
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I T ’ S   A L L    A B O U T   E N E R G Y !  -    1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIE MED LEKTIONER 
OM FRAMTIDEN FÖR 
ENERGI, OLJA OCH CO2 



2    -   ALLT HANDLAR OM ENERGI!   

INNEHÅLL 
 

 
 
 
 
 
 
 
      Del 1 FRAMTIDENS ENERGI 
      1.1  Energi är allt, allt kommer från energi; en introduktion   3 

      1.2  Scenario 1: var och en sköter sitt    7 

      1.3  Scenario 2: tillsammans är vi starkare    9 

 
      Del 2 LETA EFTER OCH PRODUCERA OLJA 
      2.1  Var kommer oljan ifrån?     13 

      2.2  Hur letar vi efter olja?      15 

      2.3  Hur utvinner vi olja ur marken?     17 

      2.4  Oljans framtid       21 

 
      Del 3 LÖSNINGAR PÅ CO2-FRÅGAN 
      3.1  Tekniken och de fyra centrala frågorna    23 

      3.2  Avskiljning      25 

      3.3  Fas/stadium      27 

      3.4  Lagring och säkerhet     29 

      3.5  Säkerheten och samhället     31 

      3.6  Siffror och prognoser     33 
 

K O L O F O N  
 
 

Det här undervisningsmaterialet har skrivits av tre deltagare i det holländska programmet Eerst de Klas (Undervisa först): Matthijs van Vulpen, Cazimir 

ten Brink och Simon Verwer (w w w.eerstdeklas.nl). 

 
Eerst de Klas (Undervisa först) är ett initiativ av utbildningsväsendet, näringslivet och myndigheter. Programmet ger talangfulla akademier möjlighet att 

inleda sin undervisningskarriär på en skola för vidareutbildning.  De arbetar där fyra dagar i veckan, gör den första delen av den pedagogiska 

utbildningen och deltar en dag i veckan i ett ledarskapsprogram som organiseras av näringslivet. Som ett led i ledarskapsprogrammet har Shell gett 

deltagare i uppgift att utveckla det här undervisningsmaterialet. 

 
Det här undervisningsmaterialet är resultatet av diskussioner med ett stort antal experter från Shell . Dessa diskussioner utgör modulerna i undervisningsmaterialet. 

Vi vill här tacka alla som har bidragit till det här undervisningsmaterialet, särskilt Shells ledningsgrupp med André van Aperen, Theo Eyckenschild, Ewald 

Breunesse och Virgil Sewbarath Misser. 

 
SLUTGILTIG REDAKTION, DESIGN OCH LAYOUT DE FABRIEK Communicatie Creatie Coaching, Amsterdam 

ILLUSTRATIONER, INFOGRAFIK MokerOntwerp, Amsterdam 

FOTOGRAFIER Hollandse Hoogte, Shell, Nuon och olika andra källor 

REPRODUKTION Shell Service Point 
 

© 2012 Shell International B.V. I samarbete med:   
 
 

För Allt handlar om energi! ä r  i n n e h å l l e t  f r å n  Shell Internationa l B.V. (w w 

w.shell.com), den grafiska designen och omslagsillustrationen av De Fabriek CCC 

(w w w.defabriek.nl) och illustrationerna och infografiken av Moker Ont werp (w w 

w.mokerontwerp.nl) licenserade enligt Creative Commons Attribution-

NonCommercia l-ShareA like 

3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.nl). 
 

 
ÖVERSATT AV: 

 
 
 
 
 

Om du behöver mer information eller extra kopior av den här studieplanen är du 

välkommen att skicka ett mejl till communicatie@shell.com 

 
Det arbete som presenteras i det här dokumentet stöds av 

Europeiska unionens ramprogram för forskning och utveckling 

(FP7) – projekt ECB: europeiska samordnande organet för 

matematik, naturvetenskap och teknik 

(Bidragsöverenskommelse nr 266622). Innehållet i det här 

dokumentet svarar enbart konsortiets medlemmar för och det 

återger inte Europeiska unionens åsikter och Europeiska unionen 

är inte ansvarig för någon användning som kan göras av 

informationen. 

 

http://www.shell.com/
http://www.defabriek.nl/
http://www.defabriek.nl/
http://www.mokerontwerp.nl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.nl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.nl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.nl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.nl)
mailto:communicatie@shell.com


ALLT HANDLAR OM ENERGI!-     3  

 

 
 
 

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

 
 
 
 

Energi är allt, allt kommer från energi: 

en introduktion 
 

Du behöver vanligtvis inte tänka på 

energi. Den finns alltid där, så gott som 

överallt och den är säker och pålitlig. 

Energi är lika naturligt som att sätta på 

din mobiltelefon eller att vrida på en kran. 

Att de flesta människor i Europa kan få 

energi så enkelt och naturligt är faktiskt 

ganska exceptionellt. Och det är verkligen 

något vi ska vara stolta över. 

 
Varje dag använder du många former av 

energi. Det börjar med din egen energi 

när du vaknar upp till din frukost. Men 

under dagen behöver du också flera 

andra energikällor. Före den industriella 

revolutionen var människans viktigaste 

energikälla trä och torv som användes för 

matlagning och uppvärmning. 

För ljus var det viktigaste bränslet 

lysfotogen. Sedan dess har vår energi till 

största delen kommit från naturgas, kol och 

olja, även kallade fossila bränslen. 

Naturgas, kol och olja är viktiga 

energikällor som gör att du kan göra vad 

du vill – du använder energi när du tar en 

skön varm dusch en kall vinterkväll, när du 

besöker dina far- eller morföräldrar i bilen – 

och för att din burk Coca Cola ska vara 

härligt kall i kylskåpet. 

Problemet är: dessa fossila energikällor 

för bränsle är inte outtömliga, de håller 

på att ta slut! Och i det långa loppet kan 

det få stora konsekvenser för det sätt du 

lever på. 
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1.1 
 
 
 
 

Vi står inför stora förändringar när det gäller 
energi i framtiden. Följande tre viktiga 
utvecklingar kommer att vara avgörande i 
det här sammanhanget: 

 
1) Behovet av energi kommer att minst 

fördubblas under de kommande 50 åren. 
2) Det kommer att bli brist på lättillgänglig olja. 
3) Utsläppen av växthusgaser kommer att 

öka avsevärt. 

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

 
 
 

Vad  innebär  dessa  tre 

utvecklingar egentligen? 
 

 
 
 

Befolkningen i Asien, Afrika och Latinamerika ökar 

mycket snabbt. Dessutom vill människorna i de här 

regionerna njuta av samma välstånd som vi. Den här 

kombinationen av växande befolkningar och ökat 

välstånd innebär att behovet av energi kommer att 

öka dramatiskt i en nära framtid. Mycket mer energi 

kommer att behövas för att möta det här behovet. 

 

 

 

 

En av de viktigaste energikällorna är olja. Många av 

de produkter vi använder är gjorda av det här 

naturliga ämnet. Och medan behovet hela tiden ökar, 

blir det allt svårare att producera tillräckligt med 

olja. De lättillgängliga resurserna håller på att ta slut.  

Global population 
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Ökningen av den globala befolkningen till år 2050. 
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Den tredje utvecklingen innebär att ökad 

energiförbrukning leder till högre CO2-utsläpp. En 

högre koncentration av CO2 leder till global 

uppvärmning med klimatförändringar och 

naturkatastrofer som en möjlig konsekvens. 

              (Källa: Shell Energiscenarier Tillgängliga online på: www.shell.com/scenarios.) 
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F R A  M  T   I   D   E   N   S   E   N   E   R G   I  1.1 
 

 

Att söka svar Kom igen 
 

Vi har stora förändringar framför oss. I det här 

lektionspaketet ska vi titta på vad vi kan göra åt 

dessa tre utvecklingar. Vi ska titta på vad de 

egentligen innebär och möjliga svar på dem. För var 

och en av de tre utvecklingarna ställer vi en viktig 

fråga som bildar en gemensam tråd för varje del. 

 
1) Vad kan vi göra för att se till att alla 

har tillräckligt med energi? 
2) Vad kan vi göra för att producera 

mer olja mer effektivt? 
3) Vad kan vi göra för att begränsa CO

2 

-utsläppen? 

 
Som du antagligen har förstått är detta viktiga 

frågor. Det är osäkert om det kommer att vara så 

enkelt att få tag på tillräckligt med energi i 

framtiden. Men vi vet att de fossila bränslena 

håller på att ta slut, och därför kan vi förutse det. 

Det finns mycket varierande åsikter om hur vi kan 

klara detta på bästa sätt. Myndigheter, olje- och 

gasföretag och miljöorganisationer debatterar hela 

tiden hur vi gemensamt kan hitta det bästa sättet att 

garantera att vi om 50 år fortfarande har tillräckligt 

med energi. Men vad är bäst? Del ett (1.1 till 1.3) 

handlar om det. 

För närvarande kommer 80 procent av vår energi 

från fossila bränslen. Trots att vi hela tiden får mer 

energi från alternativa energikällor kommer olja och 

naturgas troligen att vara de viktigaste råvarorna för 

energi även under 2000-talet. Att borra i 

(svårtillgängliga) oljefält är en fascinerande teknik 

som för närvarande utvecklas snabbare än någonsin 

tidigare. Del två (2.1 till 2.4) handlar om det. 

Forskare har visat att CO
2  

är en av orsakerna till den 

globala uppvärmningen eftersom CO
2  

 bidrar till 

växthusgaseffekten. Denna globala uppvärmning kan 

leda till naturkatastrofer som tropiska stormar, 

förorening av haven och att polarisarna börjar 

smälta. För att motverka detta kan CO
2  

lagras under 

jorden. Del  tre (3.1 till 3.6) handlar om det. 

Scenariot med energiutmaningen kan göra så starkt 

intryck och vara så komplext att man som individ 

känner att man inte kan göra någon skillnad. En del 

människor tycker att den här utmaningen är så 

överväldigande att de ger upp innan de ens börjat. 

Men naturligtvis är det aldrig rätt sätt att lösa ett 

problem. Alla, även du, kan påverka dessa 

förändringar och bidra till att vi klarar 

energiutmaningarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     UPPGIFTER 
 

När allt kommer omkring är vi individer som 

tillsammans kan göra fantastiska saker. Med riktiga 

slutsatser, ny teknik och hårt arbete kan du själv 

göra en skillnad. 

Kom igen!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom igen!

 1.    Hur kan du använda energi mer ekonomiskt i ditt eget liv? Ge tre exempel. 

2.    Behovet av energi, tillgången och utsläppen av koldioxid är tre begrepp som dyker 

upp i den här introduktionen till studieplanen. Hur förhåller sig dessa tre begrepp till 

varandra? 

3.    Skildra ett katastrofscenario och ett drömscenario för energin i framtiden. 

4.    Drastiska åtgärder är också tänkbara för att spara energi. Några av dessa 

metoder kan möta etiska invändningar. Till exempel förslaget:   

”Hela världen måste begränsa födslar”. Ge två argument för och emot. 

5.    Tänk dig att det inte alls var någon brist på energi. Hur skulle världen se ut då ? 
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1.1 F R A  M  T   I   D   E   N   S   E   N   E   R G   I

 

 
 
 
 
 
 
 

Framtidens energi 
 
 

I följande två delar av studieplanen kommer 

vi att ta en närmare titt på framtidens energi. 

Naturligtvis kan ingen förutspå framtiden. 

Ingen kan se i en kristallkula och förutspå 

exakt hur världen kommer att se ut om 50 år. 

Vi ska titta på två potentiella 

framtidsscenarier. Ett scenario skildrar 

tänkbara konsekvenser av den nuvarande 

utvecklingen. Men innan vi fortsätter vill vi 

först presentera två kvinnor. 

 

TANIA: Det finns inga perfekta svar!  

Det är viktigt att inse att inget enskilt svar 

på energiutmaningen är perfekt. Som den 

kända fotbollspelaren Johan Cruijff en gång 

sa medför varje fördel också en nackdel. 

Om du till exempel satsar helt på vindkraft 

kommer alla snart att ha vindkraftverk i sina 

trädgårdar. Dessutom finns det (inte än) 

någon enskild teknik som är helt ”bra”. 

Kärnkraft till exempel alstrar mycket energi 

med mindre luftföroreningar än 

kolkraftverk, men den skapar även 

radioaktivt kärnavfall. 

 

TINA: Det finns inget alternativ! 
Är det faktum att det inte finns några perfekta 

svar anledning att strunta i hela problemet? 

När allt kommer omkring finns det inget 

alternativ. Vi har bara ett jordklot och vi måste 

klara oss på det. Det är mycket osannolikt att 

vi alla snart kommer att flytta till en planet 

som inte upptäckts än. Så vi måste beakta och 

ta tag i problemet.  

 
Du har säkert insett att de scenarier som 

beskrivs ovan till viss del redan har blivit 

verklighet. Därför har många regeringar 

ansträngt sig för att komma fram till 

överenskommelser om CO2-utsläpp. Frågan 

är vilket som är det bästa sättet att nå sådana 

överenskommelser. Det är ämnet för dessa 

två scenarier. 

I varje scenario är fyra faktorer viktiga t.ex. behovet av energi, tillgång, teknik och 
miljön. 

 Behovet av energi är det totala energibehovet för alla invånare på jorden. 
 Tillgången är de energikällor som finns (olja, gas, sol, vind etc.). 
 Med teknik menar vi de kunskaper och verktyg som behövs för att till 

exempel utveckla utrustning och maskiner, att få dem att fungera och 
reparera dem. 

 Miljön är begreppet vi använder för de omgivningar vi lever i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TANIA          TINA 
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Scenario 1: Var och en sköter sitt 
 
 

Det första scenariot är pessimistiskt. Det visar 

på tänkbara konsekvenser under de kommande 

50 åren. Det utgår från antagande att länder 

huvudsakligen är inriktade på att trygga sin 

egen energiförsörjning. 

I det här scenariot styrs länder – vilket 

innebär regeringar och stora organisationer – 

framförallt av tillgången på energi. Deras 

primära syfte är att trygga 

energiförsörjningen för det egna landet. 

Detta är naturligtvis logiskt. För varför ska 

till exempel den holländska regeringen bry 

sig om hur tyskarna och belgarna får sin 

energi. Har de inte egna regeringar som kan 

ta hand om det? 

 

Beroende 
  

Ett viktigt begrepp i energiutmaningen är 

beroende. Det innebär att alla på 

energimarknaden är beroende av alla andra. 

Det finns många områden i världen, t.ex. 

Amerika och Västeuropa, där mer energi 

förbrukas än vad som finns inom de 

nationella gränserna. Dessa länder måste 

importera energi och är på så sätt beroende 

av länder som har ett överskott på energi 

som Ryssland och Saudiarabien. Men länder 

som har ett överskott på energi kan i sin tur 

vara beroende av export för sina inkomster. 

Utan efterfrågan på energi skulle de inte 

tjäna några pengar. Sammanfattningsvis är 

alla beroende av varandra på 

energimarknaden. 

 

I scenariot ”var och en sköter sitt” tänker 

länder inte på framtiden eftersom 

problemet inte anses vara akut än. Det är 

samma känsla som att plugga till ett prov du 

inte kommer att ha förrän om fyra veckor när 

du har två skriftliga prov imorgon. Det här 

sättet att se på framtiden verkar som du 

säkert har märkt vara ganska naturligt. 

Men å andra sedan är det inte så naturligt. 

Holländarna, tyskarna och belgarna (och alla 

andra länder i världen) fiskar ju när allt 

kommer omkring så att säga i samma 

energisjö. Och den sjön håller på att torka ut, 

och det snabbare än vi vill. Anledningen till 

det är att ett ökande antal fiskare med allt 

längre fiskespön kommer för att fiska från 

stränderna. Medan alla är upptagna med att 

trygga sin egen energiförsörjning blir 

tillgången hela tiden mer begränsad. Detta får 

allvarliga konsekvenser för alla: för stor 

efterfrågan på en produkt leder till brist.  
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KLIMAT 

 

I det här scenariot bryr sig människor 
inte så mycket om klimatet. Att ha 
bensin så att man kan köra sin bil är 
viktigare än frågan om jorden kommer 
att värmas upp lite under de kommande 
hundra åren eller så – då lever man 
antagligen ändå inte längre. 
Dessutom vill alla naturligtvis betala 
ett lågt pris för sin energi. I detta 
framtidsscenario är det alltså mycket 
troligt att länder framförallt inriktar 
sig på kol: det finns fortfarande 
mycket av det och det är billigt. 
Men kol är en av de energikällor som 
förorenar mest. 
En alternativ energikälla i det här scenariot är 

kärnenergi, men att bygga ett kärnkraftverk är 

i sig ett kostnads-, tidskrävande och 

komplicerat företag. Dessutom är radioaktivt 

avfall skadligt för hälsan och miljön om det 

inte förvaras på rätt sätt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ett kolkraftverk i hamnen i Rotterdam. 

 

 
 

 
Bild av kärnkraftverket Doel i Belgien. 

 

 
 

UPPGIFTER 

 
Till slut stöter alla i scenariot ”var och en 

sköter sitt” på problem eftersom det inte finns 

tillräckligt med energi för alla. Men ingen har 

en fullständig bild av situationen och man 

inriktar inte ansträngningarna på att lösa 

problemen tillsammans förrän 

energitillgångarna slutligen är uttömda. 

1.    Scenariot ”var och en sköter sitt” kretsar kring varje lands intressen. Ge två 

argument för och emot det här scenariot. 

2.   ”Klimatet är ett vagt begrepp. Vad tycker du att det betyder? Och vad exakt innebär 

klimatproblem? 

3.    Här följer tre begrepp från scenariot ”var och en sköter sitt”. Förklara hur du tycker 

att de passar ihop: ekonomisk tillväxt, brist, klimatproblem. 

4.    Skriv ett tal på ungefär tio rader som du som politiker skulle hålla för att få 

ungdomar att blir medvetna om energifrågan. Reflektera, innan du skriver ditt tal, 

över vad du själv tycker är ett bra tal. Du kan Till exempel söka på YouTube efter tal 

av välkända politiker eller underhållare. Vad gör de bra? Försök att använda de här 

inslagen i ditt eget tal. Det är bra om några tal kan hållas i klassrummet. 
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F   R   A   M   T    I   D   E   N   S   E   N   E   R   G   I

 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenario 2: tillsammans är vi starkare  
 
Den grundläggande förutsättningen för det 

här scenariot skiljer sig oerhört från scenariot 

”var och en sköter sitt” som du läste om i det 

föregående avsnittet. I den här skildringen av 

framtiden bildar medvetenheten om 

energiutmaningen grunden för samarbetet 

mellan länder. Med andra ord inser länderna 

att vi när allt kommer omkring sitter i samma 

båt. Den här medvetenheten eller insikten är 

central för alla i det här framtidsperspektivet 

vilket leder till uppfattningen att alla 

medborgare inte bara har rättigheter utan även 

skyldigheter vad gäller energi. Det handlar 

om ett öppet samhälle där medborgare och 

organisationer skickar in idéer till 

myndigheter och uppmuntras att föra fram 

nya idéer för att använda mer alternativa 

energikällor. 

 

Samarbete 

Här är samarbete nyckeln till framgång. 

Medborgarna blir mer och mer medvetna om 

det faktum att de är invånare i världen. De 

tänker på att leva mer hållbart, utbyta 

kunskaper och idéer och nå internationellt 

bindande överenskommelser om 

energireserver och CO2-utsläpp. Men 

teknikutvecklingen har inte heller avstannat 

och vi kan med ökande framgång exploatera 

och använda olje- och gasreserver mer 

effektivt. Det här samarbetet har blivit 

nödvändigt eftersom länderna har  

förstått att de inte kan klara sig själva. 

Samarbete är inte en lätt sak. Du 

har säkert märkt det själv någon 

gång. Men i det här scenariot 

måste vi samarbeta mer intensivt 

och på ett bredare plan än 

någonsin tidigare. Och det 

kommer inte alltid att gå smidigt. 

Inte bara regeringar utan särskilt 

organisationer måste ta ledningen. 

Tanken bakom det här scenariot är att 

alla är medvetna om energiutmaningen 

och bidrar till lösningarna. 

Ett exempel på en aktuell lösning som passar 

in i det här scenariot är att mindre CO2 släpps 

ut i luften eftersom alla länder har kommit 

överens om hur mycket varje land får släppa 

ut. Kärnan i den här överenskommelsen är att 

det kostar pengar att släppa ut CO2  och att 

det lönar sig att fånga in CO2. På så sätt kan 

regeringen stimulera ny teknik och 

innovationer för CO2 -reduktion. 

 
     CO

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

Vad är CO2 
 

Föreställ dig att jorden är omgiven av 
en filt som skyddar oss mot att jorden 
kyls av. Den här filten håller kvar 
värmen från solen på jorden. Den här 
filten (ett lager av luft som innehåller 

 

 Solen 
 
 
 
 

   CO2-molekyler)   
      tunnare  

 under tidens gång. Men under de senaste 
åren har den här filten verkligen blivit 
mycket tjock och håller kvar för mycket 
värme. Vi kallar det växthuseffekten. 
Forskare, regeringar, sociala 
organisationer och intresserade 
medborgare är rädda att denna 
växthuseffekt kommer att leda till 
fruktansvärda naturkatastrofer. 
Berättelsen är något mer komplex 
eftersom andra faktorer än CO2 också  
har en inverkan på klimatet. 

 

 
Fördelaktigt för alla och allt 
I scenariot ”tillsammans är vi starka” har 

stora länder som Indien och Kina en viktig 

roll, vilket de även har i scenariot ”var och en 

sköter sitt”. Regeringschefer inser att nu är 

tiden inne att utnyttja alternativa energikällor 

och sätter sin tro till banbrytande utveckling 

av vind- och solenergi. Stora länder med rika 

tillgångar på fossila bränslen, som Ryssland 

och Saudiarabien, säljer av stora kvantiteter 

av sina fossila bränslen, vilket de tjänar 

mycket pengar på. De investerar sedan dessa 

pengar i att utveckla ny teknik. Det här är 

fördelaktigt för de länder som importerar 

energi eftersom de får tillgång till mycket 

energi till ett rimligt pris. I scenariot 

”tillsammans är vi starkare” är alla länder 

inriktade på att leva i harmoni med vår planet 

och att göra framtida tillväxt möjlig. Alla 

anstränger sig för att så långt som möjligt 

förutse framtida förändringar. 

 
1 

 

1. Solstrålar kommer in i atmosfären. 

2. På jordytan förvandlas 
2 

solenergin till värme 

3. …sedan reflekteras en del av den här värmen  

tillbaka i atmosfären. 

4. En del av den här reflekterade värmen 

halls kvar av växthusgaser. 

 
 
 
UPPGIFTER 

 
1)    Scenariot ”tillsammans är vi starkare” bygger på ”insikt” eller ”medvetenhet”. Vad 

innebär detta? Använd begreppen medvetenhet, samarbete och hållbarhet i ditt svar. 

Vad tycker du om detta? Förklara. 

2)   Tänk dig att någon frågar: ”Vad har det här att göra med mig?” Kan du använda 

scenariot ”tillsammans är vi starkare” som grund för din förklaring till varför det är så 

viktigt att tänka på energiutmaningen? 

3)   I texten sägs att samarbete inte är lätt. Har du någon erfarenhet av det? På vilket sätt 

kan det ibland vara svårt? Vilka är dina tips för effektivt samarbete? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4)   Alternativ energi kommer att bli allt viktigare. Kan du nämna några andra 

former av alternativ energi förutom vindkraft och solenergi? Vad vet du om 

dem? 

Växthusgaser 

Atmosfären 
4 

har blivit tjockare och 
1 

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

 
1.3 

 
 
 

OLJERESERVERNA HÅLLER PÅ ATT TA SLUT, MEN HUR SNABBT? 
 

Det har gjorts många förutsägelser om när oljan ska ta slut. I början av 1970-talet förutsåg Romklubben, den globala tankesmedjan som tar itu 
med internationella frågor, att det inte skulle finnas några oljetillgångar kvar år 2000. Men det är ju tydligt att det inte stämde. Det är därför 
viktigt att förstå att scenarier inte alltid måste vara riktiga. 
Trots detta verkar det som om vi hela tiden blir bättre på att förutsäga hur mycket olja det fortfarande finns kvar som kan utvinnas tack vare 
tekniska framsteg. Det innebär att vi kan utarbeta bättre scenarier än tidigare. Det är därför värt att göra en insats och tänka över framtiden 
tillsammans. När allt kommer omkring är förberedelserna halva jobbet. 

 
HEMUPPGIFT 

 
Använd internet för att leta upp teorier om när oljan kommer att ta slut. 

Nyckelord som du kan använda är ”oljeproduktionstoppen” och 

”energirisk”. Beskriv på fem rader vad dessa torier innebär och 

kommentera dem med argument. 

 

Ett annat perspektiv: Greenpeace 
 

Även om det – enligt TANIA – inte finns 

några perfekta svar är en idé säkert bättre än 

en annan. Regeringar, företag och 

miljöorganisationer diskuterar detta 

intensivt. Men vad är bäst? Och vem 

bestämmer det? De två scenarierna i den här 

studieplanen bygger på de föreställningar 

som utvecklats av energiföretaget Shell. 

Men Greenpeace – den välkända 

miljöorganisationen – utvecklar också 

föreställningar i samma riktning. Som du kan 

tänka dig anser kanske ett företag att vissa 

saker är viktigare än en miljöorganisation. 

 
HEMUPPGIFT 

 
Ladda ner Greenpeaces energiscenarier (från www.energyblueprint.info) (finns även 

som iPhone-app) och jämför Shells scenarier med Greenpeaces. Vad lägger du märke 

till? Vilka är likheterna och skillnaderna? Vilket scenario tycker du är bättre och 

varför? 

 
 

Den stora debatten om energiscenarierna 
 

Energiutmaningen är ett ämne som påverkar 

alla och det är en het politisk fråga. Flera 

parter är engagerade i energiutmaningen, 

ibland med samma men ibland med olika 

intressen. De viktigaste bland dem är: 

regeringar, energiföretag, miljöorganisationer 

och medborgare. 

 
Målsättningen för debatten i klassrummet är att 

styra en allmän debatt om energi med 

påståenden. 

Läraren kommer att förklarar hur 

debatten går till. 

Du får tid på dig för att förbereda dina 

påståenden. 

PÅSTÅENDEN 

 Endast enskilda kommer att vilja betala 

extra för hållbar energi. 

 Till slut kommer tekniken att bli 

mänsklighetens räddning 

 Det kommer alltid finnas tillräckligt med 

fossila bränslen. 

 Om 50 år kommer vi bara använda 

förnybar energi. 

 Människan är orsaken till 

klimatförändringen. 

 Endast energisparande är svaret på 

klimatproblemet. 

 

Du kan naturligtvis tänka ut dina 

egna påståenden. 

Be din lärare om hjälp för att arrangera 

en klassrumsdebatt. 

 
Mer information om energiscenarier kan 

hittas här: 

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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ANTECKNINGAR
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LETA  EFTER O C H   PRODUCERA O L J A  

 
 
 
 
 

Var kommer olja ifrån? 

2.1 

 

 

Ökande behov av energi innebär även ökande efterfrågan 

på fossila bränslen. Fossila bränslen är olja, naturgas och 

kol. Samtidigt kommer det att bli svårare att få tag på 

dessa bränslen . Sammanfattningsvis: större efterfrågan 

och mindre tillgångar. Vad kan vi göra åt det? 

 
För att besvara den här frågan måste vi först titta på var olja kommer 

ifrån och hur det kommer sig att den finns under jorden. Efter det ska vi 

se hur olja utvinns. Men det är inte så enkelt som man kan tro. Till sist 

ska vi ta en titt på framtiden för oljeproduktion. Där vi talar om olja 

nedan står det ofta också för "naturgas". Dessa två fossila bränslen anses 

vara geologiskt och kemiskt besläktade. Fördelarna med naturgas är att 

den släpper ut mindre CO
2  

medan den ger samma mängd energi som olja. 

Och mycket naturgas har upptäckts i hela världen under de senaste åren. 

Det kommer därför fortsätta att vara en viktig energikälla för lång tid 

framöver, kanske ännu längre än olja. 

På de platser där olja nu upptäcks måste det ha funnits hav eller 

sumpmarker för hundratals miljoner år sedan. Det här var innan 

dinosaurierna levde. Den här perioden kallas karbon. De organismer som 

levde i havet, som plankton, hamnade på havsbottnen när de dog. Med 

tiden utvecklades ett lager av organiskt material. Fler jordlager hamnade 

sedan ovanpå det här lagret med organiskt material. Dessa nya jordlager 

bestod av kalksten och salt från hav som hade avdunstat eller sand och lera 

som floder avsatt. På en del platser resulterade detta i ett så tjockt 

jordlager att fukt och ljus inte längre kunde tränga igenom. Det här 

ogenomträngliga jordlagret är viktigt när det gäller att leta efter och 

utvinna olja: olja kan endast hittas under så kallad täckbergart. 

 

På grund av dessa nya jordlagers tyngd pressades de organiska 

lämningarna samman och utsattes för högt tryck och höga temperaturer. 

Dessa lager rör sig också hela tiden och följden blev att de organiska 

lämningarna ibland flyttade sig fullständigt. Nu kan du förstå varför olja 

ibland hittas under öknar. 

 
Även här (i Oman) fanns det en gång ett hav! 
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2.1 LETA EFTER OCH  PRODUCERA OLJA
 
 
 
 

 
UPPGIFT 1 

 
Temperaturen i de rörliga 

jordlagren kan ibland bli 

mycket hög. Kan du komma på 

en anledning till varför 

temperaturen i dessa jordlager 

kan öka på det sättet? 
 

 
 
 

En kemisk process ägde rum under dessa 

villkor – högt tryck, hög temperatur och en 

lång tidsperiod. 

Under den här processen omvandlades de organiska 

lämningarna till kolväten: ämnen som innehåller kol- 

och väteatomer. Om du analyserar olja kemiskt 

kommer du att se att den består av alla möjliga slags 

kedjor av kol- och väteatomer . 

 
Så olja hittas inte i hav eller underjordiska grottor. 

Den hittas faktiskt i många små öppningar i bergarter 

i jordlager – porerna. Gas, vatten eller olja kan hittas 

i dessa porer. Varje bergart har en viss mängd porer 

och varje bergart är i viss utsträckning porös. 

 
Om en bergart är mycket poröst innebär det inte 

alltid att vatten och olja lätt kan rinna genom den: 

en bergart kan ha många porer som inte är 

förbundna med varandra. 

Om vatten eller olja, till exempel, lätt kan rinna 

genom en bergart beror på dess genomtränglighet. 

Om en bergart har hög genomtränglighet kan 

vatten, olja eller gas lätt rinna genom den. 

 

Förutom bergartens genomtränglighet är även en 

vätskas egenskaper viktiga för att den lätt ska 

kunna rinna genom en bergart. Försök att dricka 

honung genom ett sugrör - det är inte alls lika lätt 

som att dricka Cola. Det beror på att honung är 

mycket mer sirapslik än Cola. Hur sirapslik en 

vätska har att göra med dess v iskositet. Vatten till 

exempel har vanligtvis en mycket lägre viskositet 

än olja. Det innebär att vatten rinner lättare i 

genomträngligt berg än olja. 

 

 
 
Porerna i kalksten är synliga för blotta ögat. 

Kalkstensfragmentet på bilden ovan är 10 

centimeter brett. Olja kan finnas i dessa porer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porerna i sandsten sitter mycket tätare 

ihop, den här mikroskopbilden är i 

verkligheten bara 2 millimeter bred. 

Olja kan också finnas i sandsten. 

 

 
 
En bild av metankolväte. Den svarta atomen i 

mitten är kolatomen. Den omges av fyra 

väteatomer. 

 

 
 
 
UPPGIFT 2 

 
Rätta meningarna nedan genom att 

stryka över det svar som är fel. 

 En bergart med många porer 

men där porerna inte är 

förbundna med varandra är /är 

inte genomtränglig. 

 Om olja har en högre/lägre 

viskositet än vatten har oljan 

svårare att rinna i 

genomtränglig bergart. 

 Om ett genomträngligt lager 

innehåller både olja och vatten 

kommer oljan med tiden att 

samlas ovanför/under vattnet. 

 
 
 
 
 

Vatten  Olja  Berg 
 

 
En bergart i genomskärning som är tillräckligt genomtränglig för att olja ska kunna rinna genom den. 
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LETA EFTER OCH  PRODUCERA OLJA  2.2 
 

 
 

Hur letar vi efter olja? 
 

Som vi såg i del 2.1, kan olja även rinna genom 

porerna i berg. Som du vet avvisar olja vatten. Det 

innebär att om olja kommer i kontakt med 

grundvatten flyter den upp. Om olja inte hålls kvar 

av en täckbergart kommer den att tränga upp till 

ytan där den sedan avdunstar. Om oljan på sin väg 

hålls kvar av en täckbergart kan den samlas där. 

Följaktligen blir berget under täckbergarten fullt 

med olja. Den oljefyllda bergarten nedanför 

täckbergarten kallas 

oljereservoar. När geologer letar efter olja letar de 

först efter en täckbergart. 

Att leta efter olja görs genom seismisk 

undersökning. Det innebär att man använder 

en akustisk källa (oftast en lastbil med en 

vibrationsplatta) som skickar ner vågor i 

marken. Detta görs för att ljudvågor har olika 

hastighet i olika jordlager. 

När en ljudvåg träffar ett annat lager böjs ljudvågen 

av överföringshastigheten och reflekteras. De 

reflekterade ljudvågorna tas emot ovanför 

marken av många utplacerade geofoner, ett slags 

mikrofoner eller "ljudinspelare". De data som mäts 

av geofoner behandlas sedan med mycket kraftfulla 

datorer. Det gör att vi kan kartlägga jordens yta. Idag 

är det till och med möjligt att reflektera jordens yta 

tredimensionellt. Geologerna kan sedan så att säga se 

igenom lagren. Det är så här de letar efter en 

täckbergart: den plats där det är störst sannolikhet att 

hitta petroleum eller naturgas. 

 

 
 

UPPGIFT 

 
På bilden av en genomskärning av 

en del av jord skorpan kan man se 

att lagren är uppbyggd av olika 

material. Kol finns endast i det 

lägsta lagret. Varför finns inte kol 

i de översta lagren? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Olja 

   

 sand/lera  

     lera 
 

 

 

kalksten  

 

 

lera   

sand     sand 

 
sand/lera 

 

sand/lera 

lera/sand/kol 

 
 
 
 
 
  
Olja 

Kvartär 
 
Tertiär 
 

 
Sen krita 
 
 
 
 

Tidig krita 
 
Jura 

 
Tidig jura 

 
Trias 
 

 
Sen perm 

 
Karbon 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordytans sammansättning kartläggs 

genom seismisk undersökning. Här kan du 

se data från ett lager på ett djup av en 

kilometer. Så mycket till synes 

osammanhängande information! 

 
 
 

Som tur är kan nu data från seismiska 

undersökningar visas tredimensionellt i virtuella 

verklighetsrum. Geologerna kan sedan så att säga se 

igenom lagren. 

Här ser du en del av jordskorpan i genomskärning . Eftersom olja bildades för flera miljoner år sedan ligger den 

flera kilometer under ytan. Olja lagras endast under ett berglager som stänger in den ("täckbergart"). 
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ANTECKNINGAR 



ALLT HANDLAR OM ENERGI!-   17   

 

 
 
 

17 

 

 

LETA EFTER OCH PRODUCERA OLJA 
 
 
 
 
 

Hur utvinner vi olja ur marken? 

2.3 
 
 
 
 

 
  Kronblock 

 
Om geologerna räknar med att det finns olja 

kan borrningen börja. Olika borrkronor 

används för olika lager. För hårt berg som 

granit behövs en helt annan borr än för 

sandsten. De borrkronor som används för att 

klara granit har ofta diamanter och kan kosta 

upp till 100 000 euro styck! Borrkronor som 

ska ta sig igenom sandlager behöver inte vara 

så hårda. Dessa borrkronor är ofta gjorda av 

stål eller volfram och kostar mellan 1 000 och 

24 000 euro var. Borrkronorna drivs av ett 

borrör som kan rotera. Men borrkronan kan 

även drivas av en separat motor precis ovanför 

borrkronan. I det fallet roterar inte hela 

borröret med den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svivel 

 
 

 
 
Rotationsutrustning 

 
   Lyftsystem 

 
 
  Borrigg 

 
 
 
 
 
 
 
  Rörligt block (upp och ner) 

 
 
 
 

  Stigrör 
 

 
 
   Sexkantigt rör 

 
Borröret är gjort av separata rörsegment som 

skruvas i varandra. Under borrningen roterar 

hela röret. Det innebär att om borrkronan 

måste bytas ut måste alla rörsegment skruvas 

loss ett och ett när borröret tas upp. 

 
Rör, borrhålsvätska 

 
Motorer Tank, borrhålsvätska 

 
 

 
Borrör 

 
Foderrör 

När man borrat till ett visst djup sätts ett yttre 

rör (foderrör) in i borrhålet. Foderröret ser till 

att borrhålet inte kollapsar. När foderröret är 

på plats och fixerats med cement fortsätter 

borrningen med en borrkrona med mindre 

diameter. Det här upprepas tills det rätta djupet 

uppnås. De flesta borrhål är mellan 1 000 och 

4 000 meter djupa. Övre delen av foderröret är 

mellan 50 och 75 cm brett; nedre delen av 

foderröret är mellan 15 och 20 cm brett, så i 

förhållande till djupet är borrhålet inte alls så 

brett: du kan jämföra det med att försöka få 

ner ett mynt från taket med ett hårstrå! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPPGIFT 1 

Skydd mot utblåsning (= läckage) 

 
 
Borrigg med de viktigaste 

komponenterna 

 

 
 
En borrkrona av volfram 

 
Cement 

 
 

Borrkrona 

 
 
 

 

PolyCrystalline Diamond Compact, en 

borrkrona med diamanter. De svarta 

cirklarna är diamanter. 

Att borra ett enskilt hål kostar i snitt 20 miljoner euro. Idag är en av fyra 

borrningar framgångsrik. Ett fat med olja (= 159 liter) ger 60 euro, räkna ut 

hur många fat som måste säljas bara för att täcka borr kostnaderna. 
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UPPGIFT 2 
 

En olje- och gaskällas uppbyggnad 
 

Kom på en anledning till att 

foderröret är smalare längst 

ner i borrhållet än längs upp. 

Ledtråd: ett rör med en liten diameter 

kan stå emot mycket större krafter än 

ett rör med stor diameter. 

! 

Borrhål Första fodret Cement -

foder 
 

 
 
 

Cement 

Foder 

diagram 
Produktion 

 

 
 

Bilden visar att foderrören också är 

cementerade. Målet med detta är att fixera 

foderrören så att de inte kan röra sig. Lagren 

stängs också till av cementen. Nedan förklarar 

vi hur den här cementeringen går till och hur 

oljan till slut kan rinna genom borrhålet från 

botten upp till ytan. 

 
Som ett led i borrningen måste löst utborrat 

berg också föras upp till ytan. Ett mycket smart 

sätt att göra det här på har utvecklats: en vätska 

pumpas in under borrningen. Den här 

borrvätskan liknar slam. Borrhålsvätskan 

kyler borrkronan och för det lösa borrmjölet 

till ytan. Det här blir tydligare i diagrammet. 

 
 
 
 
 
 
 

Gas 

Olja 

Vatten 

 
För att förhindra kollaps placeras metallrör (foderrör) i borrhålet och fixeras med cement. 

Observera att foderrören är bredare längst upp. 

 

 
 

UPPGIFT 3 

 
Borrhål, borrör, b o r r k r o n a , 

foderrör, borrhållsvätska, seismisk 

undersökning: det är så man kan bli 

tokig! Kommer du ihåg vad de 

betyder? Skriv ner varje begrepp i 

ordning och beskriv vad de betyder 

med dina egna ord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borrmjölet förs enkelt upp till ytan med borrhålsvätskan. 
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UPPGIFT 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tank för borrhåls-
vätska 

 
Vibrerande filter 

för att skilja 

borrmjöl från 

borrhålsvätska  

 
 
 
 

Pump 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glidbana för borrmjöl  

Retur borr-
hålsvätska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Borrör 

 
Utrymme 

mellan röret och 

borrhålet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Borrhål 

 

Borrkrona 

a.   Vad ska borrhålsvätskan bestå 

av om vattnets densitet är för 

låg? Ledtråd: vad betyder det 

engelska ordet "mud" på ditt 

språk? 

b.    Tänk dig att du upptäcker att 

densiteten på borrhålsvätskan du 

har använt fortfarande är för låg. 

Hur kan du snabbt ändra 

densiteten på borrhålsvätskan för 

att hålla trycket i oljereservoaren 

under kontroll? 

 
Allt borrmjöl som kommer upp till ytan med borrhålsvätskan innehåller naturligtvis mycket 

information om bergarten kring borrhålet. Om borrmjölet visar sig innehålla olja kan det 

innebära att man har hittat olja! Bergarten undersöks manuellt i en tank bredvid det 

vibrerande filtret. 

 
Det är viktigt att borrhålsvätskan har rätt 

densitet. Även om volymen är den samma så 

har ett ämne med högre densitet en större 

massa än ett ämne med lägre densitet. Det 

här är viktigt när man ska förhindra att oljan 

stiger till ytan på ett okontrollerat sätt när 

man borrar i oljereservoaren. Pelaren med 

borrhålsvätska i borrhållet måste vara tung 

nog för att stå emot trycket från oljan 

nedanför. 

 
Densiteten på borrhålsvätskan kan justeras 

från borrplattformen. Om trycket i 

oljereservoaren blir oväntat högt så att pelaren 

med borrhålsvätska inte kan stoppa den 

stigande oljan aktiveras utblåsningsskyddet. 

Utblåsningsskyddet installeras ovanför 

borrhålet och stänger omedelbart till borröret 

om olja hotar att tränga ut. Trycket i 

oljereservoaren kan uppgå till så mycket som 

350 bar eller mer: det är 350 gånger mer än 

lufttrycket utanför. 

UPPGIFT 4 

 
Ett ämnes densitet anger dess massa 

(till exempel hur många kilo) om man 

till exempel har en 1 m3 av det. 

Enheten för densitet är då kg/m3. Det 

innebär att massan av 1m3 vatten är 

ca 1 000 kg. Därför är vattens 

densitet 1 000 kg/m3. 

För att kontrollera ett (olje)tryck på 

350 bar krävs ett mottryck från en 

vätskepelare (med en densitet på 

1 000 kg/m3) med en höjd på nästan 

3 500 meter. Räkna ut hur många m3 

vatten som skulle behövas om den 

genomsnittliga ytan på borrhålets 

tvärsnitt är 0,10m2. (I det här 

teoretiska fallet består borrvätskan 

därför bara av vatten). 

Ledtråd: innehållet i borrhålet är 

det samma som ytan på borrhålets 

tvärsnitt gånger höjden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innan det fanns utblåsningsskydd… 

För att fixera foderrören pumpas en speciell 

sorts cementslam ner till botten. Den cement 

som används för att fixera foderrören är 

mycket tunnare än den som används vid 

husbyggen. Meningen är att slammet exakt 

ska fylla utrymmet mellan borrhålet 

(jordlagret) och foderröret. För att uppnå detta 

görs en beräkning av exakt hur mycket slam 

som får plats i utrymmet. Den mängden 

pressas sedan ner och fyller utrymmet mellan 

foderröret och borrhålet. Varje separat 

foderrör måste sättas fast med cement för sig. 

Det här görs flera gånger för varje källa med 

några dagars eller till och med veckors 

mellanrum. 
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2.3        LETA EFTER OCH PRODUCERA OLJA 
 
 
 
 

Men när cementen väl har hårdnat, hur kan då oljan 

transporteras från berget till borrhålet? Svaret är 

ofta enklare än vad man kan tro: man skjuter 

helt enkelt ett hål i foderröret! Kulan borrar en 

väg rakt genom cementen och in i berget. En 

liten gång bildas på så sätt i det lager som 

innehåller olja. Olja rinner ut från det omgivande 

berget in i den lilla gången och når borrhålet. Till 

slut kan oljan nu hitta sin väg till ytan. 

 
 
 

 
 UPPGIFT 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man gör hål i foderröret när borrhålet är färdigt Till slut kan olja produceras. 

 
 

EXTRA: Offshoreborrning 
 

Tänk dig att du är ingenjör på en 

borrigg i Nordsjön. Du har upptäckt 

en fin stor oljereservoar och kommit 
ner till önskat djup. Nu är det din 

uppgift att staga upp borrhålet. Du 

har beräknat den mängd cement som 
behövs för det. Du upptäcker sedan 

att det är för lite cement och att man 

redan börjat pumpa ner cement i 
borrhålet. Hur kan du se till att 

borrningen inte gjorts helt förgäves? 

Offshoreborrning görs med 

upphissningsriggar, halvt nedsänkbara 

riggar eller borrfartyg. 

En upphissningsrigg är en flytande plattform 

som tas till rätt plats med en bogserbåt. 

Stålpelarna sänks sedan ner t i l l  h a vs b ot t n en , 

som används för att hålla plattformen på 

plats. Plattformen hissas sedan upp 

Upphissningsriggar kan a n v ä n d a s  i  vatten med 

upp till 120 meters djup. Flytande 

borrplattformar kallas halvt nedsänkbara. De 

kan borra i mycket djupare vatten än 

upphissningsriggar. Idag finns det halvt 

nedsänkbara riggar som kan borra så långt 

ner som 10 km från ett vattendjup på 3,5 

km. Med kablar hålls dessa halvt nedsänkbara 

riggar fast i tunga ankare på havsbottnen. För att se 

till att borrfartyg som borrar på så stora djup 

hålls på plats används justerbara skruvar som 

automatiskt bibehåller borrfartygets 

position. Detta kallas också dynamisk 

positionering. 
 

 
 

UPPGIFT 7 

 
 Använd internet för att undersöka 

olika sätt att borra efter olja. Välj 

ETT sätt (till exempel att borra med 

en upphissningsrigg, en halvt 

nedsänkbar rigg, djuphavsborrning 

etc.) och se om du kan besvara 

följande frågor: 

 Hur skulle du nå din plattform 

(hur fungerar din plattform)? 

 Hur djupt kan man 

borra på din plattform? 

 Var är din plattform för 

närvarande placerad? 

 Hur hålls din plattform på 

plats? 

 

Visa dina svar tydligt och klart och 

presentera dinar resultat för klassen. 

Försök att övertyga dina klasskamrater om 

att ditt sätt att borra efter olja är det bästa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En upphissningsrigg installeras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idag kan halvt nedsänkbara riggar se ut 

precis som ett fartyg. Men borrfartyg är inte 

förankrade till skillnad från halvt 

nedsänkbara riggar. 
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21 LETA EFTER OCH PRODUCERA OLJA 2.4 
Oljans framtid 
 

Att borra "runt hörnet" 

Idag är det möjligt att borra ”i sidled”. Tack 

vare den här teknikern går det nu att utnyttja 

oljereservoarer som tidigare var oåtkomliga 

eller där produktionen skulle kosta mer än vad 

vinsten kunde bli. 

Ett bra exempel på att borra i sidled är så 

kallade snake wells: borrkronorna rör sig som 

ormar från en enda borrplattform och från en 

oljereservoar till en annan. De kan till och med 

borra uppåt! Det innebär att man från en enda 

källa kan nå flera (små) oljereservoarer. 

Resultatet blir att oljereservoarer som var för 

små och där det därför var för dyrt att borra 

separata hål nu kan nås. 

Att borra i en viss riktning har även andra 

användbara tillämpningar. Till exempel 

innebär det att olja som finns under städer kan 

nås från långt håll. 

En borrkrona kan böja av mellan fem och tio 

grader per hundra meters djup. Det kanske inte 

verkar vara så mycket men det innebär till 

exempel att Scheveninge-kusten kan nås från 

Rijswijk. Och det är ca 8 kilometer! Glöm inte 

att borröret också måste böjas på samma gång - 

och det är gjort av stål. 

 

  Smart Fields 

En annan teknisk utveckling för att borra efter 

och producera olja kallas Smart Fields. Det 

begreppet myntades av oljeföretaget Shell. 

Smarta fält bygger på principen "att mäta är att 

veta": om man är medveten om vad som 

händer har man större möjligheter att fatta 

beslut om hur oljereservoaren kan utnyttjas på 

bästa sätt. I borrhålet till ett smart fält finns en 

fiberoptisk kabel och flera sensorer som i 

realtid bland annat mäter: oljans temperatur, 

tryck och sammansättning i oljereservoaren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principen för ”snake well”. 
 
 
 

1 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheveningen 
 

 
 
 
 

Den 
Haag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijswijk 

Alla dessa data (flera terabyte per dag) 

behandlas av datorer så att användbara 

justeringar omedelbart kan överföras till 

borrhålet. Det här innebär till exempel att 

ånga kan sprutas in i borrhålet för att göra 

oljan mindre trögflytande så att den kan rinna 

bättre. Slutligen kan detta öka avkastningen 

från oljefältet med upp till 10 procent! Ett 

produktionshål kan vanligtvis inte användas 

för ånginjektioner, det krävs ett annat slags 

hål för det. 

 

Om man börjar vid Shellaboratoriet i Rijswijk kan borrkronan nå kusten vid 

Scheveningen. Det ligger ca 8 kilometer bort. 

 

 
 
 
 

VISSTE DU ATT I GENOMSNITT BLIR 6O 
PROCENT AV OLJAN KVAR I FÄLTET? 
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2.4 LETA EFTER OCH PRODUCERA OLJA  
 
 
 
 

 
Generellt sett kan vi tacka de tekniska 

framstegen för att vi i framtiden kommer att 

kunna exploatera oljefält som vi tidigare inte 

kunde hitta eller utnyttja. Men det finns inte hur 

mycket olja som helst. Dessutom släpps CO
2  

ut när 

olja förbränns. Och när allt kommer omkring vill vi 

att mängden CO
2 
 i atmosfären ska minska. 

Det är därför viktigt att noggrant överväga andra 

energikällor. Det sker också en utveckling för att 

lagra CO
2 

i marken - där det brukade finnas 

naturgas. Den här tekniken kallas CCS: 

avskiljning och lagring av koldioxid. 

UPPGIFT 1 

 
Den volym olja som produceras 

uttrycks ofta i fat olja. Priset på olja 

är också per fat. Ett fat motsvarar 

ungefär 159 liter. Ungefär 85 

miljoner fat olja producerades 

varje dag år 2008. 

 
Det är svårt att föreställa sig exakt hur mycket 85 

miljoner fat är. F ö r  a t t  f å  e n  b ä t t r e  

u p p f a t t n i n g  o m  s t ora volymer jämförs de ofta 

med bassänger i de olympiska spelen som mäter 50m 

gånger 25m gånger 2m. Räkna ut hur många 

OS-bassänger med olja som producerades 

2008. Tänk dig att smart produktion innebär 

att 5 procent mer olja kan utvinnas. Hur 

många fler OS-bassänger per dag skulle det 

innebära? 

UPPGIFT 2 

 
Som du har fått veta är 

oljetillgångarna inte oändliga. På 

senare tid har allt mer olja hittats på 

andra oväntade ställen, t.ex. 

oljesandfält i Canada. Dessa 

oljesandlager ligger nära jordytan och 

kan grävas upp. 

Det verkar som om dessa alternativa 

fält innehåller lika mycket olja som alla 

andra ”vanliga” oljefält tillsammans, 

djupt under jordytan. 

Anser du att det är en positiv 

utveckling att utvinna även den här 

oljan? Förklara ditt svar 

 

Jämför sedan ditt svar med dina 

klasskamraters: vad anser de? Diskutera och 

glömt inte TINA (Det finns inget alternativ) och 

TANIA (Det finns inga idealiska svar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTECKNINGAR 
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23 LÖSNINGAR PÅ CO
2
-FRÅGAN 3.1 

 

 
 

Tekniken och de fyra centrala frågorna 
 
 

Att begrava CO
2
-berget 

 

Med växande befolkning och 
större efterfrågan på energi 
kommer utsläppen av skadliga 
växthusgaser att öka. 

 
Den här figuren visar ökningen av CO

2
-

koncentrationen i luften under de senaste 

tusen åren. CO
2
-koncentrationen har på 

sista tiden ökat markant (mellan 1900 och 

2000).  

 

 
Klimatförändring 

 
 
 
 
 
Temperaturförändring 

 

 

 
 
 
 
 
(ppm) 
 

360 
 
340 
 
320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CO
2
-koncentrationen var 382 ppm (parts per 

million) 2006. Enheten ppm är ett mått på 

koncentrationen av gaspartiklar i luften. Vad 

gäller CO
2
, är 382 av varje miljon gaspartiklar  

  

 

CO
2 
–utsläpp 

CO
2
 –koncentration  

CO
2
-molekyler. För att bekämpa växthuseffekten har 

regeringschefer kommit överens om att det får finnas 

högst 450 ppm av CO
2  

i luften. 

I avsnittet om energiscenarier läste du om 

potentiella konsekvenser av klimatproblemet. Det 

är befogat att oroa sig för att så stora förändringar 

kan komma. Ibland leder det här till farhågor inför 

framtiden. Om jorden värms upp kommer 

polarisarna att smälta vilket kan resultera i 

förödande katastrofer. Å andra sidan kan många 

slags ny teknik bidra till att begränsa utsläppen av 

den skadliga växthusgasen CO
2
. 

Under de senaste 20 åren har till exempel  

forskare gjort en del viktiga tekniska upptäckter: 

användningen av innovativ teknik innebär att 

utsläppen av skadliga växthusgaser inte har ökat. En 

sådan innovativ teknisk utveckling är avskiljning och 

lagring av CO
2  

(CCS). 

 

 
 
 

 

 
Figuren visar sambandet mellan CO2-koncentrationen och klimatförändringen. 
 

 

Bild av Waalwijk Ecopark, ett tidigare avfallsupplag. I parken kombineras tre slags teknik som 

bidrar till att minska ökningen av CO2: solenergi, vindkraft och deponigas (biogas). Andra 

exempel på innovativ teknik som också bidrar är bättre värmeväxlare och lagring av 

värme/kyla. 

 
 
 

Innovativ teknik: tillämpning av banbrytande idéer och metoder. 
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3.1 LÖSNINGAR PÅ CO2-FRÅGAN 
 

 
 
 
 

Avskiljning, transport och lagring av CO
2
 

 

 
CCS (CO

2
 capture and storage) är den engelska 

förkortningen för avskiljning och lagring av 

koldioxid. 

Upphovet till den här tekniken är det faktum att 

fler och fler gasfält har tömts. 

 
C0

2
 

 
 
 

0
2

 

 
 
Kol och 
biomassa 

 

 
Fuel 

 

 
El-
produktion

 
 
 
C0

2
 

 

 
C0

2 
avskiljning 

Då har man kommit på idén att dessa tomma gasfält 

skulle gå att fylla med CO
2  

som ett sätt att bekämpa 

klimatproblemet. 

Industriell användning och livsmedelsproduktion 

 
 
 
Oljeutvinning 

 

Hur fungerar CO
2
-lagring? 

C0
2  

tränger undan 

metan från kol 
 

 

Den här idén är relativ enkel: CO2  avskiljs vid en 

fabrik eller ett elkraftverk som producerar  

CO2 när de förbränner kol eller naturgas. CO2 

transporteras sedan genom rör till platser där den kan 

lagras i porerna i berg under jorden.. 

 

En demonstrationsanläggning byggs vid Vattenfall-

NUON:s elkraftverk nära Roermond i 

Nederländerna, Den är tänkt att visa att CCS inte 

bara är möjligt utan kan göras säkert och 

kostnadseffektivt. När man konstruerar en sådan 

anläggning måste man ta hänsyn till väldigt många 

saker. 

Att avskilja CO
2 
och pumpa ner den i marken är en 

komplex process som tekniska experter och forskare 

har tagit itu med. De frågor som de har ställt sig 

beskrivs nedan. Dessa frågor strukturerar avsnitten 

om avskiljning och lagring av CO
2 
. 

 
 
 
 
Schematisk bild av CO

2
 -avskiljning 

 

 

 

Olja  

   

 
 
 

 
Ett Vattenfall-NUON elkraftverk i Buggenum, nära Roermond i Nederländerna ska börja 

använda CCS-tekniken. En CCS-installation byggs på platsen där den röda cirkeln är. 

 

TEKNIKERS OCH VETENSKAPSMÄNS FYRA CENTRALA FRÅGOR OM CCS 
 
 

1. Om CO2-avskiljning 
Det är svårt att separera CO

2
-gas från andra gaser i ett elkraftverk. Vilket slags 

teknik är bäst att använda för att göra det? 

 

2. Om fasen (stadiet) av CO2 
I gasfasen tar CO

2  
upp mycket plats (låg densitet). 

CO
2
 förs därför in i en så kallad superkritisk fas så att mer CO

2
 kan lagras. Vad 

är en superkritisk fas och varför är den fasen så användbar vid lagringen av 

CO
2
? 

 
3. Om lagring av CO2 och säkerhet 
Lagringen av CO

2  
måste ske under kontrollerade förhållanden och ingen CO

2 
 får 

läcka ut. Hur kan CO
2 
 lagras så säkert som möjligt? 

 
4. Om CO2 och siffror 
Hur kan lagring av CO

2  
bidra till att minska klimatproblemet? 

C0
2  

trycker ut 

infångad olja 
 

C0
2  

lagras i 

saltformationer C0
2 
lagras i 

tomma gas-
/oljereservoarer 
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LÖSNINGAR PÅ CO2-FRÅGAN 

 

 
 
 
 

Den första centrala frågan: avskiljning 

 

3.2 

 
 

 
 

Kol 

 
Biomassa 

 
Naturgas 

 

 
Förgasning 

 

 
~ 8 bar CO

2
 

 
CO-
avskilj
ning 

 

 
Väte 

 

 
Förbränning Ånga 

 
CO

2 Luft 

 
CO

2 
 måste avskiljas från andra gaser innan den 

kan lagras under jorden, eftersom förorenad CO
2  

kan orsaka problem både under transport och 

lagring. Att separera gaser är mycket svårt 

eftersom de är mycket lättrörliga och snabbt 

förenas med andra gaser. För att lagra ren CO
2  

under jord var man tvungen att utveckla en 

teknik för att avskilja CO
2
. 

 
Elkraftverket nära Roermond använder en teknik 

för avskiljning före förbränning. Det speciella 

med förförbränning är att CO2 avskiljs in innan 

förbränningen äger rum. Tanken är att de fossila 

bränslena först förbränns ofullständigt för att 

bilda vätgas och CO2-gas. 

 
C

x
H

y  
( g/l)+ O2 (g) ––>H2 (g) + CO2 (g) 

 
CO

2  
och H

2  
förs sedan genom en aminlösning 

(organiska molekyler) till vilken CO
2  

binds. 

Vätgasen binds inte till aminerna och avskiljs via ett 

rör. Den vätgas som frigörs förbränns sedan för att 

alstra elektricitet. När temperaturen höjs frigörs 

sedan aminerna från CO
2
. Resultatet blir ren CO

2
-

gas. 

Det här flödesschemat visar hur bränsle kan förbrännas ofullständigt och CO
2 

kan sk i l j a s  från väte. 

Vätet används som bränsle. (Källa: ECN, Ruud van den Brink.) 

 

 
FRÅGOR 

 
1.     Tror du att det är möjligt att ta bort CO

2 
från atmosfären? Är det smart att göra det? 

Ledtråd: tänk till exempel på hur mycket CO
2 
det finns i atmosfären per volymenhet. 

2.    CO
2 
avskiljs under högt tryck och vid höga temperaturer. Tror du att det gör att det blir dyrt 

att avskilja CO
2
? Hur kan man göra det mindre dyrt att avskilja CO

2
? 

3.   Aminer används för att avskilja CO
2
. Aminerna fungerar som katalysatorer. Vad är 

katalysatorer? Kolla upp begreppet på internet. Varför är det viktigt att den gasblandning 

som passerar genom dessa katalysatorer är så ren som möjligt efter den ofullständiga 

förbränningen? 
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3.2 LÖSNINGAR PÅ CO
2
-FRÅGAN 

 
 
 
 
 

ANTECKNINGAR 
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LÖSNINGAR PÅ C O 
2
-FRÅGAN 

 

 
 
 
 

Den andra centrala frågan: 

fas/stadium 

3.3 

 
När idén med CO

2
-lagring väcktes stod de 

tekniska experterna inför ytterligare en utmaning: 

hur får man in så mycket CO
2  

som möjligt på så 

lite plats som möjligt? Som jämförelse kan man 

tänka sig att man vill pressa in luft i en gipsplatta 

för hand. Naturligtvis är det omöjligt. Eller? 

Problemet som de tekniska experterna stod inför har 

att göra med densitet. Ett ämnes densitet är dess 

massa delat med dess volym. Tänk på att ett kilo 

vatten tar upp mycket mer volym (plats) än ett kilo 

bly. 

CO2-faser 

 
10.000 

 
 

1000 

 
 

100 

 
 

10 

 
 

1 

 
 
 
 
Fast 

 
 
 
 
 
 
 
Flytande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gas 

 

 
 
 
 
 
Superkritisk

. 

 
CO

2  
lagras inte i gasfasen. Det beror på att molekyler 

i gasfasen tar upp väldigt mycket plats. Tänk på 

fyrverkeripjäser. De är paketerade i små burkar i 

gasfasen och när man tänder dem bildas ett stort grått 

gasmoln. 

200  250  300  350  400 
 

Temperatur (K) 
 

 
 Här visas vid vilket tryck och vilken temperatur CO

2 
gas blir superkritisk. 

 
 

Utrymme som behövs för CO
2

 

 
Därför ansåg forskarna inte att gasfasen var 

lämplig och fortsatte att undersöka vilken fas 

som var bäst för att lagra CO2 under jord. Det 

verkar finnas en fas som är en blandning mellan 

en gas och en vätska: den superkritiska fasen. 

 
Vad är den superkritiska fasen? 

Den superkritiska fasen är faktiskt inget annat än 

en gas under högt tryck och vid hög temperatur. 

Ändå har den här fasen särskilda egenskaper: 

den superkritiska fasen har mycket högre 

densitet än gasfasen och den är mycket mindre 

trögflytande än den flytande fasen. Viskositet – 

eller hur trögflytande ett ämne är, det är – som 

vi fick veta i avsnittet om olja, det motstånd som 

en vätska har när den rinner. 

Sammanfattningsvis: den superkritiska fasen är 

användbar för att lagra CO2 på grund av den 

höga densiteten (dvs. många molekyler i en 

liten volym) och eftersom den kan rinna lätt 

genom jordlagren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen ovan visar hur mycket plats 1 kg CO
2 

tar i de olika faserna. 

Fas 

Fast 

Densitet (plats som upptas av CO2 i varje fas) 

0.64 liter 

1.30 liter Flytande 

500 liter Gas 

1.18 liter Superkritisk 
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3.3 LÖSNINGAR PÅ CO2-FRÅGAN 
 
 
 
 
 

För att CO
2  

ska anta den superkritiska fasen måste 

gasen komprimeras vid hög temperatur. För att 

förstå hur CO
2 
 transporteras och lagras är det viktigt 

att tänka på att CO
2 
 från och med nu inte längre är i 

gasfasen utan i den superkritiska fasen. 

 
CO

2  
i den superkritiska fasen används 

för att lösa koffein från kaffe för att få 
koffeinfritt kaffe. Ämnet används även 
som lösningsmedel för färg som 
sprutas på kläder. 

FRÅGOR 

 
1.     Varför är det inte bra att pumpa ner CO

2 
i marken när den är i gasfasen? 

Varför är det dåligt att komprimera CO
2 
i marken när den är i den fasta 

fasen? CO
2 
har ju den högsta densiteten i den fasen. 

2.    Tänk på en gas, en vätskas och en superkritisk vätskas egenskaper. Fyll i tabellen nedan. Tänk 

på vad vi fick veta om viskositet i avsnittet om olja, det är ett mått på hur trögflytande en 

vätska är. 

 

Egenskaper Gas Vätska Superkritisk 

Viskositet (hög/låg)    

Tar plats 

(mycket/lite) 

   

Kokpunkt eller temperatur 

(hög/låg) 

   

3.   Superkritisk CO
2
 kan användas som ett lösningsmedel. Ange några användbara 

tillämpningar för CO
2 

som lösningsmedel. Tänk på att om man löser upp något i 

superkritisk CO
2 

och sedan släpper ut den i öppna luften avdunstar CO
2 
 och blir en vanlig 

gas. 

 
 

ANTECKNINGAR 
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LÖSNINGAR PÅ CO2-FRÅGAN 
 

 
 
 
 

Lagring och säkerhet

3.4 

 
 

Lagring  

Den tredje utmaningen för de tekniska experterna var 

lagringen av CO2  under jord. Lagringen äger rum i 

djupa jordlager som skyddas av ett ogenomträngligt 

lager (täckbergart). Som vi fick veta i avsnittet om 

oljeproduktion är detta platser där gas och olja en 

gång hittades. När all gas och olja har pumpats ut ur 

dessa lager lämpar sig området för lagring av CO2
 
. 

 

 
Kompressorn ökar 

trycket ytterligare på 

CO
2
 

I ett injektionshål 
förs CO

2 
ner djupt 

under marken 
 

Observationshål med 

mätinstrument för CO
2

Figuren nedan visar hur CO2   pumpas ner under 

marken. Generellt sett ligger jordlagren där lagring är 

möjlig på ett djup av ca två kilometer. 

De tekniska experternas uppgift var att lagra CO2  så 

säkert som möjligt. För att uppnå det måste alla 

möjliga sorters mätningar göras. Hur är lagret i ett 

gasfält? Hur mycket CO2  kan lagras i det? Gasfält 

ligger alltid under ett ogenomträngligt lager. När 

mätningarna görs måste vi också se till att det inte 

finns några smala sprickor i täckbergarten där CO2   

kan läcka ut. 

 

När CO2  har pumpats ner under marken löses den 

under årens lopp långsamt upp i grundvattnet som inte 

har någon kontakt med de ytliga grundvattenlagren. I 

en del lager kan CO2  också mycket långsamt reagera 

med en del av berget. Den mineraliseras då, dvs. CO2  

bildar sammansättningar med andra molekyler vilket 

gör att CO2 övergår till fast form. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Dessa figurer visar hur seismiska data behandlas 

för att få fram en datamodell av gasfältet. 

Diagrammet på höger sida visar att ett gasfält kan 

se riktigt ojämnt ut. Det är i ett sådant ojämnt 

underjordiskt fält som CO2 i den superkritiska 

fasen pumpas ner. 

Den fyller sakta hela fältet tills det inte finns 

någon plats kvar. Tekniska experter kan använda 

dessa diagram för att räkna ut hur mycket CO2  som 

kan pumpas in i gasfälten. 

Gasformig CO2 transporteras via 
underjordisk ledning 

Kompressor 
komprimerar CO2 

Avskiljning av 
CO2 biprodukt 

CO2 mätinstrument 

Vätefabrik 

 

 

Den här figuren visar vilket djup och vilka steg som krävs för att föra ner CO
2 
under marken 

 

 

CO2  stängs in i det 
porösa berget i ett 
tom gasfält 

Ett täckande lager 
lera som är 
ogenomträngligt för 
CO2 
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Det är inte bara gasfält som lämpar sig för lagring 

av CO
2  

– djupa jordlager som 

Innehåller saltvatten lämpar sig också ofta. Nedan 

listas lager där CO
2  

kan lagras. 

 
CO

2  
kan lagras i fyra sorters lager 

1.    Tömda gas- och oljefält. 

2.    Lager som innehåller saltvatten 

(saltvattensakviferer) 

3.    Kollager som inte är lämpliga för gruvdrift 

(ligger för djupt för  1  4 

gruvdrift). 

4.    Gas- eller oljefält där CO
2  

 sprutas in för att  2 

utvinna naturgas eller olja snabbare 

 3 
 

 
Figuren ovan visar de fyra olika sätten att lagra CO

2
. 

 
 

ANTECKNINGAR 



ALLT HANDLAR OM ENERGI!-   31  

 

 

 
 
 

31 LÖSNINGAR PÅ CO2-FRÅGAN 3.5 
Den tredje centrala frågan: 
Säkerheten och samhället 

 
 

Vi har nu fått veta att olje- och gasfält i hela världen 

innehåller den här viktiga täckbergarten. Under de 

senaste åren har det också byggts städer på flera av 

de här platserna. Dessa städer ligger ovan på 

täckbergarten. 

Flera av dessa plaster finns i Nederländerna, till 

exempel vid Barendrecht nära Rotterdam. Det fanns 

en plan på att genomföra ett projekt för lagring av 

CO
2  

-i ett tomt gasfält under Barendrecht. 

De som bor ovanför det här gasfältet var väldigt 

oroliga över det här projektet. Å ena sidan var de 

rädda för att lagringen av CO
2 
under deras hem 

skulle minska värdet på deras egendom. Å andra 

sidan vara de rädda för att de skulle kvävas av CO
2  

om det blev en läcka i gasfältet. 

Protesterna från de boende spelade en viktig roll när 

det skulle fattas beslut om projektet. Det ställdes till 

och med frågor i underhuset i det holländska 

parlamentet. Till slut las projektet ner och man 

undersökte andra platser. 

De största riskerna med att lagra CO
2  
är: 

 

 CO2-lagring kan försvaga markens 

struktur vilket ökar risken för seismisk 

aktivitet (jordbävningar). 

 Utblåsning i ett injektionshål. 

 En läcka i täckbergarten som leder till att CO
2 

kan tränga upp och så småningom 

strömma ut genom jordytan. 

 
Men man måste också ta hänsyn till 

faktorer som kan minimera riskerna: 

 
 
 
 
 
 
 

 
FRÅGOR 

Faktorer som talar för säker lagring av CO2 
 

 Noggrann kartläggning av gas- och oljefält och 

täckbergart. 

 CCS återställer i viss utsträckning den 

tryckbalans som rådde innan gasen utvanns. 

Det begränsar markerosionen. 

 Begränsa transportavstånden för CO
2
 från 

energiverket till gasfältet. 

 
Att fatta besluta om att lagra CO

2  
under ett 

bostadsområde är mycket svårt. Man påtvingar på de 

boende något som de inte har någon direkt nytta av. 

Eller har de det? Att minska CO
2  

-utsläppen bidrar ju 

till att minska den globala växthuseffekten. Och det 

är något vi alla kommer att ha glädje av. 

 

 
När en ny teknik som CCS införs i 

samhället kan den framkalla starka 

reaktioner. Människor är ofta rädda för 

det okända. Människors rädsla bygger 

ofta på teknikens felbarhet. Med det menar 

vi att saker kan gå snett. För att förstå hur 

felbar CCS är måste vi först förstå precis vad 

det är som kan gå snett. 

 
 
 
 

CO2  OCH SÄKERHET 
Vid avskiljning och lagring av CO2 är det 
många säkerhetskrav som måste 
uppfyllas, till exempel för att transportera 
CO2. Det fanns en plan i Förenade 
Arabemiraten på att lägga en CO2 

gasledning längs en motorväg. Men 
säkerhetstekniker påpekade att det inte 
alls var en bra plan. 

I det värsta scenariot - om ledningen gick 

sönder - skulle CO2-gas kunna tränga ut 

och få bilarna att stanna, vilket skulle 

kunna orsaka svåra trafikolyckor. Planen 

att lägga ledningen längs med motorvägen 

skrotades sedan.

 
1.    Varför tror du att bilmotorer stannar så fort de kommer i kontakt med koldioxid? Vilket ämne 

behöver en bil för att den ska fungera? 

2.   Ange två platser till där det inte skulle vara lämpligt att ha en ledning för att transportera 

CO2. Ange också två platser där det skulle vara lämpligt att ha en sådan ledning. 

3.   Arbeta med den här frågan i par. Gör ett rollspel. En person är en teknisk expert på ett CCS-

projekt och den andra är en motståndare. Dokumentera vad ni kom fram till i slutet av 

diskussionen. Försök att övertyga varandra med argument. Som förberedelse för rollspelet är 

det bra att titta på ”Frågekarta om avskiljning och lagring av CO2” på internet. 

4.   Skulle du personligen vilja bo där CCS förekommer? Motivera ditt svar i några få meningar. 

5.  Internetuppgift. Kolla upp de risker som nämns i tabellen om riskerna med att lagra CO2. 

Undersök för varje risk exakt vilka faror som hotar om något går snett. 
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Den fjärde centrala frågan: 
siffror och prognoser 

 
När vi nu har sett alla risker och problem som hänger 

samman med CCS-processen kanske man frågar sig: 

varför går vi inte i stor skala över till hållbar energi 

som inte släpper ut CO
2  

så att vi inte behöver 

använda CCS? 

Frågan är mycket komplext och besvaras delvis i 

avsnittet om energiscenarier. Om vi vill gå över 

helt till förnybara energikällor måste vi vidta stora 

åtgärder, åtgärder som kan vara för stora för oss. 

Människor, regeringar, myndigheter och 

organisationer måste i så fall förändra sig. Det 

viktigaste är insikten att klimatproblemet är globalt 

och att alla förstår att han eller hon bidrar på ett 

eller annat sätt. Dessutom är det viktigt att inse att 

du själv kan göra något åt det: du kan vara 

förändringen! 

 

CCS-effekt 
 

 
CO

2  
-utsläpp (gigaton/år) 

 
50 

 
 
 

 
25 

 
 

Historia 

 
 
 
 
 
 

 
Var och en 

sköter sitt 
 

 Tillsammans 

är vi starkare – 

utan CCS 

 
Tillsammans 

är vi starkare 

Tills den här förändringen blir verklighet är CCS ett 

steg i rätt riktning. CCS kan vara en lösning på kort 

sikt för att minska utsläppen av CO
2
. 

 
Figuren visar de scenarier som vi fick veta mer 

om i avsnittet om energiscenarier. Den gröna 

linjen representerar scenariot "var och en sköter 

sitt" och den röda linjen scenariot "tillsammans är 

vi starkare" och den blå linjen scenariot 

"tillsammans är vi starkare" - utan CCS-teknik.. 

Du ser att prognosen för CO2-utsläpp under 

kommande år anges för varje scenario. CO2-

utsläppen stiger snabbast i scenariot "var och en 

sköter sitt". Du kan också se hur viktigt CCS 

kommer att vara för att minska CO2-utsläppen, 

annars kommer betydligt mer CO2 att släppas ut i 

scenariot "tillsammans är vi starkare". 

Enligt prognoserna kommer Europeiska unionen att 

släppa ut 4,2 gigaton CO
2 
per år (gigaton = 

1 000 000 000 000 kg) år 2030. Det är en mängd 

som är svår att föreställa sig! Om CCS användes i 

stor omfattning i EU skulle 0,4 gigaton CO
2 
 kunna 

avskiljas varje år. Det är nästan tioprocent. Den här 

tekniken väcker stora förhoppningar eftersom den i 

betydande utsträckning kan bidra till att minska 

CO
2
-utsläppen. 

 

 

 

 

 

 

 

En nackdel med CCS är att det behövs 20 till 30 

procent mer energi från elkraftverken för att lagra CO
2
. 

Men det läggs ner mycket arbete på att förbättra den 

teknik som används för att avskilja CO
2
. Samtidigt 

kommer det bli dyrare att bygga elkraftverk eftersom 

CCS-installationer är mycket kostnadskrävande. 

Mycket pengar måste således investeras både av 

regeringar och företag för att få CCS att fungera. 

Tekniska lösningar måste också tas fram för att göra 

CCS mer effektivt. Varje åtgärd som leder till en mer 

hållbar framtid måste vidtas. Det finns inte bara ett 

enda svar på klimatproblemet och de tre 

utvecklingstendenserna. 

 
 
UPPGIFTER 

 
1.     Anser du att CCS kommer att bidra till en hållbar framtid? Ge två anledningar för 

och två emot. 

2.    Anser du att det är en invändning att lagring av CO
2
 kräver så mycket mer energi? 

Motivera ditt svar. 

3.   Under 2009 förbrukade Nederländerna 3 262 PJ (Petajoule) energi. Använd böcker med 

naturvetenskapliga uppgifter för att slå upp vad en Petajoule är. Anta att 1 200 PJ energi 

som alstrats för CCS och ytterligare 25 procent energiförbrukning (före CCS) läggs till. 

Vad skulle den totala energiförbrukningen bli? 

4.   Många motståndare mot CCS anser att det är som att bekämpa symptomen. Ett exempel på 

att bekämpa symptomen är smärtstillande tabletter. Man tar smärtstillande tabletter om man 

till exempel har huvudvärk Den smärtstillande tabletten minskar värken men tar inte bort 

orsaken. Motivera i två meningar varför motståndare till CCS anser att den här tekniken 

bara bekämpar symptomen. 

1970  1990  2010  2030  2050  2070 
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L Ä R A R H A N D L E D N I N G  1 
 
 

 
Till läraren! 

 
Framför dig har du ett spännande lektionspaket som 

handlar om ett ämne för 2000-talet: 

energiutmaningen. Till följd av den 

explosionsartade befolkningsökningen och högre 

välstånd i länder som Indien, Kina och Brasilien 

ökar behovet av energi snabbt. På samma gång 

börjar det bli ont om fossila bränslen som olja och 

naturgas och CO
2
-utsläppen måste minska. Dessa 

tre utvecklingar - ökande efterfrågan, minskande 

tillgång och begränsning av CO
2
-utsläppen – bildar 

den gemensamma tråden i det här lektionspaketet. 

 
I Allt handlar om energi! får eleverna lära sig mer 

om den sociala utveckling som ligger bakom 

energiutmaningen och den fascinerande teknik som 

används för att möta utmaningen. 

 
Lärarhandledningen består av: 

 
1)   en beskrivning av lektionerna 

2)   en sammanfattning 

3)   modellsvar till uppgifterna i varje del 

4)   modellsvar till testet. 

 

Beskrivning 

Det här undervisningsmaterialet har skrivits av tre 

deltagare i det nederländska programmet Undervisa 

först (Eerst de Klas): Matthijs van Vulpen, Cazimir 

ten Brink och Simon Verwer (w w w.eerstdeklas.nl). 

 
Eerst de Klas (Undervisa först) är en praktik där 

unga talangfulla akademiker kan lära känna 

utbildningsväsendet och näringslivet, däribland 

Shell. Shell har gett deltagarna i uppdrag att 

utveckla undervisningsmaterial för sin 

huvudverksamhet. Författarna av det här 

undervisningsmaterialet fick sedan möjlighet att 

träffa Shells experter på energiområdet. Dessa 

diskussioner har haft en direkt inverkan på 

utformningen av det här undervisningsmaterialet. 

Det viktigaste målet med det här 

undervisningsmaterialet är att uppmuntra skolelever 

att välja naturvetenskapliga ämnen. Målgruppen är 

elever på högstadiet och i gymnasieskolan. 

Undervisningsmaterialet är utformat för att göra dem 

medvetna om energiutmaningen. 

 
Enligt den förre verkställande direktören på Shell 

och nuvarande ordföranden i holländska "Platform 

Bèta Techniek", Jeroen van der Veer, måste fler 

ungdomar välja naturvetenskapliga ämnen om 

Nederländerna ska förbli en konkurrenskraftig 

kunskapsekonomi, och inom den närmaste framtiden 

kommer en särskild funktion att reserveras för 

anställda med teknisk bakgrund. 

 
De tre utvecklingar i energiutmaningen som vi har 

låtit bilda den gemensamma tråden i det här 

lektionspaketet kan sammanfattas i två ord: oroande 

och utmanande. De här lektionerna tar itu med 

utmaningen. Viktiga koncept i vår strategi är 

inspirerande, utmanande, personligt och djupgående. 

 
Vi hoppas att du och dina elever kommer att tycka 

om att arbeta med det här materialet! 

 
Utrecht, mars 2012. 

 
Cazimir ten Brink 

Matthijs van Vulpen 

Simon Verwer 



 

2   S  A  M  M  A  N  F  A  T  T  N  I  N  G

 

 
 

Energi är något som tas för givet i västvärlden. Men 

det är en föreställning som i allt större utsträckning 

kommer att ifrågasättas under 2000-talet. Det beror 

på tre viktiga utvecklingstendenser. 

 
Dessa tre utvecklingar kan verka överväldigande, 

men samtidigt är de en utmaning för oss att börja 

tänka på vad som kan göras: 

1.    Vad kan vi göra för att se till att alla har 

tillräckligt med energi? 

2.    Vad kan vi göra för att producera mer 

olja mer effektivt? 

3.    Vad kan vi göra för att begränsa CO
2  

-utsläppen? 

 
I den första delen undersöks frågan vad 

regeringar, olje- och gasföretag och 

miljöorganisationer kan göra för att underlätta en 

rättvis fördelning av energi. En pessimistisk och 

en optimistisk framtid skildras i två potentiella 

scenarier. Överenskommelser om förbrukningen 

av fossila bränslen sätts in i ett större 

sammanhang och den kritiska ståndpunkt som 

Greenpeace intar sammanfattas också så att de 

två scenarier som bygger på Shells perspektiv 

kan kontrasteras. 

 
I den andra delen studeras den utveckling som leder 

till att den lättillgängliga oljan tar slut. För att se vad 

som kan göras åt det tar vi först reda på vad olja 

egentligen är och varför den kan ta slut. Vi tittar 

sedan på hur olja produceras idag. Med hjälp av 

dessa kunskaper kan vi sedan fundera över hur vi kan 

få ut mer av ett fält och hur vi kan producera olja från 

fält som är svåra att nå. 

 
I del tre granskas klimatproblemet med avseende 

på CO
2
-utsläpp. I den delen presenteras en lösning 

i form av innovativ teknik: avskiljning och lagring 

av CO
2
. Denna teknik förklaras först i allmänna 

termer innan vi i detalj går in på hur avskiljning av 

CO
2
 går till, kemin bakom CO

2
, lagringen och 

säkerheten när det gäller CO
2  

och slutligen lite 

siffror om avskiljning och lagring av CO
2 
. 

Test 

Ett test och modellsvar finns i anslutning till 

modulen Allt handlar om energi. Testet är avsett att 

göras i slutet av modulen när alla tre delarna har 

avslutats. Frågorna kan även användas för separata 

prov i slutet av varje del om läraren föredrar det. 

 

 
 
 
 
 
Sammanfattning av innehållet 
 
Del 1 FRAMTIDENS ENERGI 
1.1  Energi är allt, allt kommer från energi; en introduktion 

1.2  Scenario 1: var och en sköter sitt 

1.3  Scenario 2: tillsammans är vi starkare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 2 LETA EFTER OCH PRODUCERA OLJA 
2.1  Var kommer oljan ifrån? 

2.2  Hur letar vi efter olja? 

2.3  Hur utvinner vi olja ur marken? 

2.4  Oljans framtid  

 
 
 
 
 
 
 
Del 3 LÖSNINGAR PÅ CO2-FRÅGAN 
3.1  Tekniken och de fyra centrala frågorna 

3.2  Avskiljning 

3.3  Fas/stadium 

3.4  Lagring och säkerhet 

3.5  Säkerheten och samhället 

3.6  Siffror och prognoser 
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1.1 Energi är allt, allt kommer 
från energi; en 
introduktion 

 
1) Hur kan du använda energi mer ekonomiskt i 

ditt eget liv? Ge tre exempel. 

 
Ett bra svar innehåller exempel på hur man kan 
förändra sitt eget konsumentbeteende. Exempel på 

ett bra svar: 

Jag kan använda energi mer ekonomiskt genom att 

stänga av min dator när jag inte är i mitt rum, sätta 

på mig en tröja istället för att höja värmen och inte 

duscha så länge. 

 
2)  Behovet av energi, tillgången och utsläppen 

av koldioxid är tre begrepp som dyker upp i 

den här introduktionen till studieplanen. 

Hur förhåller sig dessa tre begrepp till 

varandra? 

 
Ett bra svar innehåller följande: 

 
-  Resonemang där de tre begreppen sätts i 

samband med varandra. 

-  Ett svar som visar att eleven förstår 

orsakssambandet mellan dessa tre 

utvecklingar. 

-  Ett svar som visar att eleven förstår att dessa 

tre utvecklingar stämmer dåligt överens med 

varandra. 

 
Exempel på ett bra svar: 

Sambandet mellan dessa tre termer är orsak och 

verkan. Användningen av och följaktligen 

efterfrågan på energi ökar medan tillgången därför 

blir ännu mindre. Det får konsekvenser för priset på 

energi som ökar. Dessutom är det viktigt att begränsa 

utsläppen av koldioxid för att förhindra en allt för 

stor temperaturökning . 

 
3)  Skildra ett katastrofscenario och ett 

drömscenario för energin i framtiden. 

 
Ett bra svar innehåller följande: 

-  Katastrofscenario: elevens egen kreativa bild 

av att jorden kan gå under som en följd av att 

vi gör slut på fossila bränslen. 

-  Drömscenario: elevens egna kreativa bild av 

ett uppsving för ny teknik för både fossila 

bränslen och för alternativa energikällor 

genom att regeringar, företag och 

miljöorganisationer samarbetar. 

 
4)  Drastiska åtgärder är också tänkbara för att 

spara energi. Några av dessa metoder kan 

möta etiska invändningar. Till exempel 

förslaget: ”Hela världen måste begränsa 

födslar”. Ge två argument för och emot. 

 
Ett bra svar innehåller följande: 

För: 

1)  En minskning av befolkningsmängden 

innebär antagligen ett minskat behov av 

energi. 

2)       En minskning av befolkningsmängden 

skulle ge mindre koldioxidutsläpp 

Emot: 

1)  Människor ska kunna välja hur många 

barn de vill ha. 

2)  Alla sådana åtgärder är olämpliga eftersom 

folk kommer att kringgå reglerna vilket kan 

få dramatiska konsekvenser såsom vi har 

sett i Kina. 

 

5) Tänk dig att det inte alls var någon brist på 

energi. Hur skulle världen se ut då? 

 
Ett bra svar innehåller följande: 

-  Elevens egen kreativa bild av en värld i 

överflöd och kanske också i förfall. 

-  En insikt om att ett överflöd på energi kan få 

en katastrofal inverkan på CO
2 
 -utsläppen. 

ELLER 

-  Elevens egen kreativa bild där 

det finns ett överskott på CO
2 
-neutrala 

energiformer som solenergi. Det skulle 

underlätta obegränsad återvinning av 

avfallsprodukter. 

 
Exempel på ett bra svar: 

Om det inte fanns någon energibrist skulle folk 

inte alls begränsa sin användning av energi. För 

om det fanns ett energiöverskott skulle priset också 

vara väldigt lågt och människor skulle, till 

exempel, aldrig stänga av sina elektriska apparater. 

Ett energiöverskott skulle därför få katastrofala 

konsekvenser för klimatet eftersom mycket mer 

CO
2 
 skulle släppas ut med översvämningar som en 

av följderna. 

 

 

  

 

1.2 Scenario 1: var och en sköter 
sitt 

 
1) Scenariot var och en sköter sitt ‘ 

kretsar kring varje lands intressen. Ge två 

argument för och emot det här scenariot. 

 
Ett bra svar innehåller följande:  

För: 

1)  Länder – d.v.s. regeringar – vill primärt ta 

hand om sina egna medborgare 

2)  Regeringar agerar inte annorlunda än 

människor. Som människor drivs regeringar i 

första hand av sina egna intressen. 

Emot: 

1)  Länder – d.v.s. regeringar – borde inse att 

problemen är för angelägna för att de enbart 

ska kunna ägna sig åt sina egna intressen. 

2)  Samarbete är också en sorts egenintresse 

eftersom det slutliga målet för samarbete är 

att man ska förbättra sin egen situation. 

 
2)  Klimat är en vag term. Vad tror du att den 

betyder? Och vad exakt innebär 

klimatproblemet? 

 
Ett bra svar innehåller följande: 

-  Ett svar som visar att klimatet är det 

genomsnittliga tillståndet i atmosfären i ett 

visst område. Det här området kan 

naturligtvis även vara hela jorden. 

-  En förklaring som visar att klimatproblemet är 

ett allmänt begrepp för alla slags problem som 

hör samman med extrema väderförhållanden, 

t.ex. stigande havsnivåer och ökande antal 

orkaner. 

 
Exempel på ett bra svar: 

Jag tror att klimatet står för våra allmänna 

väderförhållanden under en lång period. Problemet 

med klimatet är att det inträffar ett ökande antal 

översvämningar, orkaner och tsunamier. 
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3)  Nedan följer tre begrepp från scenariot var 

och en sköter sitt. Förklara hur du tycker 

att de hör ihop: ekonomisk tillväxt, brist, 

klimatproblem. 

 
Ett bra svar innehåller följande: 

-  Resonemang där de tre begreppen sätts i 

samband med varandra. 

-  Ett svar som visar att eleven förstår 

orsakssambandet mellan dessa tre 

utvecklingar. 

-  Ett svar som visar att eleven förstår att dessa 

tre utvecklingar förstärker varandra. 

 
Exempel på ett bra svar: 

Dessa tre begrepp hör samman eftersom de är den 

logiska följden av varandra. Ökad ekonomisk tillväxt 

ger i större efterfrågan på energi vilket leder till brist 

med ännu större klimatproblem som följd. 

 
4)  Skriv ett tal på ungefär tio rader som du som 

politiker skulle hålla för att få ungdomar att 

blir medvetna om energifrågan. Reflektera, 

innan du skriver ditt tal, över vad du själv 

tycker är ett bra tal. Du kan till exempel 

söka på YouTube efter tal av välkända 

politiker eller underhållare. Vad gör de 

bra? Försök att använda de här inslagen i 

ditt eget tal. Det är bra om några tal kan 

hållas i klassrummet. 

 
Enligt lärarens egen utvärdering. 

 
1.3  Scenario 2: 

tillsammans är vi 
starkare 

 
1) Scenariot tillsammans är vi starkare bygger 

på insikt eller medvetenhet. Vad innebär det? 

Använd begreppen medvetenhet, samarbete 

och hållbarhet i ditt svar. Vad tycker du om 

detta? Förklara. 

 
Ett bra svar innehåller följande: 

-  Ett svar på frågan vad som menas med insikt 

eller medvetenhet. 

-  Ett svar där begreppen medvetenhet, 

samarbete och hållbarhet sätts i samband 

med varandra. 

-  Ett svar på frågan vad eleven tycker 

om vikten av medvetenhet. 

Exempel på ett bra svar: 

Jag tror att medvetenhet är insikten om att en bättre 

miljö börjar med dig. För att ta itu med 

energiutmaningen måste alla inse hur viktig en 

hållbar värld är för oss själva och för framtida 

generationer. Dessutom står vi alla inför samma 

problem så det är bättre att samarbeta. Vägen till en 

mer hållbar värld är en kombination av 

medvetenhet och samarbete. 

 
2)  Tänk dig att någon frågar: ”Vad har det 

här att göra med mig?” Kan du 

använda scenariot ”tillsammans är vi 

starkare” som grund för din förklaring 

till varför det är så viktigt att tänka på 

energiutmaningen? 

 
Ett bra svar innehåller en förklaring som visar att 

energiutmaningen berör oss alla. Exempel på ett bra 

svar: 

Jag skulle förklara för sådana människor att 

energiutmaningen är ett angeläget problem som 

berör alla. Ökande efterfrågan och minskande 

tillgång innebär att energiutmaningen bara kommer 

att bli större i framtiden. Första steget mot en värld 

med rättvis fördelning av energi är en kombination 

av kunskaper och medvetenhet. 

 
3)  I texten sägs att samarbete inte är lätt. Har du 

någon erfarenhet av det? På vilket sätt kan 

det ibland vara svårt? Vilka är dina tips för 

effektivt samarbete? 

 
Enligt lärarens egen utvärdering. 

 
4)  Alternativ energi kommer att bli allt 

viktigare. Kan du nämna några andra 

former av alternativ energi förutom 

vindkraft och solenergi? Vad vet du om 

dem? 

 
Enligt lärarens egen utvärdering. 

 
Den stora debatten om energiscenerier, 

lärarens instruktioner: 

Debatter kan hållas på många olika sätt. Man kan 

hitta flera exempel på debatter på internet. För 

information om hur man ordnar klassrumsdebatter, 

se till exempel följande webbplatser: 

http://archive.planet-science.com/sciteach/ 

debating/pdfs/DS_TeacherGuide.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_ XKGfE 

http://www.debateable.org/ 

Flera parter är engagerade i energiutmaningen, 

ibland med samma men ibland med olika 

intressen. De fyra viktigaste bland dem är: 

regeringar, energiföretag, miljöorganisationer och 

medborgare. För att höja nivån på debatten är det 

en fördel om eleverna förbereder sig för debatten. 

Det gäller både debattens form och innehåll. 

När det gäller innehållet kan eleverna kolla på 

internet så att de kan lägga fram sin ståndpunkt på ett 

bättre sätt under debatten. När det gäller form kan 

lektionstid läggas på att studera olika slags 

debatteknik. 

Debatten ska styras av en debattledare (helst en 

elev) och bidragen utvärderas av en jury (en grupp 

med elever). Du som lärare har en roll i bakgrunden 

under debatten. I teorin ska eleverna kunna klara av 

debatten själva. Om det av någon anledning inte går 

bra - till exempel om eleverna inte väntar på sin tur 

- är det bra om du snabbt och effektivt leder dem i 

rätt riktning . 

 
Vi rekommenderar att du planerar så att 

uppgifterna i del 2 görs i par. 

 

2.1 Var kommer oljan ifrån? 

 
Uppgift 1 

Temperaturen i de rörliga jordlagren 

kan ibland bli mycket hög. Kan du 

komma på en anledning till varför 

temperaturen i dessa jordlager kan öka 

på det sättet? 

 
Ett bra svar innehåller följande: 

 
-  Jordlager kan också röra sig neråt, närmare 

jordens kärna. 

-  Temperaturen är högre närmare jordens 

kärna 

 
Uppgift 2 

-  En bergart med många porer men där 

porerna inte är förbundna med varandra 

är/är inte genomtränglig. 

-  Om olja har en högre/lägre viskositet än 

vatten har oljan svårare att rinna i 

genomtränglig bergart. 

-  Om ett genomträngligt jordlager innehåller 

både olja och vatten kommer oljan med tiden 

att samlas ovanför/under vattnet. 

http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_
http://www.debateable.org/
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Svar: 

-  Är inte 

-  Högre 

-  Under 

 
2.2  Hur letar vi efter olja? 

 
Uppgift 1 

På bilden av en genomskärning av en del av 

jord skorpan kan man se att lagren är 

uppbyggda av olika material. Kol finns 

endast i det lägsta lagret. Varför finns inte 

kol i de översta lagren? 

 
Ett bra svar innehåller följande: 

-  Kol, liksom olja är ett fossilt bränsle och 

består av kolväten. 

Precis som olja kommer dessa från 

lämningar av organiskt material som är 

från karbonperioden. 

-  Organiskt material omvandlas till fossila 

bränslen under högt tryck, vid hög temperatur 

och under lång tid. Det höga trycket och den  

höga temperaturen beror delvis på mängden 

ovanliggande lager. 

-  De översta jordlagren är fortfarande för unga. 

Det har inte gått tillräckligt lång tid för att 

organiskt material ska omvandlas till kol. 

 
2.3  Hur utvinner vi olja ur 

marken? 

 
Uppgift 1 

Att borra ett enskilt hål kostar i snitt 20 

miljoner euro. Idag är en av fyra 

borrningar framgångsrik. Ett fat med olja 

(= 159 liter) ger 60 euro, räkna ut hur 

många fat som måste säljas bara för att 

täcka borrkostnaderna. 

Svar: 

-  Framgångsrikt borrande kostar ungefär 4 x 

(20 x 106) = 80 x 106 euro. 

-  Ungefär 80 x 106  / 60 = 1,33 x 106 fat 

måste säljas för att täcka borrkostnaderna. 

 
Uppgift 2 

Kom på en anledning till att foderröret är 

smalare längst ner i borrhålet än längst upp. 

Ledtråd: ett rör med liten diameter kan stå 

emot mycket större krafter än ett rör med 

stor diameter. 

Ett bra svar innehåller följande: 

-  Ett foderrör är i princip ett rör. Ett foderrör 

med en mindre diameter kan därför stå emot 

större kraft (och därför även högre tryck) än 

ett foderrör med större diameter. 

-  Trycket under jorden är högre än på ytan. 

Foderrören måste sättas ner djupt i marken 

och måste därför stå emot högt tryck. 

 
Uppgift 3 

Borrhål, borrör, borrkrona, foderrör, 

borrhållsvätska, seismisk undersökning: det 

är så man kan bli tokig! Kommer du ihåg vad 

de betyder? Skriv ner varje begrepp i ordning 

och beskriv vad de betyder med dina egna 

ord. 

 
Ett bra svar innehåller följande: 

- Borrhål: hålet i marken som borras för att föra 

upp olja eller naturgas till ytan. Kallas också 

källa. 

- Borrör: borröret består av separata rör som skruvas 

samman. Rören är ungefär tio meter långa. 

Borrkronan fästs i änden av borröret. 

-  Borrkrona: borrkronan borrar sig igenom 

berget. På sätt och vis kan 

borrkronan jämföras med en vanlig 

elektrisk borr. Det finns olika borrkronor 

för olika sorters bergarter. 

-  Foderrör: ett metallrör som ser till att 

borrhålet inte kollapsar. Till slut rinner olja 

upp till ytan genom foderröret. Foderröret 

hålls på plats med cement. 

-  Borrhålsvätska: vätska som pumpas ner 

under borrningen. Borrhålsvätskan kyler 

borrkronan och utjämnar det uppåtriktade 

oljetrycket. 

-  Seismisk undersökning: med seismisk 

undersökning går det att kartlägga 

jordskorpan. För att göra det skickas 

ljudvågor ner i marken, oftast med hjälp av 

vibrerande plattor bakom lastbilar. 

Sprängämnen kan också användas. Till havs 

skapar starka luftströmmar ljudvågor. De 

ljudvågor som reflekteras spelas in av 

geofoner och behandlas med kraftfulla 

datorer. 

Uppgift 4 
Ett ämnes densitet anger dess massa (till 

exempel hur många kilo) om man till exempel 

har en 1 m3 av det. Enheten för densitet är då 

kg/m3. Det innebär att massan av 1m3 vatten 

är ca 1 000 kg. Därför är vattens densitet 1 

000 kg/m3. 

För att kontrollera ett (olje)tryck på 350 bar 

krävs ett mottryck från en vätskepelare (med 

en densitet på 1 000 kg/m3) med en höjd på 

nästan 3 500 meter. Räkna ut hur många m3 

vatten som skulle behövas om den 

genomsnittliga ytan på borrhålets tvärsnitt är 

0,10m2. (I det här teoretiska fallet består 

borrvätskan därför bara av vatten). 

Ledtråd: innehållet i borrhålet är det samma 

som ytan på borrhålets tvärsnitt gånger 

höjden! 

 
Svar: 

Den mängd vatten som krävs: 3 500 m x 0.1 m2  = 350 

m3 

* Observera: 3 500 m är ungefär ett 

genomsnittligt borrhål. 

 
Uppgift 5 
a.   Vad ska borrhålsvätskan bestå av om 

vattnets densitet är för låg? Ledtråd: vad 

betyder det engelska ordet ”mud" på ditt 

språk? 

b.    Tänk dig att du upptäcker att densiteten på 

borrhålsvätskan du har använt 

fortfarande är för låg. Hur kan du snabbt 

ändra densiteten på borrhålsvätskan för 

att hålla trycket i oljereservoaren under 

kontroll? 

 
Det rätta svaret innehåller följande: 

-  Det billigaste alternativet vore att använda 

en sorts slam. Eller vatten som innehåller 

en lättlöslig substans som ökar densiteten. 

-  Att pumpa in mer vatten i slammet 

minskar densiteten. 

-  Genom att pumpa in mer material i 

borrhålsvätskan kan densiteten ökas. 
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Uppgift 6 

Tänk dig att du är ingenjör på en borrigg 

i Nordsjön. Du har upptäckt en fin stor 

oljereservoar och kommit ner till önskat 

djup. Nu är det din uppgift att staga upp 

borrhålet. Du har beräknat den mängd 

cement som behövs för det. Du upptäcker 

sedan att det är för lite cement och att 

man redan börjat pumpa ner cement i 

borrhålet. Hur kan du se till att 

borrningen inte gjorts helt förgäves? 

 
Ett rätt svar innehåller följande: 

-  Om för lite cement pumpas in i hålet är det 

omöjligt att staga upp en del av hålet. 

-  Om en del av hålet inte stagas upp kan 

hålet kollapsa. 

-  Om det inte finns tillräckligt med cement 

måste den cement som redan är i hålet 

pumpas ut. Cement kan inte tillföras senare 

för när cementen har hårdnat kan den inte 

längre pumpas genom hålet. 

 
Uppgift 7 

Använd internet för att undersöka olika sätt att 

borra efter olja. Välj ETT sätt (till exempel 

att borra med en upphissningsrigg, en halvt 

nedsänkbar rigg, djuphavsborrning etc.) och 

se om du kan besvara följande frågor: 

* Hur skulle du nå din plattform (hur 

fungerar din plattform)? 

* Hur djupt kan man borra på din 

plattform? 

* Var är din plattform för närvarande 

placerad? 

* Hur hålls din plattform på plats? 

 
Visa dina svar tydligt och klart och 

presentera dinar resultat för klassen. Försök 

att övertyga dina klasskamrater om att ditt 

sätt att borra efter olja är det bästa! 

 
Enligt lärarens egen utvärdering. 

2.4  Oljans framtid  

 
Uppgift 1 

Den volym olja som produceras uttrycks ofta i 

fat olja. Priset på olja är också per fat. Ett fat 

motsvarar ungefär 159 liter. Ungefär 85 

miljoner fat olja producerades varje dag år 

2008. 

 
Det är svårt att föreställa sig exakt hur mycket 85 

miljoner fat är. För att få en bättre 

uppfattning om stora volymer jämförs de ofta 

med bassänger i de olympiska spelen som 

mäter 50m gånger 25m gånger 2m.  

a. Räkna ut hur många OS-bassänger med olja 

som producerades 2008.  
b. Tänk dig att smart produktion innebär att 5 

procent mer olja kan utvinnas. Hur många 

fler OS-bassänger per dag skulle det 

innebära. 
Rätt svar innehåller följande: 

a. 

-  En OS-bassäng är 50m x 25m x 2m = 

2 500m3. 

-  2 500m3 motsvarar 2,5 miljoner liter. 

-  85 miljoner fat motsvarar 85 x 159 x 106  / 

2,5 x 106, ungefär 5 400 

OS-bassänger.  

b. 

-  Genom smart produktion läggs 5 % per dag 

till de 54 000 OS-bassängerna. Det blir 270 

OS-bassänger. 

 
Uppgift 2 

Som du har fått veta är oljetillgångarna 

inte oändliga. På senare tid har allt mer 

olja hittats på andra oväntade ställen, t.ex. 

oljesandfält i Kanada. Dessa oljesandlager 

ligger nära jord ytan och kan grävas upp. 

Det verkar som om dessa alternativa fält 

innehåller lika mycket olja som alla andra 

”vanliga” oljefält tillsammans, djupt under 

jordytan. 

Anser du att det är en positiv utveckling att 

även utvinna den här oljan? Förklara ditt 

svar. 

 

Jämför sedan ditt svar med dina 

klasskamraters: vad anser de? Diskutera 

och glöm inte TINA (Det finns inget 

alternativ) och TANIA (Det finns inga 

idealiska svar) 

Rätt svar innehåller följande: 

-  Några argument mot att utnyttja oljesandfält i 

Kanada är: det har stor inverkan på 

landskapet, det är bättre att använda pengarna 

till att investera i hållbar energi, att förbruka 

mer olja ökar CO
2
-utsläppen. 

-  Några argument för att utnyttja oljesandfälten i 

Kanada är: vi kan möta efterfrågan på energi, 

priset på olja kan sjunka som en följd av 

produktionen, det finns framtida teknik som kan 

göra processen effektivare (som CO
2
-

avskiljning). 

-  Mer information finns på: 

www.capp.ca 

 
3.2  Avskiljning 
 
1)Tror du att det är möjligt att ta bort CO

2
 från 

atmosfären? Är det smart att göra det? 

Ledtråd: tänk till exempel på hur mycket CO
2
 

det finns i atmosfären per volymenhet. 

 
Rätt svar innehåller följande: 

-  Det är inte lönsamt att avskilja vanlig 

luft. 

-  Vanlig luft består av 0,03% CO
2
. 

-  Det är dyrt att avskilja stora mängder luft. 

Exempel på ett bra svar: 

Det är väldigt dyrt att avskilja CO
2 
i en 

ventilationsanläggning. Koncentrationen av CO
2  

i 

luften är så låg att endast en liten del CO
2  

kan 

separeras från en stor mängd luft. 

Det är därför inte meningsfullt att ta bort 

CO
2  

från atmosfären. 

 

2)  CO
2
 avskiljs under högt tryck och vid höga 

temperaturer. Tror du att det gör att det blir 

dyrt att avskilja CO
2
? Hur kan man göra 

processen att avskilja CO
2
 billigare? 

 
Rätt svar innehåller följande: 

-  Det är dyrt att avskilja  CO
2
. 

-  Det krävs mycket energi för att sätta ämnen 

under högt tryck. Energi kostar pengar. 

-  Det är möjligt att förbättra effektiviteten på 

metoden med aminlösning. Om processen 

kan fungera under mindre extrema 

förhållanden (högt tryck och hög temperatur) 

kan den göras mer effektiv.

 

http://www.capp.ca/
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Modellsvar till testet. Allt handlar om energi, del 1 (51 poäng, 20 f rå g o r ) 
 

 
 

5 poäng 1 

Vi står inför tre stora utmaningar när det gäller 

energi i framtiden. Nämn dessa tre viktiga 

utvecklingar och förklara hur de hör ihop. 

 

 
 
 
 

3 poäng  2 

I modulen presenterades TANIA och TINA. 

Förklara med dina egna ord vad de står för och 

hur relevanta deras argument är för 

energidebatten. 
 

 
 
 

3 poäng  3 

I kapitel 1 Allt handlar om energi presenterades 

två perspektiv på energin i framtiden: scenariot 

”var och en sköter sitt" och scenariot 

"Tillsammans är vi starkare". 

Vilket av dessa scenarier tror du kommer att bli 

verklighet? Förklara ditt svar i max 5 meningar. 

Ge argument som stöd för din ståndpunkt. Använd 

begreppet ”hållbarhet" och ge en förklaring till det 

begreppet. 

 
2 poäng  4 

Vilka två slags atomer består fossila bränslen av? 
 

 
 

2 poäng  5 

Ge två skäl till varför olja inte finns i en del 

regioner på jorden. 

 
2 poäng  6 

Finns det ett samband mellan hur porös en bergart 

är och genomträngligheten i den bergarten? 

 
3 poäng  7 

Förklara i tre steg hur olja hittas. 

 
 
 
 
 

4 poäng  8 

Rita en oljekälla i genomskärning med flera lager 

foderrör efter cementering. 

 
Rätta svar innehåller följande: 

A)  Ett svar där dessa tre faktorer anges: 

1) Behovet av energi kommer att minst fördubblas under de kommande 50 åren. 

2) Det kommer att bli allt mer ont om lättillgänglig olja  

3) Utsläppen av växthusgaser kommer att öka avsevärt. 

B)  En tydlig kommentar om att dessa tre utvecklingar i viss utsträckning står i strid med varandra. 

 
Rätta svar innehåller följande: 

A)  Ett svar som förklarar vad TANIA och TINA står för. 

1) TANIA: Det finns inga perfekta svar 

2) TINA: Det finns inget alternativ 

B)  En tydlig kommentar om att energiförbrukning är ett faktum som det inte finns något alternativ till och 

att det finns nackdelar med alla lösningar. 

 

 
 
Rätta svar innehåller följande: 

A) Val av ståndpunkt på grundval av minst ett argument med minst ett exempel. Exempel på ett riktigt svar: 

Jag tror att scenariot "var och en sköter sitt" är det troligaste eftersom människor först och främst tänker på sig 

själva. Regeringar och företag i är första hand självcentrerade. Jag tror inte att det här kommer att ändras 

snart. Hållbarhet innebär att vara rädd om miljön där du bor, vilket inte sker just nu. 

 
 
 
 
 
 

 

Fossila bränslen består av kolatomer och väteatomer; syre är i och för sig inte nödvändig! (t.ex. naturgas) 

 
 

 
 

Det fanns inget förhistoriskt hav; det finns ingen täckbergart. 
 
 
 
Ja, ju mer porös bergarten är desto mer genomtränglig är den, förutsatt att porerna är förbundna med 

varandra. / Nej, antalet porer måste inte påverka genomtränligheten i en viss bergart: porerna kan 

antingen vara för små eller inte förbundna med varandra. 

 

 
steg 1: undersök om området låg under vatten under i förhistorisk 

steg 2: skicka ner vibrationer i marken, samla in dem och lokalisera täckbergarten (eller hitta täckbergart 

med seismisk undersökning) 

steg 3: borra ett provhål. 
 

 
 
Kombination av diagrammen på sida 2, del 2.3 
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3 poäng  9 

Antag att densiteten på borrhållsvätskan är 1,234 

kg/ m3. Du når ett oljefält med ett tryck på 400 bar 

(4 000 000 kg/m2) vid ett djup på 2,7 km. Är 

borrhålsvätskans densitet tillräckligt hög för att 

förhindra en utblåsning? Antag att den 

genomsnittliga ytan på hålets tvärsnitt är 0,10 m2. 

 
2 poäng  10 

Rekorddjupet för oljeborrning på havsbottnen 

är för närvarande 3051 meter. Förklara vilken 

utrustning som användes för detta. Ge två skäl. 

 
2 poäng  11 

Produktion är möjligt i stadsområden med ”snake 

wells”. Nämn två andra situationer där ”snake 

wells” kan användas. 

 
2 poäng  12 

Definiera den superkritiska fasen. 
 

 
 

2 poäng  13 

Ange två fördelar med att använda den 

superkritiska fasen för att lagra CO
2 
under jord. 

 
Volymen är 0,1 x 2700 = 270 m3 (1p). Borrhålsvätskans massa i hålet är 270 x 1,234 = 333,18 kg (1p). Det 

betyder att det inte finns tillräckligt med mottryck! Det blir en utblåsning! (1p). 

 
 
 
 
 
En halvt nedsänkbar rigg/ ett borrfartyg kan hållas i position av ankare på havsbottnen/dynamisk positionering. 

Kan justera sig själv alltefter havsströmmarna. 

 
 
 
 

Att undsätta en borrigg som brinner, produktion från flera angränsande små områden. 

 
 
 
 

Den superkritiska fasen är den fas där ett material har både en gas och en vätskas egenskaper. Materialet är 

inte så trögflytande men har ändå hög densitet. 

 
 
Fördelarna med den superkritiska fasen är att mer CO

2  
kan lagras under jord än i gasfasen och att den är 

lättare att transportera under jord eftersom den är mindre trögflytande än i den flytande fasen. 

 
5 poäng  14 

Rita ett diagram av hur CO
2 
lagras under 

jord. Använd pilar för att identifiera och visa 

de olika komponenterna. 

 
Ge 1/2 poäng för varje korrekt komponent. 

 
Avskiljning av 

CO
2  

efter produkt 

 
Vätefabrik 

 

 
 

CO2  

mätinstrument 

 
 

 
Kompressor 

komprimerar CO
2

 

 
 
 
 
Gasformig CO

2  
 transporteras 

via ledning under jord 
 

Kompressor tillför 

ytterligare tryck på 

CO
2
 

Injektionshål för ner 

CO
2  

djupt under jord 
 

Observationshål med 

mätinstrument för CO
2 

-lagring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Täckande lager av 

lera som är 

ogenomträngligt för 

CO
2

 

 
CO2  

stängs in i det 

porösa berget i ett 

tomt gasfält 
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3 poäng  15 

Vilka tre steg består förförbränning av? 

 
1. Förgasning 2. CO

2
-avskiljning 3. Förbränning. 

Förklara de begrepp som används för att bestämma 

dessa tre steg. 

1. Bränslena delas upp i vätgas och koldioxid under påverkan av syre. 

 2. Koldioxiden avskiljs och förs till CCS-installationen via en separat ledning. 

 3. Vätgasen förbränns och elektricitet genereras. 

2 poäng  16 

Vad betyder viskositet? Ge ett exempel där du 

förklarar exakt vad viskositet är eller vad det 

ger för egenskaper. 

 
1 poäng  17 

Vilket är det viktigaste säkerhetsvillkoret som ett 

tomt gasfält måste uppfylla innan det kan 

användas för lagring av CO
2
? 

 
3 poäng  18 

Ange tre faktorer för säker lagring av CO
2
. 

 

 
1 poäng  19 

Varför misslyckades planen at lagra CO
2 
i 

Barendrecht? 

 
1 poäng  20 

Varför är det sett utifrån ett större perspektiv 

viktigt att lagra CO
2 
under jord? 

 

 
Viskositet är ett mått på hur "trögflytande" ett material är. Ett bra exempel är jämförelsen mellan sirap och 

vatten. Vatten i ett glas rinner ut omedelbart när man vänder det upp och ner. Om man vänder ett glas med 

sirap upp och ner tar det lång tid innan den rinner ut. 

 

 
Det får inte finnas några sprickor i täckbergarten eftersom CO

2  
då kan läcka ut till ytan. 

 
 
 
 
1.    Att noggrant kartlägga gasfältet och täckbergarten. 

2.    Koldioxid återställer tryckbalansen, vilket innebär att det blir mindre sättningar. 

3.    Minska avståndet mellan anläggningen och CCS-installationen. 
 

 
De boende på platsen fick inte tillräckligt med information. De boende litade inte på att tekniken var 

tillräckligt säker. 

 

 
CCS kan ge flera fördelar jämfört med utsläpp av CO

2
, vilket gör det lättare att nå klimatmålen. 



 

 



 

T E  S  T 
 
 
 
 
 
 

I modulen "Allt handlar om energi" har vi fått lära oss mer om energiscenarier, att borra 
efter olja och sambandet mellan klimatet och CO2. 
Det här testet består av 20 frågor som totalt kan ge 51 poäng. Det antal poäng som man 
kan få anges bredvid varje fråga. 

 
Lycka till! 

 

5 poäng   1   Vi står inför tre stora utmaningar när det gäller energi i framtiden. Nämn dessa tre viktiga 

    utvecklingar och förklara hur de hör ihop. 

 

3 poäng   
 

2    
 

I modulen presenterades TANIA och TINA. Förklara med dina egna ord vad de står för 

    och hur relevanta deras argument är för energidebatten.. 

 

3 poäng     
 

3     
 

I kapitel 1 Allt handlar om energi presenterades två perspektiv på energin i framtiden: scenariot 

   perspektiv på energin i framtiden: scenariot ”var och en sköter sitt" och scenariot "Tillsammans är vi 
starkare".     Vilket av dessa scenarier tror du kommer att bli verklighet? Förklara ditt svar i max 

    5 meningar. Ge argument som stöd för din ståndpunkt. 

    Använd begreppet ”hållbarhet" och ge en förklaring till det begreppet. 

 

2 poäng     
 

4    
 

Vilka två slags atomer består fossila bränslen av? 

 

2 poäng     
 

5   
 

Ge två skäl till varför olja inte finns i en del regioner på jorden. 

 

2 poäng     
 

6    
  

Finns det ett samband mellan hur porös en bergart är och genomträngligheten i den bergarten? 

     

 

3 poäng   
 

7   
 

Förklara i tre steg hur olja hittas. 

 

4 poäng   
 

8    
 

Rita en oljekälla i genomskärning med flera lager foderrör efter cementering. 

 

3 poäng     
 

9    
 

Antag att densiteten på borrhållsvätskan är 1,234 kg/ m3. Du når ett oljefält med ett tryck på 400 bar   

   (4 000 000 kg/m2) vid ett djup på 2,7 km. Är borrhålsvätskans densitet tillräckligt hög för att förhindra  

    en utblåsning. Antag att den genomsnittliga ytan på hålets tvärsnitt är 0,10 m2. 

 

2 poäng    10    Rekorddjupet för oljeborrning på havsbottnen är för närvarande 3051 meter. Förklara vilken utrustning som 

användes för detta. Ge två skäl.  

 
2 poäng      11    Produktion är möjligt i stadsområden med ”snake wells”. Nämn två andra situationer där ”snake wells” kan 

användas. 

 
2 poäng     12   Definiera den superkritiska fasen 

 

2 poäng     13   Ange två fördelar med att använda den superkritiska fasen för att lagra CO2 under jord 

 

5 poäng     14    Rita ett diagram av hur CO2 lagras under jord. Använd pilar för att identifiera och visa de olika komponenterna. 

   

 
3 poäng     15   Vilka tre steg består förförbränning av? Förklara de begrepp som används för att bestämma dessa tre steg. 

 

2 poäng   16    Vad betyder viskositet? Ge ett exempel där du förklarar exakt vad viskositet är eller vad det ger för egenskaper. 

   

 
1 poäng    17    Vilket är det viktigaste säkerhetsvillkoret som ett tomt gasfält måste uppfylla innan det kan användas för lagring 

av CO2? 
 

3 poäng     18   Ange tre faktorer för säker lagring av CO2. 
 

1 poäng   19   Varför misslyckades planen att lagra CO2 i Barendrecht? 
 

1 poäng          20   Varför är det sett utifrån ett större perspektiv viktigt att lagra CO2 under jord? 


