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Advarsel: Klimaet tæt på at løbe løbsk

I 2017 lukkes døren for evigt med hensyn til at begrænse global opvarmning til to grader. 
Om ganske få år er det for sent. Så kan vi ikke længere begrænse klodens hedetur til to 
grader, men må imødese temperaturstigninger på mellem 3,5 og 6 grader i dette århundrede. 
Det er budskabet, fra dr. Fatih Birol, cheføkonom i Det Internationale Energiagentur (IEA). 
Tirsdag præsenterede agenturet sin dystre årsrapport World Energy Outlook 2011 i 
København. I 2017 vil døren blive lukket - og lukket for evigt, understreger Fatih Birol. 

Voksende energibehov 

Baggrunden er stigende CO2-udslip og øget afbrænding af kul og olie. Bekymring over 
økonomien har fjernet opmærksomheden fra energipolitik. CO2-udslippet nåede 
rekordhøjde i 2010, og udgifterne til olieimport er også tæt på rekordniveau. Den billige 
olies æra er ovre, siger Birol. Frem mod 2035 vil energibehovet vokse med en tredjedel, 
vurderer IEA. Kina og Indien efterspørger masser af kul, og der er samtidig usikkerhed om 
leverancerne fra de olierige lande i Mellemøsten og Nordafrika. 

Bilpark bliver fordoblet 

Især transportsektoren og de store ulandsøkonomier sluger mere energi. I dag er der 500 
biler per 1000 europæere, mens 1000 kinesere kun råder over 30 biler. Det sidste tal vil 
vokse dramatisk, forudser Fatih Birol. Og vi har ingen grund til at bebrejde Kina. De gør 
blot, hvad vi har gjort i mange år. Den globale bilpark vil fordobles til 1,7 milliarder biler 
frem mod 2035. De fleste køretøjer sælges i 2020 i lande uden for OECD med lavere 
energistandarder, siger Birol. Væksten i energiforbrug vil i vidt omfang blive dækket med 
naturgas, som er mindre klimaskadeligt end kul og olie. Ifølge cheføkonomen kan naturgas 
stå over for en gylden epoke, for der er stadig store reserver, især i Rusland. Også 
vedvarende energi vil få en større andel. Men først som sidst må vi gøre op med statsstøtte 
til fossile brændsler, som i dag modtager over 400 milliarder dollar (over 2100 milliarder 
kroner) i subsidier om året. Et nyt kulfyret kraftværk skal stå de næste 50-60 år. Derfor må 
verden af hensyn til klimaet træffe de rigtige beslutninger nu, siger dr. Birol.
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