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Fredrik beskrev hur världens energi-
konsumtion från fossila bränslen stigit brant 
sedan 1960-talet. Peak oil eller oljetoppen 
är den tidpunkt då oljeproduktionen börjar 
avta, dvs den globala oljeproduktionen har 
nått sitt maximum och efterfrågan över-
stiger utbudet. Redan 1949 påbörjade M. K. 
Hubbert debatten.  
   Gemensamma nämnare för tidigare olje-
kriser var att oljan kom från Mellanöstern, 
att oljan inte nådde marknaden och att 
media och vissa regeringar gick ut med 
larmet att oljan tar slut. 
   Idag vet vi att oljan inte tar slut. Men vi 
vet också att oljeproduktionen inom en snar 
framtid kommer att börja minska. Gigantfält 
är oljefält med stora återstående reserver. 
De står för ett mycket litet antal fält men för 
mer än hälften av världens oljeproduktion. 
Sedan 1969 har både antalet nyupptäckta 
gigantfält och storleken på dem successivt 
minskat. Gigantfälten finns fr.a. i Mellan-
östern och Venezuela. 
   Man räknar med 1,4 % ökning i 
efterfrågan, enligt EIA (US) och IEA (OECD). 

Samtidigt avtar den existerande 
produktionen med 3-8 %, enligt EIA (US), 
ExxonMobil och Saudi-Aramco. Det uppstår 
ett gap. Vad ska det fyllas med? 
   Investeringarna i prospektering och 
produktion har liksom oljepriset ökat under 
2000-talet. Den årliga produktionen ligger 
på oförändrad nivå, men det årliga 
reservtillskottet minskar. Med tanke på 
utbudet så kan inte ett högre oljepris bidra 
till att fylla gapet. 
   Även beträffande nya oljefält, 
djupvattenfält, oljesand mm. 
kommer en topp att inträffa om 
ungefär 10 år. Om efterfrågan 
fortsätter växa så kommer gapet 
att bli ännu större. 
   Slutsatserna blir att de 
producerande regionerna 
kommer att nå en topp. OPEC 
och framförallt Mellanöstern blir 
en än större maktfaktor. 
Gigantfälten blir både färre till 
antal och mindre till storlek 
Produktionen ersätts inte.  
   Jättebolagen är inte 
räddningen. En fortsatt ökning 
av priset är att vänta. Men man 
kan fråga sig om råolja dyrt 
jämfört med en öl på krogen? 

   Fredrik ställer också frågan om detta är 
slutet på oljeåldern. Men oljan kommer 
aldrig att ta slut, trots att den når en topp. 
När denna inträffar beror på efterfrågan, 
framtida prospektering och gigantfältens 
nedgång. Själv tror han det händer omkring 
2010, dvs om tre år. Att vi ska lyssna nu 
beror på att vi idag lever under gigantfältens 
dominans och talan. 
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GAP!

gapet 75 miljoner fat per dag = 8 Saudiarabien!

Framtidens 
produktion 1,4% ökning i efterfrågan enligt 

EIA (US) och IEA (OECD)

3-8% avtagande i existerande 
produktion enligt EIA (US), 
ExxonMobil and Saudi-
Aramco
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