shell. Smarte felter er baseret på 

princippet om "at måle er at vide”: Hvis du er 

klar over, hvad der sker, er du bedre i stand til 

at træffe beslutninger om, hvordan 

oliebeholderen bedst kan udnyttes. I borehullet 

af et Smart felt er et fiberoptisk kabel og en 

række af sensorer, som i realtid styrer 

foranstaltninger, blandt andet temperaturen, 

trykket og sammensætningen af olien i 

oliereservoiret. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Princippet for en ”slange brønd”. 
 

 
 

1 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheveningen 
 

 
 
 
 

Den Haag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijswijk 

Alle disse data (flere terabytes pr. dag) 

behandles af computere, så umiddelbart 

anvendelige justeringer kan overføres til 

borehullet. Dette betyder for eksempel, at 

damp kan sprøjtes ind i borehullet for at gøre 

olien mindre viskos, således at den er i stand 

til at flyde bedre. I sidste ende kan det øge 

udbyttet fra oliefelt med op til ti procent! Én 

produktion kan normalt ikke bruges til 

dampinjektion, en anden har behov for det. 

Hvis du starter på Shell laboratorium i Rijswijk, kan boret nå kysten ved Scheveningen. Det 

er omkring otte kilometer væk. 

 

 
 
 
 

VIDSTE DU AT, GENNEMSNITLIGT 60 PERCENT AF 
OLIEN BLIVER I FELTET? 
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2.4 S Ø G E N  E F T E R  O G  P R O D U K T I O N  A F  O L I E  
 
 
 
 

 
Samlet set skal de teknologiske fremskridt sikre, 

at vi vil være i stand til at udvinde olie fra 

oliefelter i fremtiden, der tidligere ikke kunne 

være blevet fundet eller udnyttet. Alligevel er 

olie er ikke tilgængelig i uendelige mængder. 

Endvidere, når olie brændes, frigøres CO2. Og i 

sidste ende ønsker vi at mængden af CO2 i 

atmosfæren bliver lavere. Det er derfor vigtigt at 

grundigt overveje andre energikilder. Der findes 

også udvikling med hensyn til lagring af CO2 i 

jorden - hvor naturgassen plejede at være. Denne 

teknologi er kendt som CCS: Carbon Capture and 

Storage. 

     OPGAVE 1 

 
Den mængde olie  der fremstilles, 

måles ofte i tønder olie. Prisen på 

olie er også per tønde. En tønde 

svarer til cirka 159 liter. Omkring 85 

millioner tønder olie blev produceret 

hver dag i 2008. 

 
Det er svært at forestille sig, hvor meget 85 

millioner tønder er præcist. For at forstå en lille 

smule om store mængder, sammenlignes disse 

mængder ofte med et svømmebassin i olympisk 

størrelse, der måler 50m gange 25m gange 2m. 

Beregn hvor mange svømmebassin olie i 

olympisk størrelse, der blev produceret i 2008. 

Forestil dig, at intelligent produktion betyder, at 

5 procent mere olie kan udvindes. Hvor mange 

flere svømmebassin olie i olympisk størrelse pr. 

dag ville det betyde? 

      OPGAVE 2 

 
Som du har lært, er olie-

forsyningerne ikke uendelige. I 

den seneste tid har olien i 

stigende grad blevet fundet på 

andre 'uventede' steder, såsom i 

oliesandfelter i Canada. Disse 

oliesandlage er tæt på jordens 

overflade, og kan graves op. 

Det fremgår, at disse alternative 

felter indeholder lige så meget 

olie som alle de andre 

'almindelige' oliefelter til 

sammen, dybt under jordens 

overflade. 

Tror du, at fremstillingen af 

denne olie er en positiv 

udvikling? Forklar dit svar. 

 
 

Derefter sammenlignes dit svar med dine 

klassekammeraters: hvad mener de? Hold en 

debat og glem ikke TINA (Der er intet 

alternativ) og TANIA (Der er ikke noget ideelt 

svar).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NOTATER 
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L Ø S N I N G E R   P Å   C O 2    P R O B L E M E T 3.1 
 

 
 

Teknologien og de fire nøglespørgsmål 
 
 

Nedgravning af CO
2
-bjerget 

 
Med væksten i befolkningen og 

stigende efterspørgsel på energi, vil 

udledningen af skadelige 

drivhusgasser stige. 

 
Denne figur viser udviklingen af  CO

2
-

koncentrationen i luften over de sidste 

tusind år. CO2-koncentrationen er nyligt 

 
  

 Klimaforandring 

 

 
0.8 

0.6 

0.4 
Temperaturændringer 

0.2 

0 

--0.2 

 
 
 
 
 
(ppm) 
 

360 
 
340 
 
320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

steget betydeligt (mellem år 1900 og 

2000). CO
2
-koncentrationen var 382 ppm 

(dele pr million) i 2006. Enheden ppm er 

et mål for koncentrationen af gaspartikler 

i luften. I tilfældet CO
2
, er 382 ud af hver 

--0.4 

--0.6 

 
 
 
 
CO

2  
udledninger 

 
 
CO –koncentration 

 

million gaspartikler CO
2
-molekyler. For at 

bekæmpe drivhuseffekten, er regerings-

ledere blevet enige om, at det ikke må være 

mere end 450 ppm CO
2 
i luften. 

I afsnittet om energiscenarier, læse du om 

de mulige konsekvenser af klimaproblemet. 

Det er forståeligt være bekymret over 

udsigten til sådanne væsentlige ændringer. 

Nogle gange endda fører til frygt for 

fremtiden. Hvis Jorden varmes op, vil de 

polare iskapper smelte, og dette kan 

resultere i voldsomme katastrofer. På den 

anden side kan en række nye teknologier 

bidrage til at begrænse udledningen af den 

skadelige drivhusgas CO
2
. 

Over de seneste 20 år har forskere for 

eksempel lavet nogle vigtige teknologiske 

opdagelser: Innovativ teknologi betyder, at 

udledningen af skadelige drivhusgasser 

ikke er steget. En sådan innovativ 

teknologisk udvikling er CO
2
-opsamling 

og-lagring (CCS). 

1000  1200  1400  1600  1800  2000 

Å r 
 
Fossilebrændstoffer 
 
Fo r b r u g  

 
Denne figur viser sammenhængen mellem CO2-koncentrationen og klimaændringer. 

 
 
 

 

Billede af Waalwijk Ecopark, et tidligere dumping sted. Parken kombinerer tre teknologier, som hjælper 

til at bremse stigningen i CO2: Solenergi, vindenergi og lossepladsmethanenergi (biogas). Andre 

eksempler på innovativ teknologi, som også hjælper, er bedre varmevekslere og varme/kulde 

opbevaring. 

 
 
 
 

Innovativ teknologi: Anvendelse af banebrydende ideer og metoder. 

Gt C pr år 
8 
 

6 
 

4 
 

2 
 

0 
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3.1 L Ø S N I N G E R  P Å  C O 
2    

P R O B L E M E T 
 

 
 
 
 

CO
2  

indfangning, transport og lagring 
 

 

Carbon Capture and Storage (CCS) er det fælles 

navn givet til at indfange og lagre CO
2
. . 

Idéen opstod, fordi flere og flere gasfelter 

udtømmes. 

 
C0

2
 

 
 
 

0
2

 

 
 
Kul og 
biomasse 

 

 
Fuel 

 

 
Elektricitet
generering 

 
 
 
C0

2
 

 

 
C0

2 
indfang 

Disse gasfelter blev brugt, indtil de var tomme, 

hvilket førte til ideen om, at fylde dem igen med 

CO
2 
med henblik på at bekæmpe klimaproblemet. 

Industriel brug og føde produktion 

 
 
 
Olie udvinding 

 

Hvordan fungerer CO
2  

lagring? 

 
C0

2  
erstatter  

kul med   
methan 

 

Ideen er forholdsvis enkel: CO
2  

indfanges på 

en fabrik eller elværk, der producerer CO
2 
 

under forbrænding af kul eller naturgas. CO
2  

transporteres derefter i rørledninger til steder, 

hvor det kan lagres i porerne af 
klippegrunden. 

 
Et demonstrationsanlæg bygges ved 

Vattenfall-NUON elkraftværk nær 
Roermond i Holland, og er designet til at 

vise, at CCS ikke kun er muligt, men at det 

kan gøres sikkert og omkostningseffektivt. 
Opbygningen et sådan set-up kræver, at der 

utallige ting tages i betragtning. 

Optagelse CO
2  

og nedpumpningen i jorden 

er en kompleks proces. Tekniske eksperter 
og forskere har fundet løsningen på dette 

problem. De spørgsmål, de har stillet sig 

selv er beskrevet nedenfor. Disse 

spørgsmål vejleder afsnittene om CO
2  

-

opsamling og-lagring.  

 
 
 
 
Skematisk repræsentation af  CO

2 
indfangning. 

 
Oil 

 
C0

2  
skubber 

opsamlet olie 
ud 

C0
2  

lagres i 
saltformationer 

 
C0

2  
lagres i 

tomme olie/gas 
reservoirer 

 

 
 

 

 

Et Vattenfall-NUON elkraftværk i Buggenum, nær Roermond i Holland, er begyndt at bruge CCS-

teknologi. En CCS-anlæg vil blive bygget på det sted, som den røde cirkel viser. 

 

TEKNIKERE OG FORSKERES FIRE NØGLESPØRGSMÅL VEDRØRENDE CCS 
 
 

1. Om CO
2  

indfangning 

Det er vanskeligt at adskille CO
2 gas fra andre gasser i et elkraft-

varmeanlæg. Hvilken form for teknologi kan vi bedst bruge til at opnå 

dette? 

 

2. Om CO
2
s faser (tilstande) 

I gasfasen, optager CO
2
 megen plads (lav densitet). 

CO
2
 bringes derfor i en såkaldt superkritisk fase, således at mere CO

2 
kan 

lagres. Hvad er en superkritisk fase, og hvorfor er denne fase nyttigt i 

lagring af CO
2
? 

 
3. Om CO

2  
opbevaring og sikkerhed 

Lagring af CO
2 skal være under kontrollerede forhold, og ingen CO

2 skal have 

lov til at sive ud. Hvordan kan CO
2 lagres så sikkert som muligt? 

 
4. Om CO

2  
og tal 

Hvordan kan lagring af CO
2 hjælpe med at reducere klimaproblemet? 
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L Ø S N I N G E R   P Å   C O 
2    

P R O B L E M E T

 
 

 
 
 
 

Det første nøglespørgsmål:  

         3.2 

 

 

    Kul 

 
Biomasse 

 
Naturgas 

 

 
Gas-
udvikling 

 

 
~ 8 bar CO

2
 

 
 
CO 

Indfang-
ning 

 

 
Hydrogen 

 

 
Forbrænding Damp 

 
CO

2 Luft 

 
Den CO

2, der er udvundnet fra andre 

gasser, kan give problemer både under 

transport og opbevaring, før de lagres i 

undergrunden som forurenede CO
2. 

Adskillelse af gasser er meget vanskelig, 

fordi de er så flygtige og hurtigt blandes 

med hinanden. Hvis du vil gemme ren CO
2 

i undergrunden, skal en teknologi 

udformes med henblik på kun at opsamle 

CO
2
. 

 
Et elkraftværk nær Roermond bruger pre-

forbrænding indfangning-teknologi. Det 

særlige ved præ-forbrænding er, at CO
2 

fanges før forbrændingen finder sted. Ideen 

her er, at de fossile brændsler først 

forbrændes dekvist for at danne brint og 

CO
2-gas. 

 
C

x
H

y
( g/l)+O

2
(g)––>H

2
(g)+CO

2
(g) 

 
CO2 og H2 ledes derefter gennem en 

aminopløsning (organiske molekyler)  som 

CO2-bindinger. Hydrogengassen binder ikke 

med aminerne, og ekstraheres gennem en 

rørledning. Den brint, der frigives derefter, 

forbrændes  for at generere elektricitet. CO2 

frigiver aminerne, når temperaturen hæves. 

Resultatet er ren CO2-gas. 

Dette diagram viser, hvordan brændstoffer kan forbrændes delvist, og hvordan CO
2
 kan udvindes fra 

hydrogen. Hydrogen anvendes som brændstof. (Kilde:. ECN, Ruud van den Brink)

 
 
 

 
SPØRGSMÅL 

 
1.     Tror du, at det er muligt at fjerne CO

2 
fra atmosfæren? Ville det gøre nogen forskel? 

Tip: Tænk for eksempel på, hvor meget CO
2 

der er i atmosfæren per volumen enhed. 

2.    CO
2 

indfanges under højt tryk og ved høje temperaturer. Tror du, at det gør CO
2
-

opsamling dyrt? Hvordan kunne du gøre processen med CO
2 

indfangningen billigere?? 

3.   Aminer anvendes i processen med CO
2 
-opsamling. Aminerne fungerer som 

katalysatorere. Hvad er katalysatorere? Slå udtrykket op på internettet. Hvorfor er 

det vigtigt, at blandingen af gasser passerer så rent som muligt gennem disse 

katalysatorere efter delvis forbrænding?

indfangning 
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NOTATER 
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L Ø S N I N G E R   P Å   C O 
2    

P R O B L E M E T

 
 
 
 
 

Det andet nøglespørgsmål: 

fasetilstande 

3.3 

 
Da tanken om CO

2  
-lagring opstod, stod 

tekniske eksperter over for en anden 

udfordring: hvordan kan du presse så 

meget CO
2  

som muligt ind i så lille plads 

som muligt? Det følgende er en analogi af 

problemet. Forestil dig, at du bogstaveligt 

talt ønsker at presse luft ind i et stykke af 

gipsplade med hånden. Selvfølgelig ville 

det være umuligt. Eller ville det? 

Problemet, de tekniske eksperter står over 

for, har at gøre med tæthed. Densiteten af 

et stof, er dets masse divideret med dets 

volumen. Tænk på hvordan et kilo vand 

fylder langt mere volumemæssigt end et 

kilo bly. 

CO
2   

faser 

 
10.000 

 
 

1000 

 
 

100 

 
 

10 

 
 

1 

 
 
 
 
Solid 

 
 
 
 
 
 
 
Flydende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gas 

 

 
 
 
 
 
Superkristsk 

 
CO

2  
er ikke lagret i gasfasen. Dette skyldes, 

at molekyler i gasfasen fylder en frygtelig 

masse plads. Tænk på fyrværkeri. Fyrværkeri 

til festligheder sidder i små potter i gasfasen. 

Når du tænder dem, dannes en stor, grå sky 

af gas. 

200  250  300  350  400 
 

Temperatur (K) 
 

 
 Dette viser, ved hvilket tryk og hvilken temperatur CO2-gas bliver superkritisk. 

 
 

Plads fyldt af CO
2

 

 

Derfor anså forskerne ikke gasfasen som 

egnet og fortsatte med at lede efter den 

bedste fase for lagring af CO
2  

under jorden. 

Der synes at være en fase, som er en 

blanding mellem en gas og en væske: den 

superkritiske fase. 

 
Hvad er den superkritiske fase? 

Den superkritiske fase er faktisk ikke 

andet end en gas under højt tryk og 

høj temperatur. Denne fase behøver 

specielle egenskaber: Den super-

kritiske fase har en langt større 

densitet end gasfasen, og er meget 

mindre viskøs end væskefasen. 

Viskositet - eller hvordan 'syrup-

agtig' et stof er - som du lærte i 

afsnittet om olie, er lig med den 

modstand en væske viser, når den er 

flydende. 

Altså: Den superkritiske fase er nyttig 

til lagring af CO
2  

på grund af den høje 

densitet (dvs. mange molekyler i et 

lille volumen), og fordi CO
2  

i denne 

fase kan flyde let gennem jordens lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen ovenfor viser, hvor meget plads 1 kg CO
2
 optager i hver af de forskellige faser. 

Fase 

Solid 

Densitet (Plads fyldt af CO2 i hver fase) 

0,64 liter 

1,30 liter Flydende 

500 liter Gas 

1,18 liter Superkritisk 
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3.3 L Ø S N I N G E R  P Å  C O 
2    

P R O B L E M E T 
 
 
 
 
 

For a t  CO
2  
skal kunne opnå den superkritiske 

fase, skal gassen komprimeres ved høj 

temperatur. Det er vigtigt for forståelsen af 

CO
2 
-transport og lagring, at fra dette punkt 

fremad skal CO
2  

ikke længere forestilles i 

som værende i gasfasen, men i den 

superkritiske fase. 

 
CO

2  
i den superkritiske fase kan bruges til 

frigørelse af koffein fra kaffe for at opnå 
koffeinfri kaffe. Det er også anvendeligt 
som et opløsningsmiddel for maling, der 
bruges på beklædningsgenstande 

SPØRGSMÅL 

 
1.     Hvorfor er det ikke en god idé at pumpe CO

2
 ned i jorden i gasfasen? 

Hvorfor er det en dårlig idé at komprimere CO
2
 i jorden i den 

faste fase? Husk: CO
2
 har den største tæthed i denne fase. 

2.    Tænk på egenskaberne for en gas, en væske og en superkritisk væske. Udfyld 

tabellen nedenfor. For viskositet, tænk over, hvad du har lært i afsnittet om olie- 

viskositeten måler, hvor ”sirups-agtig” et stof er. 

 

Egenskaber Gas Flydende Superkritisk 

Viskositet (høj/lav)    

Optager mængde plads 

(meget/lidt) 

   

kogepunkt eller 

temperatur (høj/lav) 

   

 

3.   Superkritisk CO
2
 kan anvendes som et opløsningsmiddel. Tænk på en række nyttige 

applikationer til brug af CO
2
 som opløsningsmiddel. Forestil dig, at du opløser noget i 

superkritisk CO
2
, slipper det i fri luft, til CO

2
-en fordamper og bliver en almindelig gas. 

 

 

NOTATER 
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L Ø S N I N G E R   P Å   C O 
2    

P R O B L E M E T

 
 
 
 
 

Opbevaring og sikkerhed 

3.4 

 
 

Opbevaring  

Den tredje udfordring er dem, de tekniske eksperter 

møder ved lagring af CO
2  

under jorden. Opbevaring 

sker i dybe jordlag beskyttede af et uigennem-

trængelig lag (cap rock). Der er steder, hvor gas og 

olie engang blev fundet, som du lærte i afsnittet om 

olieproduktionen. Når al gas og olie er pumpet ud af 

disse lag, bliver feltet egnet til lagring af CO
2 
. 

 

 
Kompresser tilføjer 

ekstra pres til CO
2
-en 

Indføringsbrønd 
leder CO

2
-en ned 

under jorden 
 

Observationsbrønd 

indeholder male-

instrumenter for CO
2

Figuren til højre viser, hvordan CO
2
 pumpes under 

jorden. Generelt findes de jordlag, hvor opbevaring er 

mulig i en dybde på omkring to kilometer. 

De tekniske eksperters opgave var at gemme den CO
2
 

så sikkert som muligt. For at opnå dette, skulle alle 

mulige målinger tages. Hvor meget CO
2
 kan lagres i et 

gasfelt? Gasfelter er altid placeret under et 

uigennemtrængelig lag. Når målingerne foretages, må 

man også sikre, at der ikke er nogen hårfine frakturer i 

cap rocken, da CO
2
 ellers kan slippe ud. 

Når CO
2
 er blevet pumpet under jorden, vil den 

langsomt over årene opløses i grundvandet, som ikke 

har nogen forbindelse til de højere liggende 

grundvandslag. I nogle strata kan CO
2
 også reagere 

meget langsomt med en del af klippen. Så bliver den 

mineraliseret, dvs. CO
2
 danner forbindelser med andre 

molekyler, og  som et resultat heraf bliver CO
2
 solid.. 

  

 
 
 
 
 

Disse billeder viser, hvordan seismiske data 

behandles til frembringelse af en 

computermodel af et gasfelt. Grafen til højre 

viser, at et gasfelt kan forekomme virkelig 

takkede. Det er i sådanne takkede under-

jordiske felter, at CO
2
 i superkritisk fase 

pumpes ned. 

Det vil langsomt fylde hele feltet, indtil der 

ikke er mere plads tilbage. Tekniske eksperter 

kan bruge grafer som disse til at beregne, hvor 

meget CO
2
 kan pumpes ind i et gasfelt. 

CO2  gas transporteres via 

undergrundsrørledninger 

Kompressor 
komprimerer CO2 

Indfangning af 
CO2  biprodukter 

CO2  måle-
instrumenter 

Hydrogen fabrik 

Denne figur viser dybde og de forskellige trin er nødvendige for at transportere CO
2
 under jorden. 

CO2  er forsejlet 
inde i porøse 
klipper fra et tomt 
gasfelt 

Dækkende lag af 
ler er igennem-

trængeligt for CO2 
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3.4 L Ø S N I N G E R  P Å  C O 
2    

P R O B L E M E T 
 

 
 
 
 
 
 
 

Det er ikke bare gasfelter, der er egnede til 

lagring af CO
2  

- dybe jordlag, som 

indeholder saltvand er ofte egnede. Nedenfor er 

en liste af lag, hvor CO
2  

kan lagres. 

 
CO

2  
kan opbevares i fire typer af strata 

1.    Tømte gas- og oliefelter. 

2.    Strata, der indeholder saltvand (saline 

akviferer) 

3.    Kullag, der ikke er egnede til minedrift 

(for dybt under jordens overflade til minedrift).                             

4.    Gas- eller olieområder, hvor CO2 indføres 

for at udvinde naturgas eller olie mere 

hurtigt.   
 

 
 

Figuren ovenfor viser de fire forskellige metoder til at lagre CO
2
. 

 
 

NOTATER 

1 

2 

3 

4 
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P R O B L E M E T 3.5 
Det tredje spørgsmål: 
Sikkerhed og samfundet 

 
 

Du vil have lært nu, at olie-og gasfelter i hele 

verden indeholder den vigtige cap rock. I årenes 

løb har byerne også blevet bygget på flere af 

disse nøglesteder. Disse byer er placeret på 

toppen af cap rocker. 

Flere af disse steder findes også i Nederlandene. 

Et eksempel er Barendrecht nær Rotterdam i 

Holland. Der var en plan om at gennemføre et 

CO
2
-lagring projekt i en ”tomt” gasfelt 

nedenunder Barendrecht. 

Beboere, der lever på toppen af gasfeltet var 

meget bekymret over dette projekt. På den ene 

side var de bange for, at lagring af CO
2
 under 

deres hjem ville reducere værdien af deres 

ejendom. På den anden side var de bange for, at 

hvis der var en læk i et gasfelt, kunne CO
2
-en 

kvæle dem. 

Protesten fra beboere spillede en stor rolle i 

beslutningen om projektet. Spørgsmållet blev 

endda rejst i Underhuset af det hollandske 

parlament. Projektet blev i sidste ende skrinlagt, 

De største riscisi ved CO
2  

opbevaring er: 

 CO2 -lagring kunne svække jordens 

struktur, hvilket øger risikoen for 

seismisk aktivitet (jordskælv). 

 Blowout af en injektionsbrønd. 

 En lækage i cap rocken, hvor efter CO2 

kunne flyde opad og gradvist slippe 

igennem jordens overflade. 

 
Faktorer, der kan minimere risikoen 

overvejes også: 

 
 
 
 
 
 
 

 
SPØRGSMÅL 

Factore, der taler for sikker CO
2  

opbevaring 

 

 Omhyggelig kortlægning af gas-og 

oliefelter samt cap rock. 

 CCS genskaber til en vis grad trykbalancen 

til tilstanden før, der blev udvundet gas. 

Dette begrænser jorderosion. 

 Begrænsning af afstanden som CO
2
 

transpor-teres fra energianlæg til gasfelt. 

 
Beslutningen om at lagre CO

2
 under et 

boligområde er meget vanskeligt at træffe. Du 

pålægge nogle beboerne noget, som de ikke 

direkte vil nyde godt af. Eller vil de? I sidste ende 

skal reduceringen af CO
2
-udledningen medvirke 

til at reducere den globale drivhuseffekt. Og det 

er noget, vi alle vil nyde godt af.

og andre steder undersøges nu. 

 
Når en ny teknologi, såsom CCS 

introduceres i samfundet, kan det betyde 

voldsomme reaktioner. Folk frygter ofte det 

ukendte. Folks frygt er i vid udstrækning 

baseret på teknologiens fejlbarlighed. Med 

dette mener vi, hvordan tingene kan gå galt. 

For at forstå hvordan CCS er fejlbarlig, er 

vi først nødt til at forstå præcist, hvad der 

kunne gå galt. 

 
 
 
 

CO
2  

OG SIKKERHED 

En række sikkerhedskrav skal mødes med 

hensyn til opsamling og lagring af CO2. For 

eksempel under transportering af CO2. Der var en 

plan i De Forenede Arabiske Emirater om at 

lægge en CO2 gasledning sammen med en 

motorvej. Men sikkerhedsingeniører sagde, at 

planen var ikke god. I det værst tænkelige 

scenarie - hvis røret skulle sprænges - kunne CO2-

gassen slippe ud og standse bilmotorer. Dette 

kunne resultere i større trafikulykker. Planen om 

at lægge rørledningen langs motorvejen blev 

aflyst. 

1.   Hvorfor tror du, at bilmotorer stoppe det øjeblik, de kommer i kontakt med kuldioxid? 

Hvilken slags stof har en bil ikke brug for til at fungere? 

2.   Tænk på to steder, hvor det ikke ville være hensigtsmæssigt at lægge en rørledning til 

transport af CO
2
. Tænk også på to steder, hvor det ville være egnet til at nedlægge sådan en 

pipeline. 

3. Arbejd med dette spørgsmål i par. Lav et rollespil. En person er en teknisk ekspert 

et CCS-projekt, og den anden er en modstander. Ved afslutningen af drøftelserne registreres 

afslutningen af jeres samtale. Prøv at overbevise hinanden med argumenter. Som forberedelse 

til rollespillet, slå ' CO
2
-opsamling og lagring emne kort' op på nettet. 

4. Ville du personligt ønske at leve et sted, hvor der foregår CCS? Begrund dit 

svare med et par sætninger. 

5.   Internetopgave. Slå  alle de risici op, der er nævnt i tabellen om risikoen for CO
2
-lagring. 

For hver risiko, undersøg præcist, hvad faren er, hvis risikoen bliver til virkelighed. 
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NOTATER 
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P R O B L E M E T 3.6 
 

 

Det fjerde nøglespørgsmål: 
Tal og prognoser 

 
Nu, hvor du har set alle risici og kompleksiteten 

i forbindelse med CCS processen, kan du spørge 

dig selv følgende spørgsmål: Skal vi ikke lave 

en storstilet overgang til vedvarende energi, som 

ikke udleder noget CO
2
, således, at vi ikke 

behøver at anvende CCS? 

Svaret er meget komplekst og er delvis besvaret 

i afsnittet om energiscenarier. Hvis vi ønsker at 

lave en fuldstændig overgang til vedvarende 

energikilder, vil vi nødt til at tage nogle enorme 

skridt - skridt, der kan være for store for os. 

Mennesker, regeringer og organisationer vil alle 

være nødt til at ændre sig i denne sag. Det 

vigtigste punkt er erkendelsen af, at klima-

problemet er globalt, og at alle forstår, at han 

eller hun bidrager til det på en eller anden måde. 

Desuden er det vigtigt at indse, at du selv kan 

gøre noget ved det: Du kan lave den forandring! 

 

CCS effekt 
 

 
CO

2  
udledninger (gigatons/årligt) 

 
50 

 
 
 

 
25 

 
 

Historie 

 
 
 
 
 
 

 
Hver 

mand for 

ham selv 
 

Sammen står 

vi stærkere – 

uden CCS 

 
Sammen 

står vi 

stærkere 

Indtil denne ændring bliver en realitet, er CCS 

et skridt i den rigtige retning. Det kan bruges 

som en kortsigtet løsning til at reducere CO
2
-

udledningen. 

 
Denne figur viser de scenarier, du har lært om 

i afsnittet om energiscenarier. Den grønne linje 

repræsenterer den "Hver mand for sig selv" 

scenariet, den røde linje "Sammen står vi 

stærkere" scenariet og blå linje 'Sammen står 

vi stærkere - uden CCS-teknologi' scenariet. 

Du vil se de forventede CO
2
-udledninger for de 

kommende år er angivetfor hvert scenarie. 

CO
2
-udledningerne stiger hurtigst i 'Hver mand 

for sig selv' scenariet. Du kan også se, hvor 

vigtigt CCS vil være til at reducere CO
2
-

udledningerne; markant mere CO
2
 vil blive 

udledt i 'Sammen står vi stærkere' scenariet. 

Ifølge prognoserne vil EU udsende 4,2 gigaton 

CO
2
 om året (1 gigaton = 1.000.000.000.000 

kg) i 2030. Det er en ufattelig mængde! Hvis 

CCS blev anvendt bredt i EU, ville det være i 

stand til at opfange 0,4 gigaton CO
2
 hvert år. 

Det betyder næsten ti procent. Denne teknologi 

bringer dermed et stort håb, fordi den kunne 

yde et væsentligt bidrag til at reducere CO
2
-

udledningerne. 

 

 

 

 

 

 

 

En ulempe pe ved CCS er, at der er behov for 20 

til 30 procent mere energi fra el-kraftværker med 

henblik på at lagre CO
2
, uanset hvor meget 

arbejde der foregår i forbedringen af teknologien 

der bruges til at optage CO
2
. Samtidig vil 

elproduktionsanlæg blive dyrere at konstruere, 

fordi CCS-anlæg er meget dyre. Så mange penge 

skal investeres både af regeringer og erhvervslivet 

for at få CCS fra jorden. Teknologiske løsninger 

skal også udformes til at gøre CCS mere effektiv. 

Hvert skridt, som fører til en mere bæredygtig 

fremtid, skal tages. Der er ikke et enkelt svar på 

klimaproblemet og de tre udviklinger. 

 
 
 
SPØRGSMÅL 

 
1.     Tror du, at CCS vil bidrage til en bæredygtig fremtid? Giv to grunde til og to grunde 

imod. 

2.    Tror du, det er et berettiget modargument, at lagring af CO
2
 bruger så meget mere energi? 

Begrund dit svar. 

3.   I 2009 brugte Nederlandene 3.262 PJ (Petajoule) energi. Brug bøger med videnskabelige 

data til at slå op, hvad en Petajoule er. Forestil dig at knytte 1.200 PJ energi til CCS med 

en ekstra energiforbrug på 25 procent (før CCS). Hvad ville det samlede energiforbrug 

have været? 

4.   Mange modstandere af CCS ser det som at bekæmpe symptomet. Et eksempel på at bekæmpe 

symptomet er smertestillende medicin. Du tager smertestillende medicin, fordi du for eksempel 

har hovedpine. Det smertestillende undertrykker smerten, men fjerner ikke årsagen. I to 

sætninger, begrund, hvorfor modstandere af CCS ser denne teknologi som at bekæmpe 

symptomet. 

1970  1990  2010  2030  2050  2070 
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U N D E R V I S E R M A N U A L   1 
 
 

 
Kære underviser, 

 

Du har foran dig en udfordrende serie af 

lektioner om det gældende emne i det 21. 

århundrede: energiudfordringen. Efter den 

eksplosive stigning i befolkningstallet og 

højere velstandsniveau i lande som Indien, 

Kina og Brasilien, stiger efterspørgslen efter 

energi i et hastigt tempo. Samtidig er fossile 

brændstoffer som olie og naturgas mere og 

mere sjældne, og CO
2
-udledningen skal 

reduceres. Disse tre udviklinger - øget 

efterspørgsel, reduceret udbud og 

begrænsning af CO
2
-udledninger - danner den 

røde tråd i hele denne serie af lektioner. 

 
Det handler om energi! Eleverne lærer om 

den sociale udvikling, der ligger til grund for 

energiudfordringen og de fascinerende 

teknologier, der bliver brugt til at tage denne 

udfordring op. 

 
Denne undervisermanual omfatter: 

 
1)   en redegørelse for serien af lektioner; 

2)   et resumé; 

3)   svareksempler på opgaverne i hver 

sektion; 

4)   svareksempler på testen. 

 
Baggrund 

Dette undervisningsmateriale er skrevet af tre 

deltagere i Hollands eget Teach First program 

(Eerst de Klas): Matthijs van Vulpen, 

Cazimir ti Brink og Simon Verwer 

(www.eerstdeklas.nl). 

 
Eerst de Klas (Teach First) er en 

praktikplads, hvor unge, talentfulde 

akademikere får mulighed for at stifte 

bekendtskab med uddannelses verdenen og 

erhvervslivet, herunder Shell. Shell har givet 

deltagerne fra udviklingslande 

undervisningsmateriale om sine 

kerneaktiviteter. Forfatterne af dette 

undervisningsmateriale har derefter mulighed 

for at mødes med Shells eksperter på 

energiområdet. Disse drøftelser har direkte 

påvirket undervisningsmaterialet. 

Hovedformålet med dette 

undervisningsmateriale er at tilskynde 

skoleelever til at vælge naturvidenskabelige 

fag. Målgruppen omfatter tredje og fjerde-års 

gymnasieelever samt dem i andre præ-

universitetsuddannelser. 

Undervisningsmaterialet er gearet til at gøre 

dem opmærksomme på energiudfordringen. 

 

Ifølge Shells tidligere administrerende direktør 

og nu formand for den hollandske 'Platform 

Beta Techniek' Jeroen van der Veer, skal flere 

unge vælge naturvidenskab, hvis Neder-

landene skal forblive konkurrencedygtige som 

en vidensøkonomi, og i den nærmeste fremtid 

vil en særlig rolle være forbeholdt 

medarbejdere med en teknologisk baggrund. 

 

De tre udviklinger i energiudfordringen, som 

vi har brugt som den røde tråd i denne serie af 

lektione,r kan opsummeres i to ord: 

bekymrende og udfordrende. Denne serie 

søger at behandle sidstnævnte. Centrale mål i 

vores tilgang er: inspirerende, udfordrende, 

personlig og dybdegående. 

 

Vi håber, at du og dine elever vil nyde at 

arbejde med dette materiale! 

 

Utrecht, marts 2012. 

 

Cazimir ti Brink  

Matthijs van Vulpen  

Simon Verwer 



 

2 O P S U M M E R I N G

 

 
 

Energi tages for givet i den vestlige verden. 

Dette bør ikke være tilfældet, men vi vil dog 

komme under stadigt stigende pres i det 21. 

århundrede. Bag dette er tre vigtige 

udviklinger. 

 
Disse tre udviklinger kan virke skræmmende, 

men på samme tid udfordrer de os til at tænke 

over, hvad der kan gøres: 

1.    Hvad kan vi gøre for at sikre, at alle har 

tilstrækkelig energi til deres rådighed? 

2.    Hvad kan vi gøre for at producere 

mere olie mere effektivt? 

3.    Hvad kan vi gøre for at begrænse CO
2 
-

udledningen? 

 
Det første afsnit ser på spørgsmålet om, 

hvad regeringer, olie-og gasselskaber og 

miljøorganisationer kunne gøre for at lette 

en retfærdig fordeling af energi. Et 

pessimistisk og en optimistisk fremtid er 

skitseret ved hjælp af to mulige scenarier. 

Aftaler om udtømning af fossile 

brændstoffer er også sat i relativ kontekst, 

og Greenpeaces kritiske røst er også 

sammenfattet, således at de to scenarier, 

baseret på Shells perspektiv, kan 

sammenlignes. 

 

Det andet afsnit ser på den udvikling, der 

nedbryder let tilgængelig råolie. For at finde 

ud af hvad der kan gøres ved det, må vi først 

overveje præcist, hvad råolie er, og hvordan 

det er, at olie kan blive opbrugt. Vi derefter 

se på, hvordan olie produceres i dag. 

Bevæbnet med denne viden, kan vi så 

overveje, hvordan vi kan få mere ud af et 

oliefelt, og hvordan vi kan producere olie 

fra områder, som er svære at nå. 

 

Afsnit tre ser på klimaproblematikken med 

hensyn til CO
2
-udledninger. I dette afsnit 

findes en løsning fremsat i form af innovativ 

teknologi: CO
2
-opsamling og -lagring. 

Denne teknologi er først forklaret i 

generelle vendinger, før der gås i detaljer 

om processen med at opfange CO
2
, kemien 

bag CO
2
, lagring og sikkerhed af CO

2
og 

endelig nogle tal bag CO
2
-opsamling og 

lagring. 

Test 

En test og svareksempler er vedlagt modulet 

med titlen Det handler om energi. Testen i sin 

helhed skal lægges i afslutningen af modulet, 

når alle tre sektioner er afsluttede. 

Spørgsmålene er også velegnede til brug i de 

enkelte tests ved slutningen af hvert afsnit, 

hvis lærerne foretrækker dette. 

 

 
 
 
 
 
Opsummering af indholdet 
 
Del 1 FREMTIDEN FOR ENERGI 
1.1  Energi er alt, alt kommer fra energy; en introduktion 

1.2  Scenarie 1: hver mand for sig selv 

1.3  Scenarie 2: sammen står vi stærkere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 2 SØGEN EFTER OG PRODUKTION AF RÅOLIE 
2.1  Hvor kommer råolie fra? 

2.2  Hvordan søger vi efter råolie? 

2.3  Hvordan udvinder vi råolie fra jorden? 

2.4  Fremtiden for råolie 

 
 
 
 
 
 
 
Del 3 LØSNINGER PÅ CO2 PROBLEMET 
3.1  Teknologien og de fire nøglespørgsmål 

3.2  Indfagning 

3.3  Fasetilstande 

3.4  Opbevaring og sikkerhed 

3.5  Sikkerhed og samfundet 

3.6  Tal og prognoser 
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1.1 Energi er alt, alt kommer fra 
energi; en introduktion 

 
1) Hvordan kunne du bruge energi mere 

sparsomt i dit eget liv? Giv tre 

eksempler. 

 
Et godt svar indeholder eksempler på at 

ændre din egen forbrugeradfærd. Eksempel 

på et godt svar: 

Jeg kunne bruge energien mere økonomisk 

ved at slukke min computer, når jeg ikke er 

på mit værelse, tage en sweater på stedet for 

at skrue op for varmen og ved at tage 

kortere brusebade. 

 

2)  Behov for energi, forsyning og 

udledningen af kuldioxid er tre termer, 

der bruges i denne introduktion til 

læseplanen. Hvad er forholdet mellem 

disse tre termer? 

 
Et godt svar indeholder følgende: 

 
-  Ræsonnement hvor de tre udtryk er 

relateret til hinanden. 

-  Et svar, der viser, at den studerende 

forstår den kausale sammenhæng 

mellem disse tre udviklinger. 

-  Et svar, der viser, at den studerende 

forstår, at disse tre udviklinger alle er i 

strid med hinanden. 

 
Eksempel på et godt svar: 

Forholdet mellem disse tre begreber er 

årsag og virkning. Brugen af, og dermed 

efterspørgsel efter energy, vil stige mens 

udbuddet vil blive mere og mere knapt. 

Dette har konsekvenser for prisen på energi, 

og den vil stige. Endvidere er det vigtigt at 

begrænse udledningen af kuldioxid for at 

forhindre en for stor temperaturstigning. 

 

3)  Skitser et dommedags- og 

drømmescenarie for energien i 

fremtiden. 

 
Et godt svar indeholder følgende: 

-  Dommedagsscenarie: den studerendes 

egen kreative billede af hvordan jorden 

potentielt går tabt som følge af 

udtømning af fossile brændstoffer. 

-  Drømmescenario: den studerendes egen 

kreative billede af et boom i nye 

teknologier for både fossile 

brændstoffer og for alternative 

energikilder ved hjælp af et samarbejde 

mellem regeringer, virksomheder og 

miljøorganisationer. 

 
4)  Drastiske tiltag er også tænkelige for at 

kunne spare energi. Nogle af disse     

tiltag modtages med etiske protester. 

For eksempel forslaget: Hele verden er 

nødt til at begrænse fødselstallene’. 

Fremsæt to argumenter for og to imod. 

 
Et godt svar omfatter følgende:  

For: 

1)  En reduktion i befolkningstallet ville 

formentlig betyde mindre 

efterspørgsel efter energi. 

2)       En reduktion i befolkningstallet vil 

sikre færre kuldioxidudledninger. 

Imod: 

1)  Folk skal have frihed til at vælge, 

hvor mange børn de vil have. 

2)  En sådan foranstaltning er uønsket, 

fordi folk vil forsøge at omgå reglerne 

med potentielt dramatiske 

konsekvenser, som vi har set i Kina. 

 

5)  Forestil dig der var ingen mangel på energi 

overhovedet. Hvad ville verden se ud så? 

 
Et godt svar indeholder følgende: 

-  Den studerendes egen kreative 

billede af en verden fuld af overflod 

og eventuel dekadence. 

-  En erkendelse af, at et energioverskud 

kan få katastrofale konsekvenser for 

CO
2
-udledninger. 

ELLER 

-  Den studerendes egne kreative billede 

hvor der er et overudbud af en CO2-neutral 
form for energi som solenergi. Dette vil lette 

uendelig genanvendelse af affaldsprodukter. 

 
Eksempel på et godt svar: 

Hvis der ikke var energimangel for alle, 

ville folk ikke begrænse deres brug af energi 

overhovedet. Desuden hvis der var et 

energioverskud ville prisen også være meget 

lav, og folk ville for eksempel aldrig slukke 

deres elektriske apparater. Et 

energioverskud vil derfor også få 

katastrofale konsekvenser for klimaet, fordi 

meget mere CO
2
ville blive udsendt, med 

oversvømmelse som en af konsekvenserne. 

 
1.2 Scenarie 1: hver mand for sig selv 

 
1) ’Hver mand for sig selv’ scenario 

er centreret omkring interesserne i hver 

enkelt land. Giv to argumenter for og imod 
dette scenarie. 

 
Et godt svar indeholder følgende:  

For: 

1)  Lande - dvs regeringer - ønsker primært 

at tage sig af deres egne borgere 

2)  Regeringer handler ikke anderledes end 

mennesker. Ligesom mennesker, er 

regeringerne primært drevet af deres 

egne interesser. 

Imod: 

1)  Lande - dvs regeringer - bør indse, at 

problemerne er for påtrængende, til at 

de kan  forfølge deres egne interesser 

alene. 

2)  Samarbejde er også en form for 

egeninteresse, fordi det endelige mål 

for samarbejdet er at forbedre din egen 

situation. 

 
2)  'Klima' er et vagt begreb. Hvad tror du, 

det betyder? Og hvad indebærer 

klimaproblemerne? 

 
Et godt svar omfatter følgende: 

-  Et svar, som viser, at klimaet er den 

gennemsnitlige tilstand af atmosfæren 

i et givet område. Dette område kan 

naturligvis også være jorden som 

helhed. 

-  En forklaring der viser, at 

klimaproblemet er en generel 

betegnelse for alle former for problemer 

i forbindelse med ekstreme vejrforhold, 

såsom stigende vandstand og stigningen 

i antallet af orkaner. 

 
Eksempel på et godt svar: 

Jeg tror klima betyder de generelle 

vejrforhold over en længere periode. 

Problemet med klimaet er, at der er et 

stigende antal oversvømmelser, orkaner og 

tsunamier. 
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3)  Nedenfor er tre begreber fra "hver mand 

for sig selv" scenariet. Forklar, hvordan 

du føler disse passer sammen: økonomisk 

vækst, mangel, klimaproblemer. 

 
Et godt svar omfatter følgende: 

-  Ræsonnement, hvor de tre udtryk er 

relateret til hinanden. 

-  Et svar, der viser, at den studerende 

forstår den kausale sammenhæng 

mellem disse tre udviklinger. 

-  Et svar, der viser, at den studerende 

forstår, at disse tre udviklinger 

understøtter hinanden. 

 
Eksempel på et godt svar: 

Disse tre udtryk er relaterede, fordi de er en 

logisk konsekvens af hinanden. Højere 

økonomisk vækst resulterer i højere 

efterspørgsel efter energi, hvilket fører til 

mangel med endnu større klimaproblemer 

som en konsekvens. 

 
4)  Skriv en tale på cirka ti linjer, som du som 

politiker ville give for at gøre de unge 

opmærksomme på energispørgsmålet. Tænk - 

før du skriver dit indlæg - på, hvad du selv 

synes, er en god tale. For eksempel kan du 

søge på YouTube efter taler af kendte 

politikere eller entertainere. Hvad gør de 

godt? Prøv at indarbejde disse elementer i dit 

eget indlæg. Det ville være godt, hvis nogle 

taler kan præsenteres i klasseværelset. 

 
Lærerens egen vurdering. 

 
1.3  Scenarie 2: sammen står vi 

stærkere 

 
1) ‘'Sammen står vi stærkere'scenariet er 

baseret på 'realisering' eller 'bevidsthed'. 

Hvad menes der med dette? Brug 

begreberne bevidsthed, samarbejde og 

bæredygtighed i dit svar. Hvad synes du 

om det? Forklar. 

 
Et godt svar omfatter følgende: 

-  Et svar på spørgsmålet om, hvad der 

menes med realisering eller 

bevidsthed. 

-  Et svar, hvor vilkårene bevidsthed, 

samarbejde og bæredygtighed er 

relateret til hinanden. 

-  Et svar på spørgsmålet om, hvad 

den studerende mener om 

betydningen af bevidsthed. 

Eksempel på et godt svar: 

Jeg tror bevidsthed betyder erkendelsen af, at 

et bedre miljø starter med dig selv. For at 

løse den energimæssige udfordring, skal alle 

indse, hvor vigtigt en bæredygtig verden er 

for os selv og de kommende generationer. 

Derudover står vi alle over for samme 

problem, så det er bedre, at vi arbejder 

sammen. Nøglen til en mere bæredygtig 

verden er en kombination af bevidsthed og 

samarbejde. 

 

2)  Forestil nogen skulle spørge: 

"Hvad har noget af det her med 

mig at gøre?" Kan du bruge 

'Sammen står vi stærkere' 

scenariet som grundlag for din 

forklaring på, hvorfor det 

virkelig er vigtigt at tænke på 

energiudfordringen? 

 
Et godt svar indeholder en forklaring, som 

viser, at energiudfordringen berører os alle. 

Eksempel på et godt svar: 

Jeg vil forklare disse mennesker, at 

energiudfordringen er et presserende 

problem, der rammer alle. Øget efterspørgsel 

og faldende udbud betyder, at den 

energimæssige udfordring kun vil blive 

større i fremtiden. Det første skridt hen imod 

en verden med en retfærdig fordeling af 

energi er en kombination af viden og 

bevidsthed. 

 
3)  Teksten siger Samarbejde er ikke let. Har 

du nogen erfaring med det? Hvad kan 

undertiden være svært ved det? Hvad er 

dine tips til effektivt samarbejde? 

 
Lærerens egen vurdering. 

 
4)  Alternative Alternativ energi vil blive 

stadig vigtigere. Kan du nævne andre 

former for alternativ energi foruden 

vind-og solenergi? Hvad ved du om 

dem? 

 
Lærerens egen vurdering. 

 

Det Store Energi Scenarie Debatten, 

lærerens instruktioner: 

Diskussioner kan holdes i en række 

forskellige formater. Du kan finde et stort 

antal eksempler på debatter på internettet. 

For oplysninger om opsætning af 

klasseværelsedebatter kan følgende 

hjemmesider bruges: http://archive.planet-

science.com/sciteach/ drøfter / pdfs / 

DS_TeacherGuide.pdf http://ww 

w.youtube.com / se v =? NOAuO_ XKGf E 

http://w w w.debateable.org / 

 

Flere parter er involverede i energi-

udfordringen, undertiden med lignende og 

nogle gange med forskellige interesser. De 

fire vigtigste af disse er regeringer, 

energiselskaber, miljøorganisationer og 

borgere. For at hæve debatten til et højere 

niveau, er det foretrukket for studerende at 

forberede sig til debatten i forvejen. Dette 

kan omfatte både form og indhold. 

Med hensyn til indhold, kan eleverne forske 

på internettet, så de bedre kan fremlægge 

deres holdning under diskussionen. Med 

hensyn til format, kan tiden i klasseværelset 

bruges til at overveje forskellige 

diskusionsteknikker. 

Debatten bør ledes af en debatleder (helst en 

studerende), og bidragene vurderes af en jury 

(en gruppe af studerende). Du som læreren 

spiller en baggrundsrolle under debatten. I 

teorien skulle de studerende være i stand til 

at håndtere debatten selv. Hvis det af visse 

grunde ikke går godt - for eksempel fordi de 

studerende ikke vente på deres tur - er det at 

foretrække, at du styrer dem i den rigtige 

retning hurtigt og effektivt. 

 
Vi anbefaler, at du sørge for opgaverne i afsnit 2, 

som skal færdiggøres i par.. 

 

2.1 Hvor kommer råolie fra? 

 
Opgave 1 

Temperaturen i jordens mobile lag 

kan undertiden blive meget høj. Kan 

du komme i tanke om på en grund til, 

at temperatur-erne i disse strata i  

jordens kan stige på denne måde? 

 
Et godt svar indeholder følgende: 

 
-  Jorden lag kan også bevæge sig 

nedad, tættere på jordens kerne. 

-  Temperaturen er højere tættere på 

jordens kerne 

 
Opgave 2 

-  En sten med mange porer, men i hvilken 

porerne er indbyrdes forbundet, er/er 

ikke permeabel. 

-  Hvis olien har en højere/lavere 

viskositet end vand, vil olien strømme 

gennem den permeable sten med mere 

besvær end vand. 
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. -  Hvis et permeabelt lag indeholder både 

olie og vand, vil olien i løbet af tid 

samles over/under vandet. 

 

Svar: 

-  Er ikke 

-  Højere 

-  under 

 
2.2  Hvordan søger vi efter råolie? 

 
Opgave 1 

På billedet af tværsnittet af en del af 

jordskorpen kan du se, at strata er lavet af 

forskellige materialer. Kul findes kun i det 

nederste lag. Hvorfor findes der ingen kul i de 

øverste lag? 

 
Et godt svar indeholder følgende 

komponenter. 

-  Karbon, såsom råolie er et fossilt 

brændstof og består af 

karbonhydrider. 

Ligesom olie, stammer disse fra 

rester af organisk materiale. Dette 

organisk materiale dateres tilbage til 

Karbon Periode. 

-  Organiske materiale omdannes til 

fossile brændstoffer under højt tryk, ved 

en høj temperatur og over en lang 

tidsperiode. Det høje tryk og høje 

temperatur er delvist ansvarlig for 

massen af lag over dem. 

-  De øverste jordlag er stadig for unge. 

Organisk materiale har endnu ikke haft 

tid til at blive omdannet til carbon. 

 

2.3  Hvordan udvinder vi råolie fra 
jorden? 

 
Opgave 1 

Boring af en enkelt brønd koster i gennemsnit 

20 millioner EUR. I dag er én ud af fire 

boreoperationer vellykket. I betragtning af at 

en tønde olie (= 159 liter) hat et udbytte på 

EUR 60, beregn hvor mange tønder skal 

sælges bare for at inddrive 

boreomkostningerne. 

Svar: 

-  Succesfulde boreomkostningerne er i 

gennemsnit 4 x (20 x 106) = EUR 80 x 
106. 

-  I gennemsnit skal x 106/60 80 = 

1,33 x 106 tønder sælges at inddrive 

boreomkostningerne. 

 
Opgave 2 

Tænk på en grund til, at boringen er 

smallere i bunden af borehullet end ved 

toppen. 

Tip: Et rør med en lille diameter kan 

modstå langt større kræfter end et rør 

med en stor diameter! 

 

Et godt svar indeholder følgende: 

-  Et hylster er i princippet et rør. Et 

hylster med mindre diameter er 

således i stand til at modstå en større 

kraft (og dermed også større tryk) end 

et hylster med en større diameter. 

-  Der er større pres underjordisk end ved 

overfladen. Hylstrene skal placeres 

dybt i jorden og skal derfor kunne 

modstå højere tryk. 

 
Opgave 3 

Boringer, boringsrør, borehoved, hylstre, 

mudder, seismisk undersøgelse -  det kunne 

drive én til vanvid! Kan du huske, hvad de 

alle sammen betyder? Skriv hvert ord ned i 

rækkefølge og beskriv med dine egne ord, 

hvad de betyder. 

 

Et godt svar indeholder følgende: 

-  Boringer: Den hul i jorden, der er 

boret for at bringe råolie eller 

naturgas til overfladen. Også kendt 

som en brønd. 

-  Boringsrør: borerøret omfatter separate 

rør, som er skruet sammen. Rørene er i 

gennemsnit ti meter lange. Borekronen 

er fastgjort til enden af borerøret. 
-   Borehoved: boret borer gennem 

klippen. På en måde kan en borehoved 

sammenlignes med det på en 

almindelig boremaskine. Forskellige 

borehoved er tilgængelige for 

forskellige stentyper. 

-  Hylster: et metalrør, som sikrer, at 

borehullet ikke kollapser. Råolien 

strømmer sidst til overfladen gennem 

foringsrøret. Foringsrøret holdes på 

plads med cement. 

-  Mudder: borevæske, som også pumpes 

ned under boreoperationer. Mudder 

holder boret køligt og udligner 

opadgående olietryk. 

-  Seismisk undersøgelse: brugen af 

seismiske undersøgelse viser jordens 

overflade, der skal kortlægges. For at 

gøre dette, sendes lydbølger ned i 

jorden, de fleste med vibrerende plader 

bag lastvogne. Sprængstoffer kan også 

anvendes. På havet, skabes stærke 

strømme med lydbølger. De lydbølger, 

som dannet registreres af geofoner og 

behandles ved hjælp af kraftige 

computere. 

 

 

 

 

Opgave 4 
Tæthed af et stof angiver dets masse (for 

eksempel hvor mange kg), hvis du har 1m3 

af det, for eksempel. Enheden for 

massefylde er så kg/m3.Dette betyder, at 

massen af 1m3 vand er omkring 1.000 kg. 

Således er densiteten af vand 1000 kg/m3. 

For at styre et (olie) tryk på 350 bar, er 

modtryk fra en søjle af væske på næsten 

3.500 meters højde nødvendig  (med en 

densitet på 1.000 kg/m3). Beregn, hvor 

mange m3 vand vil være nødvendige, hvis 

det antages, at det gennemsnitlige 

overfladeareal af tværsnittet af borehullet 

er 0.10m3. (I dette teoretiske tilfælde, 

består borefluidet derfor udelukkende af 

vand). 

Tip: Indholdet af borehullet er det samme 

som overfladen gangetværsnittet af 

borehullet! 

 
Svar: 

Mængden af vand, der kræves: 3.500 mx 0,1 

m2 = 350 m3 

* Bemærk: 3.500 m kommer tæt på en 

gennemsnitlig borehul. 

 
Opgave 5 

a.  Hvad skal mudderet bestå af, hvis 

densiteten af vand er for lav? Tip: hvad 
betyder det engelske ord »mud« på dit 

sprog 

b.  Forestil dig, at du opdager, at 

tætheden af det mudder du har brugt, 

stadig er for lav. Hvordan kunne du 

hurtigt ændre tætheden af mudder for 

at holde trykket i olie-beholderen 

under kontrol? 

 
Det korrekte svar indeholder følgende: 

-  Den billigste løsning ville være at 

bruge en slags mudder: Eller: vand 

indeholdende et meget opløseligt 

stof, som forøger densitet. 

-  At pumpe mere vand ind i mudder 

reducerer tætheden. 

-  Ved at pumpe mere substans i mudderet, 
kan densiteten øges.
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Opgave 6: 

Forestil dig du er en god ingeniør på 

en boreplatform i Nordsøen. Du har 

opdaget en dejlig stor 

oliebeholdning og har nået den 

ønskede dybde. Det er nu din opgave 

at forankre borehullet. Du har 

beregnet mængden af cement er 

nødvendig for at gøre dette. Du 

finder derefter ud af, at der er for 

lidt cement, og at man allerede er 

begyndt at pumpe cement i 

borehullet. Hvordan kan du sikre, at 

boringen ikke var forgæves? 

 
Det korrekte svar indeholder følgende: 

-  Hvis for lidt cement pumpes ind i 

brønden, vil det være umuligt at 

forankre en del af den. 

-  Hvis en del af brønden ikke er 

forankret, kan den bryde sammen. 

-  Hvis der er utilstrækkeligt cement til 

stede, skal den cement, der allerede er 

i brønden, pumpes ud. Cement kan 

ikke tilføjes senere. Når cementen er 

hærdet, kan den ikke længere pumpes 

gennem brønden. 

 
Opgave 7 

Brug internettet til at undersøge forskellige måder at 

bore efter olie. Vælg en måde (for eksempel boring 

ved hjælp af en Jack-up, en semi-submersible, 

dybhavsboring osv.) og se, om du derefter kan 

besvare følgende spørgsmål: 

n  Hvordan vil du nå din platform (hvilken 

type operation kræver din platform er)? 
n  I hvilken dybde kan din boremaskine nå 

fra din platform? 

n  Hvor er din platform øjeblikket fx 

indsat? 

n  Hvordan holdes din platform på plads?? 

 
Arranger dine svar klart og pænt og 

præsenter dine resultater for klassen. Prøv at 

overbevise dine klassekammerater om, at din 

måde at bore efter olie er den bedste! 

 
Lærerens egen vurdering. 

 

2.4  Råoliens fremtid 

 
Opgave 1 

Den mængde olie  der fremstilles, måles 

ofte i tønder olie. Prisen på olie er også per 

tønde. En tønde svarer til cirka 159 liter. 

Omkring 85 millioner tønder olie blev 

produceret hver dag i 2008. 

 
Det er svært at forestille sig, hvor meget 85 

millioner tønder er præcist. For at forstå en lille 

smule om store mængder, sammenlignes disse 

mængder ofte med olympisk størrelse svømme-

pøler, der måler 50m gange 25m gange 2m. 

a.  Beregn hvor mange olympisk størrelse 

svømmepools af olie, der blev produceret 

i 2008. 

b.  Forestil dig, at intelligent produktion 

betyder, at 5 procent mere olie kan 

udvindes. Hvor mange flere olympisk 

størrelse svømmepools pr dag ville det 

betyde? 

 
Det korrekte svar indeholder følgende: 

a. 

-  En olympisk størrelse swimming pool 

er 50m x 25m x 2m = 2.500m3. 

-  2,500m3 svarer til 2,5 millioner liter. 

-  85 millioner tønder svarer til 85 x 

159 x 106 / 2,5 x 106, omtrent 5.400 

Olympisk størrelse swimming pools. 

b. 

-  Smart produktion vil tilføje 5% for 

hver dag til de 54.000 olympisk 

størrelse swimming pools. Det udgør 

270 olympisk størrelse swimming 

pools. 

 
Opgave 2 

Som du har lært, er olie-forsyningerne ikke 

uendelige. I den seneste tid har olien i 

stigende grad blevet fundet på andre 

'uventede' steder, såsom i oliesandfelter i 

Canada. Disse oliesandlage er tæt på 

jordens overflade, og kan graves op. 

Det fremgår, at disse alternative felter 

indeholder lige så meget olie som alle de 

andre 'almindelige' oliefelter til sammen, 

dybt under jordens overflade. 

Tror du, at fremstillingen af denne olie er 

en positiv udvikling? Forklar dit svar. 
Derefter sammenlignes dit svar med 

dine klassekammeraters: hvad mener 

de? Hold en debat og glem ikke TINA 

(Der er intet alternativ) og TANIA (Der 

er ikke noget ideelt svar). 

Det korrekte svar indeholder følgende: 

-  Nogle argumenter mod udvinding af 

olie sandfelter i Canada er: at det har 

en stor indflydelse på landskabet, at 

pengene kan bruges bedre til 

investeringer i bæredygtig energi; at 

forbruget af mere olie øger CO
2
-

udledning. 

-  Nogle argumenter for at udnytte olie 

sandfelter i Canada, er: vi er i stand til at 

opfylde behovet his energiprisen på olie 

falder som følge af de operationer, som 

kommende teknologier vil gøre mere 

mulige med effektivt køring af processen 

(f.eks som CO
2
-opsamling). 

-  Yderligere oplysninger kan fås hos: 
www.capp.ca 

 
3.2  Indfangning 
 
1)         Tror du, at det er muligt at fjerne CO

2 
fra 

atmosfæren? Ville det gøre nogen forskel? 

Tip: Tænk for eksempel på, hvor meget CO
2 

der er i atmosfæren per volumen enhed. 

 
Det korrekte svar indeholder følgende: 

-  Det giver ikke mening at fange 

almindelig luft. 

-  Almindelig luft omfatter 0,03% CO
2
. 

-  Det er dyrt at indfange store 

luftmængder. 

 

Eksempel på et godt svar: 

Det er meget kostbart at fange luft i et 

CO
2
ventilationsanlæg. Koncentrationen af  CO

2
i 

luften er så lav, at kun en lille procentdel af 

CO
2
kan separeres fra et stort volumen af luft. 

Der er derfor ikke nogen mening i at fjerne 

CO
2
fra atmosfæren. 

 

2)  CO
2 

indfanges under højt tryk og ved høje 

temperaturer. Tror du, at det gør CO
2
-

opsamling dyrt? Hvordan kunne du gøre 

processen med CO
2 

indfangningen 

billigere? 

 
Det korrekte svar indeholder følgende: 

-  Det koster en masse penge til at indfange 

CO
2
. 

-  Megen energi er nødvendig for at bringe 

stofferne under højt tryk. Energi koster 

penge. 

-  Der er mulighed for at forbedre 

effektiviteten af aminopløsningen. Hvis denne 
kan arbejde under mindre ekstreme forhold 

(højt tryk og temperatur), kan 

fremgangsmåden gøres mere effektiv.
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Eksempel på et godt svar: 

CO
2 
indfangning er meget dyrt, fordi meget 

energi skal genereres til at bringe stofferne 

under højt tryk ved en høj temperatur. Hvis 

det ikke længere er nødvendigt at opvarme 

systemet til en så høj temperatur og anvende 

et så højt tryk, kan effektivitetsgevinster 

opnås. 

 
3)  Aminer anvendes i processen med CO

2 
-

opsamling. Aminerne fungerer som 

katalysatorere. Hvad er katalysatorere? 

Slå udtrykket op på internettet. Hvorfor 

er det vigtigt, at blandingen af gasser 

passerer så rent som muligt gennem 

disse katalysatorere efter delvis 

forbrænding 

 
Det korrekte svar indeholder følgende: 

-  En katalysator er et stof, der ikke 

deltager som en del af en reaktion, 

men som accelererer (reducerer 

mængden af energi, der kræves for at 

fremkalde reaktionen). 

-  Hvis andre stoffer (for eksempel 

NOx) passerer langs disse 

katalysatorer, kan de ødelægge 

katalysatoren eller reagere mod det. 

-  Det er vigtigt, at ingen andre stoffer er 

til stede i CO
2 
strøm, så der ikke opstår 

skader på katalysatorerne og 

produktionen strøm er foreneligt. 

 

3.3  Fasetilstande 

 
1) Hvorfor er det ikke en god idé at 

pumpe CO
2
 ned i jorden i gasfasen? 

Hvorfor er det en dårlig idé at 

komprimere CO
2
 i jorden i den faste 

fase? Husk: CO
2
 har den største 

tæthed i denne fase? 

 
Det korrekte svar indeholder følgende: 

-  Det vil ikke være en god idé at 

pumpe CO
2
i jorden i gasfasen på 

grund af dens lave densitet i denne. 

Gas har brug for meget plads. Det er 

et problem, når mængden af 

tilgængelig plads under jorden er 

begrænset. 

-  Et fast stof flyder ikke, og det er derfor 

umuligt at få det under jorden. Selv om 

det er rigtigt, at et fast stof har en høj 

densitet, er det umuligt at transportere 

det under jorden. 

Eksempel på et godt svar: 

CO
2 
i den faste fase kan sammenlignes med is. 

Is er vanskeligt at transportere og vil ikke 

strømme gennem jorden og fordele sig i de 

små hulrum i jorden. Gas har en meget lav 

massefylde. Relativt lidt gas vil blive gemt 

under jorden i denne fase, hvilket ikke giver 

mening, når pladsen er begrænset. 

 
2)  Tænk på egenskaberne for en gas, en 

væske og en superkritisk væske. Udfyld 

tabellen nedenfor. For viskositet, tænk 

over, hvad du har lært i afsnittet om 

olie- viskositeten måler, hvor ”sirups-

agtig” et stof er. 
 

 

 
3)  Superkritisk CO

2
 kan anvendes som et 

opløsningsmiddel. Tænk på en række 

nyttige applikationer til brug af CO
2
 som 

opløsningsmiddel. Forestil dig, at du 

opløser noget i superkritisk CO
2
, slipper 

det i fri luft, til CO
2
-en fordamper og 

bliver en almindelig gas. 

 
Det korrekte svar indeholder følgende: 

-  Hårfarve spray kan let opløses i CO
2
. 

Når farvestoffet påføres på håret, 

behøves intet vand for at farve det. 

-  Neglelak kan påsprøjtes, hvis 

det er opløst i CO
2
. 

 Gas  Flydende   

Viskositet lav  lav  høj  lav ledning 

Optager mængde plads (meget )  meget  lidt  lidt

kogepunkt eller lav  lav  høj   
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3.5  Sikkerhed og samfundet 

 
1) Hvorfor tror du, at bilmotorer stoppe det 

øjeblik, de kommer i kontakt med kuldioxid? 

Hvilken slags stof har en bil ikke brug for til 

at fungere? 

 
De korrekte svar omfatter følgende: 

-  Biler har en forbrændingsmotor. 

-  Forbrændingsmotorer kræver ilt for 

dem at arbejde. 

-  CO
2  
er en tung gas, der fortsætter med 

at "flyde" til jorden. 

-  CO
2  
udstøder oxygen fra køretøjets 

motor, således at den stopper. 

 

Eksempel på et godt svar: 

En bil har en forbrændingsmotor. For 

forbrænding, i det mindste du har 

brug for ilt. Kuldioxid kan ikke 

anvendes til forbrænding og derfor 

bringer forbrændingsreaktionen i stå. 

 
2)  Tænk på to steder, hvor det ikke ville være 

hensigtsmæssigt at lægge en rørledning til 

transport af CO
2
. Tænk også på to steder, 

hvor det ville være egnet til at nedlægge 

sådan en 

pipeline. 

 
Det korrekte svar indeholder følgende: 

-  Uegnede steder: byområder, 

motorveje, lufthavne, underjordisk 

metro. 

-  Egnede steder: Områder med 

skovbrug, landdistrikter, under jorden, 

under vand. 

 
3)  Arbejd med dette spørgsmål i par. Lav et 

rollespil. En person er en teknisk ekspert 

et CCS-projekt, og den anden er en 

modstander. Ved afslutningen af drøftelserne 

registreres afslutningen af jeres samtale. 

Prøv at overbevise hinanden med 

argumenter. Som forberedelse til rollespillet, 

slå ' CO
2
-opsamling og lagring emne kort' 

op på nettet. 

For læreren: 

Lad de studerende bruge spørgsmålsskema. 
Konklusionen skal være en afspejling af de 

argumenter, som vises på spørgsmålsskemaet. 

De studerende skal skrive konklusionerne, 
som om de er personligt involveret i projektet. 

Det er vigtigt, at de indeholdt konkrete 

eksempler. 

 

Eksempel på et godt svar: 

Jeg ønsker ikke nogen CO
2
-lagring under mit 

hus, fordi jeg ikke ønsker at opleve et 

jordskælv som får mit hus til at kollapse. 

CO
2
-lagring kan opveje faldet i tryk 

forårsaget af gas udvinding og dermed sikre 

jordens stabilitet. 

 
4)  Ville du personligt ønske at leve et sted, hvor 

der foregår CCS? Begrund dit 

svare med et par sætninger. 

 
For læreren: Lad de studerende bruge 

spørgsmålskemaet. Konklusionen skal være 

en afspejling af den viden, de har akkumuleret 

i løbet af modulet og derfor af, hvad der 

påvirker dem i deres personlige liv. 

 

3.6  Tal og prognoser 

 
1) Tror du, at CCS vil bidrage til en 

bæredygtig fremtid? Giv to grunde til og to 

grunde imod. 

 
Det korrekte svar indeholder følgende: 

-  Bidrag til en bæredygtig fremtid: 

nettoresultatet vil være mindre CO
2 
i 

luften. CCS er et af de skridt, der er 

nødvendige for at imødegå 

klimaproblemet. CSS vil i sidste instans 

stimulere CO
2
-udledningsmarkedet. 

-  Ingen bidrag til en bæredygtig fremtid: 

CCS stimulerer ikke en hurtig 

overgang til vedvarende energi. CCS 

selv kræver meget energi og flere 

fossile brændsler. 

 
2)  Synes du, det er et berettiget modargument, 

at lagring af CO
2
 bruger så meget mere 

energi? 

Begrund dit svar. 

De korrekte svar omfatter følgende: 

-  Eksempel på en indsigelse: ja, fordi 

fossile brændsler er vant til at lægge CO
2 

under jorden og nedbrydes hurtigere. 

-  Ingen indvendinger: Det er vigtigt, 

at der tages skridt til at bekæmpe 

klimaproblemet, så CO
2 
skal 

opbevares under jorden så hurtigt 

som muligt. Fordelene opvejer 

ulemperne. 

-  Neutral: kombination af svarene 

ovenfor. 

 
3)  I 2009 brugte Nederlandene 3.262 PJ 

(Petajoule) energi. Brug bøger med 

videnskabelige data til at slå op, hvad en 

Petajoule er. Forestil dig at knytte 1.200 PJ 

energi til CCS med en ekstra energiforbrug på 

25 procent (før CCS). Hvad ville det samlede 

energiforbrug have været? 

 
Det korrekte svar indeholder følgende: 

-  Petajoule: 1,0 x 1015 J 

-  CCS forbruger 25% mere energi. Så 25% 

af 1.200 x 1,0 x 1015 = J 

-  Samlet forbrug 3.262 x 1015 + 300 x 

1015 = 3562 x 1015 J 

 
4)  Mange modstandere af CCS ser det som at 

bekæmpe symptomet. Et eksempel på at 

bekæmpe symptomet er smertestillende 

medicin. Du tager smertestillende medicin, 

fordi du for eksempel har hovedpine. Det 

smertestillende undertrykker smerten, men 

fjerner ikke årsagen. I to sætninger, begrund, 

hvorfor modstandere af CCS ser denne 

teknologi som at bekæmpe symptomet. 

 
Det korrekte svar indeholder følgende: 

Hvis vi skifter til vedvarende energi, vil energi 

fra fossile brændstoffer ikke længere være 

nødvendig, og derfor vil ingen CO
2
 blive 

frigivet. CSS er derfor at bekæmpe 

symptomerne på forbrænding af fossilt 

brændsel.
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Svareksempler på testen: Det handler om energi, Del 1 (51 point, 20 spørgsmål) 
 

 
5 point  1 

Vi står over for tre store udfordringer, hvor 

energien fremtidens energi er berørt. Liste 

disse tre udviklinger og forklare, hvordan de 

er forbundet med hinanden. 

 

 
 
 
 

3 point  2 

Modulet introducerede dig for personerne 

Tania og TINAs holdninger. Forklar hvad 

disse betyder med dine egne ord, og hvor 

relevante de er for energidebatten. 
 

 
 
 

3 point  3 

I kapitel 1 blev to perspektiver på fremtidens 

energi præsenterede: "Hver mand for sig 

selv" og "Sammen står vi stærkere" scena-

rierne. Hvilket af disse scenarier er mest til-

bøjelige til at gå i opfyldelse? Svar med højst 

5 sætninger. Argumenter for din position. 

Brug udtrykket "bæredygtighed", og give en 

forklaring af dette begreb. 

 

2 point  4 

Hvilke to typer af atomer udgør fossile 

brændstoffer? 
 

 
 

2 point  5 

Giv to grunde hvorfor olien er ikke fundet i 

nogle dele af jorden. 

 

2 point  6 

Er der en sammenhæng mellem graden af 

porøsitet af en type sten og permeabiliteten 

af den klippe? 

 
3 point  7 

Forklar i tre trin, hvordan olie er fundet. 

 
 
 
 
 

4 point  8 

Skitsere tværsnit af en brønd med flere 

hylstre efter cementering. 

Korrekte svar vil indeholde følgende: 
A)  Et svar angiver de følgende tre faktorer: 

1) Efterspørgslen efter energi vil stige mindst to i løbet af de næste halvtreds år 

2) Nem olie bliver mere og mere knappe 
3) Drivhusgasser udlednings vil stige markant. 

B)  En klar beskrivelse, at disse tre udvikling er i konflikt med hinanden, til en vis 

grad. 

 
 

Korrekte svar vil indeholde følgende: 

A)  Et svar forklarer TANIA og TINAs holdninger. 

1) TANIA er: Der er ingen ideel svar 

2) TINA står for: Der er intet alternativ 

B)  En klar beskrivelse af, at energiforbruget er en kendsgerning, som der ikke er noget 

alternativ til, og at der er ulemper ved hver løsning. 

 

 
Korrekte svar vil indeholde følgende: 

A) Bestemmelse af holdning på grundlag af mindst ét argument med mindst ét eksempel. 
Eksempel på et korrekt svar: 

Jeg tror, at »Hver mand for sig selv" scenariet er det mest sandsynlige, fordi folk er 

egocentriske. Regeringen og erhvervslivet er primært selvcentrerede. Jeg tror ikke, det vil 

ændre sig meget. Bæredygtighed betyder at håndtere miljøet, hvor du bor med omhu, hvilket er 

noget, der ikke sker lige nu. 

 
 
Fossile brændstoffer består af carbonatomer og hydrogenatomer; oxygen er ikke nødvendigt i sig 

selv! (for eksempel naturgas) 

 
 
Der var ingen forhistorisk hav, og der er ingen cap rock. 
 
 
 

 

Ja, jo højere porøsitet, jo større permeabilitet af klippen, forudsat at porerne er indbyrdes 

forbundet. 

Nej, antallet af porer behøver ikke påvirke permeabiliteten af en bestemt slags klippe: porerne 

kan enten være for lille eller ikke sammenkoblede. 

 
trin 1: undersøge, om området blev oversvømmet i forhistorisk tid; 

trin 2: transmittere vibrationer i jorden, indsamle plysningerne og lokalisere cap rock (eller: 

finde cap rock ved hjælp af seismiske undersøgelser); 

trin 3: bore en forsøgsbrønd. 
 

 
 
Kombination af diagrammerne på side 2 på 2,3
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3 point  9 

Kombinationen af diagrammerne på pageGiven, at 

densiteten af mudderet er 1,234 kg / m3. Man når et 

oliefelt tryk på 400 bar (4.000.000 kg/ m2) i en 

dybde på 2,7 km. Er slamdensitet høj nok til at 

forhindre en blow-out? Antag at det gennemsnitlige 

tværsnitsareal af brønden er 0,10 m2. 2 af 2,3m2. 

 
2 point  10 

Dybden, hvor olie er boret for på havbunden 

i øjeblikket ligger på en rekorddybde med 

3051 meter. Forklar hvad udstyr blev 

anvendt til dette. tilvejebringe to grunde. 

 
2 point  11 

Produktionen er muligt fra byområder ved 

hjælp af slangebrønde. Giv to andre situationer, 

hvor slangebrønde kan anvendes. 

 
2 point  12 

Giv en definition af den superkritiske fase. 
 

 
 

2 point  13 

Giv to fordele for anvendelse af superkritiske 

faser for underjordisk lagring af CO
2
. 

Kapaciteten er 0,1 x 2700 = 270 m3 (1p). Masse af mudder i brønden er 270 x 1,234 = 333,18 kg 

(1p). Det betyder, at der ikke er tilstrækkelig modtryk! En blow-out vil forekomme (1p). 
 
 
 
 
 
Et semi-submersible/drilling fartøj: kan holdes på plads af ankre på havbunden / dynamisk 

positionering. Kan tilpasse sig til strømmen. 

 
 
 
 
 

Aflastning af en boreplatform, hvor der er tændt ild produktion fra flere tilstødende små felter. 

 
 
 
 

 

Den superkritiske fase er et materiale, der har egenskaber af både en gas og en væske. Materialet 

er ikke særlig viskøs, og alligevel har det en høj densitet. 

 
 
 

Fordelene ved den superkritiske fase er, at mere CO
2 
kan lagres under jorden end i gasfasen og, 

at det er lettere at transportere jorden, fordi det er mindre viskøs end i væskefasen. 

 
5 point  14 

Tegne et diagram af hvor CO
2 

lagres i 

undergrunden. Brug piletasterne til at 

identificere og angive de forskellige 

elementer. 

Tildel et 1/2 point for hvert korrekte 
element. 

 
Indfangning 
Af CO

2 
biprodukter 

 

Hydrogen fabrik 

 

 

 

CO
2 
måle-

instrumenter 

 

 

Kompressor 
komprimerer 

CO
2
 

 

 

 

 

CO
2 
gas transporteres via 

undergrundsrørledninger 
 

Kompresser tilføjer 

ekstra pres til CO
2
-en 

Indføringsbrønd 

leder CO
2
-en ned 

under jorden 
 

Observationsbrønd 

indeholder male-

instrumenter for CO
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dækkende lag af ler 

er igennem-

trængeligt for CO
2
 

 
CO

2  
er forsejlet inde i 

porøse klipper fra et 

tomt gasfelt 
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3 point  15 
Hvilke tre trin udgør præ-forbrænding? 

 

1. Forgasning 2. CO
2
 samling 3. forbrænding 

 

Forklare begreberne, der anvendes til at 

identificere disse tre trin. 

1. Brændstofferne er opdelt i hydrogengas og carbondioxid under indflydelse af oxygen. 

 2. Carbondioxid opsamles og føres til CCS installation via en separat rørledning. 

 3. Brintgassen forbrændes, hvor elektriciteten er produceret. 

2 point  16 

Hvad betyder viskositeten betyde? Tænk på et 

eksempel, hvor du forklare, hvad præcist 

viskositet er, eller hvad den gør. 

 
1 point  17 

Hvad er den vigtigste forudsætning et tomt 

gasfelt skal opfylde, med hensyn til sikkerhed, 

før den kan anvendes til opbevaring af CO
2
? 

 
3 point  18 

Angiv de tre faktorer for sikker lagring af CO
2
. 

 

 
1 point  19 

Hvorfor har planer om at lagre CO
2 

i 

Barendrecht mislykkes? 

 
1 point  20 

Ser man på dette ud fra et bredere perspektiv, 

hvorfor er det vigtigt at lagre CO
2 

i undergrunden. 

 

Viskositet er et mål for, hvor »sirupsagtig« et materiale er. Et godt eksempel er en 

sammenligning mellem sirup og vand. Vand i et glas strømmer straks ud, når du vender det på 

hovedet. Hvis du vender et glas sirup på hovedet, vil det tage lang tid for siruppen at løbe ud. 

 

 
Der må ikke være nogen sprækker i cap rock, da CO

2 
ellers kan undslippe til overfladen. 

 
 
 
 
 
1.    Omhyggeligt kortlægge gasfeltet og cap rocken. 

2.    Carbondioxid genskaber trykbalancen, hvilket betyder, at der vil være mindre indsynkning. 

3.    Reducer afstanden mellem anlægget og CCS installationen. 
 

 
Lokale beboere har ikke modtaget tilstrækkelige oplysninger. De havde for mange tvivl om 

pålideligheden af teknologien. 

 
 

CCS kan give betydelige fordele i forhold til udledning af CO
2
, hvilket gør det lettere at opnå 

klimamål.



 

T  E  S  T  
 
 
 

 
Modullet med titlen "Det handler om energi" har lært dig om energiscenarier, boring efter olie og forbindelsen mellem 
klima og CO2. 
Denne test består af 20 spørgsmål til en samlet værdi på 51 point. Antallet af point, der kan tildeles angives sammen 
med hvert spørgsmål. 
 
Held og lykke! 
 
5 point   1   Vi står over for tre store udfordringer, hvor fremtidens energi er berørt. Lav en liste med disse tre 

    udviklinger og forklar, hvordan de er forbundet med hinanden. 

 

3 point   
 

2    
 
Modulet introducerede personerne Tania og TINA. Forklar, hvad disse forkortelser  

    betyder med dine egne ord, og hvor relevante de er for energidebatten. 

 

3 point   
 

3     
 
Kapitel 1 ”Det handler om energi!”  præsenterede to perspektiver på fremtidens energi: 'Enhver      

   mand for ham selv' scenariet og 'Sammen står vi stærkere' scenario. 

    Hvilket af disse scenarier er mere tilbøjelige til at gå i opfyldelse? Forklar dit svar i højst 

    5 sætninger. Giv argumenter til støtte for din position. Bruge udtrykket "bæredygtighed", og give 

    en forklaring af dette begreb. 

 

2 point   
 

4    
 
Hvilke to typer af atomer udgør fossile brændstoffer? 

 

2 point   
 

5   
 
Giv to grunde til, at olie ikke er fundet i visse dele af verden. 

 

2 point   
 

6    
 
Er der en sammenhæng mellem omfanget af porøsiteten af en bjergart og permeabiliteten af 

    at klippe? 

 

3 point   
 

7   
 
Forklar i tre trin, hvordan olie er fundet. 

 

4 point 
 

8    
 
Skitser et tværsnit af en brønd med flere hylstre efter cementering. 

 

3 point   
 

9    
 
Densiteten af mudderet er 1,234 kg/m3. Man når et oliefelt ved et tryk på 400 bar     

   (4000000 kg/m2) i en dybde på 2,7 km. Er slamdensitet høj nok til at forhindre en blow-out? 

    Antag, at den gennemsnitlige diameter af brønden er 0,10 m2. 

 

2 point   10     Dybden, hvor olie bores på havbunden i øjeblikket ligger på rekorddybden 3.051 meter. 

    Forklar hvad udstyr blev anvendt til dette. Giv to grunde. 

 

2 point   11    Produktionen er muligt fra byområder ved hjælp af slangebrønde. Giv to andre situationer i 

    hvilke slangebrønde kan anvendes. 

 
2 point   12    En definition af den superkritiske fase. 

 
2 point   13    Giv to fordele for anvendelse af den superkritiske fase for underjordisk lagring af CO

2
. 

 
5 point   14     Tegn et diagram af, hvor CO

2 
lagres i undergrunden. Brug piletasterne til at identificere og angive elementerne. 

 
3 point   15    Hvilke tre trin udgør præ-forbrænding? Forklare begreber, der anvendes til at identificere disse tre trin. 

 
2 point   16     Hvad betyder viskositeten? Find på et eksempel, hvormed du forklarer, hvad viskositeten præcist er eller 

    hvad den gør. 

 
1 point 17     Hvad er den vigtigste forudsætning et tomt gasfelt skal opfylde med hensyn til sikkerhed, før det kan 

    anvendes til lagring af CO
2
? 

 
3 point   18    Angiv de tre faktorer for sikker lagring af CO

2
. 

 
1 point 19    Hvorfor mislykkedes planerne om at lagre CO

2
 i Barendrecht? 

 
1 point 20    Ser man på dette ud fra et bredere perspektiv, hvorfor er det vigtigt at lagre CO

2
 i undergrunden? 
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