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Kol fær størri týdning enn olja
Tey, sum hildu, at kolið hevur sæð sínar bestu dagar sum brennievni, fara
skeiv, tí tey næstu 25 árini fara heimsins lond at brúka 65 prosent meiri kol,
og kolið fer at hava størri týdning enn olja sum brennievni hetta til 2035. Tað
er niðurstøðan í nýggju frágreiðingini World Energy Outlook 2011, sum
Altjóða Orkustovnurin IEA hevur skrivað, og sum verður almannakunngjørd í
Keypmannahavn í dag. Formaðurin í danska orkustýrinum, Hans Jørgen Koch,
sigur við DR, at kolið er tann bíligasta orkukeldan, um vit velja at síggja burtur
frá ávirkanini, sum tað hevur á umhvørvið, heilsuna og veðurlagið, og tí
verður kolið tann týdningarmesta orkukeldan í mong ár afturat, sigur hann.
Frágreiðingin hjá IEA sigur, at tey næstu 25 árini fer oljunýtslan er veksa úr 87
upp í 99 milliónir tunnur um dagin. Ein orsøk er, at bilatalið fer at veksa nógv,
soleiðis at í 2035 fara 1,7 milliard bilar at koyra á vegunum kring heimin ella
tvær ferðir so nógvir sum nú. Tað eru serliga Kina, India og onnur
vakstrarlond, sum fara at brúka meiri kol, olju og gass í komandi árum. Eitt nú
væntar IEA, at Kina fer at brúka 70 prosent meiri orku enn USA, sum er
heimsins næststørsti orkubrúkari. Samanumtikið fer heimssamfelagið at
brúka ein triðing meiri orku í 2035 enn í dag. Høvuðsorsøkirnar eru, at
meðalvøksturin í búskapinum verður um 3,5 prosent, samstundis sum
fólkatalið fer at veksa 1,7 milliard. Men hóast kol, olja og gass verða álitið í
mong ár frameftir sum orkukeldur, fáa varandi orkukeldur sum vindur og vatn
størri og størri part av orkuveitingini. IEA sigur, at í dag kemur 81 prosent av
orkunýtsluni frá koli, olju og gassi, men at í 2035 verður parturin 75 prosent.

