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1. INNLEDNING
Rapporten vil meget kortfattet og summarisk behandle de
mest aktuelle av de ukonvensjonelle energiressurser og
-kilder som for tiden diskuteres. Det er lagt spesiell
vekt på bruk av oliss;e
til elektrisitetsproduksjon.
Viktige
unntak
er gjort for energibærere som kan brukes i varmekraftverk, så som torv, ved, biomasse og kjernebrensel i
fusjonsreaktorer. Det er her foretatt en arbeidsdeling,
idet Statskraftverkenes varmekraftavdeling, SV, undersøker disse energiressurser. Bigassfremstilling fra gjødsel
er imidlertid omtalt kort.
Parallelt med den generelle omtale av den enkelte ressurs
eller kilde (her bruktom kontinuerlige, fornybare energitilganger), blir det gitt en kort vurdering av mulighetene
for å øke bruken av disse også i Norge.
Generelt sett er det meget viktig å være oppmerksom på at
de ukonvensjonelle energibærere som her er omtalt ikke er
nye. De fleste er forsøkt i praksis i lange tider. Dette
gjelder også før elektrisitetens tidsalder, men særlig
etter. En kan tale om en kontinuerlig kamp om å vinne innpass på markedet helt siden de elektriske generatorer kom
på markedet i 1870-årene. Som drivmaskin til disse generatorer har man brukt de aller fleste av disse såkalte nye
energibærere. Patenter ble tatt ut allerede på slutten av
1800-tallet både for bølgekraftverk og vindkraftverk. På
FRAM-ferden over polhavet i 1893-1896. fikk båten strømforsyning fra vindkraftverk, og disse har hatt meget stor
utbredelse allerede, f.eks. i USSR, USA, Danmark og Holland.
Da en begynte med verdenskraftkonferanser i 1924, ble det
skrevet rapporter om både tidevannskraftverk, vindkraftverk,
geotermisk energi, solenergi lagret som biomasse, solseller

m .m.
En kan si at det særlig i krisesituasjoner har våknet opp
fornyet interesse for disse mindre brukte energibærere, bl.a.

fordi de egnet seg for lokalforsyning. Men i perioder med
trygg energitilførsel har interessen igjen gått tilbake.
Den siste såkalte krisen var oljeprisforhøyelsen i 1973.
Etter den tid er det satt igang en mengde utviklingsprosjekter. Ny teknikk kan selvsagt gi en ny gjennomslagskraft for disse energibærere. Men det er viktig å være oppmerksom på at det er flere andre betingelser som må oppfylles. F.eks. må oljeprisen antagelig stige langt raskere
enn den hittil har gjort - sett over mange år. Dessuten må
en være villig til å satse store beløp over lang tid, med
risiko for feilinvesteringer.
Norsk innsats

enerelt

Det er et overveldende stort arbeid som er satt igang for
å utvikle de alternative energikilder vi her omtaler. EF,
IEA, OECD, IAEA og WEC er noen få av de internasjonale
organisasjoner som arbeider aktivt. De nasjonale myndigheter og de flernasjonale industriselskaper er også sterkt
engasjert. Bare det å følge noenlunde tilfredsstillende med
i dette overgår egentlig kapasiteten til de få som har
alternative energikilder t-±-1arbeidsfelt i Norge. Likevel

foregår det i Norge konkrete utviklingsarbeider på flere
områder, som bølgekraftverk, vindkraftverk, solfangere og
biogassanlegg. Innen Nordel er bølgekraftverk blitt tildelt
Norge som et ledd i en arbeidsdeling mellom de nordiske
land (1.11.
Det nordiske samarbeid omfatter også Nordisk Industrifond,
som skal ivareta arbeidet med igangsetting av FOU-virksomheten på energifeltet i Norden.
Nordisk Råd anser at det gjennom arbeidet i NORDEL og
Nordisk Industrifond er sikret at utviklingen av alternative
energikilder går så raskt som ønskelig.
NTNF støtter utviklingsprosjekter på området. Videre kan
nevnes NOU 1976:45 om Energiøkonomisk forskning i Norge, som
omtaler den aktivitet som foregår på dette felt.
Endelig vises til St.meld. nr. 69 (1978-79) om energiforsk, ningens organisasjon, samordning og forvaltning.

2. TIDEVANNSENERGI
Det eneste større kraftverk basert på tidevannsenergi er
La Rance i Frankrike. Det ble satt i drift i nov. 1966. Det
har 10 pumpekraftturbiner å 24 MW, tilsammen 240 MW. Også
et meget lite sovjetisk kraftverk, Kislaya Guba, er i drift.
Det ligger nord for Murmansk, nær grensen mot Norge.
De viktigste øvrige prosjekter er vist nedenfor:

STED

GJENNOMSNITTSVARIASJON
(M)

NORD AMERIKA
Fundy-bukten
Passamaquoddy
5.5
Cobscook
5.5
Annapolis
6.4
Minas-Cobequid
10.7
Amherst Point
10.7
Shepody
9.8
Cumberland
10.1
Petitcodiac
10.7
Memramcook
10.7
Cook Inlet, Alaska
Knik Arm
7.5
Turnagin Arm
7.5
SYD AMERIKA
Argentina
San Jose
5.9
EUROPA
England
Severn
9.8
Frankrike
Aber-Benoit
5.2
Aber-Wrach
5.0
Arguenon/Lancieux
8.4
Frenaye
7.4
La Rance (i drift)
8.4
Rotheneuf
8.0
Mont St. Michel
8.4
Somme
6.5
USSR
Kislaya Inlet (i drift) 2.4
Lumbovskii Bay
4.2
White Sea
5.7
Mezen Estuary
6.6

ENERGI
(TWh/ÅR)

15.8
6.3
6.7
175.0
2.25
22.1
14.7
7.0
5.2
6.0
12.5

51.5

14.7
0.16
0.05
3.9
1.3
3.1
0.14
85.1
4.1
0.02
2.4
126.0
12.0

Kilde: M. K. Hubbert. Kap. 8 i Resources and Man, W. H. Freeman
(1969), unntatt for Knik Arm and Turnagian Arm, som er
tatt fra Tidal Power, ed. T. J. Gray and 0. K. Gashus,
Plenum Press, New York (1972).
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På WEC i 1977 ble det også lagt fram prosjekter på vestkysten av Korea [2.1], der tidevannsforskjellen er på
7 - 10 m.
Flere av de aktuelle områder som her er nevnt, er blitt
studert særlig inngående i det siste. Det gjelder

Severn-

prosjektet i England [2.2] og Fundy-prosjektene i Canada.
I Norge finnes flere kraftige tidevannsstrømmer, f.eks.
Moskenesstraumen i Lofoten og Saltstraumen syd for Bodø.
Strømhastigheten i begge disse kan være omkring 2-4 meter
pr. sek. Hittil er det ikke funnet noen økonomisk attraktiv
metode for å nyttiggjøre seg disse strømmer.
I Norge er videre vannstandsvariasjonene meget små, fra 0.5
meter i det sydige Norge til opp mot 3 meter i Nord-Norge.
Ut fra det en vet idag kan en derfor se bort fra anvendelse
av tidevannskraftverk her i landet.
3. BØLGEENERGI
Idag brukes bølgeenergien bare til små fyrlys, f.eks. i
Japan. Effekten er da fra noen watt til noen få kW. Prinsippet
er oftest at bølgene virker på et system som komprimerer luft,
som så driver en turbin.
Imidlertid er det tatt ut svært mange patenter på bølgeenergiutnyttelse også i stor skala. I den senere tid, dvs, de siste
5 år, har interessen økt betraktelig, og særlig ligger Japan
og Storbrittannia langt framme, som naturlig kan være for
industriland med stormfulle kyststrekninger. Vedlagt følger
et referat fra en studietur til England der en del norske spesialister deltok.
I Norge konsentreres innsatsen idag om to utviklingslinjer,
en dupp som svinger i resonnans med bølgene [3.1], og en linse
som konsentrerer bølgene i et lite område, hvoretter en utnytter energien ved f.eks. å lede bølgende opp i et magasin og
videre i et konvensjonelt vannkraftverk [3.2].

Generelt er det mulig å anslå tilnærmet den samlede maksimale mengde som kan utnyttes omtrent på følgende måte:
Det er rimelig å anta at kort avstand til land må være en
første betingelse for lønnsomhet. Derved kan en betrakte
kystlinjene nord-syd langs kontinentene Amerika og Europa/
Asia/Afrika. Ved å ta hensyn til befolkningstettheten, skipsfarten og at skjærgården skygger for bølgene, vil det normalt
ikke kunne tenkes andre aktuelle områder enn fig. 3.1 viser,
dvs, åpne utenskjærs områder. Kartet er hentet fra Oxford
Economic Atlas of the World. Det er vist hvor forskjellig de
fremherskende vindretninger er i januar og i juli måned. Dette
må selvsagt virke sterkt inn på årsvirkningsgraden for et
bølgekraftverk.
Legger en sammen de avmerkede strekninger på fig. 3.1, vil
det trolig ikke overstige en jordomkrets. Med en utnyttelse
på gjennomsnittlig 20 kW pr. m bølgefront vil en da få
20 x 40

106 = 800 GW = 0.8 TW bølgeenergi maksimalt, dvs.

ca. 7000 TWh/år eller 25 EJ/år. Dette vil være bare ca. 2% av
verdens energibehov rundt århundreskiftet.
I Norge stiller saken seg noe anderledes, idet vårt totale
energiforbruk idag er rundt 0.5 EJ/år. Denne energimengde
ville tilsvarende kunne skaffes fra 800 km bølgefront, som jo
kan tilsvare den disponible kystlinje. På den andre siden er
det høyst sannsynlig bare et fåtall steder som egner seg for
"linsemetoden" slik den er tenkt brukt idag. "Duppmetoden" er
i så måte mer anvendelig idet den ikke er avhengig av anlegg
på land.
Begge de norske prosjekter omfatter konkrete fremdriftsplaner
med sikte på fullskalaforsøk i havet i begynnelsen av 1980årene. Dersom disse blir vellykket vil en kunne tenke seg at.
Statskraftverkene bestiller et kraftverk for idriftsetting i
slutten av 1980-årene. Etter at erfaringer er høstet med
dette, kan flere bestillinger komme på tale i 1990-årene. Av
momenter som vil virke forsinkende nevnes konsesjonsbehandlingstiden. Det er ikke avklart hvilke lover som kommer til
anvendelse. Videre kan en få vern av de ytre skjærgårdsområder. Endelig er det en konflikt mellom behovet å ha dette

kraftverk nær de større byene og behovet for båttrafikk til
disse byer.
Alt i alt bør en foreløpig ikke regne med noe vesentlig bidrag
fra bølgekraft på denne siden av århundreskiftet.
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Fig. 3.1: Områder hvor det kan bli særlig aktuelt å anlegge
bølgekraftverk.

4. VINDENERGI

Kort historikk.
Historikerne mener at menneskene har utnyttet vindkraften
i snart 2 000 år eller kanskje mer, til drift av stasjonære
vindkraftanlegg. Ideen til slike anlegg har man sansynligvis fått fra seil til fremdrift av båter. De første kjente
konstruksjoner kan tyde på dette, da det er vindmøller med
loddrett rotasjonsakse og seil som vindfang.
Vindmøller har i tidligere tider vært brukt i andre land i
ganske stor utstrekning. I det forrige århundre eksisterte
det i Nederland omlag 9 000 vindmøller, men antallet er i
dag redusert til en tiendepart, hvorav de fleste ikke er i
bruk.
Foruten til å pumpe vann og lignende blir de nye vindturbinene benyttet til også å generere elektrisitet. Nyere teknologi er tatt i bruk for å øke utbyttet av vindkraften, og
forbrukerne er ikke lenger utelukkende knyttet til landbruket.
Det har skjedd en gradvis økning av størrelsen på vindturbiner for generering av elektrisitet fra meget små maskiner
på noen 100 watt (W) eller noen få kilowatt (kW) til etter
hvert flere hundre kW. I de siste årene er det i utlandet
prosjektert vindturbiner på 2 til 3 mill watt (MW), hvorav
noen ventes å komme idrift i de nærmeste år.
Generelt om vindkraft.
Generelt kan sies at virkemåten for vindmøller eller vindturbiner som de mer moderne vindkraftmaskiner blir kalt,
er at vindens bevegelsesenergi omformes til en roterende
bevegelse, som man da direkte kan utnytte til drift av
kvern, pumpe eller generator. Den lovmessighet som er funnet
å gjelde for en luftstrøm,tilsier at summen av bevegelsesenergi og trykk er konstant (Bernoulli). Ved å utforme en
vinge, som f.eks. på et fly, slik at lufthastigheten på den
ene siden av en vinge blir mindre enn på den andre, vil det
på denne siden oppstå et trykk mot vingen som vil svinge
den rundt eller gi en oppadrettet kraft.
Den energi som en vind kan gi er proporsjonal med 3. potens
av vindhastigheten og direkte proporsjonal med størrelsen
av den flate som opptar vindtrykk. Detvil si at når vindstyrken øker til det dobbelte, øker vindenergien 8 ganger,
Det forteller hvor avgjørende vindstyrken er for å oppnå

en økonomisk utnyttelse av et vindkraftverk. Størrelsen
av den vindflate som utnyttes i en vindturbin tilsvarer
den skovelstørrelse som vinden blåser på eller den flaten en propell sveiper over. Energien som kan fåes er
således direkte proporsjonal med disse flater. Med en
gitt vindstyrke, vil således en turbins maksimale ytelse
være direkte proporsjonal med valgt skovelstørrelse eller
propell-diameter.
Settes luftens tetthet til 1,29 kg/m3, kan effekten
regnes til:

be-

P = 0,00064 . v3 . A kw
nvor V = vindhastighet i m pr. sek. og A den flate i m2
som utnyttes, dvs, den flate en propell sveiper over.
Vindenergien blir da som følger:
W = 0,00064 V3 . t kWh pr. m2
hvor t er tiden i timer.
fra den middelvind som forekommer kan vindenergien pr.
m beregnes,og med kjennskap til vindfordelingen i tid,
kan energi-fordelingen over året beregnes.
Den største energiutvinning oppnås når vinden bremses ned
til en tredjedel av den opprinnelige hastighet. Den
teoretisk høyeste energi man dermed oppnår å kunne ta ut
av vindenergien er ca. 59 pst, men i praksis vil man
neppe oppnå så høy virkningsgrad. Med en propell-turbin
har man kunnet ta ut nærmere 80 pst. av det teoretisk
mulig, mens tilsvarende tall for en av de gamle vindmøller på det beste kunne komme opp i 30 pst. Det må sies
å være et stort fremskritt til vindturbinens fordel.
Av foranstående vil man innse at en avgjørende forutsetning for å kunne utnytte vindkraft med tilfredsstillende
resultat er at det blåser tilstrekkelig og at vinden
opptrer med best mulig fordeling over tiden. Det er følgelig fordelaktig at det blåser mest mulig jevnt med nødvendig styrke. Ekstra høye vindstyrker i korte perioder
stiller uforholdsmessig store krav til en solid utførelse
av anleggene. De høye vindstyrker kan likevel ikke utnyttes ut over hva aggregatet er dimensjonert for å yte.
Ytelsen på og dermed størrelsen av et aggregat for vindkraft må være tilpasset en vindstyrke som man har over
en lengre tid, f.eks. medianvind, dvs, den vindstyrke
som man har på vedk. sted minst halve tiden. Det er på
det rene at vindhastigheten er størst (og muligens jevnest) over havstrekninger og i høyden over land. Foruten
en lokalisering av vindkraftverk i åpent terreng nær
kysten, vil forholdene kunne være gode på fjell og høydedrag. Hva høyden over marken betyr illustreres ved at

-
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vindenergien i 40-50 m høyde angis å være ca. 1,5 ganger
så stor som i 10 m høyde over marken, som de vanligvis
tilgjengeligvinddata refereres til, og 3 ganger så stor
i 100 m høyde. Man vil forøvrig stå fritt i spørsmålet
om ved hvilken vindhastighetet aggregat skal gi sin fulle
effekt.
De vindturbiner som i den siste tidenerprosjektert som
prøveanlegg er yed full last forutsatt å yte fra ca. 200
til 400 W pr. m svept propellareal. Tilsvarende vindhastighet vil dreie seg om fra 6 til 15 m/sek. Utviklingen
synes å gå mot 2-bladet turbin, i det energien ikke øker
med bladtallet eller med større propelloverflate.Ved å
anvende lett konstruksjonsmaterialei propellen og liten
overflate (ned til 1 pst. av svept areal), fåes hurtiggående turbiner (75 omdr/min) med relativt høy virkningsgrad. Det kan da være mulig å sløyfe utveksling mellom
turbin og generator. Dette har betydning også for dimensjoneringen forøvrig, i det påkjenningen på såvel nav som
på den øvrige konstruksjonenvil være tilnærmet proporsjonal med propelloverflaten,eller den flaten det blåser
på.
Vindmøller (vindkraftverk)har hittil ikke hatt nevneverdig betydning for den alminnelige elektrisitetseller
energiforsyning,men relativt små vindmøller er blitt
anvendt til energi-forsyningpå avsidesliggendesteder,
der det ville bli urimelig dyrt å føre fram elektrisk ledningsnett.
Vindkraften er ustabil og egner seg vanligvis ikke som
eneste energikilde til å dekke det daglige elektrisitetsbehov. Det må derfor sørges for reserve kra tki er som
kan nyttes i vindstille perioder. Der det er behov for
bare små mengder elektrisk energi, kan små vindmøller
kombineres med energilagring i batterier. Til pumping av
vatn kan vindkraften være tilfredsstillende,når en har
tilstrekkeligstore magasiner som i tilfelle kan utnyttes
i vasskraftverk.
I den senere tid er det blitt interesse for bruk av vindkraftenergien for å spare på andre energiressurser,da
først og fremst ikke fornybare ressurser som brensel til
varmekraftverk.
En annen avgjørende faktor for om man med fordel skal kunne
ta i bruk vindkraften, er om man kan oppnå en så god og
solid konstruksjon av et kraftverk at levetiden blir tilfredsstillende.Det har vist seg at anskaffelserav mindre
vindmøller som har vært å få kjøpt fra utlandet, ikke har
vært mekanisk sterke nok til å tåle de store vindstyrker
som opptrer på våre kyster. Konstruktører av vindkraftverk
for bruk her i landet må derfor være oppmerksom på hvilke

ekstreme vindkrefter som kan forekomme.
De problemer man får i den forbindelse skyldes at vind
som krafttransporterende medium er av en slik fysikalsk
beskaffenhet (utspedd energikilde) at dimesjonenen på de
inretninger som skal omforme dens bevegelsesenergi til
utnyttbar form, må under normale forhold bli store i forhold til den energimengde som produseres. Dermed blir
også disse innretninger meget sårbare under ekstreme vindog værforhold.
c. Vindturbint

er.

Innledningsvis er allerede nevnt seil til utnyttelse av
vinden til drift av vindkraftanlegg. Det finnes også nyere
patenter som har utnyttet ideen med bruk av seil. I ett
tilfelle tenker en seg skinnegående skip hvor hjulene
står i direkte forbindelse med en generator som kan produsere elektrisk energi.
Senere ble seilene erstattet med skovler på vertikale aksler. Virkemåten for disse er at de utnytter den forskjell
som man får i vindfang og vindtrykk på en skovl alt ettersom den er i dreieretning med eller mot vinden. Det kan
oppnås på forskjellige måter, f.eks. ved at skovlene gis
en spesiell utforming (Savonius rotor, anemometer), ved
å gjøre skovlene bevegelige, eller ved å dekke til skovlene for vindtrykk på den siden av akselen hvor de beveger
seg mot vindretningen.
Den tradisjonelle hollandske vindmøllen har vannrett rotasjonsakse og kom først i bruk omkring 1200 tallet. Med den
oppnådde man betydelig bedre utnyttelse av vinden enn tidligere, og denne mølletypen har vært dominerende opp til
vår tid. Først i de senere år har man igjen begynt å eksperimentere med rotorer med loddrettstående aksler. Av
disse er såkalt Darrieus rotor en amerikansk patent som
antas å ha gode fremtidsutsikter på grunn av enkel oppbygging, lett konstruksjon og høy virkningsgrad. Den har fanget interesse både i USA, Canada og Nederland. Giromill
er en annen vertikalakselturbin som studeres med interesse
i USA. De fleste nyere patenter bygger på de 2 nevnte
hovedtyper med henholdsvis vannrett og loddrett rotasjonsakse, og utviklingen innenfor vindturbinteknologien har
mest gått i retning av å bedre den aerodynamiske utforming,
for å kunne utnytte en viss vindstyrke med best mulig
virkningsgrad.
Vertikalakselturbiner har den fordel at de ikke må innstilles etter vindretningen, og generator med eventuelt gear
kan plaseres nede på bakken. Som en bakdel nevnes at de
har forholdsvis stor skovel-overflate.

At det er horisontalakselturbinensom er mest utviklet,
har nok sammenhengmed den forskning og utvikling innen
flyindustriensom man kan nyte godt av ved propell- eller
møllevingekonstruksjoner.Denne teknikken synes å ha vært
vanskelig å tillempe for skovlturbinermed vertikal aksel,
men den forskning som pågår vil kunne føre til riktigere
skovlutformingmed bedre virkningsgradogså for disse turbiner. Imidlertid vil enkle og rimelige konstruksjoner
kunne få vel så mye å si for lønnsomhetensom mindre forbedringer av virkningsgrad.
Det foreligger forøvrig mange forskjelligepatenter fra
mange land på vindkraft-området,som det vil føre for
langt å komme inn på i en kort orientering som denne.
Det skal under dette avsnitt bare tilføyes at det av svenske
forskere, som arbeider med vindkraftspørsmål,er antydet
at horrisontalakselturbinersynes å ha sine begrensninger
hva størrelse angår, bl. annet på grunn av svingningsproblemer som man muligens får når turbinene blir store.
Det kan derfor tenkes at man kommer til et punkt der den
horrisontalaksledetrubin ikke lenger kan utvikles videre.
I så fall kan turbiner med vertikal aksel bli av større
interesse enn de har vært gjenstand for hittil.
d. Vindkraftens stillin i andre land.
Interessen for vindkraftverkhar vært opp eller nedadgående
alt ettersom andre energikilder har vært mer eller mindre
tilgjengeligeog lovende. Under og etter siste verdenskrig
var det i Europa en tid med økende interesse for vindkraftmulighetene,men den gikk siden tilbake, på grunn av rikelig tilgang på rimelig olje og de lovende utsikter for
energi fra atomkraftverk.Interessen ble igjen større etter
den såkalte oljekrisen i 1973, både i vår del av verden
og i Amerika. økende motstand mot å bygge atomkraftverk
har vel også vært medvirkende.
Danmark har lenge drevet vindkraftforskningog har også
gjort forsøk med et litt større vindkraftverk.Gedsermøllen
er velkjent. Den var i drift fra 1957 til man fikk havari
på gearet i 1967. Den ble satt i drift igjen i 1977 og
inngår i et vindkraftprogramsom ledes av handelsdepartementet. På de 10 årene vindmøllen først var i drift, produserte den 2,25 GWh. Det er ikke opplyst noe om den økonomiske siden for prosjektet.
Det danske vindkraftprogrammetomfatter nå to prøveanlegg
somble forutsatt å komme i drift ved årsskiftet 1979/80. Begge
har 40 m propelldiameterog vingespisshastighet70 og
75 m/sek, og henholdsvis 33,4 og 35,8 omdr./min. Generatorene er asynkromnaskinerpå 630 kW, 6 kV. Det foreligger
pr. sept. 1980 ennå ikke tilgjengeligeopplysninger om

prøvedriften.
De omtalte møllene er tilknyttet det eksisterende kraftnett
som avgir den magnetiseringsstrøm asynkrongeneratorene trenger. Denne nettilkopling er avgjørende for den strømfrekvens
og dermed det omdreiningstall generatorene får, gearomsetningen tatt i betraktning.
Vindkraftverk i litt større skala forutsettes mest alltid
å bli brukt i samkjøring med andre kraftkilder, slik at produksjonen kan leveres inn på eksisterendekraftnett som forøvrig kan forsynes fra varmekraftverk og/eller vannkraftverk.
Dersom det blir bygget ut større mengder vindkraft, kan det
skape reguleringsproblemer for de andre kraftprodusentene
på grunn av store variasjoner i vindstyrken og vindkraftproduksjonen. Det er derfor av stor betydning å kunne samkjøre vindkraftverk med annen lett regulerbar kraftproduksjon. I Danmark regner man med å kunne komme opp i ca. 10 pst.
energiandel fra vindkraftanlegg, før det gir noen problemer
for reguleringen av varmekraftanleggene, eller det blir behov for spesielle reguleringsinnretninger.
Sverige.
Opplysningene er hentet fra publikasjonen "Vindenergi
Sverige" resultatrapport juni 1977. NE 1977:2, Namnden for
energiproduksjonsforskning, og senere gitte opplysninger.
Namnden for energiproduksjonsforskning (NE) er et statlig
verk som i juli 1975 tok over arbeid som tidligere var drevet av Styrelsen for teknisk utveckling (STU), Vattenfall og
AB Atomenergi. En gruppe arbeider med vindkraft.
Arbeidet innenfor det svenske vindkraftprogrammet foregår på
to fronter, vindstudie og utprøvning av aggregattyper.
Vindforholdene i Sverige er kartlagt i grove trekk, og man
holder nu på med mere detaljerte studier. Man kjenner vindforholdene i 10 m høyde og for noen steders vedkommende i
100 m høyde. Studier av vindenergien vil fortsette med målinger i høye master og modellbygging for beregning av vind
i forskjellig høyde. Spesielt er korttidsmålinger av interesse
for å få data som kan brukes for samkjøringsberegninger. Man
er også interessert i å ta opp varighetskurver, og i å få
registrert vindbygenes utstrekning både i horisontal og vertikal plan.
Det er også startet et prosjekt for utvikling av metode for
vindprognosering.
Man har vurdert forskjellige muligheter for anvendelse av
vindenergien, og kommet frem til at den betydeligste innsatsen bør forbeholdes store aggregat, som skal samkjøres
med andre kraftverk tilkoblet hovednettet. Det vil imidlertid også bli arbeidet med anlegg for lokale behov. Med dette

menes aggregat for lokal elektrifisering og for oppvarming
av bygninger. Man har foreløpig kommet til at et aggregat
med en størrelsesorden 10 kW effekt (10 m vingediameter)
bør kunne bli et bra tilskudd til varme- og alminnelig elforsyning for frittliggende boliger i områder med mye vind.
Under den forutsetning at slike anlegg kan bygges meget
enkle og rimelige, vil det i Sverige kunne tenkes å komme til
anvendelse 5 000 til 10 000 slike aggregat.
NE har i samarbeid med Vattenfall latt oppføre et forsøksvindkraftaggregat
i nærheten av Vattenfalls anlegg i Alvkarleby. Forsøksperioden skal i første hånd rekke til 1982.
Aggregatet er montert på et 2: m høyt betongtårn. Aggregatet
er en horisontalakslet, tobladet, hurtigløpende type med
effektbegrensning ved bladvinkelregulering. Propellen driver en asynkrongenerator over tostegs gear. Prope11-diameter_n
er 18 m, svept areal 254 m2 og navhøyde 25 m. Aggregatet
starter ved en vindstyrke på 5 m/sek, og er dimensjonert for
full effekt, 63 kW, ved 12 m/sek. Det gir 248 Watt pr. m2.
Propellens spisshastighet er 74 m/s og omdreiningstall 78
omdr/min, mens generatoren går oversynkront med 1540 omdr/min.
Generatorspenningen er 400 V. Anlegget ble satt i drift
april 1977, tilkoplet et 10 kV nett.
For det fremtidige program har man valgt å satse på aggregat
med horisontal aksel og tobladet propell, og det er gjennomført en systemstudie av slike aggregat. Analysen viste at
propellene burde plasseres i le av tårnet, og effekten overføres via gear til en hurtigløpende asynkronmaskin.
Dersom den samlede produksjon fra vindkraftverk blir stor
(i Sverige over 7,5 - 12,5 TWh/år), vil det oppstå tilleggskostnader for å oppnå tilstrekkelig produksjonsutjevning,
f.eks. behov for større installasjoner i vasskraftverk.
Disse er beregnet til fra 0 til 5 sv. øre pr. kWh avhengig
av hvor stort utbyggingsomfanget blir.
I følge en utredning fra Vattenfall vil det svenske elkraftsystemet kunne ta i mot en vindkraftproduksjon på 12,5 TWh/år,
tilsvarende en installert effekt på 5 000 MW, uten større
kostnader for produksjonsutjevning. Hvis man baserer seg på
aggregatstørrelser fra 4 til 1 MW, vil en slik produksjon
kreve fra 1 250 til 5 000 aggregater.
Dersom slike planer viser seg å kunne gjennomføres, vil vindkraften få energipolitisk betydning. I den siste tiden er
det blitt vanlig å undersøke om et energislag lønner seg
ikke bare økonomisk, men også hvordan det stiller seg energimessig. For et vindkraftverk er det regnet ut at den energi
som går med til etableringen vil være innvunnet etter 0,75 1,5 års driftstid ved svært gode vindforhold (medianvind på
8,5 m/sek) og etter 1 - 2 års driftstid ved noe dårligere
vindforhold (7,5 m/sek.). Dette er gunstigere enn for mange
andre kraftverkstyper.

Av bitter erfaring vet man at det er vanskelig med sikkerhet
å kunne fastslå kostnader og kraftpriser for nye energislag.
For vindkraften blir kapitalkostnadenehelt dominerende,
slik som for vasskraftanlegg.En senkning av kalkylerenten
til 4 pst. har vært foreslått av den svenske regjerings
energikommisjon.Det vil i tilfelle bli til gunst for vindkraften.
Vindkraftstudienehar for Sveriges vedkommende resultert i
at regjeringen har bevilget 105 mill. sv. kroner til vindkraftforsøk.Dette beløpet skulle gi mulighet for anskaffelse
av minst to aggregater i størrelsesklassen75 m propelldiameter og 1,5 - 3,0 MW generatoreffekt.
I bedømmelsen av vindkraften må det også tas miljøhensyn.
I Sverige bedømmes miljøpåvirkningensom godartet. Det man
foreløpig har av erfaring er imidlertid svært begrenset, og
man må stort sett bygge på teoretiske utredninger.Det må
regnes med noe støy fra store hurtiggående turbiner, som kan
høres over vindbruset opp til en avstand på ca. 500 m (i medvind). Det vil bli en lavfrekvens lyd. Risiko for skader ved
infralyd (ikke hørbare svingninger under 20 pr./sek.) er
blitt særskilt undersøkt og har ikke gitt noe alarmerenderesultat
for fjernsyn og telekomunikasjonermed svært kort bølgelengde,
omtrent samme virkning som når fly passerer.
Andre hensyn er sikkerheten for personer som må oppholde seg
i nærheten og for dem som arbeider med det normalt ubemannede
aggregat. Store sikkerhetermå derfor forlanges langt inn i
konstruksjonenemot at det skal kunne oppstå brudd. Et turbinblad som løsner kan f.eks. slå ned flere hundre meter fra
anlegget,derformå havaririsikoengjøres meget liten. Underkjølt regn og muligheten for ising må gis nødvendig oppmerksomhet, slik at ikke is kan slynges ut og bli fare for
omgivelsene.
Det kan tenkes at fugler kan komme inn i turbinen, men det
er imidlertid ennå så vidt vites ikke observert. Ornitologer
anser risikoen å være liten, ettersom fugler viker utenom
hinder som kan sees. Nattflyvende fugler beveger seg gjerne på
høyder over 150 m, men unntak forekommer, og i Amerika er
iakttatt fugl som om natten i nærheten av et aggregat gjorde
unnvikende manøver, trolig advart av lyden.
Andre land.
Et vindkart over De britiske ø er viser årlig midlere vindhastigheter på mellom 5 og 6 m/sek.
Undersøkelser som er gjort viser at det langs den engelske
kyst i en avstand på opptil 15 km. finnes høyder fra 60 til
800 m, hvor man kunne tenke seg å montere ca. 3 130 vindkraftverk med gj.snittlig ca. 1 MW størrelse. Det er da forutsatt nyttet aggregater med 46 m propelldiameter,og de fore-
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slås oppstilt i en innbyrdes avstand tilsvarende 10 rotordiametre.
Både i Vest-Tyskland og i USA er mindre prøveanlegg i drift.
I begge land er planlagt vindkraftanlegg av størrelse på
1,5 til 2,5 og 3,0 MW.
I Frankrike har det vært drevet vindforskning gjennom mange år,
og det er konstruert tre prototyper kraftverk med størrelser
på 132, 800 og 1 000 kW. De minste har vært i drift i flere
år og det største i en kortere tid. Det foreligger opplysninger om at en del mindre tekniske problemer er oppstått
og feil er rettet etter hvert, men ikke noe som tyder på
uoverkommelige vanskeligheter. Nærmere opplysninger om kostnader og økonomi foreligger ikke.
Både i Frankrike og Sveits har det lenge vært produksjon av
små vindaggregater, med opp til 10 m propelldiameter.
Vindkraftverk i Nor e.
Vinddata.
Den viktigste forutsetning for å kunne bygge vindkraftverk
med godt resultat, er at vi har tilstrekkelig gode vindforhold. Med det menes at vinden må blåse med tilstrekkelig
styrke og varighet. De vinddata vi har skriver seg fra Meteorologiske instItutts målestasjoner. De foreliggende data er
imidlertid ikke tilstrekkelige til å kunne angi sikkert
hvilke steder som egner seg best for vindkraftverk, eller til
å anslå hvor mye vindenergi som kan utnyttes.
Vindobservasjoner foreligger fra vel 250 igangværende og nedlagte værstasjoner rundt om i landet, hvorav de fleste er
lokalisert til befolkningskonsentrasjoner, herunder jordbruksområdet og flyplasser. En har svært få observasjoner fra utsatte fjellstrøk, men kysten er bedre dekket. Samtlige vindstyrkemålinger forutsettes å representere middelhastigheten
i løpet av 10 minutter i 10 m høyde. Alle værstasjoner har
observasjoner kl. 07,13 og 19. Dertil har noen målinger
kl. 01. Med 20 - 30 års målerekker kan dette gi en god beskrivelse både av midlere forhold og variasjoner fra år til
år.
Av hensyn til utnyttelse av vindkraft er det nødvendig med en
finere oppløsning enn 6 timer. Supplerende målinger over
kortere tid er derfor nødvendig. Vindaggregater av en viss
størrelse vil operere i 50 - 100 m nivå, eventuelt enda
høyere. Dette krever kunnskaper om vindprofiler avhengig av
høyden over marken og terrengets beskaffenhet m.m. Dette
kan best gjøres ved direkte målinger, i det vindforholdene
på hvert sted er sterkt avhengig av både lokal og generell
topografi. Alle foreliggende vinddata må derfor brukes kritisk.
Før man bestemmer seg for plassering av et vindkraftverk,

vil det derfor være behov for utstrakte målinger i og omkring de steder som foreslås, for å få den nødvendige oversikt.
En oversikt over måleverdier fra værstasjonene viser at det
sør for Nordfjord bare er Ferder som har medianvind over
6 m/sek. (6,6). Nordøyan på Trøndelagskysten ligger høyest
med 8,4 m/sek, alle målinger tatt i 10 m høyde over bakken.
(Medianvind er som nevnt den vindhastighet som has eller
overskrides i halvparten av tiden). Høyeste målte medianvinder har deretter Fruholmen med 7,7 m/sek., Sula og Skomvær
har begge 7,1, Kråkenes 7,0, Sletnes 6,5, Torsvåg 6,2, Ona
og Myken har begge 6,0 og Lista 5,9 m/sek. I grove trekk finner man de høyeste medianvindhastigheter rundt Lindesnes, på
kysten fra Nordfjord til og med Trøndelag og rundt Nordkapp.
I en høyde av 50 - 100 m over bakken vil medianvindstyrkene
øke betraktelig, for de beste av de nevnte steders vedkommende til 10 - 12 m/sek. Viktig er å merke seg at målesteder
noe innenfor kysten (f.eks. de fleste av landest flyplasser)
ikke vil komme over 6 m/sek. selv i 100 m nivå.
Vindstyrkens variasjon over året er av betydning for hvilken
nytte et vindkraftverk kan få. Målingene viser at det i området sør for Trøndelag er relativt små årstidsvariasjoner,
mens man lenger nord har svært lite vind om sommeren og mye
vind høst og vinter. Fra Møre til Oslofjorden har man en
markert solgangseffekt som medfører relativt mye vind der om
sommeren. Likevel vil vi jevnt over ha bedre produksjonsforhold for vindkraftverk nord i landet enn i sør, med unntak
av nordre del av Vestlandet.
Variasjon av vindforholdene far år til år kan også være store
hvis man ser på et enkelt sted. Dersom en ser på gjennomsnittsenergien over en 20-årsperiode, kan et enkelt år avvike
med opptil 50 pst.
Den teoretiske xindenergi (10 m over bakken) kommer opp i
vel 8 000 kwh/m'. Over Østlandet er det praktisk talt ingen
vindenergi å hente. Kanskje fra høyereliggende strøk hvor
man ikke har målinger.
For å kunne gi en mer fullstendig oversikt over vindenergien
i Norge, må det gjennomføres et stort måleprogram som må omfatte steder hvor vi ikke har metorologiske observasjoner,
undersøkelser av vindens variasjon med høyden under forskjellige forhold og spesielle topografiske effekter.
Men det kan imidlertid konstateres at vindforholdene mange
steder er vel så gode som de beste en har fått opplyst at
andre land har.
Muligheter o

tiltak.

Selv om det foreløpig ikke er gjort noe forsøk på å vurdere
, vårt totale energipoetnsial fra vind, kan det neppe herske

tvil om at det er betydelig, og mulighetene skulle derfor
klart være tilstede. Spørsmålet om hvorvidt denne mulighet
bør vurderes nærmere, skulle det heller ikke være vanskelig
å svare på. Om vi skal satse.på å kunne være blant de ledende i vindkraftutviklingen, er imidlertid noe mer tvilsomt.
Andre kan ha grunn til større hastverk i denne sammenheng.
I alle fall vil det ennå måtte gå noen år før vindkraft kan
få energipolitisk betydning.
Som en oppsummering av situasjonen kan pekes på at det i mange
land satses relativt sterkt på å klarlegge vindkraftens
muligheter både i liten og i større skala. Og det antas at
det frem til midten av 80-åra vil være høstet tilstrekkelig
erfaring til å kunne avgjøre hvorvidt det fra da av bør satses stort for å utnytte vindkraften og om den således vil
være en faktor å regne med i den store sammenheng. For de
land som har gode vindforhold, hvorav vårt land må antas å
være blant de gunstigste, vil utsiktene i første rekke være
avhengig av om vi er oppfinnsomme og teknisk flinke nok til
å bygge de enkelte vindkraftverkkomponenter så enkle og solide at energien blir økonomisk konkurransedyktig.
Vi kan vel regne med stort sett å bli gjort kjent med de erfaringer som høstes i andre land, men det tør være en stor
fordel om vi også selv, iallfall i en viss utstrekning har
kunnet gjøre våre egne forsøk og erfaringer. I det minste
trenger vi å foreta en del supplerende vindmålinger, hvis
våre muligheter skal nærmere klarlegges.
Her i landet har man liten eller ingen erfaring fra drift
av vindkraftverk. Det er imidlertid kjent at både Fyrvesenet
og Televerket har forsøkt å benytte små vindmøller av utenlandske fabrikat til elforsyning, men alle forsøk har resultert i havari etter forholdsvis kort tid, og forsøkene er
innstilt. Disse møllene var ikke dimensjonert for å tåle de
vindstyrker som opptrer på våre kyster eller fjelltopper.
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt (EFI) har foretatt litteraturstudie av utenlandske vindprosjekter og utarbeidet en rapport hvor det også er gjort rede for det viktigste teoretiske grunnlag for utnyttelse av vindenergi.
EFI har forøvrig foretatt undersøkelser og beregninger for
et mulig vindkraftverk på Ørlandet i Sør-Trøndelag. Det konkluderes med at vindforholdene på Ørlandet statistisk stemmer bra overens med vindobservasjoner på den danske vestkyst.
På disse steder vil man derfor få omtrent den samme energiproduksjon ved bruk av samme type vindmøller.
Ved de aktuelle vindfordelinger si;nesdet gunstig å ha en
merkeytelse på 400- 500Watt pr. m svept propellareal.
Det kan gi en brukstid på 2 000 - 3000 timer. En propell med
50 m diameter betyr ved normal vindfordeling en generatorytelse på 700 - 1 000 kilowatt.

Med den oversikt vi således allerede har, kan det dras den
slutning at vindkraftens muligheter har i landet er tilstede i minst like stor grad som i andre land hvor forholdene er gode. Vi har dessuten et godt utbygget kraftnett,
slik at tilkoplingsmulighetene skulle være gode nesten overalt på kysten hvor det kan komme på tale med slike anlegg.
Mindre gunstige i så måte er fjellområdene hvor vindforholdene antas å være gode. Der kan det tenkes at vindkraft i
noen tilfelle kan brukes til pumping av vann, for å øke produksjonen i vannkraftverk, eksisterende eller nye.
Forøvrig vil vårt land være gunstig stilt som har vannkraftmagasiner som kan dekke vindkraftens behov for lett regulerbar reserveenergi.
Et viktig aspekt i denne sammenheng er også miljøvernhensynet.
Vindkraften er en fornybar og forurensingsfri kraftkilde,
men landskapsbildet i et utbyggingsområde vil måtte tåle
visse endringer, i det et slikt vindkraftbygg nødvndigvis vil
måtte bli synlig fra mange kanter, ettersom det helst skal
kunne utnytte vind fra alle retninger.
Av konkrete tiltak som kan være av interesse skal nevnes at
ingeniør Erik Magnussøn ved Aker Energineering A/S en tid
har arbeidet med å konstruere en vertikalakslet vindturbin.
Ut fra modellforsøk i vindtunnel er han kommet til at hans
konstruksjon (Windfred) kan prosusere kraft til ca. 40 øre
pr. kWh, men at dette er for høy pris til at den fo'rtiden'
kan konkurrere for levering til alminnelig forsyning: Et lite
prototypeanlegg (500 Watt) er imidlertid satt opp for drift
av radiosender på fjellet "Værhornet" ved Sjøholt på Sunnmøre.
Også Fyrvesenet er interessert i å få utprøvet et lignende
anlegg til drift av fyrlamper og evt. et anlegg på 4 - 5 kW
til elforsyning på fyrstasjoner, hvor en ikke har forsyning
over kabel fra land. Utviklingen av dette prosjektet er
støttet av OED og av interesserte industriselskap.
Det er videre gitt støtte til firmaet VIVAT, Kleppe for
vikling av vinddrevne pumper til bruk for vannforsyning
landbruket m.m.
Kværner arbeider også med mulige tekniske løsninger for
av vindenergi til drift av turbiner og har fått en viss
nomisk støtte til dette.
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NVE nedsatte i 1978 en styringsgruppe for FOU-arbeid på
vindkraftområdet med deltakere fra Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt, Institutt for aero og gassdynamikk,
Institutt for atomenergi, (senere kalt Institutt for energiteknikk),Kværner Brug og NVE.
Det var meningen at denne gruppen skulle koordinere den offentlige innsats her i landet, når det gjelder vindkraft, følge
med i hva som skjedde av vindkraftutvikling andre steder og
vurdere hvilke prosjekter som bør fremmes i vårt land.

Fra 1979 har denne styringsgruppenvært tilknyttet Olje- og
Energidepartementet (OED) og fra 1980 er den overført til
Norges Teknisk NaturvidenskapeligeForskningsråd (NTNF),
Komité for elkraftteknikk.
Den vesentlige beslutning som er tatt hittil er
gjennomføreset nas'onalt forsknin s rogram som
utstrekning skal kartlegge vindforholdeneher i
å lokalisere aktuelle vindkraftverkområder.Det
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typer byggeplasser, utvikling av vindfeltmodellersamt en
teknisk-økonomiskevaluering av vindkraftverk i Norge.
Arbeidet kom i gang i 1979 og ventes å strekke seg over en
4-årsperiode.Programmet ses som en første forberedende fase
som vil gjøre det mulig å fortsette med en eventuell eksperimentell fase med drift av prøveanlegg.
Arbeidet ledes av Institutt for energiteknikk (IFE) som samarbeider med alle institusjonerher i landet som har kompetanse på vindkraftområder,i første rekke med deltagelse
fra Meteorologisk Institutt (MI), Institutt for aero og gassdynamikk ved Norges tekniske høyskole (NTH),Norges institutt
for luftforskning (NILU),Norges lærerhøyskole (NLHT) og
Elektrisitetsforsyningensforskningsinstitutt(EFI).
Videre holdes nær kontakt med ledende institusjonerpå vindkraftområdet i de andre nordiske land og med Det internationale energibyrå (IEA).
I en kort oppsummering av hvor langt man er kommet i programmet pr. 30.6.1980 kan nevneS følgende delprosjekter:
1. "Grovkartleggingav vindforholdene i Norge" er gjennomført.
Trykkning og publisering av rapport i løpet av sept. 1980.
2, "Kartleggingav vindforhold i områder" foregår flere steder.
Værvarslinga på Vestlandet er involvert og har laget dataprogram for fremstillingav resultatene (digitalisering)fra
vindmålingerpå ørland og Andøy, og NILU har programmert
rutiner for statistisk analyse av vindmålinger foretatt på
Sotra, Mongstad og Karmøy. Resultatene av dette arbeidet skal
foreligge fra november 1980. Vindmålinger foregår forøvrig
på Hitra og Smøla og vil etter hvert bli utvidet til nye
steder. Ona, Frøya (Sletringenog Sula), Tarva, Froan og
Vikna antas å være aktuelle steder for nærmere undersøkelse.
3. "Vindenergi,vindfelter på byggeplasser" er et delprosjekt
som ved hjelp av målinger i forskjelligehøyder over marken
skal klarlegge hvordan vindvektorenvarierer med terrenget
i ulike høyder. Det skal forsøkes utarbeidet regnemetoder
(vindfeltmodeller),som i tilstrekkeliggrad skal kunne beskrive vindfeltet for ulike byggeplasser, uten tidkrevende
målinger i hvert enkelt tilfelle.

Det er valgt en potensiell byggeplass (på Frøya) hvor det
skal reises 2 master, 100 og 45 m høye, som skal nyttes for
målinger og uttesting av vindfeltmodeller. Slike målinger
ventes å komme i gang i oktober 1980. Måledata vil også bli
nyttige ved eventuell serierebygging av demonstrasjonsanlegg.
"Utvikling av vindfeltmodell" er et eget delprosjekt.
Tre slike modeller er mottatt gjennom IEA-samarbeidet. De er
under utprøving for å finne hvilken er mest anvendelig for
våre forhold. Det arbeides forøvrig med å lage egen modell,
og den første versjon av denne ventes ferdig i løpet av 1980.
"Teknisk, økonomisk evaluering av vindkraftverk". På
grunnlag av vindstatistikk fra Sula og ørland er det foretatt beregninger av driftstid pr. år for noen kjente vindmøller. Det er i 1979 innhentet opplysninger fra en rekke
produsenter av store og middels store aggregater. Hvis en
legger til grunn data for Boeing, Mod. 2 (USA), 2,5 MW og
Grobian (V-Tysk) 3,0 MW, vil en ut fra de gitte opplysninger
om anleggskostnad og driftsutgifter, 7,5% kalkulasjonsrente
og 20 års avskrivningstid, kunne produsere elektrisk kraft
til en pris av 13 - 15 øre kWh i et midlere år, forutsatt
serieproduksjon av minst 20 enheter. Energiprisen vil kunne
variere fra 9 til 25 øre pr. kWh fra et godt til et dårlig
vindår.
Under dette delprosjektet vurderes også det eksisterende
el-netts evne til å absorbere varierende produksjoh, hvilket
er tilnærmet beregnet for Frøya. Videre er utredet fordeler
og ulemper ved bruk av asynkron-, henholdsvis synkrongenerator. I henhold til arbeidsprogrammet for 1981 forutsettes
laget en simulatormodell av hele systemet, fra rotorIgear,
generator til el-nettfi samarbeid mellom IFE og EFI.
Videre arbeides det med spørsmål om ytelsesberegninger for
propeller, statiske laster på rotoren ved konstant vindhastighet og bruk av dynamiske regneprogrammer til å kalkulere den nøyaktige rotorpåkjenning ved varierende vindstyrke
og turbulens.
"Sikkerhet, miljø, evaluering" er stikkord for delprosjekt 6. Her foreligger rapporter fra IEA-samarbeide. Det
nasjonale forskningsprogram har dessuten støttet et arbeid
om visuelle effekter ved utbygging av vindkraftverk, utført
som hovedoppgave av to studenter ved Norges Landbrukshøyskole,
linje for landskapsarkitektur.
"Vindenergiens rolle i Norge" vil bli behandlet foreløpig
i en rapport av typen forprosjekt i løpet av 1980, men en
mer utførlig konklusjon vil bli trukket når arbeidet som er
listet opp under de andre delprosjektene er gjennomført.
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Pro ramkostnad.
Vindenergiprogrammet har for 1980 hatt et budsjett på ca.
2 674 000,- kroner hvorav 2,1 mill, kroner er bevilget
fra NTNF og resten er overførte, ubrukte midler bevilget av
Olje- og energidepartementet for 1979, da det ble bevilget
1,7 mill, kroner til dette programmet.
For 1981 er det av VINDKOM foreslått bevilget 2 930 000,kroner til samme formål, tilsammen for tre år altså
6,73 mill, kroner, hvis forslaget følges.
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5. GEOTERMISK ENERGI
Italia var først ute med å produsere elektrisitet fra
geotermiske kilder. Fig. 5.1 viser en oversikt over utviklingen fram til 1973 [5.1]. I 1975 var det installert
ca. 1 300 MW. Det er således en vel etablert produksjonsform. Likevel har det i den senere tid vært spekulert mye
omkring mulighetene for en utvidet utnyttelse, og da må en
ta utgangspunkt i de totale ressurser av jordvarme.
En er noe i tvil,om hvorvidt jordvarme er en lagerressurs
eller en kilde som fornyer seg selv. Jordens indre, som har
en temperatur på rundt 40000C, kan ikke utnyttes for energiformål, men en må konsentrere seg om den varmemengde som
flyter ut mot overflaten i de aller øverste lag. I spesielt
gunstige områder er det damp eller varmt vann nær overflaten.
Andre steder er det bare tørt fjell. Ved hurtig uttak av
energi virker jordvarmen som en lagerressurs, mens den ved
forsiktig uttak fornyes innenfra. Hvor mye geotermisk energi
en kan utnytte er det meget vanskelig å si noe om og anslagene varierer derfor svært [5.1],[5.2], [5.3], [5.4],ikke minst
må en spesifisere om det er til kraftproduksjon eller annet
formål en tenker seg energien brukt. Leardini [5.3] angir et
samlet kraftproduksjonspotensial på ca. 1 TW, altså ikke langt
fra det som er anslått for bølgeenergi i kap. 3.
Innen de nordiske land er Island med sin

vulkanske aktivitet

mest interessert i jordvarme. Men nettopp dette kan true deres
neste kraftverk på 70 MW ved Krafla på Nord-Island. Det er
for tiden økende aktivitet i området ved kraftstasjonen. Som
et apropos til dette er det seriøse,verdensomfattende konferanser om også å utnytte vulkanene til energiproduksjon.
Den norske interesse i geotermisk kraftproduksjon har vært
liten, og det har den naturlige årsak at det ikke er påvist
gunstige områder til nå. I Syd-Sverige er det derimot varmtvannsreservoar i et 50 m tykt sandstenslag ca. 1 200 - 2 000 m
under jorden [1.4]. Pga. helse- og miljøpåvirkningen av det
varmtvann som her eventuelt pumpes opp, tenker en da å tilbakeføre vannet ned i jorden.

-
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I Norge kan en trolig bare bruke en metode for gjennomstrøming av vann gjennom tørt fjell på store dyp. Slike metoder
er ikke utviklet tilstrekkelig ennå, og det er trolig mange
år til vi her bør tenke på jordvarme som grunnlag for kraftproduksjon.
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6. TEMPERATURGRADIENTENERGI
Det er ofret mye arbeid på utnyttelse av temperaturdifferenser i havet i snart hundre år [1.3] [6.1]. Det er
imidlertid lite som tyder på at en står foran noen storskalautnyttelse i de nærmeste år.
Vi har tre metoder [1.4]
Åpen dampturbinkrets
Lukket dampturbinkrets
Nitinolmotor
Kjølvannet til kondensatoren føres opp fra bunnvannet.
Store dimensjoner er nødvendig pr. energienhet pga de
relativt små temperaturdifferansene. Teoretisk er den
maksimle

virkningsgrad ved en temperaturdifferanse på

20 K, ca. 7%. I praksis er kanskje 2% det meste en kan
håpe på [1.7].
Nitinolmotoren utnytter

metallegeringen Nitinols egen-

skaper ved at det kan endre form reversibelt ved en viss
temperatur. Arbeide kan utvinnes ved at det vekselvis
utsettes for varmt og kaldt vann.
En kan først og fremst utnytte dette nær kysten pga. overføringslengdene. I havet utenfor Norge er temperaturdifferensene små. Om sommeren er de størst, men sjelden over
10 - 15 K. Det er dessuten lite behov for energi nettopp om
sommeren. Vi får derfor et lagringsproblem.
En bør derfor inntil vidEu-ese bort fra denne energikilden
her i landet.
7. SALTGRADIENTENERGI
Energikommisjonen i Sverige, som skal legge fram sin utredning i 1978, har gitt en oversikt i [1.4] over metoder
til utnyttelse av forskjell mellom saltvann og ferskvann.
Nedenfor gjengis kapitlet i sin helhet. Namnden for energiproduktionsforskning har som en ser prosjektert et slikt
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kraftverk på 200 MW i Sverige.

Tre huvudmetoder för utnyttjande av saltgradienter
för energiproduktion kan urskiljas.
Metoder med membran
1

Genom osmos mellan sött och salt vatten
ernås ett övertryck på saltsidan. Sötvattengenomströmningen upphör når tryckskillnaden uppgår till ca 2.5 MPa (25 bar)•.
Genom en konventionell vattenturbin kan
trycket överföras till arbete.

2

Membran som endast släpper igenom positiva
eller negativa joner (koncentrationsceller)
ger en spånning som kan tas ut av elektroder i respektive bad.
Fasomvandlin ar

1

S.5tvatten har något högre ångtryck än saltvatten. Fi3rkommersiellt utnyttjande erfordras dock att temperaturerna höjs till
vattnets kritiska punkt (374 °C). Tryckskillnaden år dår 5 atm (0,51 MPa) mellan
sött och salt vatten.

2

Stvatten med trycket 200 atm (20,3 MPa)
kan kylas till -2 °C utan isbildning.
Leds
vattnet genom en turbin (minskat tryck)
bildas is som har större volym än vatten,
varvid arbete frigrs.
Mekanokemisk utvinnin

Polymerer med olika långd i olika kemiska miljöer kan
skapas. Längdförändringen hos polymeren vid omväxlande
sött och salt vatten kan utnyttjas för drift av motorer.

för Energiproduktionsforskning projekterar
ett saltgradientkraftverk vid Nordre Älvs mynning.
Verket, som arbetar med koncentrationsceller, avses
få en effekt av 200 MWel.
Nämnden

Nämnden har vidare undersökt mekanokemisk motor och
avser nårmast att utreda och bedöma tillämpningar av
osmos.

Miljö- och hålsoeffekter
Nedan behandlas endast det i Nordre Xlv projekterade
koncentrationscellkraftverket.
De naturliga variationerna i vattennivån år ungefår
± 0,5 m under ett dygn och av storleksordningen
± 1 m under ett år. I Nordre Xlvs fjord kan den
iversta metern betraktas som s5tvatten (<5 °/00
salt). Når den konstgjorda grånsytan mellan sötvatten
och saltvatten rör sig mellan en och två meters djup
under ett dygn, så ger detta en mycket liten förånding av fdrhållandena, varför våxt- och djurliv knappast påverkas.
Vidtas inga speciella åtgårder kommer hela den nordvåstra delen av Hisingen att få sötvatten istdllet
för som nu saltvatten.
Kraftverket kommer att likna en hamnanldggning. Arealbehovet år 1 000 x 250 meter.
Ett problem år de avsevårda kvantiteter bottenvatten som förs upp mot vattenytan. Under sommaren
från omkring
temperatur att sånkas temperaturen
kommer ytvattnsts Under
vintern stiger
oC till 10 C.
15
vid ytan från 0 °C till omkring +3 C. För sjdfartens
av ishinder, men en i5kad
del innebår detta minskning
tendens till dimbildning under vinter och vår vid ostlig vind. Under höst och vinter kommer tendensen till
dimma över land att öka vid våstlig vind.
Utver att vara kallare, har bottenvattnet en större
halt av nårsalter ån ytvattnet. dverslagsmdssiga berdkningar antyder att fiskfångsterna på våstkusten
kan öka med omkring 2 500 ton per år om kraftverket
byggs.
Giftiga bottenfårger och tillsatser till vattnet för
ger åven för miljZ5n skadliga
att förhindra bevåxning
emissioner.
Yrkesrisker
Saltgradientkraftverk finns för nårvarande ej, vilket
gör yrkesriskuppskattningar vanskliga. Riskerna torde
dock vara likvdrdiga dem vid sjöfart och stållverksanldggningar.

Det er antakelig ganske store energimengder å vinne inn
også langs norskekysten med denne metoden.
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8. DIREKTE SOLENERGI
Det kan skilles mellom produksjon av varme og produksjon av
elektrisitet fra solenergien. Den termiske utnyttelsen har
lenge vært kjent og utnyttes, f.eks. til vannvarming. Også
til avkjøling (aircondition) kan solenergien brukes, men man
er her på eksperimentstadiet. Når det gjelder produksjon av
elektrisitet, kan man igjen skille mellom omdanning via den
termiske energi til elektrisk energi og direkte omdanning i
solcellebatterier. Omdanning til mekanisk arbeid har lenge vært
kjent. I 1882 ble det i Paris konstruert en solenergidrevet
boktrykkpresse, se fig.8-1. I 1913 - 14 ble det i Egypt konstruert en dampdrevet
pumpe basert på solvarmen. Teknisk er det idag
intet til hinder for også å bygge store kraftstasjoner. Men
elektrisitet kan bare produseres i solskinn, og lagring må
eventuelt skje som varme, opp-pumping av vann, eller ved produksjon av f.eks. hydrogen. økonomien blir derved for dårlig. Direkte omdanning i solcellebatterier kan skje i de enkelte bygninger,
eventuelt parallelt med termisk utnyttelse. Utviklingen av solcellen kom først i gang etter at satelittene medførte behov for å
produsere energi i rommet. På jorden er det hittil bare tatt i
bruk små anlegg på steder der det blir for kostbart å føre fram
vanlig ledningsnett. Det kan gjelde hytter, fyrlys, lystbåter
etc. Også i Norge øker bruken av slikesmå anlegg.Årlige produksjon
av silisium solceller i USA er 50 - 60 kW elektrisk. Prisen må
ned i under 1% av den nåværende for å gjøre store installasjoner
lønnsomme. I norsk elforsyning er det ingen grunn til å vente at
solcelle-kraftverk på landjorden vil bli bygget. På våre breddegrader er også solstrålingen liten, særlig i vinterperioden, da
energien naturlig nok trengs mest.
I den senere tid er det fremstått en ny kraftverkstype kalt tårnkraftverk. Man samler solstrålene i et brennpunkt et stykke over
jordoverflaten, og produserer der elektrisitet i et tårn. En slik
stasjon på 64 kW elektrisk ytelse ble nYlig tatt i bruk i forbindelse med den eksisterende solovn i Odeillo i Frankrike, og flere
er under bygging. Tilsammen er det planlagt å installere en ytelse
på 4,5 MW i 1980. I Norge kan en ikke regne solkraftverk som noe
realistisk alternativ.
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9. VARMEPUMPER
9.1 Varmepumpens prinsipp
De vanlige oppvarmingsmetoden produserer varme utelukkende
ved omdanning av primærenergi . Elektrisk energi gir varme
i motstander, kjemisk energi fra brensler ved forbrenning.
Varmeproduksjonen medfører et forbruk av primærenergi som
minst tilsvarer varmebehovet.
Varmepumpen er forskjellig fra andre oppvarmingsmetoder ved
at den avgitte varmemengden er større enn forbruket av primærenergi.
For å forklare prinsippet er det hensiktsmessig
å ta
utgangspunkt i den mest vanlige anleggstypen; et elmotordrevet
kompressorsystem for husoppvarming, Fig. 1.

Fig. 1.
Illustrasjon av varmepumpens virkemåte.
Varmestrømmen

(1.)taes

fra omgivelsene og bringes
opn på et høyere temperaturnivå ved hjelp av tilført elektrisk energi

e

.

I fordamperen, A, holdes temperaturen lavere enn omgivelsenes.
Den tar derfor opp varme ved lavt temperaturnivå. Ved hjelp av
tilført elektrisk energi i kompressoren, B, heves temperaturen
til et nivå som tilsvarer behovet. I kondensatoren, C, avgir
varmepumpen en varmemengde lik summen av opptatt varme fra omgivelsene og tilført elektrisk energi. Kondensatorvarmen brukes
til å dekke husets varmebehov. I eksemplet blir varmen tatt fra
ohigivelsene (vann, luft eller jord) og brukt til husoppvarming.
x

primærenergi
- her brukesuttrykketom elektriskenergicg kjem-:,:sk
enersi
bundettil brensler.

Ved å reversere varmestrømmen,dvs, plassere fordamperen,
A, inne i huset og kondensatoren,C, ute, vil huset kunne
kjøles i forhold til omgivelsestemperaturen. Dette utnyttes
i såkalte luftkondisjoneringsanleggi varme land. Ved hensiktsmessigutforming kan samme anlegget benyttes til oppvarming om vinteren og til kjøling om sommeren. Dette har
stor betydning for varmepump'ensøkonomi.
Det energiutbyttesom oppnåes med varmepumpen uttrykkes ved
den såkalte effektfaktoren,forholdet mellom avgitt varmeenergi
og forbrukt primærenergi. Om f.eks. effektfaktorener 3, betyr det at primærenergibehoveter 1/3 av den avgitte varmeytelsen. Ved elektrisk drift er strømforbruketredusert til
1/3 av det som ville gått med ved konvensjonell eloppvarming.
Kompressorsystemetseffektfaktor avhenger først og fremst av
det temperatursprangetsom skal overvinnes, men også av anleggsstørrelsenetter som maskintapene relativt sett er mindre
for store enheter. Varmepumper for bygningsoppvarmingkan med
dagens standard gi effektfaktor 2-2.5 som årsmiddel for små
anlegg og omkring 3 for store systemer. Industriellevarmepumper ligger enda betydelig høyere under gunstige forhold,
opptil 20 for enkelte inndampere.
Effektfaktorenavhenger også i høy grad av den varmepumpetypen
som brukes. Valget bestemmes av de lokale forhold og særlig
av hvilken primærenergiformsom er aktuell. Dette innebærer at
varmepumper som er utviklet for f.eks. det amerikanske marked
gencrelt ikke vil være optimale for norske forhold.
9.2 Litt om varmepumpens økonomi
I Norge vil et elmotordrevetkompressorsystemsom regel være
den gunstigste løsning. Følgende enkle eksempel illustrerer
energiutnyttelsen:

Elektrisk energi
Motortap
Til kompressoren,W
Kompressorsystemets
effektfaktor,c
Avgitt varme, cW

Husoppvarming
(stort anlegg)
100 %
10 %

Inndamping
100 %
10 %

90 %

90 %

3
270 %

900 %

10

Til sammenligningkan direkte elektrisk oppvarming ved hjelp
av elektriske panelovner gi 100 %, dvs. varmepumpen i eksemplet
kan utnytte den elektriske energien 2,7 ganger bedre enn vanlige elvarmesystemer. Til gjengjeld koster varmepumpeanlegget
vesentlig mer i anskaffelse og vedlikehold enn elektriske panelovner. Spørsmålet om hvilket oppvarmingssystemsom vil være
økonomisk gunstigst avhenger derfor av prisen 33åelektrisk kraft
(og annen energi) i forhold til kapitalkostnadeneog vedlikeholdkostnadene for de ulike systemer.

.4
I det viste eksempel er antatt en effektfaktor for husopbvarmingsanlegget på 3,0. Dette er med dagens teknologi oppnåelig bare for større anlegg (større kontorbygg, varmesentraler etc.). I varmepumpeanlegg for småhus må en regne med vesentlig lavere effektfaktor og dermed også høyere kostnader pr.
kW installert effekt i forhold til elvarme.
Som tidligere nevnt avhenger effektfaktoren også av lokale forhold, dvs. av forholdet mellom varmekildens temperatur og
det oppvarmede roms temperatur. Effektfaktoren er lavest om
vinteren når omgivelsestemperaturen er lavest og oppvarmingsbehovet h(6yest. Dette betyr at et kombinert anlegg hvor varmepumper kombineres med tilleggsfyring i den kaldeste perioden
som regel vil være optimalt under våre klimatiske forhold.
Anlegget for tilleggsfyring vil få relativt kort driftstid over
året og anlegg med lave kapitalkostnader som f.eks. elektriske
panelovner eller oljekaminer vil ordinært være mest konkurransedyktig til dette formål h-, oss.
Et alternativ til investering i varmepumpeanlegg for bedre
energiutnyttelse til husoppvarming er å øke isolasjonsstandarden. I småhus som ligger relativt spredt vil dette som regel gi den beste kapitalavkastning hos oss. Varmepumper synes
å være mest interessant ved de høye energipriser som ventes i
framtiden, i større anlegg som fjernvarmeanlegg, større institusjonsbygg, butikksentra etc. Varmepumper er allerede idag
konkurransedyktig i mange industriprosesser samt i flere anvendelser hvor det eksisterer både et kjølebehov og et varmebehov
(kjølelager kombinert med oppvarmede kontorlokaler, kjølebehov
om sommeren, oppvarmingsbehov om vinteren etc.).

9.3 Aktuelle lavtemperatur-varmekilder
I prinsippet kan varmepumpen ta "gratis"-varmen fra luft, vann.
jord eller solstrålingen i omgivelsene, men valget av varmekilden har stor betydning både for den tekniske utformingen av
systemet og for anleggets økonomi.
Varmepumpens økonomi er nær knyttet til varmekildens egenskaper. Den bør tilfredsstille flest mulig av kravene:
varme i tilstrekkelige mengder tilgjengelig ved forbruksstedet
temperaturen høyest mulig og helst konstant over fyringssesongen
stor spesifikk varmekapasitet
gode varmeoverføringsegenskaper
lave kostnader forbundet med apparaturen for varmeuttaket
ingen påvirkning av apparaturens egenskaper (korrosjon,
tilsmussing, is(rim)dannelse m.v.)
I tabell 9.1 er det gitt en vurdering av en del viktige egenskaper for de mest aktuelle varmekildene. Ingen av dem er ideelle.
Hvilken som er best egnet, vil variere og må vurderes fra tilfelle til tilfelle. Kombinasjon av flere kilder kan oså være
mulig.

Tabell 9.1

Aktuelle varmekilder for bypmingsoppvarming
Vann

Varmekilde

Luft
Sjøvann

Disponibel
varmeeffekt

Tilgjengelighet

Innsjøer

med varmepumpe.

Jord
(Jordakkumulert
solvarme)
Overfl.vann

God

Avhengig av belignhet

Industriell spillvarme

Sterkt
varierende

Varierende

lUbegrensetUbegrenset Ubegrenset Ubegrenset
1
1
i

Sol- og himmelstråling

Avhengig av
grunnforholdog
arealutnyttelse

God

Gass

Vann

Stor

Stor

Avhengig av beliggenhet

I
Temperaturnivåvedi_
1 5 - -40°C1 3 - 8°C *' 2 - 4°C *
dim. utetemperatur
Temperaturvariasjon over fyrings- 15 - 50°C 2 - 30C *
sesongen
1
VarmeoverføringsDårlige
egenskaper
1
1
' Middels
Anleggskostnad

Anmerkninger

ca. 50 m dyp
**

ca. 1 m dyp

Gode
Middels/
høy

0 - 20C

0 - 4°C **

moc

Høy

> 100C

Liten

Liten

i
Gode

Gode

Middels

Middels

Middels

Høy

Avriming Sterkt
Korrosivt
nødvendig korrosivt

Korrosivt

Vanskelig
service

Gode

Meget høy

\

1 Dårlige

Gode

Varierende Varierende

Krever kortOfte usikker (konjunktidsakkumulerturavhengig)levering
ing

10. BIOGASS
På bakgrunn av den store interesse for og utredelse av biogassanlegg i utviklingsland, særlig i India, er det aktuelt
å se på om ikke slike anlegg kan egne seg også hos oss.
Det ble lagt fram interessante rapporter på WEC 1977 om biogassanlegg [10.1], [10.2]. Disse anlegg arbeider for det meste
med dyregjødsel som råstoff. Luftfri gjæring av denne vil resultere i produksjon av gass, (hovedsakelig metan), og dessuten
får en som biprodukt verdifull gjødsel, og en sparer verdifullt trevirke. Prosessen foregår i en "fordøyelsestank".
Gjødsel fylles i, og etter noen dager kan gass tappes ut. Ca.
7 000 biogassanlegg var i drift i India for tre år siden. Idag
er antallet økt til 20 000 pga. almen akseptering av denne
energikilde. [10.2]. I Nepal ble det i 1975/76 satt igang et
statsstøttet prosjekt for bygging av biogassanlegg. Anlegg
basert på kloakk fra mennesker er også bygget. [10.1]
Bruk av bio ass i Nor e
Et hovedproblem om en skal overføre teknikken til Norge er at
prosessen går best ved kroppstemperatur, og at en derfor må
prøve ut tiltak for å motvirke den reduserte virkningsgrad ved
våre lave temperaturer. I Danmark er en kommet noe på vei med
dette. I Norge har en idag to større kloakkrenseanlegg som benytter en gjæringsmetode i likhet med den som er beskrevet
i Akershus.
Follo
ovenfor. Det er Bekkelaget i Oslo og Nordre
Anlegget på Bekkelaget produserer mer metangass enn til eget
bruk, og en overveier å avsette overskuddet på flasker eller
å bygge et kraftproduksjonsanlegg

(gassturbin el.l.på størrelse

rred spønsmUet.På den andre
ca. I MW) .Oslo vann- cg kloakkvesenarbeider
siden er det neppe mange andre kloakkrenseanlegg som egner seg
for denne prosessen. I Norge bør en derfor i hovedsak tenke på
enkelte gårdsanlegg med et visst husdyrhold. På Jæren er det

allerede forsøk igang med dette. En vurdering av det potensiale
som da fremkommer er utført av Norges Landbruksvitenskapelig
Forskningsråd [10.3]. Som et foreløpig holdepunkt kan en tenke
seg en øvre grense i Norge på ca. 50 MW i slike anlegg.
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Som en konklusjon kan sies at biogassanlegg kan tjene flere
formål, som koking og oppvarming (forutsatt at luktproblemet
kan fjernes), kraftproduksjon, og som en metode til å løse
problemet med deponering av husdyrgjødsel i landbruket. Det
vil likevel ikke kunne gi vesentlig bidrag til vårt lands
kraftforsyningssystem.

11. HYDROGEN

I likhet med elektrisitet og metanol er hydrogen å betrakte
mer som en distribusjonsform for energi eller en bærer av
energi enn som en eneriressurs i seg selv. Bruk av hydrogen
som energibærer er ikke særlig gammel. Den er fordelaktig
fra et forurensningssynspunkt, fordi det under forbrenningen
bare dannes vann og nitrogenoksyder. En ulempe er at hydrogen
bare har ca. 1/3 av varmeverdi i forhold til metan. Dessuten
er det vanskelig å konstruere egnede beholdere for f.eks.
biler. Kontakt med oksygen i luft innebærer også faremomenter
(knallgass). Hydrogen produseres idag ved katalytisk cracking
av hydrokarboner eller ved elektrolyse av vann. I begge tilfeller brukes altså verdifulle energibærere til å produsere
hydrogen. Mye forskning gjenstår før en kan vise til prosesser
der hydrogen blir fremstilt av vann på en billigere måte.
Transport og lagring av hydrogen regnes å være 2 - 3 ganger
mer kostbart enn for naturgass. Likevel kan det tenkes økt
bruk av hydrogen, f.eks. som brensel i brenselseller for
produksjon av elektrisitet eller i omdanning av kull til gass
og flytende brensel. Videre kan hydrogen bli brukt mer i fremtiden som erstatning for bruk av bensin i biler og andre
kjøretøyer. Det er vanskelig å se at det i norsk kraftforsyning kan bli noen nevneverdig bruk av hydrogen.

12. METANOL
Metanol er en alkohol som har omtrent 2/3 av energiinnholdet
i bensin. Den kan tilsettes bensinen som en viss andel (15 30%) uten å forandre motoren. I andre motorer kan en bruke
ren metanol. metanol kan produseres av mange organiske materialer, som naturgass og kull. Men dette er kostbart, og en
bruker verdifulle energibærere. Som for hydrogen og elektrisitet er det derfor riktig å kalle metanol for en sekundær
energibærer eller en distribusjonsform for energi. Lagring og
transport av metanol kan foregå i samme slags anlegg som for
olje, og det medfører ikke samme risiko for forurensning.
Sammenlignet med naturgass (vesentlig metan) vil en få en
økonomisk fordel ved transport av metanol først ved avstander
over ca. 5 000 km. Videre er det for tiden dyrere å produsere
metanol enn metan av kull. Dette hindrer ikke at en bør forske
videre med sikte på å redusere produksjonskostnadene. Det er
f.eks. mulig å produsere metanol av organisk avfall, noe som
også kan bidra til å løse avfallsproblemet.
For Norges kraftforsyning kan det ikke sees at metanol vil få
noen nevneverdig betydning. Som for hydrogen er det mer på
transportsektoren at denne energibærer kan bli aktuell.

11. KONKLUSJONER
De fleste ukonvensjonelle energibærere som er omtalt i rapporten
har vært kjent i generasjoner. Etter prisoppgangen på olje i
1973/74 har en på nytt intensivert forskningen og utviklingen av
disse.
En har også fått større innsikt i at det er riktig å komme mer
over på fornybare energibærere. Det skyldes bl.a. at lagerressursene av energibærere er i ferd med å bli tømt, og at
forbrenningen av hydrokarboner fører til miljøforstyrrelser.
I Norge har en lenge kunnet basere seg på vannkraft og olje. Det
er imidlertid på noe sikt trolig at vi også her i landet kan
supplere oss med ukonvensjonelle energibærere. Det som synes mest
aktuelt er utnyttelse av bølgeenergien. Enkelte steder kan det
også tenkes økt bruk av vindenergi. Noen energimengder av betydning kan en likevel ikke vente fra disse i vårt århundre.
Varmepumper er et alternativ som kan avlaste behovet for elektrisitet og olje.

Prinsippet for denne har også vært kjent lenge,

og den er allerede en del brukt også i vårt land. Hvis en finner
typer som er velegnet for norske forhold, er det mulig at disse
kan få en betydningsfull plass i vår energiforsyning. Også en
slik utvikling vil måtte ta lang tid.

-
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