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Sammanfattning

•	 Den globala energijätten Royal Dutch Shell1 planerar att påbörja ett stort 
borrprojekt för att hitta nya oljereserver under havsbottnen utanför Alaska 
sommaren 2012.

•	 Shell planerar att borra fem försöksbrunnar i sina prospekteringsområden i 
de kalla haven utanför norra Alaskas kust: två brunnar i Torpedo and Sivulliq2 
i Beauforthavet och tre i Burger3 i Chukchihavet.4 

•	 Shell är ett av de största företagen i världen och producerar dagligen över tre 
miljoner fat olja och gas.5 Med en årlig inkomst på 368,1 miljarder dollar6  är 
företaget den första “supermajor”7 som aktivt driver en policy med betydande 
oljeprospektering utanför den arktiska kusten.

•	 Shell har ägnat många år åt att få tillstånd att borra i Alaska. Det äger 275 
prospekteringsområden bara i Chukchihavet8 och borrningsfartygen Noble 
Discoverer9 och Kulluk10 förebereds för att borra i juli.

•	 Medan några mindre, oberoende provborrningsbolag har försökt och 
misslyckats med att hitta arktisk olja (mest känt är Storbritanniens Cairn 
Energy)11 höjer Shells engagemang dramatiskt insatserna i regionerna längst 
upp i norr. Kostnaderna för 2012 tros överskrida 800 miljoner dollar,12 utöver 
de 4 miljarder dollar som hittills spenderats.13

•	 Shell betraktar Arktis som nästa stora oljeområde och säger att det “har stor 
outnyttjad potential och kommer att spela en allt viktigare roll när det gäller 
att möta framtidens energiutmaning.”14 Företaget ser en klar möjlighet i att ta 
ledningen i Alaska och menar att “precis som att landa på månen så skadar 
det inte att vara först.”15

•	 Isförhållandena vid Alaskas kust är ofta förrädiska. Under en stor del av 
året är regionen täckt av havsis, höljd i tjocka dimmor och hemsökt av vilda 
stormar och bittra minusgrader.16

•	 Shell påstår att de är väl förberedda för att tackla ett oljeutsläpp här, och att 
de har ”dokumenterad erfarenhet av att möta prövningarna med borrning 
i extrema arktiska förhållanden.”17 Dock framgår det av företagets egen 
oljesaneringsplan att försök att plugga igen en brunn eller sanera efter en 
olycka helt enkelt skulle överges i det dåliga väder som utmärker de arktiska 
vintrarna. Nödvändig utrustning som exempelvis oljelänsar skulle fungera 
dåligt redan vid begränsad isbeläggning.18

•	 I en rapport från US Geological Survey (USGS) om oljeborrning i Alaska 
drogs nyligen slutsatsen att “det finns ingen heltäckande metod för att 
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sanera ett oljeutsläpp i havsis” och att de strategier för uppsamling som 
vanligen används kommer att vara ”mycket begränsade” på grund av 
extrema förhållanden.19

•	 Den amerikanska kustbevakningen medgav att det nästan inte finns någon 
infrastruktur i Alaska som kan backa upp de åtgärder som är nödvändiga 
för att plugga igen en brunn. Amiral Robert Papp, Jr. sade att “just nu finns 
det ingenstans att utgå ifrån där uppe … det finns inte en chans att vi 
skulle kunna använda tusentals människor som vi gjorde vid utsläppet från 
Deepwater Horizon.”20

•	 Alaska har en kust på över 6437 mil, vilket är mer än resten av hela USA21, och 
ett oljeutsläpp skulle få katastrofala följder för det lokala djurlivet och fisket. 
Regionen är en viktig livsmiljö för arter som inte finns någon annanstans i 
USA, som exempelvis isbjörnar, olika sälarter, grönlandsvalar, olika fiskarter22 
och fåglar som praktejder och jaktfalk.23

Inledning

Enligt USGS kan upp till 90 miljarder fat olja finnas i Arktis,24 medan det i det iskalla 
vattnet bara runt Alaska kan finnas över 20 miljarder fat.25 När lättillgängliga oljekällor 
sinar och företagen tvingas att utnyttja allt sämre områden, framstår regionerna 
längst upp i norr, med sina löften om potentiellt enorma, orörda resurser, som en 
möjlig ny front för oljeindustrin. Medan några företag har genomfört provborrningar 
utanför exempelvis Grönland, står oljeindustrins större aktörer nu i kö och planerar 
egna borrprojekt. 

Första gången man hittade stora mängder olja i Alaska var år 1957. Men det var 
upptäckten av de omfattande Prudhoe Bay och Kuparuk-fälten vid North Slope 
tio år senare som förvandlade området till en viktig global producent.26 Efter 
anläggandet av Trans-Alaska-pipelinen blev den en avgörande källa för inhemsk 
energi för hela USA med runt 20% av hela nationens oljeproduktion.27 Men allt 
eftersom utvinningen på fälten i North Slope minskar sätts mer press på Alaskas 
andra möjliga oljekällor för att kunna hålla tillgången uppe. Dessa områden är till 
exempel National Petroleum Reserve, Arctic National Wildlife Refuge och i allt större 
utsträckning även utanför den arktiska kusten.

På grund av detta har det område runt Alaska som är öppet för olje- och 
gasprospektering ökat från strax över 9 miljoner tunnland år 2000 till 77 miljoner 
tunnland år 2008.28 Sedan dess, och trots den katastrofala oljeolyckan med 
Deepwater Horizon i Mexikanska golfen, har USAs regering stött ny oljeprospektering 
i Arktis. Energiminister Steven Chu säger att “jag menar att fortsatt oljeprospektering 
i USAs territorialvatten, i Arktis, överallt är en del av den strategiska planen för att 
vi ska kunna upprätthålla produktionsnivåerna.”29

Det är för att utnyttja denna potential som Shell har beslutat att spendera 
miljarder dollar på att sända två fallfärdiga oljeriggar för att borra fem källor i sina 
prospekteringsområden i Beaufort- och Chukchihaven i sommar. Därmed sätter de 
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igång en farlig ny oljerush i dessa orörda vatten och riskerar en ekologisk katastrof 
som skulle överskugga utsläppet i Mexikanska golfen.

En utblåsning under de isiga arktiska haven skulle ha en katastrofal påverkan på 
den lokala miljön30 där minusgrader, enorma havsområden, orkanvindar, långvariga 
perioder av totalt mörker, en kort versamhetsperiod, den extremt otillgängliga platsen 
och en nästan total avsaknad av infrastruktur ger upphov till allvarliga farhågor om 
säkerheten i Shells verksamhet.31

Shells program för 2012

Shell installerade sin första arktiska rigg i Cook Inlet, Alaska, år 196432 men sedan 
dess har företaget bara borrat ett begränsat antal brunnar. År 1997 lämnade Shell 
Alaska helt, men återvände tio år senare för att starta en seismisk kartläggning 
av Beaufort- och Chukchihaven.33 Företaget var fast beslutet att börja borra under 
2010 och 2011 men katastrofen med Deepwater Horizon fick till påföljd att US 
Environmental Protection Agency vägrade att ge prospekteringstillstånd,34 vilket 
betydde att planerna fram tills nu skrinlagts.

Shells styrelse har bekräftat att företaget vill borra i Alaska under 2012 och säger att 
de “aldrig känt sig säkrare på vår förmåga att gå vidare,”35 och de har redan fått de 
flesta av de officiella regeringstillstånd som behövs för att sätta igång arbetet.36 Shells 
plan fokuserar på att borra brunnar i två områden: Torpedo och Sivulliq i Camden 
Bay i Beauforthavet ungefär 25km utanför North Slope i Alaska,37 och tre brunnar i 
Burger 90km utanför kusten i det mer västliga Chukchihavet.38 Vattendjupet i båda 
haven är cirka 50m39 och varje brunn väntas ta ungefär 34 dagar att färdigställa.40

Företaget har hyrt två borrningsfartyg och ett litet antal stödskepp för verksamheten 
i Alaska.41 Borrningsfartyget Noble Discoverer kommer att vara verksam i 
Chukchihavet och borrningspråmen Kulluk i Beauforthavet.42 Noble Discoverer 
är ett ombyggt bulkfartyg. Det byggdes år 196643 och var nyligen inblandat i en 
incident på öppet hav utanför nya Zeeland i samband med borrning.44 Kulluk har 
varit upplagd sedan 1993.45

Även om Beaufort- och Chukchihaven inte är lika djupa som Mexikanska golfen 
har amerikanska tillsynsmyndigheter upptäckt att de flesta utblåsningar skedde i 
brunnar borrade där vattnet var grundare än 150m.46 På grund av detta och risken 
med de kalla förhållandena, tvingade USAs regering nyligen Shell att korta ner sitt 
projekt med 38 dagar, vilket minskade borrningstiden med en tredjedel.47

Kan Shell hantera ett oljeutsläpp i Arktis?

Shell berättar självsäkert att det har “sammanställt åtskilliga planer för oljehantering 
i is,”48 men företaget medger också att de tekniska och miljömässiga utmaningarna 
med oljeprospektering i Arktis ”är enorma.”49 
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Enligt en högre tjänsteman på en kanadensisk firma som specialiserar sig på 
oljeutsläpp “finns det idag egentligen ingen lösning eller metod som vi känner till 
som faktiskt kan samla upp olja [som läckt ut] i Arktis.”50 Pew Environment Group 
granskade nyligen51 oljesaneringsplaner för Arktis och varnade för att oljeindustrin 
“inte är redo för Arktis, saneringsplanerna är helt otillräckliga,”52 och tillade att 
oljesaneringsplaner för Arktis ”underskattar sannolikheten och konsekvenserna 
av katastrofala utblåsningar, speciellt vid borrning i Norra ishavet utanför USA.”53 
En analys utförd på uppdrag av WWF kom fram till att oljeindustrins upplägg för 
att bedöma riskerna för oljeutsläpp i Arktis var felaktiga och beskrev dem som 
”inbillningsvetenskap, inte ingenjörsvetenskap.”54

Ett PM förberett för kanadensiska tillsynsmyndigheter55 utgick ifrån att det kunde ta 
upp till två år att borra en avlastningsbrunn i Beauforthavet i Arktis eftersom det är 
omöjligt att borra under den hårda arktiska vintern. USA:s regering räknade med att 
risken för att en större oljeolycka skulle inträffa i bara ett av de prospekteringsområden 
som finns i Norra ishavet utanför Alaska är 20%.56 Samtidigt kom USGS fram till att 
“det finns ingen heltäckande metod för att sanera olja som läckt ut i havsis” och de 
uppsamlingsstrategier som man normalt använder mötte ”allvarliga begränsningar” 
på grund av de extrema förhållanden som råder i Alaska.57 Andra kritiker har 
beskrivit Shells saneringsplaner som inget mer än en “uppiffad mopp-, hink- och 
borstbrigad.”58

Detta är förståeligt, i synnerhet som företagets egen plan för oljesanering visar hur 
omöjligt det är att hantera ett oljeutsläpp i Alaska på ett tillfredsställande sätt.59 
I planen för Beauforthavet medges att “isen kan komma när som helst” under 
sommarens borrsäsong och att “när dessa förhållanden framskrider minskar 
effektiviteten av fysisk inneslutning och uppsamlingsmetoder.” Företaget går så 
långt som att säga att ”alla fysiska bortforslingsmetoder kommer att upphöra” 
om förhållandena försämras alltför mycket eftersom ”det kan vara opraktiskt och 
osäkert att nå den oljade zonen på grund av dess rörelse och isen som bildar stora 
åsar och sänkor.” 

Ofattbart nog hävdas det i Shells saneringsplaner att olja endast skulle “släppas ut 
på ett relativt litet område på vattnet,” trots att amerikanska tillsynsmyndigheter har 
uppskattat att vissa av de brunnar som planeras för 2012 skulle kunna släppa ut 
över 60 000 fat om dagen.60 En av metoderna som Shell skulle använda sig av vid 
ett sådant utsläpp är att försöka bränna oljan, även om olja i is endast har bränts 
i småskaliga experiment och inte i de hårda förhållanden som råder vid Beaufort- 
och Chukchihaven med is, dimma, mörker och orkanvindar.61 Företaget håller även 
på att utforma en ”inneslutningskonstruktion” för att plugga igen en brusten arktisk 
brunn. Detta har aldrig har testats på plats62 och liknande konstruktioner som BP 
använde under Deepwater Horizon var helt misslyckade. 

Anmärkningsvärt nog säger Shell, som nyligen var ansvarigt för stora oljeutsläpp 
i Nigeria och Storbritannien, 63, 64 att företaget kommer att kunna samla in upp till 
90% av all olja som läcker ut i Alaska. Detta är ett osannolikt antagande när man 
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betänker att USGS räknar med65 nivåer på 1-20% i Arktis. Endast runt 17% av oljan 
samlades någonsin in efter Deepwater Horizon, medan siffran för Exxon Valdez låg 
runt 9%.

Några av diagrammen i saneringsplanen, beskriven av Shell som “den bästa 
oljesaneringsplanen i världen,”66 är helt osannolika. Beskrivningen av ”den fysiska 
borttagningen av olja och oljeskadat skräp på stränder” ser ut så här:

 

Företaget hänvisar till sina miljömeriter genom att påpeka att de “förbjöd 
användandet av plastmuggar av polystyren på alla fartyg som företaget äger eller 
hyr för att använda i Alaska. Detta för att vara säkra på att muggarna inte blåser ner 
i vattnet.”67

Shells plan för Alaska är beroende av att det går att frakta stora mängder material 
till platsen väldigt fort och förutsätter dessutom att den nödvändiga infrastrukturen 
redan finns i Alaska. Men detta kan vara naivt optimistiskt. BP använde under 
saneringsarbetet i Mexikanska golfen 6500 fartyg och tiotusentals anställda. 
Kostnaderna ledde till att ett av världens rikaste och resurstarkaste företag hade 
en nära-döden upplevelse.68 Men ett lika omfattande saneringsarbete vore omöjligt 
i Arktis. Den amerikanska kustbevakningen har medgett att det nästan inte finns 
någon infrastruktur i regionen. Amiral Robert Papp, Jr. säger att “just nu finns det 
ingenstans att utgå ifrån där uppe… det finns inte en chans att vi skulle kunna placera 
ut tusentals människor som vi gjorde vid olyckan med Deepwater Horizon.”69 USA 
har för tillfället endast en fungerande isbrytare70 och den stad som ligger närmast 
Shells borrplatser beskrevs av kustbevakningen ha ”begränsad tillgänglighet och 
ingen möjlighet att hjälpa till vid större projekt.”71 De drog slutsatsen att dessa 
logistiska problem skapade ett “avsevärt hinder både när det gäller att samla upp 
olja som läckt ut och vid sjöräddningsaktioner.”72

Fast president Barack Obama har understrukit att han “måste vara säker på att 
oljebolag kan hantera den typ av oljeutsläpp vi upplevde i Mexikanska golfen för två 
år sedan,”73 så är det svårt att se hur han skulle kunna tvinga Shell att effektivt ta itu 
med ett utsläpp i Arktis. De överväldigande tekniska problemen tillsammans med det 
extrema vädret och Alaskas otillgänglighet gör en tillräcklig saneringsaktion omöjlig. 
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Vi vet helt enkelt inte hur Shell skulle handskas med en olycka som Deepwater 
Horizon i regionerna längst upp i norr, en typ av olycka som BP beskrev som något 
som “alla våra företagsöverväganden sagt helt enkelt inte kunde hända.”74

Följder av en oljeolycka i Arktis

Ett grundläggande problem är att det fortfarande finns stora luckor i vår 
vetenskapliga förståelse av Beaufort- och Chukchihaven. Att nästan ingen forskning 
har gjorts som gör det möjligt för oss att uppskatta de potentiella följderna av ett 
oljeutsläpp.75 Alaska har en kust på över 6437 mil, vilket är mer än resten av hela 
USA76, och ett oljeutsläpp skulle ha katastrofala följder på det lokala djurlivet och 
fisket. Regionen är en viktig livsmiljö för arter som isbjörnar, myskoxar, storsäl och 
bandsäl, grönlandsvalar och blåvalar,77 olika fiskarter som fjällröding, hälleflundra 
och laxhaj. Alaska är också hemvist för fåglar som praktejder, jaktfalk, vithövdad 
havsörn och trumpetarsvan.78

Allvarliga efterverkningar av Exxon Valdez utsläpp i Alaskabukten 1989 är fortsatt 
kännbara för marin- och kustmiljöerna mer än två decennier efter det att tankfartyget 
gick på grund vid Bligh Reef. 23 år efter olyckan, som släppte ut 250 000 fat olja 
i Prins Williams Sound79, ligger det fortfarande fickor av olja i sediment under 
grusstränder.80 Antalet havsuttrar halverades, populationen har ännu inte återhämtat 
sig helt,81 och visa marina däggdjur med gifter inbäddade i späcket82 är på lokal nivå 
nära utrotning. Antalet späckhuggare gick ner med 40%83 och deras överlevnad i 
Prins Williams Sound är fortfarande osäker.84

Pew Environment Group menar att ett utsläpp i Arktis skulle få ödesdigra 
konsekvenser för ursprungsbefolkningen i regionen85 och USGS drar slutsatsen att 
de långsiktiga följderna av oljeexploatering på ursprungsbefolkningens samhällen 
är okänd eftersom ”mer information” behövs för att ”fastställa de potentiella riskerna 
för ursprungsbefolkningens försörjning.”86
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