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Orkutørvurin fer at vaksa nógv

Heimsins størsta oljufelag, ExxonMobil, sum eisini er partur av oljuleitingini 

við Føroyar, metir í eini nýggjari frágreiðing, at tað fara at henda stórar 

broytingar í heimsins orkulandslagi komandi árini. Í frágreiðingini Outlook for 

Energy -  A view to 2040 ger felagið m.a. hesar niðurstøður um framtíðar 

gongdina á orkuøkinum -  Samlaði orkutørvurin í heiminum fer at verða 35% 

hægri í 2040 enn í 2010. Norðuramerika, tvs. USA og Kanada fara mest 

sannlíkt at gerast nettoútflytarar av orku innan 2025. Nátúrgass fer at 

yvirhála kol sum næstmest brúkta orkukeldan innan ár 2025 Eisini aðrar 

orkukeldur, sum hava brúk fyri framkomnari tøkni, so sum kjarnorka og 

varandi orkukeldur, fara at eiga størri part av orkuframleiðsluni. 

Eftirspurningurin eftir elorku er høvuðsorsøkin til vøksturin í samlaða 

orkutørvinum. ExxonMobil roknar við, at 20% av heimsins orkuframleiðslu vil 

fara fram í USA og Kanada innan 2040. Nýggju hættirnir, sum verða brúktir í 

oljusandi og útvinning av skifergassi fara at gera hetta møguligt. Longu innan 

2025 metir ExxonMobil, at Norðuramerika fer at vera nettoútflytari av orku. 

Tað fer at hava positiva ávirkan fyri einstakar vinnugreinar, serstakliga innan 

orkuídnað, kemikaliiur og stál. Á heimsstøði er tað økti eftirspurningurin eftir 

elorku, sum fer at fáa gongd á tørvin á meiri orkuframleiðslu. 

Eftirspurningurin eftir elorku fer at verða 85% hægri í 2040 enn hann er í dag. 

Meginparturin fer at stava frá broytingunum í menningarlondum, har tað 

framhaldandi finnast 1,3 milliardir fólk, sum ikki hava atgongd til streymorku í 

dag. Kelda e24.no <http - //e24.no> . Umrødda frágreiðing staðfestir enn 

einaferð, hvussu trupult tað er at meta um framtíðina. Fyri ikki so langari tíð 

síðani varð spátt, hvussu bundið t.d. USA fór at verða av oljuni úr Miðeystri, 

men nú er líkt til, at USA verður nettoútflytari, og kanska at prísurin fer at 

verða undir trýsti niðureftir orsakað av, at tað verður funnið so nógv av 

skifergassi og skiferolju.
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