
På måndag startar FN:s klimat-
möte i Köpenhamn. Arbetaren
Zenit har gått bakom retoriken
och ställer en fossil diagnos för
de tre huvudaktörerna USA,
Kina och EU:s ordförande
Sverige. Slutsatsen är att
fossilindustrin inte har
drabbats av klimatångest.

Sex dagar innan FN:s klimatsamtal
i Köpenhamn drar igång på mån-
dag presenterades ”Köpenhamns-
diagnosen”, The Copenhagen
Diagnosis. 26 forskare, varav de

flesta tidigare har för-
fattat klimatrapporter
åt FN, har lagt
samman klimatpane-
len IPCC:s rapport
från 2007 med de
senaste årens forsk-
ningsresultat. Det ser
inte bra ut. Isarna
smälter 40 procent

fortare än vad klimatpanelen hade
beräknat. Havsnivån kan stiga över
en meter till år 2100, och flera
meter ytterligare därefter. Tempe-
raturen kan stiga med 7 grader.
Med utgångspunkt från 2-graders-
målet – som numera är ett globalt
politiskt konsensus trots att det är
behäftat med stora risker – måste
utsläppen börja minska drastiskt
innan 2020, om tio år. Annars,
säger forskarna, är risken stor för
att den globala uppvärmningen
blir självspelande; springer iväg
från människans möjligheter att
stoppa den.

SÅ HUR SER DET UT inför Köpen-
hamn? Kommer världen att lyckas?
Ett sätt att ställa diagnos är att
undersöka tre av de viktigaste aktö-
rerna – USA, Kina och EU:s ord-
förandeland Sverige – och deras
fossila agerande under upptakten
till Köpenhamn. Det ger en bild
bortom retorik och avlägsna mål-
sättningar. Företag och investerare
satsar bara på nya stora olje-, kol
eller gasprojekt om de räknar med
att kunna hämta upp fossila bräns-
len i flera decennier; varje fossil
satsning nu binder fast oss till
framemot 2050, då utsläppen
enligt många forskare behöver vara
nere på noll.

I Kina pågår en rejäl modernise-
ring av landets kolkraftsflotta.
Kinas kolkraftverk är ökända för
att förorena luften och för att arbe-
tare skadas och dör i kolgruvorna.
Nu blir avgaserna renare och
arbetsförhållandena bättre. Men

för den globala hälsan är utveck-
lingen förödande: Kina bygger ett
nytt kolkraftverk i veckan.

Tillsammans med USA, Vatten-
fall och en rad andra aktörer satsar
Kina på teknik som ska kunna
avskilja koldioxiden vid förbrän-
ning i kolkraftverk och begrava den
under jord, en teknik som inte
kommer att kunna tas i bruk
ordentligt förrän tidigast på 2020-
talet, och som av klimataktivister
kritiseras för att vara en teknologisk
fint i syfte att fortsätta utvinna kol. 

En annan teknik som redan är i
bruk och som Kina satsar hårt på är
att göra diesel av kol. Att driva en
bil på koldiesel i stället för oljebase-
rat bränsle skapar upp till dubbelt
så mycket koldioxidutsläpp. Kinas
expanderande bilflotta kan komma
att mättas av alltmer kol.

KINA BERÄKNAS ha störst kolreser-
ver i världen, USA är nummer två.
Kolindustrin är fortsatt stark i
USA, och president Barack
Obama har inte markerat mot
den. När Obama träffade Kinas
president Hu Jintao i november
presenterade de ett gemensamt
energipaket. Utöver satsningar på
förnybar energi och elbilar ska de
hjälpa varandra att utvinna mer
skiffergas, en form av naturgas.
De senaste årens teknologiska

landvinningar, som oljebolaget BP
kallar ”en revolution”, har nu
gjort det möjligt att utvinna de
enorma mängder skiffergas som
tidigare ansågs för dyra att komma
åt. USA:s beräknade gastillgångar
har plötsligt ökat med en tredje-
del. Det har gjort att priset på
naturgas har störtdykt, men sats-
ningarna fortsätter.

I Australien fick tre av världens
största oljebolag – Chevron,
Exxon och Shell – nyligen klar-
tecken att utvinna gas från en
enorm gasfyndighet under havs-
botten. Gasen ska frysas, exporte-
ras på stora skepp och tinas i ter-
minaler i andra länder, i en process
som kallas LNG och skapar stora
mängder växthusgaser. Tillsam-

mans med andra projekt kan det
göra Australien till världens största
LNG-exportör. Även i Skåne, bara
några mil från Köpenhamn, prov-
borrar Shell efter skiffergas. Sveri-
ge, EU:s ordförandeland fram till
årsskiftet, utmärker sig även inför
Köpenhamn genom sitt helägda
bolag Vattenfall, en av Europas
största utsläppare. Tidigare i år
förvärvade Vattenfall det neder-
ländska energibolaget Nuon, vars
elproduktion till 95 procent kom-
mer från kol och gas, och därmed
orsakar Vattenfall utsläpp av 100
miljoner ton koldioxid årligen.
Under året har Sveriges regering
även tagit beslut om att bygga För-
bifart Stockholm, motorvägspro-
jektet som beräknas öka utsläppen
i Stockholmsområdet med 80 pro-
cent år 2030.

Oljan är alltjämt det viktigaste
fossila bränslet. Kinesiska företag
har under det senaste året effektivt
lagt stora energiresurser under
sina vingar i bland annat Irak,
Nigeria, Colombia, Syrien och
Libyen. Det har satt fart på de väs-
terländska företagen. BP har till-
sammans med ett kinesiskt företag
fått tillgång till ett av Iraks största
oljefält. Och veckorna innan
Köpenhamn så intensifierar brit-
tiska BP och ett kinesiskt företag
kampen om väldiga oljefält utanför
Ghanas kust.

SATSNINGARNA PÅ förnybar energi
ökar i stora delar av världen, sär-
skilt i utvecklingsländerna. Men
det säger i sig självt lite om framti-
da utsläpp av växthusgaser. För att
utsläppen ska minska måste uppta-
get av de fossila bränslena minska.
Om Köpenhamnsmötet ska möta
forskningens krav så måste värl-
dens länder utöver löften och för-
maningar hitta sätt att avbryta och
ersätta stora fossila projekt.
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Fossilindustrin kör på

Platschefen Daniel Hoft visar upp en rotationsborr. Shell provborrar nu efter naturgas i Skåne.
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