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Oljunýtslan setti øll met í 2012

Samlaða orkunýtslan í heiminum sett øll met í fjør, og Kina er nær við at 

yvirhála USA, sum landið við størsta oljuinnflutninginum. Heimsins ídnaður og 

brúkarar hava ongantíð brúkt so nógva orku sum seinasta ár. Tað vísir ein 

greining, sum óhefta amerikanska greiningarfyritøkan U.S. Energy 

Information Administration hevur latið gera. Heimsins nýtsla av bensini, 

diesel, flúgvarabrennievni, olju til upphiting og øðrum oljuvørum náddi einum 

meti uppá 88,9 mió. tunnur um dagin í 2012, og ein minking í nýtsluni í 

Norðuramerika og Europa var yvirtikin av vøkstrinum í Asia og øðrum 

heimspørtum. Asia legði seg í 2009 á odda frammanfyri Norðuramerika sum 

tann heimsparturin, ið brúkar mest brennievni. Í árunum frá 2008 til 2012 

vaks asiatiska nýtslan við 4,4 mio. tunnum um dagin sum avleiðing av stóra 

ídnaðarvøkstrinum í Kina og India, sum var ávikavist 2,8 mio. tunnur og 

800.000 tunnur um dagin. Um nýtslan heldur fram at vaksa eins nógv 

komandi mánaðirnar, so verður Kina tað landið í heiminum, sum innflytur 

mest olju. Higartil hevur tað verið USA, skrivar U.S. Energy Information 

Administration. Í USA er privatnýtslan fallandi. Tað hevur hon verið síðani 

2005. Tað var serstakliga í 2008 og 2009, at nýtslan minkaði orsakað av 

búskaparligu kreppuni. Nýtslan vaks so nakað eftir 2010. Nýtslan av 

brennievni til bilar, sum er helvtin av samlaða oljubrúkinum í USA, fall millum 

2010 og 2012 við 290.000 tunnum um dagin, orssakað av meira 

bensinøkonomiskum bilum í USA. Europa er tann heimsparturin, ið best 

hevur megnað at minka um samlaðu oljunýtsluna síðani 2006. Hetta kemst av 

miðvísa orkupolitikkinum í Europa. Eisini er avmarkaði búskaparligi vøksturin 

ein orsøk. Í 2009 var nýtslan fallin við 780.000 tunnum um dagin, og í 2012 

minkaði hon 570.000 tunnur aftrat.
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