
 
 

Ett fossilt bränsle kommer ursprungligen från 

organismer som på något sätt hamnat i jord-

skorpan och under lång tid har kolet koncen-

trerats på grund av trycket i jordskorpan. För-

bränning av fossila bränslen bidrar till ökad 

koldioxidhalt och en förstärkt växthuseffekt. 

De fossila bränslena är inte förnybara och 

kommer att ta slut i framtiden.  De kommer 

dock att räcka flera hundra år till.  

Människan använder de 

fossila bränslena till upp-

värmning, producera 

elektricitet och bränslen 

till fordon m.m. En del 

förädlas t.ex. till plast. 

 

Olja 

Den råolja som pumpas upp ur marken inne-

håller 100-tals olika slags kolväten. Eftersom 

de olika kolvätena har olika användningsområ-

den finns det en poäng att sortera dem. Det går 

bra genom att använda en metod som kallas 

fraktionerad destillation. Detta sker i ett olje-

raffinaderier. Alla typer av kolväten har olika 

kokpunkt och det är den egenskapen som ut-

nyttjas när de ska sorteras. 

Naturgas 

Naturgas består 

av en blandning 

av de enklaste 

kolvätena, mes-

tadels metan. 

Gasen transpor-

teras i långa pipelines. I Sverige används lite 

naturgas. En del används för att driva bussar 

eftersom det är renare än diesel. I världen kom-

mer 20 procent av all energi från naturgas. 

Mycket av naturgasen i Europa kommer i pipe-

lines från Ryssland. En ledning går strax utan-

för Gotland. Att bli beroende av rysk naturgas i 

Europa är en känslig och viktig politisk fråga.  

Torv, brunkol och stenkol 

Torv består av delvis förmultnade växtdelar, 

mestadels vitmossa. Torven innehåller runt 65 

procent kol och kan användas som bränsle. Se-

dan (efter 1000-tals år) förvandlas torven till 

brunkol blir till sist blir stenkol. Ju längre tid 

som går desto högre kolhalt. Både brunkol och 

stenkol är sedimentära bergarter.  

 

 

Begrepp och svåra ord:  

 

Fossilt bränsle, jordskorpa, 

fraktionerad destillation, ol-

jeraffinaderi, kokpunkt, pip-

line, torv, naturgas, råolja, 

torv, stenkol, brunkol, sedi-

mentär bergart 

Fördjupning 

 Fossila bränslen 

Info om sidan 

Övningar 

Begrepp 

http://kemi.ugglansno.se/fossila-branslen/
http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/
http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/k4-10-fossila-bränslen.m4a
http://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/
http://kemi.ugglansno.se/fossila-branslen-ovningar/
http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/
http://ugglansno.se/wp-content/uploads/2014/01/stenkol.jpg
http://ugglansno.se/wp-content/uploads/2014/01/oljeplattform.jpg

