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Världen har nått sin maxpro-
duktion av olja och när produk-
tionen väl sjunker kommer det
att gå fortare än tidigare
beräknat. Det visar ny sensa-
tionell forskning från en
svensk forskningsgrupp.

Konsekvenserna för världs-
ekonomin kan väntas bli 
enorma.

– Ingen annan har gjort detta tidi-
gare. Det stärker det som vi och
många andra hittills sagt: att vi
befinner oss på maxproduktionen
av olja nu, säger professor Kjell
Aleklett.

Han ingår i forskningsgruppen
Global Energy Systems vid Upp-
sala universitet som undersökt hur
snabbt de största oljefälten i värl-
den sinar. Dessa så kallade gigant-
fält utgör bara en liten del av det
totala antalet oljefält, men står för
mer än hälften av all oljeproduk-
tion och spelar en avgörande roll
för hur mycket olja som finns till-
gänglig i världen.

Forskningen presenteras i en
artikel som nyligen godkänts för
publicering i den vetenskapliga
tidskriften Natural Resources
Research. 

Artikeln jämför gigantfält som
redan nått sin oljetopp med såda-
na som är på väg att göra det.
Slutsatsen är att ny avancerad tek-
nik har gjort att oljan i dag pum-
pas upp snabbare än tidigare.
Något som i sin tur gör att ned-
gången av oljeproduktionen kom-
mer att gå fortare i de fält som
ännu inte nått sin oljetopp jämfört
med fält som redan har passerat
sin topp.

ETT EXEMPEL är världens största
oljefält Ghawar i Saudiarabien,
som i dag förser världen med
omkring 6 procent av all olja och
som förväntas fortsätta stå för en
stor del av oljetillförseln de när-
maste decennierna. Tvärtemot
dessa förväntningar skriver Upp-
salaforskarna i sin rapport att
Ghawar visar upp de typiska
tecknen för att denna oljekälla är
på väg att nå sin oljetopp inom

kort. ”Eftersom Ghawar redan är
föremål för omfattande vattenin-
jektion och andra åtgärder är det
troligt att nedgången blir snabb
när den väl startar.” Kjell Aleklett

menar att detta kan ske redan om
fem år.

VAD KONSEKVENSERNA blir är svårt
att förutse, mer än att de med nöd-

vändighet måste bli omfattande.
– Den expansion som många

tänkt sig i framtiden kommer inte
att kunna genomföras, konstaterar
Kjell Aleklett.

De senaste 50 åren har världs-
ekonomin ökat med omkring 
2 procent per år och förväntas
fortsätta öka med ett par procent
årligen, något som kan bli svårt
om oljetillgångarna minskar
snabbt.

– Globaliseringen kräver olja
för transporterna, säger Kjell Ale-
klett som menar att världsekono-
min, när den väl återhämtar sig
från den nuvarande krisen, kanske
aldrig blir större än vad den är nu.

– Business as usual är inte längre
ett alternativ. Nu måste vi se till att
få energi från annat håll.

ATT EN MAXPRODUKTION enligt Upp-
salaforskarna redan nåtts innebär
inte att oljan helt tar slut, men att
vi tvingas använda mindre för varje
år.

– Det är som att man har en
miljon kronor på banken, men vi
kan bara spendera femtio tusen av
dem om året. Även om vi skulle
behöva hundra tusen kan vi inte ta
ut det.
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Oljetoppen är nådd
Konsekvenserna blir omfattande, spår forskare

Enligt ny forskning har redan världens maxproduktion av olja passerat. Det innebär att världsekonomin 
också kan ha sett sina största noteringar, menar forskaren Kjell Aleklett.
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� Oljetoppen är den tidpunkt då
världens produktion av olja når sin
topp. Därefter kommer den att sjun-
ka i ungefär samma takt som utvin-
ningen ökat fram tills oljetoppen.

� Ingen bestrider att oljetoppen
kommer att inträffa. Frågan är när.
Världens oljebolag och de stora olje-
producerande länderna har en mer
optimistisk syn och hävdar att olje-
toppen inträffar först om ett par
decennier.

� En växande grupp forskare och
oberoende oljeanalytiker hävdar att
oljetoppen antingen redan har passe-
rats eller passeras inom de närmaste
åren. Denna grupp företräds bland
annat av ASPO, Association for the
Study of Peak Oil and Gas, där Kjell
Aleklett är ordförande.

� Publiceringen i Natural Resources
Research ger ett starkt vetenskapligt
stöd till den senare gruppens prog-
nos.

OljetoppenFakta

En av världens största flyg-
platser ska bli ännu större. 

I förra veckan gav den brit-
tiska regeringen klartecken 
för en kraftig expansion av
Heathrow utanför London,
något som väckt ont blod 
hos stora delar av det brittiska
samhället.

Beslutet att bygga en tredje land-
ningsbana på Heathrow har länge
varit en stridsfråga som engagerat
den brittiska klimatrörelsen och
delat det styrande Labour-partiet. I
förra veckan vann flygföresprå-
karna och när det nya Heathrow
står klart 2020 kan där landa ytter-
ligare 100 000 flygplan om året.

Om det nu blir byggt. Det kon-
servativa partiet, Tories, har lovat
att riva upp beslutet om de kom-
mer till makten och i stället bygga
en höghastighetsjärnväg.

Framför allt utlovar civilsam-
hället att stoppa utbyggnaden med
alla till buds stående medel. Miljö-
organisationer och lokala myndig-

heter som representerar närmare
åtta miljoner personer har för-
dömt beslutet och menar att det
undergräver Storbritanniens kli-
matmål. De hotar att ta saken till
domstol och varnar för social oro
om planerna verkställs.

Aktionsgrupper som Plane Stu-
pid och Seeds of Change har redan

börjat träna lokalbefolkningen i
direkt aktion.

– Många är rätt gamla personer
som säger att de kan ta risken att
bli gripna, berättar Kathryn Tulip,
en av instruktörerna, för The
Guardian.
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Aktivister hotar stoppa expansion av Heathrow
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