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IEA ávarar -  Kol yvirhálar olju um 5 ár

Kol fer eftir øllum at døma at vera líka týdningarmikið eins og olja sum 

heimsins mest týðandi orkukelda næstu fimm árini. Hetta kann fáa álvarsligar 

fylgjur fyri veðurlagið sambært heimsins leiðandi orkumyndugleika, IEA. Gass 

er svarið Einasti møguleiki fyri at kunna steðga vøkstrinum í kolanýtsluni er, 

at gassprísirnir á heimsmarknaðinum lækka. Tað staðfestir altjóða 

orkustovnurin IEA í eini nýggjari frágreiðing um heimsins kolamarknaðir. IEA 

hevur áður mett, at meðalhitin í heiminum fer at hækka við seks stigum fram 

til 2050 leggja vit ikki um frá koli til aðrar orkukeldur. Avleiðingin kann hava 

við sær vanlukkuligar veðurlagsbroytingar. Men broytingin er komin í drag. 

Parturin, sum kol hevur av heimsins orkunýtslu heldur fram við at hækka 

hvørt ár ávarar fyristingarstjórin í IEA, Maria van der Hoeven. Kina í 

kolaoddinum Kina fer skjótt at brúka meira kol enn restin av heiminum 

tilsamans, meðan India fer at taka annaðplássið frá USA sum heimsins 

næststørsti brúkari av koli og fer at gerast heimsins størsti innflytari av koli 

vísa prognosurnar hjá IEA. Um ikki núverandi politikkurin verður broyttur, fer 

kol at innheinta oljuna eftir kanska fimm árum, sigur van der Hoeven í skrivi 

frá IEA. Nýtslan av hesi mest dálkandi fossilu orkuni er vaksin munandi 

seinastu 10 árini orsakað av øktum eftirspurningi úr Kina og India. 

Kolaorkuverk, sum eru bílig í raksturi, hava verið ein týðandi fortreyt fyri tann 

ovurstóra búskaparliga vøksturin í hesum londum, og í Kina er kol heili 28% av 

orkunýtsluni. Sambært metingini hjá IEA fer áriga brúkið av koli at vaksa við 

1,2 milliardum tonsum á heimstøði komandi fimm årini frá 2012 til 2022. 

Hetta svarar til samlaðu kolnýtsluna í USA og Ruslandi í dag. USA fer til gass I 

USA verður tó roknað við eini minking í kolanýtsluni uppá 3,7% fram til 2017. 

Hetta kemst av øktum virksemi í ídnaðinum, kapping frá naturgassi og eini 

minking í stálframleiðsluni. Av tí at kolaprísurin er so lágur er tað bert biligt 

gass, sum kann avmarka eftirspurningin eftir koli sambært IEA. IEA stjórin 

sigur, at Europa, Kina og onnur øki eiga at hyggja eftir, hvat amerikanarar 

hava gjørt. Hon vísir eisini til stóru íløgurnar, sum USA ger í skifergass. 

Menningin av hesum ídnaðin hevur havt við sær munandi lækking í 

gassprísinum. Tað hevur so havt ta positivu ávirkan, at marknaðurin velur 

bíligt skifergass framum kol.
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