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delige, og vi løber heller ikke tør for olie 
i morgen. Men mange eksperter advarer 
om, at den globale olieproduktion er tæt 
på at toppe, som det skete med USA’s 
produktion i 1970, og som det nu er ved 
at ske med olieproduktionen i Nordsøen. 
Spørgsmålet er hvornår? De mest pessi-
mistiske prognoser siger omkring 2010, 
mens andre vurderer, at verdens oliepro-
duktion vil vokse årtier endnu. En ting 
er der imidlertid ingen tvivl om: Det sor-
te guld vil blive dyrere med tiden. Det er 
især et problem, når det gælder trans-
port, hvor olieprodukter i dag dækker 96 
procent af energiforbruget.

Uanset om der er olie nok til 30 eller 50 
år endnu, så haster det med at udvikle et 
nyt energisystem, hvor vedvarende ener-
gikilder vil komme til at spille en langt 
større rolle. Hele energikæden fra den 
primære produktion over distribution til 
forbrug er nemlig så kompleks, at det vil 
tage årtier at ændre systemet radikalt.

Samtidig er der et globalt miljøaspekt i 
spil, som rækker mange generationer 
frem. Menneskenes forbrug af fossile 
brændstoffer er allerede nu ved at æn-
dre Jordens klima som følge af udslip af 
drivhusgasser. “Hvis verdens regeringer 
ikke ændrer energipolitik, vil de globale 
udslip af carbondioxid (CO2) i 2030 være 
60 procent højere end i dag”, konklude-
rer IEA. 

Verdens energiproduktion for-
delt på primære energikilder 
samt IEA’s fremskrivninger for 
2010 og 2030. I diagrammet 
for 2003 står “Andet” for vedva-
rende energikilder som sol, vind 
og geotermisk energi, mens be-
tegnelsen i fremskrivningerne 
inkluderer afbrænding af bio-
masse og affald.  
Kilde: IEA, Key World Energy 
Statistics 2005.

Ovenfor: Langt de største kendte 
oliereserver fi ndes i Mellemøsten.
 
Nederst til venstre: Et bud på hvor 
langt ud i fremtiden de fossile 
brændstoffer kan dække verdens 
nuværende forbrug.
Kilde: BP Statistical Review World 
Energy 2005
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  Hvor længe igen ?
Ved nuværende forbrug:

Olie     40 år

Gas     60 år

Kul    230 år

Tjæresand 250 år
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