Sajter om energinyheter. År 2018
Februari.
Januari.
Gott nytt år.
Förnybar energi ökar stadigt, men det gör också oljekonsumtionen, och OPEC har lyckats höja
oljepriset till snart $70/fat. För få nya fält har hjälpt till att skapa nästintill en brist. Om det blir en
verklig brist kommer priset att rusa. Då finns inget tak, för alla ska ha olja till vilket pris som helst.
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Is-An-Oil-Price-Spike-Inevitable.html
Det är dags för Sverige att byta bort fossilberoendet.
2017 var ett gott år för UK (Storbritanniens) gröna energi. 13 rekord i grön energi.
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/UK-Smashes-13-Clean-Energy-Records-In-2017.html
Deras första dag när sol, vind och kärnkraft skapade mer energi än kol och gas.
April hade en dag utan energi från kol.
Ja, det här gäller förståss enbart elektrisk energi. Den fem ggr större olja och gasanvändningen har
inte förändrats särskilt mycket.
Ett chansskott, kanske. Vi får se hur det går.
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/new-yorks-angrepp-mot-oljebolagen/
USAs elektriska energi.
Rick Perry ville smutskasta vind och solenergi, och framhäva kol och gas. Han begärde en
utvärdering, men fick en ovälkommen överraskning.
https://thinkprogress.org/buried-in-perry-grid-study-is-solution-to-going-100-percent-renewabled9e9b2512a2b/
And buried deep in the report is the fact that renewables help stabilize prices and make Americans’
electricity bills more manageable.
Inte illa för ett land med marknadsekonomi.
Oljans pris.
Sakta stiger oljepriset, men om det här stämmer, kommer priset att rusa.
När man hittar bara 11% ny olja, som ersättning för tynande fält, blir tillgången knappare och priset
högre. Oljans pris är redan nu över $62 / fat.
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/US-Shale-Cant-Offset-Record-Low-OilDiscoveries.html
Teslas powerwall tycks vara populär.
https://interestingengineering.com/teslas-powerwall-met-huge-success-in-vermont-neighborhoods?
_source=newsletter&_campaign=Yy18j5KnZQYQY&_uid=LDdwzyJb1Y&_h=7b2b955002c136e
bfacaa0c4200fe87008643686&utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campaign=Ne
wsletter-31-12-2017
Men man ska ha kraftavbrott ofta, om det ska vara nån ide att skaffa sig en.
Trump försöker öka kolanvändningen. Men han har ett tufft jobb. Omställningen är redan igång.

https://interestingengineering.com/traditional-energy-is-struggling-to-keep-up-general-electric-setto-lay-off-12000-workers-in-2018
Ökad sol och vindenergi konkurrerar ut kol och gas.
Fossil fuels have also concerned investors and innovators for decades due to their nature as nonrenewable -- sure there is plenty for our current consumption, but the world's population is growing
constantly and there is no sense in relying on a commodity that will eventually expire when we
have the capability to harness fully renewable resources instead.
Intresset för ren energi ökar, men det kommer att ta lång tid innan vi kan säga att våra barn har en
trygg försörjning av energi.
Här har Barry Saxifrage använt BP-s kartläggning av energin idag.
https://www.nationalobserver.com/2017/07/13/analysis/these-missing-charts-may-change-way-youthink-about-fossil-fuel-addiction
Fossila energier kan räcka länge, om man nu tycker att några hundra, eller tusen, år är länge.
Men sidoeffekter gör att vi blir tvungna att begränsa dessa långt innan de tar slut.
Hur långt har vi kommit?
Ta ett exempel. 2018.
En tredjedel av all energi vi bränner är olja. En femtedel av oljan går till personbilar. En procent av
de nysålda bilarna är elbilar.
Idag består elbilar av ca 0,1% av alla personbilar.
Det här är i stora drag, hur situationen ser ut 2018.
Tvivlar man på BP s data, är det ändå inga dramatiska skillnader från NASA, NOAA, IEA, EPA,
mfl uppskattningar.
Inte konstigt att man inte kan spåra någon minskning i oljeanvändandet. Istället ökar det konstant.
Tills vidare ja. Men hur länge?

