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Dette heftet er ment gi en lettfattelig beskrivelse
av de såkalte nye fornybare energikildene: sol-,
bio-, vind- og bølgenergi. I tillegg omtales hydrogen, OTEC, tidevann, geotermisk energi, små
vannkraftanlegg og energi fra saltgradienter.
Begrepet nye fornybare energikilder brukes for å
skille ut store vannkraftanlegg som må oppfattes
som konvensjonell energi selv om vannkraft i høyeste grad er fornybar.

Norges forskningsråd startet i 1995 programmet
"Effektive og fornybare energiteknologier.
(NYTEK)". Hosten 1995 besluttet programstyret
å få utarbeidet en statusrapport for nye fornybare
energikilder som kunne dekke den økende etterspørselen etter informasjon om dette feltet.
Arbeidet er gjennomført i samarbeid med Norges
vassdrags og energiverk (NVE).
Det ble etablert en redaksjonsgruppe med NYTEKs
programleder som redaktør. Redaksjonsgruppens
medlemmer har vært hovedansvarlig for utforming
av sine respektive kapitler:

Heftet gir dessuten en kort omtale av dagens
energibruk, rammebetingelser for nye fornybare
energikilder samt utsikter når det gjelder fremtidig
energiforsyning.

Professor Johannes Falnes,
NTNU - Institutt for fysikk
Bolgeenergi

Ytterligere informasjon om temaet kan fåes ved
kontakt til NYTEK-programmets sekretariat eller
til en av de kontaktadressene som er gjengitt bak i
dette heftet.

Sivilagronom Arnold Kyrre Martinsen,
Norsk Bioenergiforening
Bioenergi

Dette heftet er praktisk talt identisk med den
første utgivelsen fra mars 1996. bortsett fra noen
mindre korrigeringer med hensyn til layout og
oppretting av trykkfeil.

Sivilingeniør Fritjof Salvesen.
KanEnergi AS
Termisk solenergi, solceller og andre nye fornybare
energiteknologier
Forskningssjef Kjell Solberg,
Institutt for energiteknikk (IFE)
Vindenergi og hydrogen

Rud mai 1996

Fritjof Salvesen
Redaktor/Programleder
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1. INNLEDNING

Koplingen mellom kjernekraft og risikoen for spredning
av atomvåpen utgjør også en reell bekymring. Dessuten
er ikke avfallshåndteringen tilfredsstillende løst etter
manges mening.

Hensikten med denne rapporten er a presentere en samlet oversikt over teknologisk, økonomisk og markedsmessig status på feltet nye fornybare energikilder. Dette
omfatter hovedfeltene sol-. bolge-, bio- og vindenergi.
Hydrogen anses som en sentral fremtidig energibærer
og blir derfor behandlet i et eget kapittel. Andre mer
marginale teknologier omtales summarisk.
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I noen sammenhenger skilles det mellom såkalt tradisjonell og moderne bioenergi. Med tradisjonell bioenergi
forstås biomasse som samles inn av den enkelte bruker i
liten målestokk, og som hovedsaklig benyttes i små ildsteder til direkte oppvarming av f.eks. mat eller bygninger. I dette heftet brukes skillet bare dersom de aktuelle referanser krever det.
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Sommeren 1990 offentliggjorde FN's klimapanel
(IPCC) en rapport som konkluderte med at det globale
utslipp av CO2 matte reduseres med minst 60 dersom
man skulle være rimelig sikker på at menneskeskapte
utslipp til atmosfæren ikke skulle forårsake alvorlige
klimatiske ubalanser. Senere rapporter bekrefter denne
antagelsen, og det anses nå med mer enn 90 sikkerhet
at CO2-utslippene er hovedarsaken til de registrerte klimaendringer. Når vi vet at mer enn 85% av verdens
kommersielle energisalg utgjøres av fossile energikilder, innebærer dette krav om dramatiske endringer i det
globale energisystem.
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Fossil energi tar slutt - hva kommer etter?

Fossile energiressurser er begrensede. De er dannet over
millioner av år og representerer derfor et reservoar som
ikke vil kunne fornyes. Når det gjelder olje og gass regner en med reserver svarende til 50-60 års forbruk på
dagens nivå. Kullreservene vil rekke i flere hundre år.
Usikkerhetene i disse anslagene er imidlertid meget store idet det stadig gjøres nye funn. I et større tidsperspektiv viser figuren at perioden med fossile brensler
kun utgjør en kort epoke i global energiforsyning.
Samfunnet må finne frem til andre bærekraftige energikilder.

Det forventes en betydelig økning i verdens forbruk av
fossile brensler frem til 2020. World Energy Council
(WEC) antar at forbruket vil øke fra ca. 5 Gtoe i 1990
til omlag 8 Gtoe i 2020. Dette innebærer en økning av
CO> utslippene med 70. hvilket er stikk i strid med
IPCC's anbefalinger. Ved bevisst satsing kan denne
utviklingen snus:

Det er i lys av disse utfordringene at muligheter for
bruk av nye fornybare energikilder kommer inn, med
stadig større internasjonal oppmerksomhet. EU har som
mål at 8 av energibehovet i 2005 skal dekkes med fornybare energikilder. hvilket innebærer tre ganger så
mye som i dag.

World EnergyCouncil(WEC)1994
"New RenewableEnergySources- A Guideto the Future"

An ActionPlanfor RenewableEnergySources
in EuropeI1994)

• nyfornybarenergikanutgjøre12%av globaltbehov
i 2020
• 30% dersom
tradisjonell
biomasse
ogvannkraft
inkluderes
• detteinnebærer
8 gangersåmyesomidag

• dagensmarkedfor fornybarenergi
utgjørårligca, 16.mrdkr.i EU
• fornybareenergikilder
kandekke15%av Europas
energibehov
i 2010
• detteinnebærer
300.000
-400.000
nyearbeidsplasser

World Energy Council hevder at de neste to tiår vil bli
en epoke i forandring. og det må settes inn betydelige
ressurser til forskning og utvikling. informasjon og
demonstrasjon. Ikke minst blir det viktig å overvinne
politiske og organisatoriske barrierer. Naverende subsidier pa konvensjonell energi bor fjernes.

Sikker tilgang på energi til akseptabel pris er en viktig
forutsetning for velstand i alle land. I 1990 utgjorde
olje 40 av verdens energibehov. Denne sterke avhengigheten av olje innebærer strategiske økonomiske interesser som ofte fører til politiske konflikter. Gulf-krigen
er fortsatt friskt i minnet.
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Statlige bevilgninger til nye fornybare energikilder i
Norge startet på slutten av syttitallet. Figuren viser
bevilgningene i perioden 1978-1995.

Dagens priser på konvensjonell energi reflekterer
ikke samfunnets totale kostnader som følge av miljøbelastninger på omgivelsene. Det er gjennomført en
rekke studier av de samfunnsmessige kostnader for
energibruk som idag ikke er inkludert i markedsprisen.
og som dermed betales av samfunnet. Med utgangspunkt i ulike internasjonale utredninger. viser sammenstillingen nedenfor hvilke beløp i øre pr. kWh som bør
legges pa de ulike energikilder grunnet miljobelastninger. Spredningen i tallene er et uttrykk for de usikkerheter som slike beregninger er forbundet med.

Statligebevilgninger
forskningog introduksjon
-inflasjonskorrigert
etterkonsumprisindeks
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Som det fremgår av denne figuren har bevilgningsnivået
variert sterkt avhengig av de politiske strømninger og
prioriteringer. Figuren omfatter de totale statlige bevilgninger. dvs. både til forskning og utvikling (FoU) samt
til introduksjon og demonstrasjonsanlegg.

Miljokosmnader for ulike energikilder.

Ved fjerning av subsidier og påplussing av miljokostnader ( som samfunnet i alle fall ma betale). vil nye fornybare energikilder i mange sammenhenger. bli konkurransedyktige med konvensjonelle energikilder allerede
idag.
Det hevdes ofte mot nye fornybare energikilder at ressursgrunnlaget er spinkelt og energiproduksjonen båndlegger store arealer. Verdensbanken har gjennomført
studier som viser at produksjon av elektrisitet med solenergi i solrike strok bare krever 2-5 av det oversvommede areal som er nødvendig for a produsere tilsvarende mengde elektrisitet (el) med vannkraft.
Nye fornybare energikilder er en lokal energiressurs.
Økt satsing på disse energikildene vil gi varige arbeidsplasser i distriktene. I Norge er det særlig økt bruk av
bioenergi som på kort sikt vil være det mest konkurransedyktige alternativ. For bioenergi er det beregnet at en
produsert TWh/ar gir omlag 300- 500 varige arbeidsplasser. En årlig bioenergiproduksjon pa 20 TWh gir
følgelig 6.000 - 10.000 varige arbeidsplasser.
Selv om nye fornybare energikilder ikke vil utgjøre
noen stor del av norsk energiforsyning på kort sikt. vil
området kunne gi grunnlag for betydelige industrielle
muligheter. Som et eksempel kan nevnes vindenergi i
Danmark. Den samlede eksportverdien utgjorde hele 3.5
mrd.kr. i 1995. 0g er blant landets 10 storste eksportneringer. Til sammenligning var den norske eksporten av
vannkraftteknologi ca. 2.0 mrd. kr.
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2. ENERGIBRUK - GLOBALT OG NASJONALT
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Utviklingen i globalt energiforbruk er vist i figuren
over. Frem til slutten av 1800-tallet var tre og kull de
dominerende energikildene. Så sent som i 1890 utgjorde
olje bare 2 av energimarkedet. Etterhvert kom oljen
stadig sterkere inn i bildet. Fra midten av 50-tallet steg
oljeforbruket og overtok som ledende energibærer.

Innenlandsk energiforbruk

Husholdn.

Andre

Elektrisitet

i Norge 1994 (SSB 1994)

Norges energiforsyning er helt spesiell ved at så godt
som all elproduksjon stammer fra vannkraft. og utgjør
omlag 50 av landets forbruk. Varierende nedbør og
temperatur gir store avvik mellom tilgang og etterspørsel av elektrisk kraft. hvilket fører til store prisvariasjoner. Høsten 1995 var børsprisen på el-kraft nede i 3
ore/kWh i en periode. mens den på senvinteren kan
komme over 30 øre/kWh. En del av kraften blir eksportert. og i 1989-90 utgjorde dette omlag 10-12 TWh. Den
store andelen elektrisk kraft som benyttes i den kraftkrevende industrien er også et spesielt trekk i norsk
energiforsyning.

Forbruket av fossile brensler: kull. olje og naturgass er
20-doblet i løpet av de siste 100 år i en tilnærmet eksponensiell vekst. Dette har vært mulig fordi tilgjengeligheten på fossil energi har vært tilnærmet ubegrenset. og til
en lav pris. Det er verdt å legge merke til at det først er i
løpet av de siste 40 årene at energiforbruket virkelig har
steget. og da spesielt i perioden 1960-80 hvor den årlige
veksten var omlag 5.
I 1990 dekket fornybar energi omlag 18 av verdens
totale energiforbruk. Av dette utgjorde elektrisitet fra
store vannkraftanlegg ca. 33. tradisjonell biomasse ca.
60 mens de resterende 7 ble dekket av sol. vind.
geotermisk energi og biogass.

Norge har vært en netto eksportør av olje og gass siden
1975. Oljeproduksjonen var i 1995 kommet opp i3
mill.fat pr. dogn, hvilket tilsvarer omlag IS ganger vart
innenlandske forbruk av olje.
Grunnet stabil og sikker tilgang på billig vannkraft over
lang tid. er energiforsyningen til norske bygninger blitt
lite fleksibel. En stor del av landets bygningsmasse varmes opp med elektriske panelovner. I disse byggene vil
det medføre store kostnader
gd over til andre energikilder da dette vil kreve installasjon av et vann- eller
luftbarent oppvarmingssystem. Det eneste reelle alternativet for disse byggene er derfor fortsatt direkte
eloppvarming selv om elprisene skulle oke betydelig i
årene som kommer.

NASJONALT
Den innenlandske energibruken i Norge utgjorde i 1994
totalt 743 PJ. eksklusive offshoreindustrien og internasjonal skipsfart. 28 av dette ble brukt i transportsektoren, 12 i industrielle prosesser 0g 60 for annet stasjonært forbruk.

a

6

RAMMEBETINGELSEFOR NYE FORNYBARE
De fleste land i verden dekker ikke sitt eget energibehov, men må importere kull, olje og gass.
Myndighetene i disse landene er kontinuerlig på leting
etter alternative oppdekningsmuligheter, og noen satser
betydelige midler for oke bruken av nye fornybare
energikilder. Ofte gis det betydelige tilskudd til bygging
av anlegg for utnyttelse av fornybar energi.
Eksempelvis har bade Danmark og Sverige statlige stotteordninger som dekker 25-30% av kostnadene for bygging av solvarmeanlegg, mens el-verkene i Tyskland er
pålagt å betale opp til 75 øre/kWh til eiere av vindkraftverk for tilført el inn på nettet. Slike ordninger er oftest
begrunnet i ønsket om å bidra til å øke markedet slik at
produksjonen blir effektiv og teknologien kan bli konkurransedyktig uten særskilte tiltak.

a

Storbritannia har valgt en noe orginal fremgangsmåte
som har vist seg a fungere godt, "Non Fossil Fuel
Obligation (NFFO)". I forbindelse med privatiseringen
av kraftsektoren, ble det vedtatt at en viss andel av ny
kraft skulle være av ikke-fossil type. Dette hadde
utspring i en lov for å sikre salg av kjernekraft fra de
statlige kjernekraftverkene som ikke lot seg privatisere.
Loven brukes nå til å fremme fornybar energi, spesielt
vindkraft. Etter en markedskonkurranse vinner den som
kan tilby billigste leveranse av et gitt kvantum ikke-fossil energi.
Erfaringer fra en rekke land viser at ulike markedstimulanser er nødvendig for a etablere et marked for nye fornybare energiteknologier. Norge har i liten grad hatt
slike spesielle tiltak. Liten tradisjon med vannbåren
oppvarming i norske bygninger samt lave norske elpriser har dessuten ført til at det er vanskelig å konkurrere
for alternative energiløsninger.
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3. NATURGRUNNLAGET

SOLENERGI
Solens totale utstrålte energimengde er mer enn 2 milliarder ganger den energimengden som treffer jordovertlaten. Mengden solenergi som treffer kloden i lopet av
ett år utgjør omlag I 5.000 ganger hele verdens årlige
energiforbruk. Figuren nedenfor viser forholdet mellom
arlig innstraling. jordas totale energireserver og det globale årlige forbuk.

Verdensårlige energiforbruk
Gassreserver
Oljereserver

Solspekteret.

Uranreserver
Kullreserver

-----

Den arlige innstralingen mot Norges areal utgjør en
energimengde som tilsvarer omlag 1700 ganger vårt
årlige innenlandske energiforbruk. Norge er et langstrakt land. og årlig solinnstråling varierer fra ca. 700
kWh/mi nord til vel 1100 kWh/m 2 i sør. Variasjonene
er dessuten store over året. en god skyfri junidag gir i
sør-Norge omlag 8.5 kWh/m'. mens en overskyet vinterdag kan være helt nede i 0.02 kWh/m'.

Utnyttbarvannkraft
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Den arlige innstralingen varierer med geografisk plassering på jordkloden. De mest solrike steder mottar årlig
opp mot 2.500 kWh/m' mot en horisontal flate. Denne
solinnstralingen er dessuten rimelig jevnt fordelt over
året.
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Det meste av potensialet kan taes ut til priser som ligger
innenfor området 15- 45 øre/kWh. Beregnet potensial
er sammenfattet i tabellen nedenfor:

Oslo

M@nedsvis solinnstr@ling over året.

Bruk av solenergi til oppvarming er ofte vurdert som
lite interessant for norske forhold grunnet liten solinnstråling midtvinters når behovet er størst. Riktignok er
solinnstrålingen minimal i desember og januar. men
høst og vår er det i Norge lange perioder med varmebehov kombinert med rimelig bra solinnstråling. Likevel
er det bruksområder med stort behov for varme i sommerhalvaret. f.eks. badeanlegg. varmtvann i hoteller
etc.. som er spesielt gunstige for solvarmeutnyttelse.

Råstoffkilde

Potensial

Skogsvirke
Avfall,skogindustrien
Restprodukter
fra jordbruket
Energivekster
fra jordbruket
Avfallsbrensel
Deponigass

12,0TWh
7,2TWh
4,8 TWh
3,2TWh
2.0TWh
l,5TWh

SUM

30,7TWh

VINDENERGI
-----,.
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En flate som hele tiden er plassert vinkelrett på solstrålene fanger inn de største energimengdene. I forhold til
en fast plassering. vil en følging av solas bevegelse gi
omlag 609c økt innstråling over året.
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Den totale tilveksten av biomasse på landjorden er
beregnet til ca 130 milliarder tonn tørrstoff per år.
Dette tilsvarer en energimengde på ca 660 000 TWh/år.
Selvsagt er det bare en liten andel av denne tilveksten
som kan utnyttes til a dekke verdensbefolkningens ulike
behov. Tilgjengelig biomasse som ikke foredles til mat
eller industriformål kan i prinsippet utnyttes til energiproduksjon. Verdens totale bioenergiproduksjon ligger
for tiden på ca 15 000 TWh /ar. Potensialet for bruk
av bioenergi er betydelig. delvis gjennom økt produksjon og utnyttelse av biomasseressursene, og delvis ved
effektivisering av energiproduksjonen
gjennom FoU.
Det kan imidlertid oppstå konflikt med matproduksjonen til en økende verdensbefolkning.
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Omlag I Sicav innstralt solenergi går med til a sette luften i bevegelse. For hele kloden tilsvarer dette en energimengde
omlag I 00 ganger verdens energiforbuk.
Bare en liten del av dette er selvfølgelig utnyttbart i
praksis. Nar vindenergi skal utnyttes er intensiteten vel
så interessant. Et typisk årsmiddel av vinden langs den
norske kysten tilsvarer en årlig kinetisk energi på ca.
3.500 kWh/m'. Dette gjelder da ct areal som hele tiden
står vinkelrett på vinden. I praksis klarer et vindkraftverk [1 lage strøm av ca. I /3 av denne energien.

Den totale tilveksten av biomasse i Norge tilsvarer en
energimengde på ca 250 TWhlar.. Tradisjonelt er det
vanlig utnytte avlut fra treforedlingsindustrien.
avfall
fra trebearbeidende industri og tynningsvirke og sekundervirke fra skogbruket som biobrensel. I tillegg kan
den organiske fraksjonen av avfall utnyttes til energiformål. Ut fra forsiktige overslag. regner en med at bioenergiproduksjonen i Norge kan økes fra dagens niva
ca 12 TWhlar til ca 30 TWhlar i løpet av de nærmeste ti
årene.

a

pa

pa

9

Vindkraftressursene i Norge er store. Hele kysten fra
Lindesnes i sør til Kirkenes i nord peker seg ut som
egnede områder med tilstrekkelig vind og gode topografiske forhold. Norge er også tynt befolket slik at de miljomessige konfliktene blir små. I tillegg vil vindkraften
ha sitt maksimum om vinteren da behovet er størst.
Vindkraft i samspill med vannkraft er også en ideell
kombinasjon. Vannmagasinene kan fungere som lager
for vindenergien.

BØLGER
Havbølger transporterer energi over store avstander, fra
stormsenter langt til havs mot fjerne kyster. Mot alle
verdens kyster kommer det inn en naturenergi som er
anslått å tilsvare størrelsesorden I TW i gjennomsnittseffekt. Det tilsvarer omlag tredjeparten av verdens
nåværende forbruk av elektrisk energi.
Den naturlige effekttransporten pr. breddeenhet av den
innfallende bølgefronten har en typisk middelverdi i
området 50 til 100 kW/m på åpent hav ved breddegrader mellom 40° og 60°. Verdien avtar mot ekvator såvel
som mot polene. Ved tropiske breddegrader er typiske
middel verdier mellom 10 og 20 kW Im.
Nærmere land er verdiene betydelig lavere. Energitap
ved sjobunnsfriksjon blir godt merkbar ved sjodybder
mindre enn 20 m. På grunn av lokalt varierende dybder
vil bolgerefraksjon fore til at bølgeenergi blir konsentrert i visse områder (fokusering) og spesielt svekket i
andre områder (defokusering).
I havet utenfor norskekysten er bølgeenergitransporten i
tidsmiddel i området 30 - 40 kW/m mellom Stadt og
Lofoten. Lenger nord og lenger sør finner en tall i området 20- 30 kW/m, men mindre innover i Skagerak.
Dette representerer et energipotensial som ikke er
vesentlig mindre enn energipotensialet i alle norske
vassdrag. Ved Toftestallen i Hordaland, der to strandbaserte bølgekraftverk var i drift noen år etter 1985, er
bølgeenergitransporten i middel ca. 7- 10 kW/m. På
dette stedet er det åpent hav i en sektor på 40° omtrent
vestsørvest. Ved norskekysten er den middels bølgeenergitransporten mer enn dobbelt så stor om vinteren
som om sommeren.
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4. TERMISK SOLENERGI

TIM er meget godt egnet for utnyttelse av solenergi,
særlig til oppvarmingsformål. Det er beregnet at ulike
anvendelser av disse materialene kan redusere oppvarmingsbehovet med 30% i norske boliger, svarende til
ca. 7 TWh.

Dette kapittelet omhandler termisk omvandling av solenergi, som inkluderer passive og aktive solvarmeanlegg, temiske kjøleprosesser, koking samt el-produksjon
ved hjelp av dampturbiner eller Stirling motorer.

PASSIV SOLVARME
16

Sålenge mennesker har bygget hus, har de bevisst eller
ubevisst forsøkt å utnytte solenergi. Husene er ofte retningsorientert på gunstige måter, overheng og verandaer er benyttet for å utnytte mest mulig lys og samtidig
unngå overoppvarming.

14
12

·g 10

st;

Begrepet passiv solvarme er knyttet til bruk av bygningskonstruksjoner for å utnytte innstrålt solenergi til
oppvarming, lys eller kjøling. Glass og andre transparente materialer slipper gjennom kortbølget solstråling.
Denne energien absorberes i golv, vegger, tak og
møbler som i neste omgang avgir langbølget varmestråling. Glass absorberer eller reflekterer den langbølgete
varmestrålingen slik at den ikke slipper ut igjen. En
bygning med sydvendte vinduer fungerer dermed i prinsippet som en solfanger.

0
0

6
A

2
0
Arlig oppvarmingsbehov for en normal enebolig plassert i
Oslo-klima med ulike vinduskonstrubjoner.
Vinduenes isolasjonsegenskap ( V-verdi) betyr mer for oppvarmingsbehovet
enn transmisjonen ..

Selve solfangeråpningen utstyres normalt med glass.
For å hindre for stort varmetap i kalde perioder uten
innstråling, er det viktig at lysåpningene gir god varmeisolasjon. Dette oppnås med flerlagskonstruksjoner,
varmeretlekterende belegg og tung gassfylling. I det
siste er det også kommet spesielle strålingstransparente
materialer (TIM) på markedet som gjør det mulig å
kombinere god varmeisolasjon med hoy stralingstransmisjon.

Det finnes en rekke ulike typer TIM-materialer med
ulike egenskaper når det gjelder varmeisolasjon og lystransmisjon. Mange er fremdeles på utviklingsstadiet,
og bare et fåtall er i kommersiell produksjon.

Monolittisk aerogel

1.0
Ett-lags
glass
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Honeycombs
To-lags
glass
Evakuert

MSA

Energirute

Et sydvendt vertikalt vindu med 2 cm. aerogel mellom 2
lag glass, vil i et Oslo-klima gi et netto varmetilskudd
til rommet i alle årets måneder, og kan dermed betraktes
om en del av byggets oppvarmingsanlegg.
Isolasjonsevnen tilsvarer 10-15 cm. mineralullvegg.
Aerogelvinduet kan tenkes benyttet i en rekke andre
sammenhenger som solvegger, solfangere,
kjøleskap/frysere etc.

lsoflex

Granulertaerogel

0.4

0.3
0.2
0,1

0
0

Et av de mest interessante materialene i denne kategorien er monolittisk silica-aerogel. Dette er et svært lett
materiale som består av glass og opptil 99% luft.
Luftporene i materialet er mye mindre enn lysets bølgelengde og jevnt fordelt slik at lysstrålene slipper gjennom uten å brytes.

2

3

4

5

6

U-verdi(W/m'K)

Ulike transparente isolasjonsmaterialers
egenskaper.

vanntekniske
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Ved University of New South Wales i Sydney har man
arbeidet med vaktunglass i mange år og mer enn 500
vakumglass med areal opp til I m er produsert. Det er
målt U-verdier ned til 0,85 W/m 2 11C. Det er beregnet at
produksjonskostnadene
for vakumglasset vil være
omlag 20 hoyere enn for dobbeltglass med lavemisjonsbelegg.

,

Smarte vinduer
Regulering av lysgjennomgangen i et vindu kan gi betydelige energibesparelser i bygninger. En vesentlig del
av energiinnholdet i solstrålene ligger innenfor det synlige området, og ved å regulere strålingen i det såkalte
nære infra-røde området kan en teoretisk variere
energigjennomgangen i vinduet med ca. 50 uten at
lyskvaliteten forringes. Dette er særlig viktig ved passiv
solvarmeutnyttelse der man ofte ønsker størst mulig
vindusflate mot sør. Smarte vinduer kan brukes til a
redusere overtemperaturproblemet
sommerstid. samt
varmetapet om natten.

Monolittisk aerogel produsert ved NTNU i Trondheim

Den vanlige metoden for fremstilling av monolittisk
aerogel krever superkritisk tørking av en alkoholløsning
ved høy temperatur og høyt trykk. hvilket ogsa medforer stor eksplosjons- og brannfare. Ved NTNU i
Trondheim er det utviklet og patentert en enkel. billig
og ufarlig tørkeprosess som gir geler med de samme
egenskaper som ved superkritisk tørking.

Ved belegg og filmer i kombinasjon med glass kan det
lages vinduer som regulerer innstråling og varmetransporten etter ønske. Det er i prinsippet fire kromogene
løsninger som kan gi slik dynamisk regulering. Et
eksempel er materialer som reagerer på temperatur og
lysendringer og som benyttes mye i brilleglass.

Vakumglass
Ved å (jerne lufta og lage vakum (10 atm.) mellom to
glassplater. fjernes ogsa konveksjonsvarmetapet.
Kombinert med lavemisjonsbelegg på et av glassene i
en dobbeltglassrute er det teoretisk mulig å komme ned
i en U-verdi på 0,4 W/m 2 11C når man ser bort fra kuldebroer i kantforseglingen. For holde glassplatene fra
hverandre under den store trykkbelastning utenfra.
monteres det inn små avstandbriketter med diameter
ca. I mm. Resultatet blir en glassrute med tykkelse
under 10 mm, og med svært god isolasjon.
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Carl Lampert fra Lawrence Berkeley Lab., demonstrerer
smarte vinduer. ( Kilde: IEA)

F

De mest interessante materialene er imidlertid de som
reagerer på elektrisk felt slik som flytende krystaller
eller såkalte elektrokromatiske materialer. Med en
påtrykt spenning pa 1.5 volt har forskningsmiljøer på
NTH demonstrert en regulering pa 50 av energien i
solspekteret.
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Direkte systemer - solvinduer

Vakumglass fra University
(Kilde:IEA)

of New

Riktig dimensjonerte og orienterte vindusåpninger kan
gi5- I 5Ckreduksjon i oppvarmingsbehovet med bruk
av tradisjonelle vinduskonstruksjoner med gode isolasjonsegenskaper. Det kan også være aktuelt å utnytte
dynamisk tilleggsisolasjon som lukker åpningene om

South Wales. Sydney.
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KORTBØLGET
STRÅLING

Solyarme

Direkte solvarme gjennom induer/lysdpninger

via adskilt glassvegg

varierer med svingningene i utklimaet.
Temperatursvingingene
kan dempes ved a benytte materialer med stor varmekapasitet i glassgården.
Glassgården gjør det også energimessig forsvarlig å nytte større vindusareal i fasadene som vender mot glassgården.

natten. For å unngå problem med overoppheting inne
om sommeren, må vinduene ha god solavskjerming og
det må være tilstrekkelige muligheter for utlufting. Høy
varmekapasitet i bygningen vil bidra til dempe døgnsvingingene.

Indirekte system - solvegg
En svartmalt sørvendt vegg med høy varmekapasitet
kan fungere som solfanger. Den absorberte varmen forplanter seg med en tidsforsinkelse gjennom veggen slik
at man får en varmestrøm inn i rommet også etter at
sola har gått ned. Normalt brukes dekkglass eller et
transparent materiale utenpå veggen for å redusere varmetapet ut.

DAGSLYS
Utnyttelse av dagslyset til innvendig belysning kan gi
store energisparegevinster. Med riktig orienterte vinduer. god romutforming og automatisk lyskontroll kan
behovet for elektrisk belysning reduseres sterkt. opp
mot 759c.

KORTBØLGET
STRÅLING

Indirekte solvarme

ved bruk av solvegg

Isolerte system

II

Et sørvendt glasshus atskilt fra den oppvarmede delen
av bygningen, vil kunne fungere som en solfanger.
Glasstilbygg pa boligen gir en liten energigevinst ved at
fasaden bak blir bedre isolert. men den store gevinsten
oppnas nar friskluft til bygningen forvarmes solrommet. Energibehovet kan reduseres med 15-25.

i

,

Holografisk vindu som reflekterer lys opp i taket for okt
utnyttelse m· dagslys. ( Kilde: IEA)

Glassgårder sammenbygget med større bygningskomplekser kan også utnytte solvarme. Det forutsettes da at
glassgården ikke oppvarmes til normal innetemperatur.
men at man tillater at temperaturen i glassgården

Dagslys kan gi mer lys pr. avgitt varmeenhet enn noen
kunstig lyskilde. Bruk av dagslys for redusere behovet
for el til belysning kan betraktes om en integrert del av
bygingens energistrategi. Ikke bare vil el behovet for

a
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belysning reduseres. men også behovet for kjøling og
utlufting på grunn av at varmeavgivelsen fra lysarmaturer reduseres. Dette vil bidra til å redusere behovet for
kostbare kjøleinstallasjoner og energi til drift av disse.

Tap

Dekklag

\

Refleksjon

Det er de siste årene utviklet en lang rekke ulike prinsipper og produkter for økt utnyttelse av dagslys. Egne
lyskanaler kan føre dagslys langt innover i kontorbygg.
reflekterende skjermer. glassprismer og holografiske
vinduer kan reflektere lys innover i rommene.
Bruk av transparante isolasjonsmaterialer kapslet inn
mellom glassflater kan resultere i en klimaskjerm med
lystransmisjon nesten som glass og med isolasjonsegenskaper som en tradisjonell vegg. Ulike teknologier
åpner for muligheter til a bygge inn både solceller og
batterier i selve vinduet. Vindusegenskapene kan styres
fra byggets sentrale datamaskin.

Energitil forbruk

Absorbator

Isolasjon

Varmestrom i solfanger

Diagrammet under viser de termiske forholdene i solfangeren. Solinnstralingen mot solfangerflaten tilsvarer
100t. En del av solinnstralingen reflekteres og absorberes i glasset. Dette såkalte transmisjonstapet er
avhengig av solstrålenes innfallsvinkel samt dekklagets
og absorbatorens strålingstekniske egenskaper. Det resterende delen av innstrålingen går gjennom dekklaget.
og varmer opp absorbatoren. Varmetapet fra absorbatoren vil være avhengig av temperaturen. høyere temperatur gir økt varmetap. og dermed redusert nyttbar varme.

AKTIV SOLVARME
Et aktivt solvarmanlegg består av en solfanger. et varmelager og et varmefordelingssystem.
Strålingen absorberes i solfangeren og transporteres som varme til et
forbrukssted. Solinnstralingen kommer ofte til tider når
det ikke er behov for varme. og det er derfor nødvendig
med et varmelager. Spesielle brukere har varmebehov
samtidig med god tilgang på sol, og lager er dermed
ikke nodvendig.

100
Optisketap

80

Nyttbarvarme

20

20

60

40

80

100

120

Absorbatortemp.
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Solfangerens

Solvanneanlegget kan være frittliggende fellesanlegg
som leverer varme via et rørsystem til ulike brukere
som industri. badeanlegg. eller bygninger. Anlegget kan
ogs@ vere en integrert del av en bygning. og har da ofte
andre funksjoner i tillegg til å forsyne bygningen med
varme.

varmetekniske

egenskaper.

Solfangerens effekt i vi tet kan forbedres ved at absorbatorene gis en selektiv overflate. Det selektive belegget
inneberer at langbolget varmeutstriling reduseres mens
absorbsjonen opprettholdes. Et tilsvarende belegg pa
glasset øker virkningsgraden ytterligere.
Som det fremgår av kurven under. er solfangere uten
dekkglass det gunstigste ved spesielt lave arbeidstemperaturer. Dette utnyttes ofte i tilknytning til oppvarming
av svommebasseng. der enkle gummi- eller plastsolfangere kan benyttes under forutsetning av at de er
bestandige mot solens UV-straler. For oppvarming av
varmt tappevann vil solfangere med selektivt belegg
ofte vere fordelaktig.

Solfangeren
Solfangeren omformer strålingsenergi til varme. I prinsippet er den oppbygget med en svart væske- eller luftkjølt plate (absorbator). med isolasjon på baksiden og
langs kantene. Over absorbatoren benyttes vanligvis ct
gjennomskinnelig dekklag av glass eller plast som
begrenser varmetapet. Nyttbar varme transporteres bort
fra solfangeren ved hjelp av væske eller luft.
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Virkningsgradskurver
for ulike
solfangerkonstruksjoner
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1: Svartabsorbatorutendekkglass
2: Svartabsorbatormeddekkglass
3: Som2 medselektivbeleggpå absorbator
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Nødvendig solfangerareal vil være sterkt avhengig det
forbruk som skal dekkes. Et lite anlegg for oppvarming
av varmt tappevann i en bolig vil greie seg med
m
solfanger. mens et anlegg for kombinert varmtvann og
romoppvarming i den samme boligen kan komme opp i
noen titalls kvadratmeter.

Prinsipp korttidslager for varmtvannsanlegg

4-

Solvarmesystemer med luft som varmemedium benytter
ofte stein som varmelager. Luften sirkulerer rundt steinene og avgir eller tar opp varme fra disse. Steinene i et
slik lager har tilsammen en meget stor overflate og gir
dermed gode varmeovergangsforhold
mellom lagringsmediet og den sirkulerende luft. For å redusere strømningsmotstanden gjennom lageret. er det viktig å benytte steiner over en viss minimumstørrelse. Det bør dessuten tilstrebes å bruke mest mulig runde steiner. og elvestein er ofte benyttet. Varmekapasiteten på typiske
steinlagre ligger på omlag 0.48 kWh/m' "C. hvilket er
omlag 40 av vannets varmekapasitet. Følgelig blir
nødvendig steinvolum omlag 2.5 ganger større enn et
vannlager for samme solfangerareal.

For ct rom- og varmtvannsanlegg vil en økning i solfangerareal ikke uten videre gi tilsvarende økning i solenergibidraget. Dette skyldes at det er varmebehovet om
vinteren som dominerer i det årlige forbruket. Et stort
anlegg vil ikke dekke noe mer sommerstid da behovet
allerede er dekket 100. og utslagene vinterstid når
behovet er størst er lite grunnet liten solinnstråling. Å
finne frem til et riktig solfangerareal er derfor en viktig
optimaliseringsprosess.

Korttidsvarmelager.
Variasjoner i solstrålingen over døgnet og fra dag til
dag gjør det nødvendig med et varmelager. Et korttidslager skal jevne ut svingninger innenfor mindre enn en
uke. ofte bare over et par døgn. Beregninger viser at en
lagerkapasitet pa 50-60 liter pr. m; solfanger er nodvendig for et solvarmeanlegg for oppvarming av varmt tappevann. Anlegg for kombinert romoppvarming og forbruksvann der solfangerarealet er vesentlig storre.
trenger omlag halvparten så stort vannvolum pr.m solfanger.
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Et typisk korttidslager er en høy. slank velisolert tank
der varmen fra solfangeren overføres til lageret via en
spiralvarmeveksler som plasseres i bunnen av tanken.
Det kalde forbruksvannet føres også inn i bunnen av
tanken mens det varme taes av i toppen. Det varme vannet stiger opp i tanken. og dette gir en god temperatursji ktni ng. Sirkulasjonsvæsken til solfangeren får dermed
lavest mulig temperatur slik av solfangerens virkningsgrad blir så høy som mulig. Sorn regel er disse lagertankene forsynt med elkolbe eller varmespiral på toppen
for å sikre tilstrekkelig temperatur på tappevannet.

Steinfylling som korttidslager. (Kilde: IEA)

Som for solfangeren. vil en økning av varmelagerets
størrelse ut over de anbefalte verdier ovenfor. som regel
gi lite ekstra solvarmeutbytte. Grunnen til dette er også
her at anleggene med de angitte lagre stort sett vil dekke
vannebehovet i sommersesongen. En økning i lagerkapasitet vil dermed ikke føre til økt nyttbar solvarme da
behovet al le rede er dekket 100. Om vinteren er det
lite solinnstråling. behovet tar unna den solvarmen som
produseres nesten uten at varmelagring er nødvendig.
Dermed gjenstår bare host og dr der det okte lageret
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kan ha en effekt. Imidlertid er denne effekten ikke stor
nok til forsvare okte lagringskostnader
i sma anlegg.

har i praksis fått liten anvendelse. Noen av disse blandingene brukes idag i forbrukerprodukter
for oppvarming av hender. føtter etc. Det finnes også på markedet
spesielle kapsler og kasetter som inneholder saltblandinger for økt varmelagring.

a

Sesongvarmelager.
l en normal enebolig vil 5-10 av

den årlige solinnstrålingen mot vegger og tak være tilstrekkelig til dekke
bol igens totale årlige varmebehov. Det meste av std1lingen kommer imidlertid i sommerhalvaret. med minimal innstraling om vinteren.

I •.
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Et typisk solvarmeanlegg for oppvarming av varmtvann
i en enebolig bestar av 4-6 m' solfangere. 400 liter
lagertank med sirkulasjonspumpe og automatikk.
Typiske priser ligger i omradet kr.15 000- 25 000. Det
finnes imidlertid ogst1 enklere solvarmesystemer
basert
pa selvsirkulasjon.

I
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Ulike prinsipper for sesongarmelagring.

Solvarme for varmtvann.

...
-

(Kilde: IEA)

Effektive systemer som kan lagre varme fra sommer til
vinter er en forutsetning for å kunne bygge hus som er
selvforsynt med energi til oppvarming i Norge.
Fjernvarmeanlegg åpner muligheter for investere
i
store sesongvarmelagre. gjerne storre enn I 00.000
Varmetapet for et lager skjer gjennom lagerets omhyllningsflater ( overflaten). Som kjent øker volumet raskere
enn overflaten (tredje potens kontra annen potens). I
store volumer blir dermed overflate pr. volumenhet
liten. og varmetapet pr. lagret energienhet tilsvarende
liten. l gode store varmelagersystemer
kan 90 av lagret sommervarme gjenvinnes i vinterhalvåret. Sverige.
Danmark og Nederland har bygget flere store anlegg
med sesonvarmelagring.
Figuren over viser en oversikt
over ulike lagringsprinsipper som er benyttet i forsøksanlegg.

m'

Et enkelt selvsirkulasjonsanlegg for varmvann.
Veskesirkulasjonen med naturlig sirkulasjon ved @ utnytte
oppdriftskrefter. (Varmt ann er lettere enn kald) (Kilde: IEA)

Solvarme for svømmebasseng
Soloppvarming av utendørs svømmebasseng kan oke
bruksverdien i vårt kalde klima. l prinsippet kan en rekke typer solfangere benyttes. både med og uten dekkglass. Før solfangere vurderes. bør imidlertid vannflaten
dekkes til når bassenget ikke er i bruk. Dette alene reduserer ofte energibehovet med hele 40.

Annen varmelagring
Ved faseforandring utnyttes den latente varmen i overgangsfasen mellom flytende og fast stoff. Owrgangen
fra is til vann medfører en varmeutveksling på ca. 90
Wh/liter. Dersom samme varmemengde skulle taes ut
fra en liter vann. ville dette kreve en temperaturdifferanse pa 75'C. Problemet med faseforandringen mellom
is/vann er at den foregår ved en temperatur som nmskelig kan utnyttes til oppvarmingsformål
dersom ikke varmepumpe benyttes. Det finnes imidlertid saltblandinger
med overgangsfaser i mer aktuelle temperaturomrader
.
der smelte/storkningsvarmen
ligger på typisk I 00
Wh/liter.
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Solarme for opparming

Tidlig på åttitallet ble det forsket mye pa utvikling av
ulike kjemiske blandinger for varmelagring. men disse
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av sommebaseng.

(Kilde: IEA)

an i

Solfangere for bassengoppvarming er ofte laget av
polypropylen eller EPDM-gummi. En solfanger på
50-70 av bassengets overflate anbefales. og dette vil
bidra til holde vanntemperaturen minst 3-4C hoyere
enn uten solfanger.
Normalt er solfangere koblet direkte til bassengets sirkulasjonspumpe. Prisen for slike solfangere er 500600 kr/m 2 inkl. normal rørtilknytning. I ti11egg kommer
et styringssystem på ca. kr.7 .000. Med 15 ars konomisk levetid og 7 rente blir energiprisen ca. 30
øre/kWh.

a

Luftbaserte solvarmeanlegg
Bruk av luft som varmemedium istedenfor vann er
brukt i flere norske solvarmeanlegg. Solvarmeanlegget
blir bygget opp som en integrert del av bygningen. og

Solvarmeanlegg for hoy -og korntorking.

(Kilde: A. Oterholm)

PROSESSVARME

Moelven Brugs solvarmeanlegg

fra tidlig

Solvarme er ikke bare begrenset for bruk til varmtvannog romoppvarming. Mange andre brukersteder har
behov for varme med ulike temperaturnivåer. Bruk av
transparente isolasjonsmaterialer kan medføre at enkle
plane solfangere kan komme opp i driftstemperaturer på
over 100'C. hvilket tidligere var begrenset til kostbare
konsentrerende solfangere.
Spesielt på sydligere breddegrader kan solbasert prosessvarme bli interessant. og lovende anvendelser er
landbruk. avsalting og kjøling. Innen byggsektoren er
det et stort potensial for enkle systemer for kjøling i
sommerhalvåret. når man dessuten har samtidighet mellom behov og tilgang på sol.

80-tallet

tradisjonelle bygningsmaterialer benyttes. Fordelen med
disse anleggene er at frostproblemer og fare for bygningsskader ved lekkasjer er eliminert. Ulempen er luftens lave varmekapasitet hvilket medfører store kanaler.
Stavanger Squash Senter som ble bygget i 1981 forsyner dusjanlegget med varmtvann fra 140 m' luftsolfangere. Moelven Brug AS solgte i første halvdel av 1980tallet noen titalls eneboliger med luftbasert oppvarmingssystem.

Anvendelser
av prosessvarme
medsolenergi
Lovtemperatur:
Tørking
av landbruksprodukter
Avsalting
av sjøvann
Adsorpsjonskjøling
Soltermisk
vannpumping
Næringsmiddelindustrien
Destillasjon
Sterilisering
medvarmluft

Hoy- og korntorker
I Norge er det forst og fremst solbaserte hoy- og korntørker som har hatt et visst markedsmessig gjennomslag. Uteluft trekkes inn mellom yttertak ( stålplater eller
betongtakstein) og ct undertak. opp til en samlekanal
under monet og ned til et rist-system under det hoyet
som skal torkes. Det er gjennomfort en evaluering av
omlag 25 hoy- og korntorker som er bygget i Norge.
Denne konkluderte med at nesten samtlige av byggherrene var meget godt fornøyd med anleggene. Det viktigste argumentet for a bygge slike anlegg er okt fork valitet, og ikke nodvendigvis energisparing da alternativet i
de fleste tilfellene er kaldlufttørker.

Matlaging

c)
50-70
> 80
> 130
>120
50-150
>80
>120
>100

Høytemperatur:

Industriellhøytemp.prosessvarme
Kjemiskeprosesser
Materialprosesser
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1000
1500
3500

MILJØ

Investeringskostnad
(kr/kWh/år)
O>

Utnyttelse av solenergi ved hjelp av solfangere eller solceller er trolig en av de mest miljovennlige av de eksisterende energiteknologiene. Behovet for energi til drift
er lite. og anleggene gir heller ikke skadelige utslipp.
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Når det gjelder varmefordelingssystemet
for solvarmeanlegg skiller ikke dette seg nevneverdig fra tradisjonelle vannbaserte oppvarmingssystemer og medfører derfor ingen ekstra miljøbelastninger. Solfangeren utgjør
en tilleggsinstallasjon. og denne hygges ofte opp med
aluminium. I Sverige er det regnet med at totalt energibehov for fremstilling av I m?solfanger utgjor ca 150
kWh. hvilket betyr at solfangeren har tilbakebetalt sitt
energiforbruk på under ct halvt år.
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Kosmnadsutviklingen i Sverige for store markplasserte
ere som er knyttet til fjermarmeanlegg

MARKED OG KOSTNADER

Montering av solfangere
( Kilde: IEA)

Israel har den største tettheten av solvarmeanleoo nesten I mill. anlegg dekker varmtvannbehovet i 839c av:
alle boligene. I OECD landene er det totalt installert
mellom 6-7 mill. solvarmeanlegg.

solfang-

I

I 1908 ble de første kommersielle solfam!ere slik vi idag
kjenner dem. produsert av selskapet Carnegie Steel
....,
Company i USA. Etter forste verdenskrig var det solgt
4000 anlegg for oppvarming av varmt tapevann. og._,
mer enn 60 000 pr. 1941. Frem til utgangen av 1994 er
det installert 1.8 mill. solvarmeanlegg i USA. derav
omlag 70 for varmtvann- og romoppvarming mens det
resterende fordeler seg likt på svømmebasseng og
yrkesbygg/industriprosesser.

i et stort solarmeanlegg

i Sverige.

egen statistikk over det norske markedet. men overslag
tyder på at det neppe er installert mer enn 3.000 m' s(lfangere for oppvarming av varmtvann og bygninger. De
fleste av disse er bygget med støtte fra statlige midler. I
tillegg er det hygget omlag 70.000 m" høy- og korntorker. Dette er stort sett anlegg som finansieres uten statlig støtte. men som gir bedre forkvalitet og dermed
gevinster for gårdbrukere.
....,

I Tyskland og Østerike har det i de siste årene vært en
betydelig økning i salget av solfangere. Fra 1989 til 93
økte salget i Tyskland fra 50 000 til 200.000 m'/ar. tilsvarende for Østerike fra 40.000 ti I 140 000 m'/år.
Våre naboland Danmark og Sverige har også hatt en
visst solvarmemarked siden slutten av 70-tallet. I
Sverige var det pr. 1980 installert omlag 20 000 m' solfangere. og i perioden 1991-94 ble det arlig solgt omlag
9 000 m'. Det svenske solvarmeprogrammet har forovrig fokusert på store solvarmeanlegg knyttet til (jernvarmeanlegg. og det er oppnådd betydelige forbedringer i
anleggenes økonomi.

Når det gjelder kostnader for kommersielt tilgjengelige
solvarmeanlegg er antall anlegg i Norge for begrenset
til gi noen sikre tall. Med utgangspunkt i underlag fra
Danmark og Sverige kan tabellen nedenfor settes opp.
Ved å bruke en annuitetsfaktor pli 0.1 samt erfaringstall
når det gjelder nyttbar energi fra disse anleggene. kan
ogsa "solenergiprisen" settes opp.

a

I perioden 1988 til 95 okte arlig antall solgte anlegg i
Danmark fra 300 pr.
til 2 700 anlegg. (21.600 m
Det danske solvarmeprogrammet har fokusert på smt1 og
mellomstore anlegg. Totalt regner man med ca 19 000
installerte solvarmeanlegg pr.. utgangen av 1995. med
et totalt areal på I 70 000 m'
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Kostnader
for komplettekommersielt
tilgjengelige
solvarmeanlegg

/ar

Pr.solfangerareal
Energipris
kr/m?
ore/kWh
Tappevannoppvarming
< 5m?
Tappevannoppvarming
50-250m2
Fjernvarme>
500 m'
Fjernvarme
m/sesonglager
Svømmebasseng

Sammenlignet med vare naboland har solvarmemarkedet i Norge vært forsvinnende lite. Det foreligger ingen
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3.000- 6.000
1.600-3.500
1.400-3.000
1.700-4.000
1.200-2.000

60- 120
50 - 100
40- 80
40- 120
30-50

Kostnadsoversikten er basert på kommersielt installerte
anlegg frem til 1994. Nye konsepter og spesielle installasjoner kan resultere i gunstigere priser. hvilket også er
vist i noen av de konkrete eksemplene senere. De fleste
europeiske produsenter er små bedrifter med årlig produksjon på noen få tusen kvadratmeter. En arsproduksjon pa 50.000- 100.000 m 2 er nødvendig for at det skal
oppnås vesentlige skalaeffekter ved rasjonell produksjon .. Flere utredninger peker på at solfangerkostnadene
med slike volumer vil kunne halveres i forhold til idag.

s'I!jj

NORSKE PRODUSENTER

is

I Norge er det for tiden to produsenter av solenergianlegg Solnor AS og SolarNor AS.

Solnor

Huset "April" i Vestfold.

Med utspring i forskningsmiljøet på Fysisk institutt på
Blindern. ble bedriften Solnor AS etablert i 1990 for å
kommersialisere et nytt solvarmekonsept. det såkalte
energitaket. Systemet viste seg ha en overraskende
høy virkningsgrad tatt i betraktning den enkle patentbeskyttede konstruksjonen. Solvarmeanlegget er ikke
trykksatt, og vannet renner ned gjennom et kanalsystem
i taket.

a

3
Gullbringkulturhusi Bøi Telemark
280m?Solnorsolfangerevarmeropp 900m2 bassengvann.
Årligsolvarmeutbytte
105.000 kWh(380 kWh/m21

v.v.
4

K.V.
1 Automatikk
2 Lagertank

2

T

Kostnader

R

Totaleinstallasjonskostnader
Besparelsetaktekking
Tilleggskostnader
solvarme
Energikostnad

--m
I

3 Energitak
4 Varmt vann

kr. 385.000
kr. 70.000
kr. 315.000
33 are/kWh
(7%renter,15 &rslevetid)

SolarNor AS ble etablert sommeren 1995. også med
utspring fra det samme forskningsmiljøet på Blindern.
Et nytt solfangerkonsept er utviklet i samarbeid med
General Electric Plastics i Nederland og OSO Hotwater.
Solfangeren består av to sammenkoplede plastplater.
Den fremre delen er en gjennomsiktig Lexan dobbeltplate som isolerer og beskytter den underliggende
absorbatoren i materialet Noryl. Absorbatoren har en
indre struktur av kanaler som er fylt med små porøse
kuler. Når det renner vann gjennom disse kanalene sørger kapillarkrefter for at vannstrømmen får en stor overflate og effektivt tar varme opp fra sola. Samtidig er
solfangeren sikret slik at dersom temperaturen nærmer
seg kokepunktet. eller det fare for frost. stopper pumpen

Solnorprinsippet

Såvel energitaket som de øvrige kompenenter i det
komplette system baserer seg i stor grad på bruk av aluminium. Solnor etablerte derfor kontakt med Norsk
Hydro som ble hovedaksjonær og produksjonen ble lagt
til Holmestrand.
Solnor har levert omlag 1.500 m? av energitaket til ulike
installasjoner i Norge og prisene er oppgitt a variere i
omradet 800 til 2.000 kr/m? alt inklusive og ferdig
montert. Forventet energiutbytte vareierer fra I 00 til
450 kWh/m alt etter type anlegg og hvor stor andel av
varmebehovet som skal dekkes med solvarme,
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SOLKOKING

og vannet renner ut av solfangeren. Tykkelsen eksklusive isolasjon er 3.I em, og vekten bare 8 kg/m;

For millioner av mennesker i mange utviklingsland
utgjør varmebehovet til matlaging deres største energibehov. Ofte er ved en mangelvare. og enkelte steder må
man bruke mange timer daglig for å dekke hrenselbehovet for matlaging. Det er utviklet en lang rekke apparater for solkoking. men det vanligst hrukte er den såkalte
solhoks-kokeren. Dette er en isolert boks for plassering
av 1-3 kokekar. med et dekkglass over og ofte forsynt
med en reflektor. Slike kokere er utviklet i en lang rekke typer fra de helt enkle med kartong som hyggemateriale til de mer robuste og sofistikerte med bruk av aluminium og plast. Disse opererer vanligvis i temperaturområdet 80 - 130 "C. og kan også benyttes til pasteurisering av drikkevann.

'
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/
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Plastsolfanger

fra

275

SolarNor.

SolarNor startet sin produksjon ved årsskiftet 95/96. og
det vil i første omgang bli satset på villaanlegg for oppvarming av varmt tappevann samt anlegg for hytter og
fritidshus.
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Solar Box
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Water cooks
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Aksjene i Solnor AS hie i november 1995 kjøpt opp av
SolarNor AS. Bedriflene vil fortsette med produksjonslokaler i Holmestrand.

Food cooks
Food pasteurization
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Most germs can t grow

Room temperature

C

AIS-Utvikling AS er et annet norskt selskap som hie
etablert i 1993 for kommersialisere
et solvarmekonsept som benytter luft som varmemedium. Konseptet
kombinerer en luftbasert solfanger med prinsippet om
dynamisk isolering. Uteluft trekkes gjennom solfangeren og deretter gjennom en poros veggkonstruksjon.
Selv uten opptak av solenergi fungerer systemet energisparende ved at det normale transmisjonsvarmetapet
gjennom veggen brukes til å forvarme friskluften som
trekkes inn.

Den norske bedriften Sun Cook i Saudasjoen har utiklet
solkoker basert pd solboksprinsippet.
(Kilde: SunCook)

en

ELPRODUKSJONMED SOLVARME
Som i et konvensjonelt termisk kraftverk. drives generatoren i et termisk solkraftverk ved hjelp av dampturbiner. Dampen blir imidlertid ikke produsert av kjeler
eller en kjernereaktor. men av innretninger som fokuserer solstrålingen mot et brennpunkt slik at høye temperaturer oppnas. Damptemperaturen må være over 350"C
for å oppnå rimelig grad av effektivitet. Slike temperaturer kan ikke nåes med vanlige plane solfangere. og det
er nodvendig a konsentrere solstrålene som kan gjores
med ulike optiske prinsipper.

Det er gjennomført målinger ved Byggforskningsinstitutt som viser et årlig energipotensiale i området
250-350 kWh/m: for konseptet. Det arbeides også med
å utnytte dette konseptet til kjøleformål.

SOLKJØLING
Parabolske traug benyttes vanligvis i store anlegg.
Solvarme kan også benyttes til a kjole bygninger.
Solvarme kan utnyttes til å øke den naturlige ventilasjonen gjennom oppdriftskrefter. Mer konvensjonelle kjoleprinsipper med absorpsjonskjoling gjennom kondensasjon og fordampning av et kuldemedium kan ogsa
utnytte solvarme. Ulike absorpsjonsmedier kan dessuten
benyttes til lt avfuktc den luften som skal kjoles. og dermed reduseres energibehovet for nedkjøling vesentlig.
En av fordelene med de ulike solkjøleprinsippene er at
man stort sett har best tilgang på solvarme når behovet
for kjøling er er størst.

såkalte solparker. Traugene fokuserer stralene inn til ct
fokus der langsgaende ror forer vesken som varmes
opp. Væsken fra flere slike ror samles og mates inn i en
sentralt plassert dampturhin. I Mojave-orkenen i
California har selskapet Luz International installert ni
anlegg med en samlet elproduksjon pa 355 MW. De to
nyeste installasjonene er hver pa 80 MW. Det forste
anlegget produserte cl til ca.175 ore/kWh. mens de siste
anleggene holder en pris ned på omlag 50 ore/kWh.
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Parabolske

traug

fra Luz

er det parabol ski ven som i praksis oppnår den høyeste
konsentrasjonsgraden. temperatur og virkningsgrad.
Parabolske systemer benytter skjeldent væske som varmemedium. men er ofte utstyrt med en Stirling-motor
som drives direkte av solvarmen og produserer bevegelsesenergi som kan taes ut som el eller utnyttes til annet
mekanisk arbeid. Små gassturbiner kan også benyttes.
Opp mot 30Sf- el i forhold til innstrålt solenergi er oppnådd i et 25 kW anlegg. Selv om denne typen anlegg
har det høyeste potensialet når det gjelder virkningsgrad. er det den av de 3 teknologiene som er minst
utviklet. Det amerikanske energidepartementet forventer imidlertid at slike anlegg kommer på markedet innen
5 år. og selskapet Cummin Power Generation har til
utprøving et 25 kW anlegg med Stirlig motor.

International.

Soltårnet inneholder en sentral mottaker i toppen av
tårnet som mottar reflekterte solstråler fra et større
antall speil på bakken. Speilene styres etter solas bevegelser slik at de hele tiden reflekterer strålene inn til
soltårnet. En væske varmes opp som igjen mates inn i
en dampturbin. De mest kjente soltårnene er bygget ved
Sandia National Laboratories i USA (5.5 MW). og i
Almeria i Spania ( 11.880 me speil som genererer 4
MW)

Elproduksjon
medsolvarme
Effekt
MW

Parabolisketraug
Heliostater
medsoltårn
Parabolspeil(Stirlingmotor)

Temp.

c

Konsentrasjonsfaktor

30-400
200-500
30-200
500-1000
0,02-0,05 600-1200

60-90
500-1200
600-8000

Alle disse konseptene bygger på refleksjon av solstrålene hvilket krever direkte sollys. I Norge kommer store
deler av innstralt energi i form av diffus himmelstråling.
og disse systemene er derfor lite egnet i vårt klima. I
andre steder av verden er dette imidlertid meget aktuelle
teknologier. og nest etter vindenergi. er disse ansett å
være de mest konkurransedyktige teknologiene på kort
sikt for produksjon av el fra nye fornybare energikilder.
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Solt@rn fra Sandia Lab. (Kilde: IEA)

Parabolspeil består av paraboliske konkave speil med

£5

en mottaker i fokus. Av de tre prinsippene som er nevnt
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5. SOLCELLER

SILISIUMOKSYD
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Det fysiske fenomen som omdanner lys direkte til elektrisk energi. den fotornltaiske effekt (Photovoltaics
(PV)) ble først observert av en fransk fysiker. Edmund
Becquerel. i 1839. Han oppdaget en elektrisk spenning
da en av 2 identiske elektroder i en lite stromforende
oppløsning ble belyst. Nar Iys absorberes i en halvleder
i tilstrekkelig mengde til a frigi elektroner. blir det bygget opp ct elektrisk potensial. Dette potensialet ( spenningen) vil drive en strøm gjennom en stromkrets nar en
slik blir tilkoblet halvlederen. Den absorberte energien
har dermed blitt konvertert til elektrisitet. Forholdet
mellom mengden av produsert elektrisitet og av innstrålt lys kalles solcellens virkningsgrad.

Krystallinske solceller
Sakalte enkrystallinske solceller. også kalt monokrystallinske. er tilgjengelig på markedet med virkningsgrad
opp mot 20. I laboratorier er det utviklet Si-solceller
med målte virkningsgrader nær det teoretisk maksimum
pa 29.
Som for andre omrader innen hahlederindustrien. blir
solcellene laget fra skiver (wafers) som er saget fra
massive blokker (ingots).
Polykrystallinske solceller er enklere aprodusere. og
dermed billigere. Disse er i utstrakt bruk da virkningsgraden kun er marginalt lavere enn for cn-krystaller.
Idag er de krystallinske skivene for silisiumceller omlag
0.3-0.5 mm tykke. Denne tykkelsen gir tilstrekkelig
mekanisk stabilitet i tillegg til fullstendig absorpsjon av
solstrålene. noe som krever tykkelser på minimum 0.2
mm.

De forste solcellene ble laget av sel€n i forrige arhundre. og hadde en virkningsgrad pa 1-2. Forskningsarbeid på I 920 og 1930-tallet la det teoretiske grunnlaget for dagens solcelleteknologi. Mot slutten av 1940årene ble det utviklet en ny metode. Czochralskimetoden. for aprodusere krystalinsk silisium med
meget hoy renhet. Romprogrammene i 1950-arene samt
utviklingen av transistorindustrien var ogsa viktige elementer i utviklingen av solcelleteknologien.

1839
1954
1958
1966
1974
1983
1985
1989

Becquerel
oppdager
denfotovoltaiske
effekt
Forste
silisium-solcelle
i BellLaboratories
Første
satelittmedelforsyning
fra solceller
CdS/Cu2O-tynnfilmcelle
Forste
amorfesilisiumcelle
Forste
solcelleanlegg
over1 MW
Første
silisiumsolcelle
medvirkningsgrad
over20%
Første
tandemcelle
medvirkningsgrad
over30%
medkonsentrerende
lys

Det mest \'anlige solcellematerialet er silisium (Si).
Nest etter oksygen. er dette det hyppigst forekommende
kjemiske grunnstoff pa jordoverflaten. og kan fremstilles fra kvartssand. Imidlertid er det en rekke prosesser
som er nodvendige for a fremstille silisium med tilstrekkelig renhet for bruk i solceller.

Mono -og polykrystalliske

solceller

Gallium aresenide (GaAs) er et annet enkrystall material for hoyeffektive solceller. Kostnadene for disse er
vesentlig hoyere en Si-celler, hvilket be grenser GaAscellene til spesielle am·endelscr som romteknologi og
konsentratorer.
Tynnfilmceller.
For a redusere kostnadene for fremstilling a, solceller.
er tynnfilmcellene blitt utviklet. Disse bruker vesentlige
mindre materialer. og fremstillingsprosessen er raskere.
Det meste av utviklingsarbeidet de siste ti [trene er knyttet til utikling av amorft silisium (a-Si). Fordelen med

amorfe silsiumsolceller sammenlignet med krystallinske, er vesentlig mindre behov for energi i produksjonsprosesssen hvilket fører til raskere energimessig tilbakebetalingstid. Med bruk av små amorfe solceller i konsumentelektronikken (klokker. kalkulatorer etc.) ble et
nytt marked for solceller utviklet. Ulempen med disse
cellene er en relativt dårlig virkningsgrad. Selv om det
er produsert amorfe solceller med over 10 virkningsgrad. vil disse reduseres med omlag en tredjedel over
kort tid på grunn av en lys-indusert ustablitet som kalles
Stabler-Wronski-effekten.
Pågående forskning fokuserer på måter å redusere denne effekten.
Andre interessante tynn-film materialer er kadmium-telluride (CdTe) og kobber-indium-diselenide
(CulnSe2
eller CIS ). Idag produseres slike celler i laboratorier
med virkningsgrader på omlag 15. Tynnfilm av krystallinsk silisium på keramiske substrater er også en løsning det forskes på.

(

(
• t

Prof. Michael Gritzel med sin solcelle.

Ved University of New South Wales i Australia er det
utviklet en tynnfilm solcelle (Green-cellen etter prof.
Martin Green) som omdanner 15 av sollyset tilelektrisitet, og som hevdes å kunne masseproduseres til
omlag 1 av
kostnadene for tradisjonelle solceller.
Selve cellen består av seks lag Si-tynnfilm lagt oppå
hverandre. og det kan benyttes silisium som er 1001000 ganger mer urent enn det som hittil har kunnet
anvendes til solceller. Selskapet Pacific Power har sammen med universitetets kommersielle avdeling
Uniscarch. investert omlag 350 mill.kr. for {1kommersialisere dette konseptet. Prismessig forventes det at solcellene skal konkurrere med konvensjonell produksjon
av el i lopet av 5- 10

(Kilde: Solcellemagasinet)

Typer

Teoretisk
virkningsgrad

Monokrystallinsk
silisium(Si)
Multikrystallinsk
silisium(Si)
Amorftsilisium(a-Si)27%
Galliumarsenide
[GaAs)
Kobberindiumselenid
(CIS)
Kadmiumtellurid
(CdTe)

ar.

Fotoelektrokjemiske solceller

Laboratorie

Moduler

(1994)

(1994)

n

cm2

n

cm2

n

29%

4

23%
18%
12%
26%
17%
16%

100 15-18 %
100 12-18%
1000 5-8%

31%
27%
31%

A
1
0,25
3,5
1

De mest anlige solcellematerialer

Ved Ecole Polytechnique Federal i Lausannes (EPFL)
er det utviklet en ny type solcelle, den sakalte
Gritzelcellen. Cellen består av to lag glass med en elektrolytt i mellom. Det ene glasset er belagt med en film
av titandioksyd og et organisk fargestoff som ved belysning starter en elektronvandring og genererer el.
Prosessen med denne sakalte nanokrystallinske keramiske filmen er en etterligning av naturens fotosyntese.
og hevdes kunne fremstilles pa en meget enkel mate.

SOLCELLEPANELER
En enkelt Si-solcelle på ca. I 00 cm: og eksponert i fullt
solskinn. generer omlag 3 A med en spenning på ca.
0.5V. For f en praktisk brukbar spenning maderfor
flere celler koples i serie. og de enkelte solceller settes
derfor sammen til paneler. Panelet vil ogsa beskytte solcellene mot vær og , ind. og gi mekanisk stabl itet. Et
typisk panel med solceller a,· krystallinsk silisium
bestar av 34-36 seriekoblete celler med en ytelse pa
omlag 50 Wp. Betegnelsen Wp betyr solcellepanelets
spisseffekt ved standard testforhold hvilket innebærer
solinnstrling pa 1000 W/m' og celletemperatur 25 C.

a

a

I et samarbeid mellom store tyske industriselskaper er
det lagt opp til et utviklingsprosjekt pit omlag 150
mill.kr. for t1utvikle kommersielle solceller basert på
dette prinsippet. En utfordring vil være t1finne frem til
stabile materialer.

I lepet av de siste årene er det installert flere nett-tilknyttede solcelleanlegg pl1 flere MW. i noen tilfeller med
spenninger på 500 - I 000 V. For slike formål har nere
produsenter nå laget store paneler med en spisseffekt på
flere hundre watt og et areal på flere kvadratmeter.
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Solcellepaneler.

(Kilde: NAPS)

Det er særlig et forhold som har stor betydning for solcellepanelets effektivitet, nemlig skygge. Dette skyldes
at solcellen med den laveste belysningen bestemmer
strømstyrken i hele kretsen. og en liten skygge over
deler av ct panel fører dermed til betydelig reduksjon.

Tabellen nedenfor oppsummerer ulike batterietyper i
dagens marked samt forventninger noen år fremover.

Batteritype

Levetid
cykler

Relativ
energipris

Dagensmuligheter

ENERGILAGER

Ventilerteblybatterier 20- 45
Forseglede
blybatterier 10-30
Nikkel-kadmium
15-5

Skiftende skydekke. vekslinger mellom dag/natt og
mellom sommer/vinter fører til at tilgangen på solenergi
varierer sterkt over tid. Solcellene brukes oftest til
strømforsyning på steder som ikke har tilknytning til elnettet, og for a sikre stabil tilgang pa strom er det nodvendig med et energilager. Avhengig av klima og systemets bruksområde. kan lageret dimensjoneres for å dekke energibehovet gjennom timer, dager, uker eller
maneder.

40. 100 200 - 2000
80
500
40- 90 >5000

1- 2
3-5

60- 90
60-150
120
150
60-70

3000- 6000
1000- 2000
250- 350
900-2000
600- 1800

5-10
1-1 ,5
2
0,5 -1
0,5 -1

160

20.000
200

Nærfremtid< 10år
Nikkel-hydrogen
Avanserte
nikkel-jern
Nikkel-zink
Natrium-svovel
Zink-brom

40 -60
22-60
60- 90
100-200
55-75

Fremtidigeløsninger>10 år

Aktuelle lagringsmedier er ulike typer batterier eller
hydrogen. For hydrogen henvises til eget kapittel, og
her omtales derfor kun batterier.

Jern-krom
(Fe/Crredox]
Zink-mangan
(Zn/Mn2] 70
Hydrogen-brenselcelle

I dagens solcelleanlegg er det batterier med bly eller
nikkel-kadmium som er i praktisk bruk. Gode blybatterier har en energitetthet på ca. 30 Wh/kg. En ulempe
med batterier er at de lekker energi. typisk 3-10 pr.
mnd. for blybatterier. Batterier er også energikrevende
fremstille. For å produsere en lagringskapasitet på I Wh
kreves det omlag I kWh. Beregninger viser at det tar ca.
IO år før batteriene har levert like mye nyttig energi
som gikk med ved batteriproduksjonen.

I et solcelleanlegg inngår alltid noe kraftelektronikk. De
mest primitive systemer tar til takke med en diode som
hindrer at batteriet utlades gjennom solcellene når det
ikke er tilstrekkelig lys. men de fleste systemene er mer
avanserte.
Laderegulator er nodvendig fordi batteriene er folsomme for overladning og for dyp utladning. Det er viktig
at batteriers ladningstilstand og strømnivået holder seg
innenfor tillatte verdier for å oppnå lang levetid.

En tommelfingerregel for dimensjonering av batterilager. gir folgende lagerstorrlser i Wh pr. installert solcelleeffekt i Wp:
Forholdet
lager/
solelleeffekt[Wh/W,]

Systemtype

7

for et nett-tilknyttet
system
medkorttidslager
for system
for fritidshus
for alenestående
systemer
medhøyekrav
til leveringssikkerhet

1 -2

40

KRAFTELEKTRONIKK

a

20
50-200

Energiinnhold
Wh/kg
Wh/1

En solcelle gir maksimal effekt for €n kombinasjon av
strøm og spenning ved en gitt solinnstråling. En såkalt
Maximum Power Point Tracker (MPPT) sorger for at
solcellen opererer ved det optimale arbeidspunktet.
Dersom solcellene skal levere strøm til et elnett eller
forsyne vekselstrømforbruker. må systemet ha en vek24

selretter (DC-AC omformer) for a generere vekselstrøm fra likestrøm. Slike vekselrettere har virkningsgrad i omradet 90-95. og de må kunne levere vekselstrøm av tilstrekkelig høy kvalitet.

Flere utredninger viser dessuten at solceller er den mest
kostnadseffektive løsningen for elforsyning til små
landsbyer dersom de ligger mer en 20 km fra nettet.
Norge er faktisk også en storforbruker av solcelleanlegg. Dette fremstår som ct paradoks i et land som formelig renner over av billig vannkraft.

MILJØ
De krystallinske silisiumcellene er relativt energikrevende i produksjonen. og den energimessige tilbakebetalingstiden ligger i området 2-5 år avhengig av de forutsetninger som legges til grunn. For amorfe Si-celler er
tilsvarende verdier 1.3 - 3

ar.

Tynnfilmcellene er mindre energikrevende å fremstille
enn silisium. men de inneholder ofte miljøfarlige metaller som kadmium og indium. I produksjonen av CIScellene benyttes dessuten en meget giftig gass. hydrogenselenid (Sette ).

.sics"».
l

g eek
a;

De frittstående solcelleanleggene forutsetter dessuten
energilagring i batterier. hvilket også medforer miljobelastning bade på produksjons- og avfallssiden.

Hyttepakke

I

- solstromanlegg.

(Kilde: NAPS)

Imidlertid har leverandørene funnet frem til en nisje.
nemlig våre hytter og fritidshus. Totalt er det installert
omlag 60 000 anlegg hvilket tilsvarer omlag 2 MWp .
For 15 år siden da det hele startet. var et typisk solcellepanel pli I 5- 20 Wp. Økte krav til elektriske innstallasjoner. farge-TV istedenfor svart/hvitt samt prisreduksjoner har ført til at dagens hytteanlegg som regel har et
panel pa 50 Wp . En gjør-det-selv-pakke med panel på
50 Wp. batteri på 120 Ah/12V samt ledninger. kontakter og noen lampepunkter koster omlag 6 000 kr.

,--,-,

Solceller blir også i stadig større grad tatt i mer profesjonell bruk på avsidesliggende steder der tradisjonell
elforsyning er kostbart grunnet lange overforingsforbindelser. Fremlegging eller fornyelse av ledningsnettet til
enkelte abonnenter kan koste flere hundre tusen kroner.
Det er derfor onskelig
se på alternative løsninger. og
bruk av solceller sammen med elbesparende tiltak kan
være en løsning.

-ix-

Vannpumping

w

med el. fa solceller

a

DESENTRALISERTESYSTEMER
Det er i forste rekke i avsidesliggende omrader. langt
fra det elektriske nettet at solcellene har fått et marked.
Mer enn I milliard mennesker har idag ikke tilgang
elektrisk energi. og sansynligheten er stor for at en stor
del av disse aldri vil få muligheter for tilkopling til det
elektriske nettet.

NVE har fatt gjennomfort en studie der man ser på
muligheter for bruk av solceller kombinert med dieselaggregater og elbesparende tiltak som alternativ til
fremføring av ny kabel fra nettet. Med ulike tiltak kan
arlig elforbruk i en husholdning reduseres til ca. 3-4.000
kWh. Et soleelleanlegg pa 2 kWp vil kunne vere okonomisk interessant ved at dieselforbruk og generelle
driftskostnader reduseres.

pa

I utviklingsland er det derfor et meget stort potensial for
elutbygging med solceller. og mange land har store
utbyggingprosjekter. Mer enn 20 000 husholdninger i
Kenya er blitt utstyrt med solcelleanlegg i lopet av de
siste 5 år. hvilket er flere enn de som ble tilkoplet nettet.
En husholdning som bruker cl til lys. radio og kanskje
en TV har et elbehov pa omlag 0.1-0.5 kWh/døgn. Et
lite solcelleanlegg på noen IO-talls watt vil ofte være
tilstrekkelig for dekke det grunnleggende behovet.

Frem til idag har fyrlykter og lysboyer fått sin energi
via gass og parafin. og i noen tilfeller fra elnettet.
Kystverket er nå igang med å solcelle-elektrifisere fyrlyktene. Arbeidet startet i 1979 med et lite 20 Wp panel
ved Steilene i Oslofjorden. Anlegget ble en suksess. og
det første solcelleanlegget ble installert ,·cd Flekketjord
i 1980. Bortsett fra noen oppstartproblemer med enkelte

a
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Solceller langs motorvei i Seits.

(Kilde: IEA)

Grasoyene fr nwr Alesund. Totalt 44m solceller, 80 paneler.
leverer strom til en batteribank med lagringskapasitet på
7000 Ah ved 24 V: I68 kWh. Kysverkets storste installasjon.
(Kilde: Oterholm)

ii#arr

&a. •
Solcelleanlegg i Cul(f'ornia. ( Kilde: IEA)

NETT-TILKNYTTEDESYSTEMER
Kittilbu utmarksmuseum i Gausdal

En rekke land arbeider med nett-tilknyttede solcellesystemer. I slike anlegg er det ikke nødvendig med batteribank, idet nettet fungerer som lager. Overskuddsel
kjøres inn på nettet. og mange land har gunstige avtaler
for kjøp av solcelle-el inn til nettet.

brytere og fuktighet. er erfaringene fra solcelleanleggene meget gode. Kystverket har faktisk besluttet at samtlige fyrlykter fra sma lysboyer til fyrtårn. som ikke kan
knyttes til el-nettet skal forsynes med solceller.
Batteribanken i et slikt system er viktig. og i Sør-Norge
dimensjoneres denne for 60 dagers lagring. mens i
Nord-Norge benyttes 120 dagers lagringskapasitet.

Bygningsintegrerte
losninger vurderes som et rimelig
nært forestående marked i mange land. Dette er ofte i
geografiske områder der hl;yestc clbclastning på nettet
skyldes kjoleanleggene om sommeren. Elverkene vil
derfor være interessert i kunne kjøpe overskuddskraft
fra desentraliserte solcelleanlegg. eventuelt redusere
belastningen ved at bygningen dekker sitt eget behov.

a

Et typisk solcelleanlegg for et liten fyrlykt har 12V med
en effekt på ca. 60 Wp. storre fyrtårn benytter 24 V.
Idag er det installert mer enn 1000 anlegg. av disse hie
300-400 installert i 1994. Kysten langs Sor-Norge skal
dekkes i lopet av 1995. mens resten av kysten skal være
ferdig i 1996. På Store Kamoy ved Gamvik, 71" nord. er
den nordligste solcelleinstallasjonen
i drift.

Flere anlegg i MW-klassen er også bygget. Verdens
største anlegg finnes i California omlag 20 mil fra Los
Angeles med en total installert effekt på 6.5 MWp.
Dette anlegget er bygget opp med moduler
200 solpaneler. Hver modul er på 150 m og leverer 550 V likestrom. Spenningen for hele anlegget transformeres opp
til 115 kV vekselstrom og fores inn pa nettet. Anlegget
har vert i drift siden 1983.

a

Ved Kittilbu utmarksmuseum i Gausdal er elbehovet
dekket med et solcelleanlegg på vel 1000 Wp med hatteribank på 3120 Ah/l 2V. I tillegg til solcelleanlegget
er museet forsynt med et enkelt luftbasert solvarmesystem som dekker varmebehovet i driftsperioden juniseptemher.

Anlegg i MW-klassen
26

er også bygget i Italia og Spania.

MARKED OG KOSTNADER

Myndighetene i en rekke industri- og utviklingsland har
satt opp forpliktende planer og måltall for solcelleut
bygging. og en rekke økonomiske incentiver for slike
planer er etablert. Japan alene har som mål at 400 MWp
skal være installert innen år 2000. og hele 4.600 MWp
innen 201 0. En vurdering av disse kjente planene tyder
på at markedstallene ovenfor er forsiktige anslag.

Globalt marked for solceller er økende. typisk 15-20t
økning pr. år pa 80-tallet. Veksten var imidlertid nede i
7 i 1992 0g 4 i 1993. mens for 1994 okte veksten
igjen til ca.I6% med total leveranse ca 70 MWp.
Reduksjonen skyldtes hovedsaklig stagnasjon i salg av
billige amorfe solceller til konsumentprodukter.

V cd store leveranser kan solceller idag kjøpes for ca.
4.5 USD/Wp. I løpet av de neste IO årene er det ventet
at prisen reduseres ti I det halve. I tillegg ti I prisen på
solcellemodulene kommer. kostnader for stativ, regulering. batteri etc. hvilket fører til at prisen på det ferdige
anlegg normalt dobles.

MWp
90
80
70

Enron Corporation i Huston har presentert planer om å
bygge et I 00 MWp solcelleanlegg i Nevada til omlag
150 mill.USD. Det er beregnet at el-prisen fra dette
anlegget vil være konkurransedyktig med konvensjonell
energi. I løpet av 15 års byggeperiode med start i 1996.
forventes elprisen å komme ned i 35-40 ore/kWh. Enron
legger opp til bruk av tynnfilm solceller i anlegget.
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Global solcelleproduksjon.
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Flere bedrifter har vært inne på det norske solcellemarkedet i mange år. og som nevnt er det et betydelig fritidsmarked og ct voksende profesjonelt marked.
Bortsett fra en kort periode pa 80-tallet med produksjon
av solcellemoduler på Koppang. er alle solcellepaneler
importert. Flere av bedriftene produserer eget tilhørende
ustyr som f.eks. regulatorer.

95

vrig E Alle

(Kilde: TSL)

Markedet i 1995 var sammensatt med 57 monokrytallinske celler, 25 polykrystallinske.
13 amorf silisium og 5 andre typer.

På tross av at solceller utgjør et betydelig marked i
Norge. har det vært meget lite forskning og utvikling på
feltet. Unntaket er på råvaresiden der Elkem AS, en av
verdens største produsenter av ferrosilisium. i flere år
har arbeidet med a utvikle alternative prosesser for a
fremstille rent silisium for bruk i solceller. Idag får solcelleprodusentene sitt råmateriale som overskudd fra
elektronikkindustrien. Solcellemarkedet øker imidlertid
så raskt at man forventer mangel på rent solcellesilsium
om få år. og Elkem er interessert i dette markedet.

Fremtidig marked er stipulert av flere seriøse miljøer.
og uavhengige utredninger ender på en forventet omsetning på omlag 200 MWp i år 2000. Trolig vil minst
709c av dette være krystallinske solceller.

ScanWafer AS ble etablert høsten 1994. og har som

20
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_____
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Desentralisert

produksjon

Spisseffekt

El.forsyning

1970

1980

1990 2000

Prisutvikling for solceller, feltet
smd og store kjop. Diagrammet
vensjonell energiproduksjon for
spisseffekt i nettet og alminnelig
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mal a bli den mest kostnadseffektive produsenten av
hoykvalitets solcelleskiver i verden. Det legges opp til
en produksjon av multikrystallinske skiver for den internasjonale solcelleindustrien. Et produksjonanlegg skal
bygges opp i Glomfjord med det mest avanserte som
finnes tilgjengelig av produksjonsutstyr for fremstilling
av silisiumblokker. saging av solcelleskiver samt rensing og karakterisering. Det er ventet at bedriften vil
være produksjonsklar sent 1996. Scan Wafers strategi er
ga inn i langsiktige kontrakter nar det gjelder leveranser. Bedriften har allerede sikret seg langsiktige avtaler
når det gjelder råstofftilgang. og forsker dessuten på
utvikling av nye fremstillingsprosesser for solcellesilisium med tilfredstillende kvalitet.

a

angir spredning i pris ved
viser ogsa prisnivdet for kondesentralisert el-produksjon,
el-forsyning. (Kilde: EU)
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6. BIOENERGI

Bioenergi produseres ved omdannelse av biomasse.
Sluttproduktet er som oftest termisk energi. Det er også
mulig produsere elektrisk kraft. flytende drivstoff eller
hydrogen fra biomasse. Grunnlaget for produksjon av
biomasse er fotosyntesen. Gjennom fotosyntesen utnyttes energi fra sollyset til å produsere plantemateriale fra
karbondioksyd og vann. Når biomasse brytes ned blir
det frigjort energi (bioenergi). Prosessen kan be skrives
med følgende enkle kjemiske like vektsligning:

er målsetningen at produksjonen av el-kraft fra fornybar
energi skal tredobles i lopet av de nermeste I0 arene.
En betydelig del av denne økningen baseres på el-kraft
fra biobrensler. Innenfor det samme programmet er det
forutsatt at 5/ av energibehovet til transport skal dekkes med bio-drivstoff.

a

6CO + 6 H0- [tilforsel
av sollysi fotosyntesen)CH

CHO + 6 -[ frigjortbioenergi)6
Viser at forbrenning

+

I våre naboland. Sverige. Finland og Danmark er det
opprettet omfattende programmer for FoU og introduksjon av bioenergi. Noen prioriterte forskningsområder
i
disse landene er forgassing av biomasse for produksjon
av kraft-/varme, produksjon og bruk av biodrivstoff og
bedre forbrenningsteknologi
i småskala-anlegg.
Målbevisst satsing med betydelige FoU-program. introduksjonsstotte og stabile rammebetingeler. har ført til
at Sverige i dag er verdens ledende nasjon innenfor trebrensel. Finland dominerer innenfor torvforbrenning.
mens danskene er verdensledende innen halmforbrenning og biogassproduksjon
fra vått organisk avfall.

6,

CO»+ 6 HO

av biomasse frigjor like mye CO..

som bindes ved produksjon av ny biomasse. Balansert
bruk av bioenergi gir derfor ingen netto tilforsel av
drivhusgassen CO:. Nar det gjelder andre utslipp fra
biobrensler. ligger NOx normalt 20-4 0 lavere enn
fossile brensler. Utslipp av sot og partikler fra større
biobrenselanlegg ligger på omtrent samme nivå som
oljefyrte anlegg. På grunn av lavt svovelinnhold i trevirke (ca 0.05) er utslippene av SO: ubetydelig.

Bioenergii Skandinavia
Sverige FinlandDanmarkNorge
Bioenergipotensial

Bioenergi dekker hele 15 av verdens energiforbruk og
er den viktigste energikilden for ca halvparten av verdens befolkning. Bioenergi har en dominerende stilling
i mange utviklingsland. hvor store deler av befolkningen er avhengig av trebrensel som energikilde til matlaging og oppvarming. Matlaging over åpen varme gir
virkningsgrader på under
Folgelig ligger det her
store muligheter for reduserte problemer i form av
avskoging ved innfore fyringsutstyr med bedre forbrenningsteknologi.

(TWh)
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150
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Bioenergiproduksjon
1994(TWh])

79

65
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12

i energisystemet
{%)

17

19

7
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Forskning
!millioner
NOK/år)
Introduksjon
(millioner
NOK/ir)

200
200

55
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5
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50
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Andelbioenergi

5.

a

Bioenergi har historisk sett vert menneskets viktigste
energikilde. Det er for eksempel ingen tilfeldighet at
Rudolf Diesels første motorer var konstruert for a ga på
vegetabilske oljer. De færreste kunne den gang forestille seg hvilken betydning mineralolje ville få for energibruken i det 20 arhundrede.

Med unntak av ved til husholdninger er det minimal
omsetning av biobrensel i Norge. De fleste som utnytter
bioenergi er selvforsynt med brensel i form av sekunderprodukter fra skogbruk og skogindustrien. Den totale bioenergibruken i Norge er oppgitt til ca 12 TWh per
ar (innfyrt). Av dette anslas vedfyring a ligge i overkant av 5 TWh. Bruk av ved til oppvarming i husdholdningene har »kt de siste arene. vrig bioenergibruk er
knyttet til skogindustrien. og ligger pa over 6 TWh per
ar (innfyrt). Bioenergi dekker i dag ca 30 av energibehovet innen norsk treforedlings- og trebearbeidende
industri.
Potensialet for okt vedfyring og bruk av bioenergi i
skogindustrien er forholdsvis begrenset. For a oke bio-

Etter oljekrisen i 1973 har interessen for bioenergi blitt
markant økende. Både i USA/Canada og innen EU er
det opprettet omfattende programmer for utvikling og
introduksjon av ny teknologi innen bioenergiområdet.
De viktigste satsingsområdene er bruk av foredlet binbrensel til oppvarming. biabrensler til kraft-/varmeproduksjon og biologiske drivstoff. I EUs program for
introduksjon av fornybar energi (Altener-programmet)
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energibruken i Norge må det etableres markeder for
biobrensel innenfor nye sektorer. De mest markedsnære
segmentene er alle typer bygninger med vann- eller luftbåren varmedistribusjon.
Økt energifleksibilitet gjennom utbygging av vannbåren varmedistribusjon er derfor en vesentlig forutsetning for ekspansjon av biobrenselmarkedet i Norge.

For å beregne brenselprisen for utnyttet varme må det
tas hensyn til hvert enkelt anleggs virkningsgrad. Netto
brenselpris beregnes ut fra følgende formel:

Den internasjonale teknologiutviklingen og markedsøkningen de siste 10-1 5 årene har resultert i biobrenselanlegg med bedre betjeningskomfort. økt tilgjengelighet
og reduserte produksjonskostnader. Disse forholdene.
kombinert med forventet prisøkning på el-kraft og olje.
vil gi utvidet markedsandel for bioenergi i de nærmeste
årene.

n=

Pn=

Pn= brenselpris
for utnyttet
varme
Pb= bruttobrenselpris
virkningsgrad
{anslagsvis
er ca0,65forvedovner
ogca0,85
forkjelanlegg)

n

INVESTERINGSKOSTNADER
FORBRENNINGSANLEGG

FOR

Investeringskostnadene
for bioenergianlegg varierer
med de gitte betingelsene for hvert enkelt anlegg. For
eksempel kan behovet for investeringer i brensellager
og utstyr for brenselhåndtering variere sterkt. Prisene
nedenfor er oppgitt i kr per installert kW.
Bygningsmessige kostnader er ikke lagt inn i overslagene.

Overskudd av biomasse fra jord- og skogbruk er en viktig ressurs som bør utnyttes i større grad til energiproduksjon. Virksomheter i et industrisamfunn som Norge.
gir betydelige mengder organisk avfall. Det oppstår ofte
problemer med behandling og deponering av:
•
•
•
•
•

Pb/

husholdningsavfall
industriavfall
avfall fra næringsmiddelindustrien
avfall og slam fra treforedlingsindustrien
slam fra kloakkrenseanlegg

Villa-anlegg

Konvertering
av oljekjeltilbiobrensel:
Nyttanlegg

Disse avfallsproblemene kan i stor grad løses på en
samfunnsokonomisk fornuftig mate ved & omsette biomassen til miljøvennlig energi.

1000- 1500kr/kW
2000- 3000kr/kW

Størreanlegg,varmesentraler

Konvertering
av oljekjeltilbiobrensel:
Nyttanlegg

800 - 1200kr/kW
1200- 1800kr/kW

StoreanleggI>10 MW)

KOSTNADER

FOR PRODUKSJON

Flis/barkfyringsanlegg:

A V BIOENERGI

Prisene på biobrensel varierer sterkt. avhengig av blant
annet kvalitet på brenselet. fraktavstand fra råstoffkilde
til energibruker og forbrukers krav til forbrenningskomfort.

Kostnadene for produksjon og utnyttelse av bioenergi
kan reduseres ytterligere. blant annet gjennom FoU
innen brenselproduksjon/distribusjon,
brenselhandtering
og forbrenningsteknikk.

Nedenfor er det gitt et overslag over priser på biobrensler og investeringskostnader for forbrenningsanlegg .
Prisene er basert pd en markedsundersokelse som ble
foretatt av NoBio i lopet av hosten 1995.

RÅSTOFFKILDER FOR BIOBRENSLER
A) BIOMASSE FRA SKOGBRUKET

Skogsvirke

Priserpå ulikebiobrensler
AIiepriserer omregnet
tiløre/kWhav effektivbrennverdi.
dvs.eksklusive
virkningsgrad
Brensel

Skogsflis,
bulk
Barksagflis
Sortert,gjenvunnet
trevirke
Halm
Ved,bulk
Ved,sekk
Briketter,
bulk
Pellets,bulk
Pellets,
sekk

500- 1200kr/kW

Total tilvekst i norske produktive skoger ligger på ca
20 millioner fm' pr.
Av dette blir ca II millioner fm?
avvirket. Lovtrevirke, hogstavfall og tynningsvirke er
de viktigste rastoffkildene for biobrensel. For tiden er
det stort sett lovtrer til vedproduksjon som tas ut direkte fra skogen til biobrenselformal.
Den samlede avvirkningen til vedproduksjon er anslatt til ca 3 millioner fm
per år. Etter hvert som etterspørselen etter biobrensel
oker, vil en storre andel tas ut i form av skogsflis.
Skogsflis produseres mest rasjonelt ved hjelp av mobile
flishoggere direkte i skogen. og fraktes ut til bilvei i
containere.

ar.

ore/kWh
9.12
4-9
3-8
9-13
20- 25
ca50
15-20
15- 20
25 -30
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C) BIOMASSE

FRA ANDRE SEKTORER

Årlig produseres det ca 5 millioner tonn avfall i Norge.
ca 2 millioner tonn er husholdningsavfall
og 3 millioner
tonn er produksjonsavfall.
En betydelig andel av avfallet består av trevirke og papir som kan benyttes til brensel. Miljoverndepartementet
har som malsetning at
80 av brennbart og ikke resirkulert materiale skal
utnyttes til energiformål.

""a%
e.$

t

I

Avfallsforbrenning

'

Hvert år forbrennes ca 400 000 tonn avfall. Av dette
utnyttes ca 60 av produsert varme. Når kildesortering
og avfallsgjenvinning
blir mer utbredt vil antakelig tilgangen pa rasoppel til forbrenning avta. samtidig som
brennverdien reduseres. Det ser likevel ut til at de største eksisterende forbrenningsanleggene
i Norge vil ha
tilstrekkelig tilgang på brensel. Gjennomsnittlig brennverdi for avfall ligger pa 3-3.5 kWh/kg. Med dagens
renseteknologi og strengere miljøkrav. har utslipp fra
store forbrenningsanlegg
blitt tilfredsstillende lave.
De største avfallsforbrenningsanleggene
i Norge produserer tilsammen opp mot I TWh per år.

Ved. en viktig energikilde i norske husholdninger.
Kilde: (Skogbruk

Sekundærprodukter

fra skogindustrien

Sagbrukene og treforedlingsindustrien
benytter det meste av sekundærvirke. bark. avlut og annet treavfall til
energiproduksjon for internt bruk. Energien benyttes til
oppvarming av bygninger. som prosessenergi i produksjonen eller til produksjon av el-kraft ved hjelp av mottrykksturbincr. Ca 30t av skogindustriens energibehov
dekkes med egenprodusert bioenergi.

B) BIOMASSE

Anlegg

Forbrent
avfall
[tonn]

Energiproduksjon

Energisalg

[GWh]

[GWh]

121000
90000
69000
22000
60000

285

231

183
78

141
58
\49

141
12
113

FRA JORDBRUKET

Halm

Klemetsrud
(Oslo)
Brobekkveien
IOslo)
Fredrikstad
Ålesund
Trondheim

pa

Kornarealet i Norge er i dag
ca. 3.5 mill. dekar. Med
økte miljøkrav i forbindelse med halmbehandling. kan
det bli aktuelt
benytte halm som brensel også i Norge.
I løpet av de siste 10 -15 arene er det utviklet hal mfyringsanlegg med god tilgjengelighet og betydelig
reduserte utslipp.

a

Etter hvert som det blir vanlig med kildesortering. er det
aktuelt å utnytte organiske våt-fraksjoner til biogassproduksjon. Slam fra renseanlegg kan også utnyttes
som råstoff for energiproduksjon.

Husdyrgjodsel
Husdyrgjødsel er ct annet biprodukt som kan utnyttes til
energiproduksjon. Etter hvert som kravene til gjodselbehandling og redusert avrenning fra landbruket skjerpes.
vil det bli aktuelt med anaerob eller aerob mikrobiell
behandling av gjødsel. Begge prosessene gir overskudd
av utnyttbar energi.

Eksempel
på kravtilutslipp
fra avfallsforbrenningsanlegg
(mg/Nm'rokgass):

Partikler
Uforbrentehydrokarboner

Energivekster

co

Overproduksjon av korn i jordbruket har fort til at flere
land i Europa onsker
benytte deler av jordbruksarealet
til produksjon av energivekster. Det er aktuelt
dyrke
salix-arter (energiskog) til produksjon av energiflis. Det
kan ogsa vere aktuelt
dyrke ulike grasarter ( strandror. elefantgress) som rastoff for produksjon av fastbrensel og oljevekster til produksjon av biodiesel.

a

HCI
SOx
NOx
Hg
Cd
Dioxiner

a

a

30

EU

Norge Nederland

30
20
100

30

5

100
100
300

50

50

300
0,2
0,2

0,1
0,5

10
10
40

70
0,05
0,05
0,1

AKTUELLETYPER BIOBRENSEL

Faste foredlede biobrensler
Foredlet biobrensel blir i større grad bearbeidet før det
fremstår som ferdig brensel. Eksempler på råstoff for
produksjon av faste foredlede brensler er avfallsvirke
fra sagbruk og trebearbeidende industri, bark fra skogindustrien. skogsflis og halm. Råstoffet blir kvernet til
flis og tørket før produksjon av briketter. pellets. eller
pulver. Trekull er en fjerde type fast foredlet biobrensel. som fremstilles ved termokjemisk omdanning.
Ved
foredle råstoffet til briketter eller pellets oppnås
blant annet følgende fordeler i forhold til uforedlet biobrensel:

FASTE BIOBRENSLER
Avhengig av bearbeidelsesgraden grupperes de faste
biobrenslene i uforedlet- og foredlet biobrensel.

Faste uforedlede biobrensler
Uforedlede biobrensler karakteriseres ved at råstoffet i
liten grad blir bearbeidet før det utnyttes som brensel.
Bearbeidingsprosessen går stort sett ut på tørking og
kapping av råstoffet. Bortsett fra ved. er de uforedlede
biobrenslene best egnet i større forbrenningsanlegg.
Noen eksempler på uforedlet faste biobrensler er ved.
flis.bark og halm.

a

• Høyt energiinnhold per volumenhet gir lavere transportkostnader og reduserte lagervolum
• Homogent brensel som gir enklere regulering av forbrenningen
• Stabile lagringsegenskaper og minimale tap ved
langtids lagring
• Betydelig lavere investeringskostnader på forbrenningssiden
• Enkelt å konvertere oljefyrte anlegg til foredlet biobrensel
• Forårsaker sjelden driftsstans

Flis og bark blir i stor utstrekning benyttet som brensel
internt i skogindustrien. I Norge er det etablert to flisfyrte fjernvarmeanlegg som selger varme til flere abonnenter. Anleggene ligger i Hedmark og ble bygget i en
tid da staten stimulerte til lokal energiplanlegging med
vekt på å utnytte regionale energiressurser. Anleggene
har følgende hoveddata:

Navn

Byggeår

Eier

Produksjon Varmesalg
GWh/r
GWh/år

Trysil
fjernvarme

1981

Trysilskog

23'

9

varmesentral 1986

Hedmark
energiAS

7

6

Kirkener

Briketter: Biobrensel som er komprimert/presset

til
stavformede kubber
med en diameter storre enn 20
mm. Vanligvis ligger diameteren for briketter i området
50-75 111111.Lengden på brikettene varierer fra noen få
cm opp til 20 cm, avhengig av rastoffets beskaffenhet
og produksjonsprosessen.
Briketter benyttes som regel
i større fyringsanlegg. men kan også brukes i vedovner.

• ca 12 GWhbrukesinterrntved sagbruketTrysilTre,someier og driver
varmesentralen

Råvarekilde

Råvare
Sortiment

Industri
grenerog topper
rydningsvirke

Uforedlet
brendsel

a

Foredlet
brendsel

I tillegg til trevirke er det også mulig benytte sortert
avfall til produksjon av brenselbriketter. Denne typen
brensel går som regel under betegnelsen Foredlet
Avfallsbrensel (FAB).

sagflis
kutterflis

tynningsvirke
riteskadetmassevirke

bark
rivningsvirke
trevirke

På grunn av kostnadene forbundet med produksonen., er
foredlet brensel dyrere enn uforedlede biobrensler.Totaløkonomien kan likevel være gunstig på grunn av
lavere investeringskostnader i forhold til tradisjonelle
flis/barkfyringsanlegg

sdllet
tørketflis

i

Jordbruk

halm
energiskog
energigress

brenselflis
bark

baller,bunter
(halmenergigress)

rivningsvirke
4I

treavfall

sortert
avfallsbrensel

pellets
brikker
pulver
trekull

papir
husholdningsavfall

Fra biomasse til biobrensel

Briketter. (Foto: Dick Norberg)
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Brikettproduksjon
i Norge
Følgendefirmaprodusererbriketteri Norge:
ProduksjonskapasitetLeveranser
til
Firma
4000 tonn
Gartneri,Rogaland
BoenBruk
EksporttilSverige
1000tonn
Lamitech
EksporttilSverige
Løvenskiold-Vækerø1800tonn
Bioenergi!
A/S
2000 tonn
Salgi Oslo/eksport
4000 tonn
Salgi Trondelag/eksport
Norstr A/S
Splitkon
1000tonn
EksporttilSverige
Trønderbark
100tonn
Selgesi Trondheim

Lagringsvolumer
tilsvarende1m3 olje:

:

Oljenr. 2
Im?
840 kg

Briketter
(12%fukt)
3,5m3
2200 kg

Skogsflis
(40% fola)

12m
3800 kg

Pellets: Biobrensel som er komprimert/presset

til små
sylindriske enheter med en diameter mindre enn 20 mm.
Standard diameter er 6. 8 og 12 mm. Pellets skiller seg
fra briketter ved at det er enklere å håndtere. På grunn
av de små dimensjonene får pellets tilnærmet samme
handteringsegenskaper
som fyringsolje. Pelletsen kan
fraktes med tankbiler og håndteres i lukkede systemer.

Oljefyrte kjelanlegg kan ved forholdsvis enkel ombygging konverteres til pelletsfyring.
Konvertering av oljekjeler til pellets kan bli et viktig tiltak for redusere
nasjonalt COc-utslipp og oljeforbruk.

a

I Sverige har markedet for pellets økt voldsomt i løpet
av de siste 5 årene. Produksjonen for foredlet brensel lå
I 1993 på 300.000 tonn i Sverige. I 1996 forventes
kapasiteten å øke til 900.000.

Trepulver: Trepulver produseres av tort trevirke som
males til fint pulver med partikkelstorrelser
pa under I
mm. For å oppnå stabil forbrenning bør en viss andel
av pulveret være under 0.2 mm. Trepulver forbrennes
ved hjelp av spesialbygde pulverbrennere
i store kjelanlegg. 2 tonn trepulver har samme brennverdi som I
m olje. Im pulver veier 0.2 - 0.4 tonn.

Trekull: Trekull produseres gjennom

termokjemisk
omdanning av biomassen uten tilførsel av oksygen
(pyrolyse). Pyrolyseprosessen foregår i lukkede systemer ved temperaturer mellom 500-800C.
Primærproduktene fra pyrolyseprosessen er gass ( lette
tjerestoffer. CO. CO> og vanndamp). Olje (tyngre tjere
stoffer) og trekull. Trekull kan benyttes som brensel og
som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri. Som
brensel utmerker trekull seg ved jevn og svært ren forbrenning.

CambiBioenergi- ny pelletsteknologi
CambiBioenergi
ASharoppførten ny pelletsfabrikk
på Vestmarka
i Eidskog.
Produksjonsprosessen
er basertpå heltnyteknologi.
Tradisjonell
pelletsproduksjon
går ut på at tørrogfinkvernet
flispresses
til pellets.Meddennyeteknologien
til Cambikanfuktigflisog barkbenyttessområstoff.Trevirket
blir
sattunderhøyttrykkogtemperatur,
i en reaktor.Gjennomtrykkreduksjon
i
reaktoren,
defibreres
trevirket,
og ligningfrigjøres.Detteførertil at ferdig
presset
pelletsfår hardereoverflatei forholdtil tradisjonelle
pellets.Pellets
fra
CambiBioenergi
harstørretetthet,bedrelagringsevne
og størrevannfasthet
i forholdtilannenbrenselpellets.
Dennyefabrikken
tilCambiBioenergi
skal
etterplanenprodusere
ca 40 000 tonnpelletsperår. Detmesteav pelletsen
skali førsteomgangeksporteres
tilDanmarkog Sverige,menetterhvertregnerbedriftenmedå kunneinnarbeide
segi detnorskemarkedet.

Skjematisk fremstilling Cambis pelletsproduksjon.
Råmaterialer

Reaktor

Tørke

Kjelanlegg

Pelletpresse

l

•
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I
Pellets og trepuler.

De flytende biobrenslene benyttes primært som drivstoff til kjoretoyer. Innen enkelte sektorer er det ogsa
aktuelt %benytte flytende biobrensel som erstatning for
fyringsolje. Det samlede potensialet for produksjon av
biodrivstoff i Norge tilsvarer ca 15 av det totale drivstofforbruket.
(Kilde: NUTEK)

Noenegenskaper
for enkeltebiobrensler
Klor
%

Tetthet
kg/m'

Askens
Smeltepunkt
°C

165

1.100
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
975
1.460
660

Effektiv
varmeverdi
kWh/kgTS

Effektiv
varmeverdi
kWh/kg

Fuktighet
%

Aske
%

Svovel
%

Grønnflis
Tarrrflis
Bork
Sagflis
Pellet
Briketter
Trepulver
Ved
Holm
Energigros
(vår)
Korn(vete)

5,33
5,33
5,33
5,08
5,33
5,33
5,33
5,33
4,83
4,78
4,78

2,64
4,61
2,03
2,19
4,67
4,67
4,92
3,83
4,00
3,97
4,17

45
12
55
50
11
11
7
25
15
14
11

1,5
0,8
3
0,5
1,0
1,0
0,5
1
7
6
2,1

0,05
0,02
0,05
0,02
0.04
0,04
0,04
0,03
0,15
0,1
0,13

* rundballer.

Fuktighet
er denviktigsteparameterenfor bestemmelse
av brennverdien
i ulikebiobrensler.
Somen tommelfingerregel
kan
brennverdien
for biobrensel
beregnesetterfølgendeformel:
H= 5,32-6,02f/100 H= effektivbrennverdi(kWh/kg) f= fuktighetsprosent

650
600
240
330
90-130*
90-130
800

0,5
0,05
0,08

Bioetanol

Biodiesel

Fremstilles biologisk ved fermentering av sukker.
Vanligvis brukes sukker- eller sti velsesrike planter som
råstoff til etanolproduksjonen. Ved hjelp av moderne
hydrolyseteknologier utvikles nå metoder for kommersiell produksjon av etanol fra celluloserik biomasse
(trevirke). Bioetanol kan benyttes som drivstoff i vanlige dieselmotorer med enkle tilpasninger. Det er også
mulig å tilsette 20 etanol til bensin uten at dette krever forandringer i motoren.

Produseres ved forestring av bio-oljer. Biodiesel har
tilnærmet samme egenskaper som diesel og kan benyttes direkte i dieselmotorer. På grunn av beskjedne jordbruksarealer i Norge er potensialet for produksjon av
biodiesel begrenset. En regner med at optimalt produksjonsniva vil ligge på ca 130 000 tonn biodiesel/ar.
Dette tilsvareer ca 1OC/cav dagens dieselforbruk.

HadelandBio-oljeAS
Hadeland
Kornsilo
& Malle,Energigården
og Hadeland
forsøksogdriftsplonringetablerte
i 1994firmaetHadelandBio-olje
AS(HABIOL).
Firmaet
skalprodusere
ca 160000 literplanteolje
ogca 350 000 kgproteinrikt
rybsmel
(pressrest)
perår fra rybsfrø.
Ca30 000 literav planteoljen
skal
foredles
tilvegetabilske
smøreoljer
og andrefinkjemiske
produkter.
Ca 130000 literskolbenyttes
til produksjon
av biodiesel
(Rybsmetylester/
RME).HABIOLs
bedriftside
er begrunnet
utfro landbruksrelaterte
og miljømessige
hensyn.
kt rybsproduksjon
girstørreselvforsyning
av proteinfor.
Forøvrig
er rybset aktueltalternativvedoverproduksjon
av korn.Brukav biodrivstoff
girstoremiljøfordeler
sammenlignet
medfossiledrivstoff.

Borregaardproduserer
22 millionerliterbioetanol

I forbindelsemedproduksjonen
av sulfittcellulose
frigjørescellulose,ligninog
sukker
i trevirket.VedBorregaardfabrikkeri Sarpsborgbenyttesavlutfra sul-

fittcelluloseproduksjonen
til etanolproduksjon.
Hvertår produserer
Borregaardca 22 millionerliterren etanol. Produktetselgespå verdensmarkedetsomteknisksprit.
Borregaardhar også levertetanoltiletanolbussprosjektet
i Stockholm,
hvor
80 busser kjørerpå ren etanol. Etanolsomdrivstoffgir miljøfordeler
i form
av reduserteutslippav CO, sot,svovelog NOx.
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Borregaards etanolfabrikk (Kilde: Borregaard)
Buss fra bioetanolprosjektet i Stockholm (Kilde: NUTEK)
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Bio-olje
Produseres fra ulike planteoljer og dyrefett. En rekke
kvaliteter av bio-olje kan benyttes som drivstoff. Det er
feks mulig benytte rybs- og rapsolje i spesialkonstruerte Elsbett-motorer.

Diesel

)(

0

z

»

o9
..s
_)

RME

u
1

@

Relative verdier for utslipp fra diesel og RME
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GASS
Norskedeponigassanlegg
1994

Termokjemisk produsert gass
I de siste årene er det utviklet nye teknologier innen
gassifisering av trebrensel og avfall. Gjennom pyrolyse
og gassifisering dannes CO. CO2. H2, CHu og en rekke
høyere gassformige hydrokarboner. Gassifisering er en
av de nyeste teknologiene innen biomasse-omforming.
Teknologien kan blant annet benyttes til aprodusere
syntetisk naturgass ( SNG ). eller gassen kan benyttes
som råstoff til produksjon av flytende metanol. Det er
bygget en rekke pilotanlegg hvor denne prosessen
utvikles. Full teknisk og kommersiell modenhet ligger
forholdsvis langt frem i tid.

Sted

Oslo
Trondheim
Hauges.
Gjevik
Skedsmo
Mandal
Bergen
Sandvika
Sarpsborg
Tromsø
Tasta
Larvik

Biogass
Produksjon av biogass er en anaerob biologisk prosess.
hvor ulike typer karbohydrater brytes ned til CHi og
CO2. Avhengig av produsksjonsforholdene kan andelen
av CH1 variere fra ca 40 til i overkant av 70 •
Normalt vil prosessen fore til at ca 50 av det organiske materialet omdannes til biogass. Biogass har en
brennverdi på ca 5 kWh/m-'. Særlig innenfor landbruksektoren, neringsmiddelindustri. renseanlegg og i
avfallssektoren er det aktuelt å behandle våt organisk
biomasse ved hjelp av metanogene bakterier. I flere
europeiske land er det utviklet robuste reaktor-løsninger
for anaerob behandling av kloakkslam. husdyrgjødsel
og vått organisk avfall.
Biogass har tilnærmet samme anvendelsesområder som
naturgass. og kan ved hjelp av gassbrenner benyttes til
oppvarming i tradisjonelle oljekjeler. Biogass kan også
benyttes i ulike typer gassaggregater til kraft- /varmeproduksjon og som drivstoff i kjøretøyer.

Total

Uttak
GWh/r

el-prod.
GWh/år

110
9

2
11

7
2
27

6

0
6
3

2

0,2

9

varme

Utnyttelse

GWh/år
110
9
2
11
6
2
21
0
6
3
1,8

9

fakles
fjernvarme
fakles
fakles
el og fjernvarme
gassleveranse
el-kraft
fakles
gassleveranse
fakles
el og gassleveranse
gassutnyttelse
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KOMPOSTV ARME
Aerob omforming av biomasse (kompostering) gir betydelig varmeutvikling. Temperaturen i komposthauger
kommer ofte opp i 50- 60 "C. Ved hjelp av varmevekslere kan energien benyttes til oppvarmingsformål.

TEKNOLOGIERFOR OMFORMINGAV
BIOBRENSLERTIL ENERGI
Det er utviklet en rekke teknologier for å omdanne
biomasse til energi. Tradisjonelt er det vanlig a produsere varme fra biobrensler ved forbrenning. I prinsippet
er det ingen tekniske problemer forbundet med å utnytte
biobrensler til produksjon av elektrisk kraft. Ut fra
dagens markedssituasjon er imidlertid slike prosesser
sjelden økonomisk lønnsomme i Norge.

Biogass fra deponier
Når organisk materiale i avfallsdeponier brytes ned/ratner. produseres biogass som diffunderer ut i atmosfæren. Dette er uheldig. med tanke på at metan har 23
ganger sterkere virkning på drivhuseffekten sammenlignet med CO>. I lopet av de siste rene har det blitt aktuelt å pumpe gassen ut av deponiene og brenne den av.
Gassen kan benyttes til produksjon av varme eller kraftvarme. Avgassing av deponier gir reduserte utslipp av
drivhusgasser samtidig som det oppnås lokale miljofordeler som for eksempel redusert organisk forurensning
av sigevann mindre luktproblemer og redusert eksplosjonsfare.

SMÅSKALA FORBRENNING

Vedfyring
Anslagsvis 25 av norske boliger har vedfyring som
viktigste oppvarmingski Ide. I følge beregningene er
over 800 000 vedovner i bruk i Norge. Bruk av ved til
oppvarming i husholdningene har okt de siste arene. I
folge en undersokelse foretatt av SNF. benytter over
55 av norske husstander en kombinasjon av ved og elkraft til oppvarming. mens rundt 25 av husstandene
kan kombinere olje. ved og el.kraft til oppvarming.
Dette tyder paat over 80 av norske husstander benytter. eller har mulighet til i benytte ved til oppvarming.
Det meste av vedfyringen fore gar som punktoppvarming i tradisjonelle vedovner. Enkelte husholdninger
med god tilgang pa rimelig ved har installert vedfyrte
kjelanlegg for sentralvarme i boliger.
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Vedfyring og miljø
I mange sammenhenger har vedfyring blitt trukket frem
som eksempel på en alvorlig lokal forurensningskilde.
Fyring på lav last og med oksygen-underskudd
i tradisjonelle vedovner gir ufullstendig forbrenning og betydelige lokale utslipp av PAH. tjærestoffer og partikler.
Dette forholdet har bidratt til gi biobrensler ct generelt
urettmessig dårlig rykte som forurensende brensel.
Riktig vedfyring med god forbrenning gir ubetydelige
miljøbelastende utslipp. I de siste årene har vedovnsprodusentcne utviklet ovner som gir god forbrenning
også ved lav varmelast. Slike ovner reduserer utslippene
med opp til 90. Om kort tid vil det bli innført en godkjenningsordning
med utslippskrav for vedovner i
Norge. Kravene til utslipp av partikler er satt til 5g/kg
ved for katalysatorovner. og IO g/kg ved for ildsteder
uten katalysator.
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JØTUL
Vedkjel for sentralvarmeanlegg i villaer. (Kilde: Br. Bergli)
Vedovnermed ny forbrenningsteknologi
Økendemiljøbevissthet
harførttilat en rekkeI-landstillerstrenge
kravtil
utslipp
fra vedovner.
Jøtulinnledet
i 1978 et samarbeidet
medSINTEF
fo
utviklenyevedovner
medlaveutslipp.Måletharværtmiljøvennlig
og energieffektiv
forbrenning
også vedlavtvarmeuttak
{lavlast). Allerede
i 1979
startetSINTEFogJøtulet utviklingsprosjekt
for brukav katalysator
i vedovner.I 1986 kunneJøtultilbynyeovnermedkatalysatorforbrenning
på det
amerikanske
markedet.
Ved riktigbetjening
gavde nyeovnenetilfredsstillendelaveutslipp.Løsningen
medkatalysator
innebærer
dessverre
noen
ulemper.Katalysatorer
slitesmedtiden,og måskiftes
etterca 12000 timers
bruk.Dettemedfører
ekstradriftskostnader
for brukeren.
Enannenulempe
er at katalysatorer
ødelegges
av tungmetaller
i brenselet.
Detharderfor
værtnaturligfor Jotulutvikle rentbrennende
vedovner
utenkatalysator.
Detvideresamarbeidet
medSINTEFharførttil at Jøtulnå kantilbyen ny
generasjon
vedovner. De nyeto-kammer
ovneneer konstruert
medsiktepå
å gi optimalutbrenning
av alle røkgasser
gjennom
rikeligtilførsel
av sekundærluft.Jøtuler nå innei en positivutvikling
medøktomsetning
og stigende
salgav vedovner.
I 1994 var omsetningen
vedJøtulp 264 millioner
kr,
medi alt 3 14 ansatte.

r

Pe Hetskaminer
Kravet til brukervennlighet. automatikk og lave rokgassutslipp har ført til at pelletskaminen er utviklet som et
alternativ til vedovner og parafinbrennere.
Kaminen er
konstruert som et komplett forbrenningsanlegg
med
lagertank for brensel. automatisk innmating og styrt forbrenning. Utvendig dimensjoner og design kan sammenlignes med tradisjonelle vedovner eller parafinkaminer. Pellctskaminen gir bedre betjeningskomfort
og
renere forbrenning i forhold til tradisjonelle vedovner.
I USA er det nå installert ca 1.5 millioner pelletskaminer. Omsetningen ligger på ca 50 000 enheter per år.

Varmeveksler

Brensellager

\

Brensel
innmating
: A

.J::;..•·"
_

t
-

•

Sekundærluft

•

r

..
l

_;,•,

Brennkammer

,
-

Katalysatorovn

Vifte for tilførselav
primærluft

/

Askeskuff

Tokammerovn ( Kilde: Jøtul)

Prinsippskisse av pelletskamin
Pelletsen blir matet med skrue fra pelletslager til brennkammeret. Brennselinnmating og li/f<)rse/m· prinul'r/11/i reguleres
automatisk ut fra onsket romtemperatur.
( Kilde: Scand. Pellets)
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Større biobrenselanlegg,
Et biobrenselanlegg består stort sett av de samme komponentene som et oljefyringsanlegg:
• Brensel-lager
• Brenselinnmating
• Brenner/rist med styrt luftpadrag
• Kjel
• Røykgassrensing
• Skorstein
Utforming av lager. brennerutrustning
nært sammen med automatiseringgrad
seltype.
Håndteringav brensel

Forovn

og kjel henger
og valg av bren-

Kjele

Rensingav
gass

Luft

Transport
av brendsel
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Pipe

Undermaterstoker.

Varmtvanntilforbruker

Bevegelig planrist eller skrårist
Vihe

Tilførselav
brendsel

Skrue

Murverk

Prinsippskisse, storre fyranlegg
(E.Sandberg 1992)

Isolering

Vann

(Kilde: Nordfab).

I et brennkammer med bevegelig rist er brenselets vandring gjennom kjelen mer kontrollert enn i et anlegg
med retorte eller fast rist. Luftkjølte eller vannkjølte
rist-elementer beveges i en bestemt syklus, og skyver
brenselet fremover. Rist-elementene drives hydraulisk
eller ved hjelp av motordrevne svinghjul. Bevegelige
plan/skrarister benyttes fra ca 500 kW og oppover.

Sottransport

for flis, bark

Fordeler: Kan lett kombineres med automatisk askeutmating. Kan benytte brensel med høyere askeinnhold
som bark. papirbriketter. sortert avfallsbrensel (FAB)

o.l.

Brendsel

Ulemper: Høyere pris og mer komplisert utforming enn
undermaterstoker
l Villakjel
2 Pelletbrenner
3 lnmatingsror
4 Elevator
5 Brensel

Prinsippskisse

villaanlegg for pelletsfyring

(Kilde: Ek-Teknik)

Undermaterstoker
I en undermaterstoker med fast rist skyves brenselet fra
siden inn på en fast rist eller i en brennskål (retorte).
Siden i retorten består av varmefaste stopejernselementer. Forbrenningsluften føres inn gjennom spalter i
retorteveggen ved hjelp av en vifte. Undermaterstoker
er den tradisjonelle utformingen av mindre flis- og brikettfyringsanlegg.
Fordeler: Lav pris og enkel utforming
Ulemper: Vanskelig
askeutmating.

atilrettelegge

Fyringsanlegg

for helautomatisk
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med bevegelig planrist . (Kilde: Salund

AS).

ved en stikkflamme inn i kjelens brennkammer.
det tilsettes sekundærluft.

Røykrør

Transport

hvor

Fordeler: Kan tilpasses eksisterende kjeler. Meget god
luftinnblanding og turbulens. som gir lave CO-utslipp.
Noen mindre typer kan leveres med elektrisk tenning.
Ulemper: Høyere pris og mer komplisert utforming enn
undermaterstoker. Noen typer er begrenset kun til drift
med pellets.

Fringsanlegg

med bevegelig skr@rist. (Kilde: Reka).

Saxlund
- Produsent av komplette biobrenselanlegg

Saxlunder Norgesledendeprodusentav kompletteflis-og barkfyrteristovner. Opprinnelighaddefirmaetspesieltgod kompetanseinnenutvikling
og
produksjonav lagrings-siloer
og transportsystemer
for trebearbeidendeog
kjemiskindustri.Firmaethar imidlertid
også levertfleretusenfastbrenselanlegg i ulikestørrelser.Skogindustrien
har gjennommangeår værten viktig
kundegruppefor Saxlundsflis-/barkfyringsanlegg.
Anleggeneegnerseg
forøvriggodtfor størrevarmesentraler
generelt.I de sisteårene har
Saxlundlevertstørrekomplettebiobrenselanlegg
tilblantannetsponplatefabrikkenepå Braskereidfoss
og i Troms,Nidaråtrelast,VålerSkurlag,
BorregaardFabrikkeri Sarpsborgog UnionBruk.Detsisteanleggeter et
23 MWanleggfor sambrenning
av barkog bioslam.Saxlundhar i dag ca
100 ansatteog en årligomsetningpå 100 millionerkr.

-f
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Frittst@ende pelletbrenner:

(Kilde: Dan-Trim).

Hvirvlesjiktovner
Hvirvelsjikt forbrenning (Fluidized bed ) er en forholdsvis ny teknologi som gir meget gode forbrenningsforhold . Den tradisjonelle fyrristen er her byttet ut med en
hvirvlende sandbed som holdes flytende ved at forbrenningsluften blåses opp gjennom sanden. Sandlaget får
på denne måten tilnærmet samme egenskap som et flytende medium. Brenselet tilføres og fordeles med sand
og primærluft til en homogen blanding som gir optimale
forbrenningsforhold.
I nedre del av reaktoren foregår
primerforbreningen.
Den øvre delen av reaktoren kalles fri bord og kan betraktes som en sekunder forbrenn ingssone. Man skiller mellom to typer hvirvlesjiktovner: boblende og sirkulerende omer. I en boblende bed
ligger sand og brensel forholdsvis rolig og flyter i bunden av reaktoren. I en sirkulerende bed er strømmen av
primærluft kraftigere. slik at deler av sand-/brenselblandingen hvirvles opp i reaktoren og føres tilhake til primer forbrenningssone via en syklon. Hvirvelsjiktanlegg
kan fyres med alle typer fastbrensler.

Det nye barkfyringsanlegget til Borregaard ble levert av
Saxlund i 1994. ( Kilde: Saxlund).

Reaktor/brenner
Dette forbrenningsprinsippet
er utviklet de siste arene.
Hensikten med løse brennere er å oppnå enkel tilpasning til eksisterende oljefyrte kjeler. Innmatingen av
brensel og utmating av aske skjer oftest ved hjelp av
skruer. Selve brennkammeret er utstyrt med en mengde
dyser for forbrenningsluft, som sorger for en delvis forbrenning av brenselet. Resten av forbrenningen skjer

Fordeler: Svært lave variable kostnader på grunn av
stor brenselfleksibilitet
.
Ulemper:
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Forholdsvis

høye investeringskostnader

Luft/

Avkjølt,rensetrøkgass

·

Damp

Avkjøltsiktetsand

Overvarme

.....,._

Turbin

.' >
Brensel

Primærluft

in

sia il:.
-'±3

Kondensator
Pumpe

-+
Røkgasstil
filter
Reaktor

brensel p-

Fordampe

Generator
{

Kjele

)

Prinsippskisse

»

Forvarmer
Avgass

( Kilde: Dick Nordberg)

Gassturbin

i

y

Biomassen forgasses i spesielle reaktorer. Den produserte gassen benyttes som brensel i gassturbinen. som
driver el-generatoren. Avgassene fra gassturbinen kan
benyttes til varameproduksjon. Produksjonseffektivitet:
ca 30t el, ca 70 varme

-@ Tillarsel

av

dampturbin.

"

vann

I
!

'

y

Prinsipskisse m·.fluidi-:.ed heel (FB) anlegg fra A/S CARBO.
CARBO har blant annet levert et multibrenselanlegg
pd 27
MW til Hdssleholm Energiverk i Sverige. (Kilde: Carbo).

---

Komp"""

---------111

____ j -..

Generator
Brensel

ELEKTRISKKRAFT FRA BIOBRENSLER

·

Brennkammer·

Luft

.Ages
-,,,.

-

Avgasser

Produksjon av el-kraft fra biobrensel er et prioritert
satsningsområde i EU og USA. I USA var det i 1994
registrert biobrenselfyrte kraft-/varmeanlegg
til en
samlet verdi på 70 milliarder kr. og med totalt installert
effekt på 7.3 GW. 60 av effekten er installert i store
bedrifter innen skogindustrien. Med rikelig tilgang på
avfallsvirke, kan disse anleggene produsere el-kraft til
konkurransedyktige priser. I folge beregninger foretatt
av Department of Energy. er det potensial for oke
ins tal Iert effekt for bioenergibasert kraftproduksjon i
USA til 50 GW innen ar 201 0. EU-landene har også satt
inn store ressurser for å videreutvikle biomassebasert
kraft-/varmeproduksjon.
Målsetningene er bedre virkningsgrad på cl-produksjonen og reduserte kostnader.
El-produksjon ved forgassing av biomasse koster i dag
fra 40 -80 øre/kWh. Det er realistisk å anta at produksjonen vil være konkurransedyktig innen ar 2005.
Sverige og Finland er ledende i Skandinavia innenfor
kraft-/varmeproduksjon
fra biomasse.

Prinsippskisse

gassflirbi

11. ( Kilde:

Dick Nordberg)

Kombinert gass- og dampturbin
I et kombinert anlegg benyttes både gassturbin og
dampturbin til el-produksjon. Varmen fra gassturbinen
benyttes til produksjon av damp. som igjen driver
dampturbinen. Damp fra dampturbinen kondenseres
slik at varmen kan utnyttes. Produksjonseffektivitet:
over 45 el. under 65 varme

a

---

Gassturbin

Kompmso<"

Generator
Brendsel ___.
Brennkammer'

Luft
Brennkammer
Damp

Kondensor
Pumpe

EL-PRODUKSJON

FRA FAST BIOBRENSEL

Det er forskjellige metoder for {1utnytte frigjort energi
fra fastbrensel til el-produksjon. Vanligvis blir teknologiene delt opp i folgende tre howdomdder:

Prinsippskisse kombinert
I Kilde Dick Nordberg ).

gass -og dampturbin.

I de siste årene er det satt inn betydelige midler i EU og
USA for optimalisere prosessene for forgassing av biomasse til el-produksjon. Det skilles mellom systemer
for tryksatt og atmosfærisk forgassing.

Dampturbin
Varme fra biobrensler utnyttes til produksjon av damp.
Dampen ekspanderes i en dampturbin som driver elgeneratoren. Etter dette kondenseres dampen slik at varmegevinsten kan utnyttes til varmeformtil.
Produksjonseffektivitet:
ca 30Vc el. ca 70 varme

a

Gassturbiner er primært konstruert for utnytte naturgass og derivater av naturgass. Det blir na lagt ned store
ressurser for å optimalisere tradisjonelle gassturbiner
for lavkvalitets biobasert gass.
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EL-PRODUKSJON

FRA BIOGASS/DEPONIGASS

Foredlet biobrensel i form av briketter og pellets vil om
kort tid bli introdusert i Norge. Antagelig vil det etter
hvert etableres ct marked for pellets. En viktig forutsetning for introduksjon av pellets er at det bygges opp et
produksjons- og distribusjonsnett med god leveringssikkerhet og service. På den måten vil markedet få tillit
til pellets som et miljøvennlig alternativ til olje og elkraft til oppvarming.

Biogass som produseres fra bioreaktorer og deponier
blir ofte utnyttet til kraft-/varmeproduksjon.
Det finnes
en rekke modifiserte dieselaggregat for biogass på markedet. Det er ogslt mulig å bruke biogass i gassturbinen
for elproduksjon.
:

so

·oe

. ....

NORSKE PRODUKTER

......

Det tilbys en rekke utstyr og teknologier for produksjon. håndtering og forbrenning av biobrensel i Norge.
Nedenfor har vi satt opp en liste over norske produsenter som vil delta i den videre utvikling av fremtidige
bioenergi teknologier.

:
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INNEN BIOENERGI
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Bronner
og rør

Samlestaspon

Kompressor- Kraftstasjon

30 gassbrener
diam 90 em
dybder 11.26m
Totab.-405m

Kendenutkiller,proses

Gasbehandlingatstyr

ulstyrog fakkel

kompressorog terkeon+egg

sk

Ganmengdt, 700m/h
Trykku1.
J.Sbor
Duggpuli +2 C

Eleffekt.1300kW

)Ogom•rledn
ham 63 rm
ltoh 9000 n

Prosedato
Q 1000m/h

P· SOmbor
T35-C
Analyse,male-og reguhe

rom

ngutstyt
Kontrollro111

Gassmotorm/generator

AitosAS
CambiAS

RG5 BG

PROJECT CONSULTAS

Anlegg for kraftproduksjon fra deponigass i Radal, Bergen.
El-kmft_fi·a a11/egget selges til Bergen Lyserker for ca 20
ore/kWh. Gassmotor/aggregat ( 1.3 M\Ve) er produsert a
Ulstein Bergen. Ulstein Bergen har også le\'er et aggregat til
VEAS. Oslos storste kloakkrenseanlegg. somproduserer
hiogass i forbindelse med slambehandlingen.
Ulstein Bergen
eksporterer el-aggregater for biogass til en rekke land over
hele verden.

FREMTIDIG

MARKED I NORGE

Forgassing. el-kraft og drivstoff fra biomasse er viktige
fremtidige satsingsområder i USA og EU. Det forventes at disse områdene vil få en betydelig markedsandel
innen 5-15

ar.

Med rikelig tilgang på billig vannkraft vil varmemarkedet fortsatt være det viktigste satsingsområdet for bioenergi i Norge. Vedovnen vil ha en dominerende plass
til oppvarming i husholdninger også i fremtiden. Det
videre arbeidet for utvikling av rentbrennende ildsteder
forer til at det kommer nye vedovner
markedet med
bedre forbrenning og law utslipp.

pa

Dersom det legges til rette for okt bruk av bioenergi.
med stabile rammebetingelser og utbygging av vannb:.\ren varme, er det mulig oke bioenergiproduksjonen
fra
dagens niva pa rundt 12 TWh til opp mot 30 TWh.
Bruk av bioenergi er i stor grad avhengig av prisnivaet
paolje og cl-kraft. Dersom disse prisene stiger. er det
store muligheter for at bioenergi overtar en storre andel
av varmemarkedet.

a

Blant annet kan det bli mer aktuelt {1benytte flis og
bark til oppvarming av offentlige hygg og storre
næringsbygg.
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Forbreningsteknologi,
avfall,FAB
Utstyrfor slambehandling
og produksjon
av biogass
CambiBioenergi
AS
Produksjonssystem
for pellets
CarboAS
MindreFB-anlegg
[7-15MW)
JøtulAS
Vedovner
Kakkelovnsmakeriet
AS
Kakkelovner
KvernerEnviropower
AS
StoreFB-anlegg
110-160MW) for
kraft-/varme
ellervarmeproduksjon)
KværnerWaterSystemsAS Aerobebioreaktorer
for organisk
avfall
somgirbrensel
somsluttprodukt
Saxlundas
Utstyrfor lagring,håndtering
og
forbenning
av biobrensel
Ulefosas
Vedovner
UlsteinBergenas
Storebiogassmotorer
for produksjon
av
el-kraftI>1 MWe)

7. VINDENERGI

Menneskeheten

lærte seg tidlig

agjore

bruk av energien

akslingens orientering: horisontalakslede - som er de
mest vanlige- og vertikalakslede. se bildene ovenfor.

i strømmende luft. Allerede for 3000 år siden kunne
mennesker seile lange avstander ved hjelp av vindenergi. Fra litteraturen vet vi at så tidlig som 1605 kjempet
Don Quijote forgjeves mot vindmøller i Spania. I
Europa var det på det meste over hundre tusen vindmoller hovedsakelig brukt til maling av korn. derav navnet
vindmøller. Spesielt i flate land med mye vind og uten
clvefall som Danmark og Nederland var vindmøller
utbredt. I USA ble vindmøller brukt i stor utstrekning til
vannpumping på de store slettene i Midtvesten.
Vindmøller ble også brukt i senere tider til lokal el.produksjon pa avsides steder.

Et horisontalakslet vindkraftverk består av tårn. maskinhus (nacelle) og vinger. Maskinhuset kan vris etter vindens retning. enten ved hjelp av elektriske motorer eller
ved hjelp av vinden. Hovedkomponentene
i maskinhuset er gir. generator. brems. drciemotor og kontrollsystem.
Giret øker omdreiningshastigheten
inn på generatoren.
slik at denne kan gjøres mindre. Giret gir imidlertid
også et friksjonstap. Det eksperimenteres i dag med girfrie vindkraftverk for oke virkningsgraden. Skivebremsen er vanligvis montert på høyhastighetssiden
av
giret. Moderne vindkraftverk har som regel av
sikkerhetsmessige grunner ct uavhengig bremsesystem:
kantstilling av vingene mot vinden eller klaffer/skjermer ytterst pa vingene som utloses automatisk av sentrifugalkraften.

a

Med fremveksten av billige dieselgeneratorer og utbyggingen av det offentlige elektrisitetsnettet falt markedet
for vindmøller drastisk. I dag er imidlertid vindenergi
på ny svært aktuelt. fordi den er en fornybar, ikkeforurensende energiform. Til elektrisitetsproduksjon
i stor
skala er vindenergi i dag den billigste av de nye fornybare energikildene. Og en annen fordel: vind er det stort
sett over alt på jorda.

Kontrollsystemet sørger for optimalt energiopptak og
beskytter mot overbelastning. To reguleringssystemer
er
i bruk i dag: "pitch" og "stall". Ved pitch-regulering kan
vingene vris slik at man oppnår god virkningsgrad over
et stort hastighetsområde. V cd høye vindhastigheter
begrenses effekten ved at vingene stilles i ikke optimal
vinkel. Vindkraftverk med stall-regulering har faste.
ikke vridbarc vinger. Disse er konstruert slik at effektiviteten avtar med høye vindhastigheter for å unngå
overbelastning.

Fra vind til elektrisitet

:;

Vertikalakslede vindkraftverk reagerer likt på vind fra
alle retninger og har ikke en vridbar nacelle. Disse kan
derfor ha maskinhuset plassert på bakken. Dette gir flere fordeler: billigere tårn. montering og vedlikehold.
Nar denne typen vindkraftverk likevel ikke har slatt
igjennom. skyldes det diverse material- og driftsproblemer. For hver omdreining vil vingene oppleve en
syklisk påkjenning i motsetning til vingene pli horisontalakslede vindkraftverk. Den roterende massen blir
gjerne ogsa storre. Enkelte tror imidlertid at for riktig
store anlegg. flere MW. il de vertikalakslede vise seg
mer økonomiske.

\

+

Horisontalt -og vertikalakslet indturbin.

Vind er masse i bevegelse, alts@ energi. I et vindkraftverk omdannes noe av denne bevegelsesenergien
til
elektrisitet. Vindkraftverk kan grupperes etter hoved
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Energi-innhold

i vind
EL KRAFTGENERERING

Energieni strømmendeluft- energifluksen- er gitt med uttrykket
1/2 pv3 (W/m2).p- luftenstetthet (kg/m3).v-vindhastighet(m/s).
Luftenstetthetved normalebetingelserer 1,23 kg/m'.
Dettegir følgendeverdier:
v=4m/s 1/2pv 3 =39W/m 2
6 m/s
8 m/s
v = 10 m/s
v = 12 m/s
v = 15 m/s
v = 25 m/s
v=

v=

Energitetthet

= 133 W/m?
= 315 W/m?
= 615 Wm?
= 1063 W/m2
= 2076 W/m?
= 9609 W/?

(Vindkraftverket
startes)
(Lettbris)
(Frisk
bris)
(Sterkkuling)
(Fullstorm,
vindkraftverket
stoppes)

som funksjon av vindhastighet

Vi ser av figuren at energi-innholdet øker meget sterkt
med hastigheten (proporsjonalt med v). Det er derfor
helt avgjorende for god vindkraftokonomi at vindkraftverk plasseres pa steder med sterk vind.

ENERGIOPPTAK

I VINDKRAFTVERK

Vingene på et moderne vindkraftverk er utformet aerodynamisk slik at de utnytter løftkraften som oppstår når
luften stryker over vingeprofilen. Det oppstår et undertrykk på ene siden og et overtrykk på den andre. På denne m&ten oppnar man et betydelig storre energiopptak
enn bare ved såkalte motstands-blader der det er vindens opphopningstrykk som utnyttes.
Det er vanlig a oppgi den nyttiggjorte andelen av den
totale energimengden som passerer det sveipte arealet
med effektkoeffisienten Cp. Teoretisk kan Cp være
maksimalt 0.59. I praksis regner man imidlertid med
0.4. Det sveipte arealet betyr det arealet (den sirkelen)
som vingene beskriver ved ct omløp.
Det er bemerkelsesverdig at vingene kan ta opp ca 4060 av denne energien når de selv bare utgjør en mye
mindre del av det samme sveipte arealet. Mange oppfinnere har ikke dette klart for seg når de mener å ha kommet fram til nye og "bedre" vindmøller ofte basert på
motstandskraften. Noen typiske tall for vindkraftverk er
gitt i tabell en nedenfor.

500 kW- vindkraftverk:

Tårnhøyde
Vingene
Sveiptareal

er ca
er ca
er ca
Energiproduksjon er ca
Omdreiningshastighet er ca
10 m/s vindhastighet gir ca
l m?sveiptareal
gir ca

A0m

20m
1300m2
1,3 GWh/år
30 rotasjoner/min
250 W/m'
l 000 kWh/år

Typiske tall for et 500 kW indkrafterk.

Vindkraftverk som er tilknyttet nettet er som regel
utstyrt med en asynkrongenerator. Disse kan ogsa kj0res som motorer for oppstarting av vindkraftverket. En
asynkron-generator vil kunne kjøres med litt varierende turtall for a maksimere energiopptaket og for å
absorbere energien i vindstøt. Vindkraftverk som står
alene. eventuelt i samspill med en dieselgenerator. er
utstyrt med synkrongeneratorer for holde fast frekvens.

VINDPARKER
Det er etterhvert blitt vanlig å samle nett-tilkyttcdc
vindkraftverk i sakalte vindparker. Det er flere grunner
til dette.
I tett befolkede områder som Europa vil landareal
være kostbart. Et område med et godt vindregime bør
derfor utnyttes maksimalt. Infrastrukturkostnadene
som utgifter til adkomstveier. nett-tilknytning. transport og oppsetting blir mindre pr enhet. Sett fra ct miljosynspunkt vil den totale visuelle "forurensning" blir
mindre ved en samling i park fremfor ved spredning
over et stort område.
Det aktuelle arealet som vindkraftverkene opptar. er
bare ca 1 / av parkens areal. Jordbruk oo annen
nringsvirksomhet
kan derfor fortsette temmelig upavirket. Over en 30 ars periode. som er antatt levetid for
en vindpark. er park-areal pr. I 000 kWh i rsproduksjon 1.3 m; mens det er 3.5 m?/1000 kWh for kullkraft.

ØKONOMI
Som andre fornybare energikilder er "brenslet" - vinden - gratis. Det som avgjør kWh-prisen er derfor i
hovedsak den nodvendige investering. Lav rente oo
hoye priser pa fossilt brensel er gunstig for vindkraft.
Beregning av produksjonskostnad vil være sikrere for
vindkraft enn for fossile kraftstasjoner. fordi de siste
må ta med i beregningen en brenselkostnad som er
svert usikker i et 30-40 ars perspektiv. som gjerne er
levetiden for et nytt anlegg.

ytelsesforbedringer. Tilgjengelighet er øyensynlig også
viktig. men nar man i dag oppnar 0.97 er det ikke stort
mer å vinne her (kullkraft: 0.8 - 0.9). Alt i alt ligger
vindkraften godt an til bli den billigste måten å produPrispå vindkraft:
sere elkraft på. og den mest miljøvennlige.
Fagfolk mener vi kan regne med kapitalkostnader på ca
p
= Ir+ m)C/hWf !kr/kWh)
6000 kr/kW meget snart. som vil gi en kWh pris ned
= årligekvivalent
rente,dvsrente+avskrivning
Idimensjonsløs)
der: r
mot ca 20 øre/kWh på steder med gunstige vindforhold.
For vindkraft beregnes produksjonskostnaden
som vist i tabellen nedenfor

pr kWh

a

årligvedlikehold
i forholdtilinvestering
(dimensjonsløs)

m

=

C
Ir+ m)C

=

kapitalinvestering
(kr)

=

h

=

årligeutgifter(kr)
8760 timerjet år)

w

VINDKRAFTENS

merke-effekt
for kraftverket
(kW)
= kapasitetsfaktor,
dvs.den ekvivalente
delenav et år som
vindkraftverket
ytermerke-effekt
Idimensjonsløs)
= kWhsomproduseres
i året

RENESSANSE

=

f
hWf

Fabrikanter i California er i dag villige til å inngå kontrakter pa 8750 kr/kW med garantier på leveransetidspunkt. ytelse og tilgjengelighet.
Disse investeringskostnadene
sammen med tall fra praktisk drift av vindkraftverk på gode. vindfulle steder gir
følgende bilde:

P= 0.33 øre/kWh
med r = 0.08 m= 0.02 f = 0.3
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Det som startet den moderne utviklingen av vindkraft
var sjokket som oljekrisen i 1973 ga den industrialiserte
verden. De fleste vestlige land utformet programmer for
økt uavhengighet av importert olje. Større bruk av
innenlandske energiressurser var løsningen. Drivkraften
har nå skiftet mere mot miljohensyn - det vil si bruk av
fornybar. ikke forurensende energi. Pr.1995 er det
installert ca 3500 MW vindkraft i verden fordelt slik:

USA1630 MW, Europa1676 MW og verdenfor øvrigca 193 MW

I USA er det statene California (tre ørkenområder i
Altamont. Tehachapi og San Gorgonio) og Hawaii som
har gått foran. I Europa er Tyskland og Danmark ledende. imidlertid følger Storbritania og Nederland raskt
etter. I det siste har også land som Spania. Sverige.
Hellas og Italia kommet sterkt i gang. I resten av verden
er det spesielt India og Kina som har betydelig utbygging av vindkraft.

MARKEDSSTIMULANSER
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AIie disse landene har hatt ulike former for offentlig
støtte til investeringer og tilskudd pr. produsert kWh.
Avgjørende for utviklingen har også vært lover som
pålegger kraftselskapene
kjope el.kraft produsert med
fornybar energi til gitte priser.

er

Figuren viser hvordan prosentvise forandringer i parametrene forandrer kWh-kostnaden. ogsa den i prosent.
Vi ser at vindhastigheten er den viktigste faktoren.
Kapitalkostnadene er den andre viktige faktor. og denne
kan bringes ned ved masseproduksjon og ytterligere

California var tidlig ute. Mange useriøse investorer ble
fristet av mulighetene til lett-tjente penger. og resultatet
i en del tilfeller ble teknologi som ikke holdt mal.
Vindkraften fikk ct litt dårlig rykte. Danmark var ogsa
tidlig på banen. Den danske satsingen hie på mange
måter mere vellykket antagelig fordi man gikk noe forsiktigere fram og hadde støtte i forskning og ut\·ikling.
Den amerikanske FoU ble hovedsakelig konsentrert om
fremtidige løsninger og store (MW) vindkraftverk.
I USA ble all støtte tjernet i 1988. Imidlertid ble det i
forbindelse med Energy Policy Act og Climate Change
Action Plan i 1994 innfort en tilskuddsordning på ca 10
ore/kWh for vindkraft. I tillegg kan Energidepartementet gi 10-20 investeringsstotte
til prosjekter

innenfor deres program for markedsmobilisering.
Disse
tiltakene har gitt vindkraften et stort puff framover.
Utbyggingen i Danmark har de siste årene stoppet noe
opp på grunn av motstand fra befolkningen og mangel
på gode byggesteder. Man ser nå seriøst pa vindkraftanlegg offshore. En offshore-park er allerede bygget
(Vindeby). Den danske vindkraftindustrien
er derimot
intet mindre enn ct industrieventyr. Den er i kraftig
vekst. Tall fra f.eks. Micon A/S (en av de store) viser en
omsetning i 1994 pa nesten seks ganger av verdien i
1990! Danskene eksporterer til hele verden. Den samlede eksportverdi var i 1995 ca 3500 mill kr. er blant landets ti største eksportnæringer. Til sammenlikning var
norsk eksport av vannkraftteknologi
ca 2000 mill kr.

Det er helt klart at uten de ulike markedsstimulansene
hadde ikke vindkraften blitt bygget ut i slik grad som
den er. Dette ser ut til a vere en helt nødvendig fødselshjelp til all ny teknologi av denne typen: prisreduksjon
er avhengig av et visst markedsvolum. De siste kostnadsestimater tyder imidlertid på at i løpet av få år vil
innsatsen vise seg å bære rike frukter. Ennå bedre blir
resultatene når vi lærer oss a prise forurensende teknologi ut fra de skader den er årsak til.

MARKEDSUTSIKTENE

(MW)

Nederland er kjent som et gammelt vindmølleland og
følger nå sterkt opp denne tradisjonen. Pr. i dag er det
bygget ut 150 MW. men det nasjonale vindkraftprogrammet TWIN har l 000 MW som mål for ar 2000 med
begrensning av CO-utslipp som hovedbegrunnelse.
Programmet disponerer ca 185 mi 11kr pr år (1994).
hvorav hele 163 mill kr går til markedssubsidier.
Energiverk er pålagt å betale ca 50 øre/kWh for vindkraft. Dessuten ytes en investeringsstotte pa 25 • Pa
samme måte som i Danmark kan det bli plassmangel og
man har offshore-vindparker
i tankene ogs. En er allerede bygget. Ijesselmeer i en innenlandssjø.

2000
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Tyskland har i løpet av arene 1990 til 1995 opplevd en
"boom" i vindkraft fra praktisk null i 1980 til 500 MW i
dag. Dette til tross for at landet ikke har spesielt høyt
potensial for vindkraft totalt sett. Oppsvinget skyldes en
klar miljøforpliktelse fra myndighetene: CO-utslippet
skal reduseres med 25 i nnen 2005. Videre har myndighetene satt inn kraftige virkemidler. Vindkraft som
selges inn på nettet må betales med ca. 75 ore/kWh (90
v prisen som konsumentene må betale).
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Veksten i installert kapasitet i EU. Den har skutt fart i 90-arene. Vindkraften i Europa dekker i dag behovet til I mill. husstander og betyr 4 mill tonn mindre CO2-utslipp pr.

ar.

a

Det er bemerkelsesverdig at den sterke veksten vi har
sett i vindkraft etter 1990 kommer i en periode med
synkende priser på fossile brensler. Den Europeiske
vindkraftforeningen
(EWEA) mener at IO ck av Europas
el.forsyning kan komme fra vindkraft i
2030. Dette
ville kreve 200.000 vindkraftverk. hver på 500 kW
spredt over et areal som Kreta. hvorav bare I l av
arealet ville bli fysisk opptatt. For ar 2000 har foreningen satt opp 4000 MW som mal og for 2005 11.000 MW.
Dersom naverende trend holder seg. er ca. 4000 MW i
ar 2000 mulig.

I tillegg oppnår de prosjektene som er tilknyttet det
såkalte 250 MW-programmet 25-35 øre/kWh i tilskudd.
avhengig av om kraften leveres til det offentlige nett
eller konsumeres lokalt (gardsbruk o.I.). Forpliktelsen
er at man må delta i et omfattende måle- og evalueringsprogram. Ingen andre land har tilnermelsesvis
like
fordelaktige stotteordninger.

r

Storbritannia har valgt en noe original fremgangsmate
som har vist seg l1fungere godt. I forbindelse med privatiseringen av kraftsektoren ble det vedtatt at en viss
andel av ny kraft skulle være av ikkefossil type. opprinnelig en lov for å sikre salg av kjernekraft fra de statlige
kjernekraftverkene
som ikke lot seg privatisere. Denne
loven brukes
til
fremme utbygging av forny bar
energi. spesielt vindkraft. Etter markedskonkurranse
vinner den som kan tilby billigste leveranse av et gitt
kvantum vindkraft.

n

N

I USA venter man na en ny giv for vindkraften. I
California produseres det i dag nok elektrisitet til dekke behovet i alle boligene i en by som San Francisco.
Den vil bli videre utbygd i California men også bli
spredt til nye stater med gunstige vindforhold:
Wyoming. Texas. Minnesota. Iowa og noen steder på
østkysten. For ar 2000 kan det være realistisk a sette
opp som mal 4000 MW i USA. det samme som for
Europa. I alt regner man at vindkraften kan dekke 2 0
av USAs behov for elektrisitet.

a

a

43

kraft nlt er på grensen til a vere fullt ut konkurransedyktig med annen el.kraft. Da er fraver av CO> og
forurensninger ikke tillagt noen verdi. Ytterligere kostnadsreduksjon (40-5 0 anses imidlertid for mulig.
Disse knytter seg til følgende punkter:

A vans erte vinger:
Økt ytelse og lengre levetid er mulig ved mere avanserte design-metoder.

Totaltinstallert·

1630 MW

Nye installasjoner:
Underbygging
Beslultet:
Planer

Installerte

."

376 MW
455 MW
2684 MW
3584 MW

November1994

vindkraftverk

og nyutbygginger.

I verden for øvrig er det ventet en sterk ekspansjon i
spesielt India. Kina. Canada og Sor-Amerika. alle land
som har betydelige vindkraftressurser. Totalt sett kan
verden se ca I 0.000 MW installert vindkraft ved årtusenskiftet. Dette er en formidabel vekst. Det forventes
at de tre markedene Europa. USA og resten av verden
hver vil få en årlig tilvekst på ca 500 MW ved ar 2000.

Plassering
Siden vindstyrken er avgjørende for energiutbyttet. er
det gevinst å hente ved hedre metoder for stedsvalgsåkalt mikro-plassering.
Lettere konstruksjon
Materialkostnader kan reduseres ved å bruke lettere og
mer elastiske konstruksjoner.
Økt størrelse
Siden vindhastigheten oker med høyden over bakken
kan <let lønne seg a ha ekstra høye tårn. Større enheter
vil også redusere infrastruksurkostnadene pr kWh og
øke arealutnyttelsen.
Driftsmåte
Maksimalt energiuttak fra vinden krever variabel vingehastighet. Ved hjelp av ny kraftelektronikk kan nye
vindturbiner kjøres slik. Man utvikler også girfrie konsepter for å redusere tapene.

(MV)

500
400

Bevilgningene til forskning og utvikling har økt i takt
med ekspansjonen i markedet. Figuren under viser hvordan satsingen har utviklet seg totalt og i de enkelte land.
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Verdenforøvrig

markedsutvikling

Figuren viser hvordan man tenker seg markedsutviklingcn. I Europa vil den årlige veksten stoppe opp ved
ar 2000. mens USA og resten av verden vil vokse forbi
Europa. Regner vi en investering pa 6250 kr/kW betyr
disse prognosene en årlig investering på IO milliarder
norske kroner. Dette er ct nytt marked som ekspansjons-sokende industrier hør merke seg.
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UTVIKLING

I de siste 15 årene har investering pr. k\·adratmeter
vindfangareal blitt halvert. Samtidig er ytelsen okt med
en faktor 3. Det er klart at denne utviklingen har brakt
prisen for vindkraft dramatisk ned til et nid der vind-
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UnitedStates

UTVIKLINGSPROSJEKTER.

EKSEMPLER

Det er derfor et betydelig utviklingsarbeid pa gang for
utvikle autonome (selvstendige) kraftforsyningsanlegg
eventuelt med dieselkraft som reserve. Norge (ABB og
EFD) har i flere år hatt et slikt utviklingsprogram.
Deler
av tettstedet Titran på Frøya kjøres nå på forsøksbasis
med kraft fra et slikt vind-diesel anlegg. Et annet selvstendig anlegg som kombinerer vind- og solenergi er
installert hos en husstand på Lyklingholmen i Bømlo.
Dette anlegget står IfE bak.

EU satser mye på å utvikle store vindkraftverk. storrelsesorden I - 3 MW. Man forsøker å kombinere de beste
teknologiske konseptene man har erfaring med: stallregulering. rotorer med 1. 2 eller 3 blader. girfrie løsninger. generatorer med variabel hastighet og lettvcktkonstruksjoner. Grunnen til denne fokus på store verk er
at i det tettbefolkede Europa vil det være lettere å oppnå
en gitt utbygging med store maskiner fremfor ct stort
antall små. De store maskinene vil også være bedre
egnet i offshore installasjoner som forventes å bli et nytt
stort vekstområdet.

UTVIKLINGEN

a

I NORGE

I Norge har vi hatt et vindkraftprogram i tre faser.: kartlegging av vindressurser (1979-83). etablering av praktisk erfaring med oppsetting og drift av (danske) vindkraftverk ( 1984-92). og deretter omsetting av kompetanse i norske produkter og tjenester for eksport.

Utvikling av bedre vingeprofiler er et viktig forskningstema. Dagens vinger er stort sett utformet med basis i
tradisjonell flyvingeteori. Mer avanserte metoder som
gjør bruk av 3-dimensjonale beregninger kan gi 10-20
<Jchøyere virkningsgrad. Norsk industri (Libra Plast AS.
Hareid) er involvert i et slikt prosjekt i samarbeid med
NTH og IFE. vrige FoU-temaer i Europa er stoyreduksjon. økt sikkerhet og tilgjengelighet. nye materialer og
konstruksjonsmetoder.
standardisering og sertifisering.

Når det gjelder vindressurser har kartleggingen vist at
vindkraftpotensialet
i Norge innen fremtidige akseptable kostnadsgrenser ligger på ca 5000 MW. Da er steder
med forventet store interessekonflikter
utelatt.

Utviklingen i USA har nå skutt ny fart først og fremst
begrunnet i hensynet til miljøet. spesielt reduksjon av
CO2. Energidepartementets
vindkraftprogram.
med et
årlig budsjett på ca 300 mill kr (1995). har som overordnet mal a utvikle konkurransedyktig
vindkraft. Målene
er konkrete og angitte i energipriser slik: 28-31
ore/kWh i 1995. 22-25 ore/kWh i 2000 og 18-21
øre/kWh i 2005. De to tallene refererer til gode og middels vindforhold. Programmet har tre satsingsområder:
forskning på mere effektive turbiner (ca 6 0 • teknologisk utprøvning (ca 10 ) og markedsintroduksjon
(ca
30 • USA har opprettet et nasjonalt vindkraftsenter
NWTC (National Wind Technology Center) i tilknytning til deres eksisterende nasjonale laboratorium for
fornybar energi NREL (National Renewable Energy
Lab). Forskningsoppgavene
er blant annet de som er
angitt foran: avanserte vinger. mikroplassering. lettere
konstruksjoner. økt størrelse og mer effektive driftsmåter.
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Som ct konkret eksempel pft et utviklingsprosjekt
nevnes vertikalakslede vindkraftverk i MW-størrelsen.
Disse har sine tilhengere. Det foregår et samarbeide
mellom selskapet Flo Wind og det nasjonale vindkraftsentret NWTC ved NREL. Disse vindturbinene skal
bl.a. gi mindre stoy. og vil være lettere
akseptere visuelt. er mere estetiske mener enkelte.

a

Mange omrader i den sakalte tredje verden og ogsa i
enkelte industriland er uten tilgang til et offentligelektrisitetsnett. Dieseldrevne generatorer er som regel losningen. Brenslet er gjerne dyrt pa grunn av lang frakt.
Alternativet er åta i bruk de lokale energiressursene.
bio. bølger. vind. sol eller en kombinasjon av disse.
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55 kW
stallregulert

Wincon

0,17

1986

Frøya

75 kW
stallregulert

Vestas

0,20

1987

Vallersund
Vallersund gård

55kW
stallregulert

Vestas

0,10

1988

Klepp

Jæren
folkehøgskole

400kW
pitchregulert

Vestas

1,08

1989

Frøya

Sør-Trøndelag
Kraftselskap

300 kw
stallregulert

Nordtank 0,68

1989

Smøla

Romsdal

a.

Møre og

400 kW
pitchregulert Vestas

1,00

1991

Kvalnes

Andøykomm.
kraftverk

400 kW
pitchregulert Vestas

1,24

1991

Hovden

Vesterålens
kraftlag

3 X400 kW
pitchregulert Vestas

3,10

1991

Vikna

Nord-Trøndelag
El.verk

2 X500 kW
pitchregulert Vestas

2,70

1993

Vikna

Nord-Trøndelag
El.verk

NorskeVindkraftverk
Angittenergiproduksjon
er beregnedemidlereverdier

45

....
a

I-

g

Små vindturbiner - det vil si l 00-500 W er en forsømt
markedsnisje. De som i dag kan kjopes. er unormalt
dyre og holder heller ikke mål i et røft vindklima. Et
norsk firma Gaustad Energi er i ferd med å bringe fram
bedre og billigere løsninger i dette effektområdet.

Som et resultat av fase to i programmet er det nå installert 3.8 MW vindkraft i Norge. Inkludert her er ct autonomt vind-diesel-anlegg pa Fr»ya i Sor-Trondelag. og
en vindpark (2,2 MW) på Vikna i Nord-Trøndelag.

Utvikling av avanserte vinger er et norsk FoU-prosjekt
ledet av Libra Plast AS. Suksess kan gi store eksportmuligheter.
Nord-Trøndelag E-verk (NTE) har opparbeidet solid
kompetanse gjennom planlegging. bygging og drift av
vindparken på Vikna. NTE tar nå sikte på et internasjonalt marked med energiplanleggingskompetanse
der
vindkrafterfaringene inngår.
Øvrige norske eksportmuligheter. som allerede er etablert utenom vindkraftprogrammet er plastråstoffer til
vinger fra Jotun Polymer og visse støpedeler (nav mv)
fra Kristiansand Jernstøperi og Mandal Casting.
Tabellen under gir en sammenfatning
produkter og muligheter.

Vindpark Vikna

Norskeproduktmuligheter:

I denne fase to er følgende erfaringer gjort: våre metoder for plasseringsvalg og ytelsesberegning er tilfredsstillende. våre høye krav til å motstå maksimal-vind har
vært nødvendige og tilstrekkelige (vesentlig høyere enn
i Danmark). og personell for de aktuelle kraftverkene
har lert drive verkene tilfredsstillende.
Vindkraftverkene i vindparken på Vikna har oppnådd
en tilgjengelighet pa 97 t.

JotunPolymer:
MandalCasting:
Kristiansand
Jernstøperi:
TransinorTechnology:
ABBEnergy:
GaustadEnergi:
NAPSNorway:
GyllingTeledata:
Libra-Plast:
Nord-Trøndelag
E.verk:

a

Grunnlaget er nå tilstede for å omsette den opparbeidende kunnskap i nye norske produkter og tjenester. det vil
si fase 3 av vindkraftprogrammet.

Norske produkter

av norske

plaststoffer
tilvinger
nav,støpedeler
nav,støpedeler
lynbeskyttelse
vind-diesel-stasjoner
små,tilsynsfrie
vindmøller
kombinasjonsverk
vind+ sol
kombinasjonsverk
vind+ sol
avanserte,høyeffektive
vinger
konsulenttjenester
innenvindkraft

og muligheter

pd vindkraftomrddet

VINDKRAFT OG MILJØ
NORSKE PRODUKTER
FOR EKSPORT

OG KOMPET ANSE
Alle energiformermer, ogsa de fornybare. har visse
negative miljokonsekvenser. For vindkraft dreier det
seg om:

De norske vindturbinene har fått problemer. skader på
grunn av lyn-nedslag. Det var uventet at dette skulle
være et større problem i Norge enn andre steder i verden. Et praktisk resultat av dette er imidlertid at firmaet
Transinor Technology har utviklet ct nytt konsept for
lynbeskyttelse som na markedsfores internasjonalt.

Stoy
Nar det gjelder stoy maman sorge for tilstrekkelig
avstand til bebyggelse. For et enkeltstående vindkraftverk regner man 300 m som tilstrekkelig og for en park
ca l km. God aerodynamisk utforming av vindkraftverk
reduserer stoyen betraktelig.

ABB Energy markedsforer na sitt vind-diesel-konsept
utviklet på Frøya i Sør-Trøndelag. Canada er et spesielt
interessant marked. der det både er et stort behov og
god betalingsevne. Men ellers er det et stort marked for
slike autonome energisystemer mange steder i verden.

Visuell forurensning
Hvor stor den visuelle forurensingen er kan diskuteres.
Det er delte meninger om vindkraftverk er vakre å se på
eller representerer en visuell forurensning. God utforming og fargevalg vil i stor grad påvirke oppfatningen.
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Vi har lært oss å akseptere store kraftgater nær og i tettsteder. Men valg av mest mulig øde steder er trolig a
foretrekke for vindkraftverk.

Innflytelse på TV/radiosignaler
Innflytelse på TV /radiosignaler vil ikke merkes når man
unngår at vindmøllene står i rett linje til senderen- og i
tilstrekkelig avstand. Med satelittbasert overføring blir
problemet helt borte.
Skader på fugleliv
Skader på fuglelivet har vist seg a vere mindre enn man
trodde. Fuglene lærer seg fort a legge trekket utenom
vindmøllene.
Båndlegging av land
Typisk for en vindpark er at selve turbinene bare opptar
I 7c av arealet. Det vil altså være fullt mulig a fortsatt
drive jordbruk o.l.
De negative konsekvensene av vindkraft kan ved forstandig plassering. minimaliseres eller helt elimineres.
På den positive siden av regnskapet må man ta med at
vindkraften er uten forurensende utslipp. den gir ikke
drivhuseffekt. brenslet er "fritt" og det er forholdsvis
jevnt fordelt over hele kloden.

UTSIKTER
Ved siden av bioenergi. er vindkraft den av de nye fornybare energikildene som allerede nå er nærmest full ut
konkurransedyktig med fossile energikilder til el.produksjon i stor skala.
I løpet av de siste 15 årene har kWh-kostnaden blitt
redusert med en faktor 6. En konsekvens har vært at
vindkraft har fått et enormt oppsving bare siden 1990.
Ytterligere forskning og utvikling forventes å redusere
kostnadene videre med kanskje 40- 50 •
I så fall vil vi være vitne til det definitive markedsgjennombruddet de neste årene. Dette vil gi også andre former for fornybar energi en ny selvtillit og inspirasjon
slik at disse kan fore stafettpinnen videre nar vindkraften nærmer seg sin maksimale utnyttelse.
Vi vil avslutte med noen svært optimistiske toner fra det
amerikanske el.kraftinstituttet EPRI (svarende til vårt
EFI):
"Det er all grunn til @forvente at i lopet av de neste I0 til 12
@rene vil vind produsere den billigste kraft som er oppnelig
fra alle kilder".
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8. BØLGEENERGI

a

BØLGETEORI

Det første kjente patenterte forslag for utnytte bølgeenergi er fransk fra I 799. I den senere patentlitteraturen
fins mer enn tusen andre forslag.

Med bølgene er det lagret en energi som i middel
pr. arealenhet av havflata er:

Primær omforming av bølgeenergi oppnås ved hjelp av
et svingesystem som f.eks. kan være en flytende bøye
eller vann som svinger i en kanal eller en rørformet
konstruksjon.

E=

ap gH'

p=

1030 kg/m'= densiteten
av sjøvann
9,81 m/s?=tyngdeakselerasjonen
bølgehøyden
= vertikal
avstand
mellom
bølgetopp
og bølgedal

g=

I forslag fra 1800-tallet ble svingebevegelsen utnyttet til
a overfore energi gjennom pumper eller hovelig maskineri med mekaniske anordninger (med f.eks. tannstang
med tanndrev og palhjul. eller med tau og vektstenger).
I motsetning til dette har moderne forslag gjerne
hydrauliske eller pneumatiske energikonverteringsinnretninger. med styrbare ventiler. sylindere og stempler.
foruten andre hydrauliske eller pneumatiske komponenter og maskiner. Det kan også gå inn styring. mer eller
mindre automatisk.

H=

For sinusformet bølge er a= I/8. For virkelige havbolger er a= 1/16 dersom H står for "signifikant bolgehoyde" ( som er større enn den gjennomsnittlige bølgehøyde). Med Hi meter blir benevningen på E joule pr. kvadratmeter (J/m). Energien er likt fordelt mellom potensiell energi (pga. vann loftet fra bølgedalen opp i bølgekammene) og kinetisk energi (p.g.a. vannets vekslende
fart).

Det kreves også måleutstyr foruten elektronisk utstyr og
programvare. I tillegg må det installeres elektrisk generator i fall energien skal konverteres til elektrisitet.
Eksempel på praktiske bolgekraftinnretninger
som har
vært i bruk gjennom flere tiår, er lensepumper og navigasjonsboyer. I sistnevnte tilfelle trengs et oppladbart
batteri for sikre energi til navigasjonslyset for tidsrom
med liten bølgeaktivitet. Med basis i initiativ og utviklingsarbeid av den japanske pioneren Yoshio Masuda
har mer enn ett tusen bolgedrevne navigasjonsboyer
blitt produsert siden 1965 0g markedsfort verden rundt.
Det er rapportert at noen av dem har vert i drift i over
20
Den såkalte oljekrisen i 1973 stimulerte betydelige forsknings- og utviklingsprogram for bølgekraftverk.
særlig i Storbritannia. Sverige og Norge. Men programbevilgningene ble drastisk kuttet tidlig pa 1980-tallet.
samtidig med at oljeprisen gikk ned og den offentlige
opinionen ble mindre opptatt av energi- og miljosporsmål.

Energien i bol gene transporteres med farten c den såkalte gruppefarten. som for en sinusformet bolge med perioden Ter:
c = lg/4r)T

a

dersom vannet er dypt. dvs. dersom sjødybden er minst
L/3. der L = (g/2rr)T er bølgelengden.
Energitransporten pr. breddeenhet av bolgekammen er
J= E =la/4]p

ar.

g'TH

For en sinusformet bolge med periode T= 10s og hoyde H = 2m. gir dette ca 40 kW/m. Formelen gjelder
også for virkelige havbølger dersom a = 1/16. H er signifikant bolgehoyde. og Ten gjennomsnittlig bolgeperiode ("energitransportperioden").
Ellers kan det bemerkes at de enkelte bølgetoppene forplantes dobbelt så fort
som energien. Nar en kaster en stein ut i stille vann. er
det lett observere at enkeltbolgene gar raskere enn
hele gruppen av ringformete bolger som hrcr seg utover.

a

Til tross for dette har en del strandlokaliserte bolgekraftenheter med effektkapasitet i området 3 kW til 400kW
blitt satt i drift siden 1983. i Japan. Norge. Kina. India
og Storbritannia (i kronologisk rekkefolge). Dessuten
har flytende bolgekraftenheter blitt utprovd i Japan.
USA. Sverige og Danmark. Det planlegges na by gging
av forskjellige bolgekraftverk med effekt av storrelsesorden I MW. i Portugal (Azorene). i Skottland og i
Indonesia.
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Åabsorberebølgerbetyrå genererebølger
•Åødeleggebølgerbetyraskapebølger!
Dette er et paradoksalt

A

B

-

prinsippfor

I

t

C

D

åta ut bolgenergi.

}-

+

-

-

Figuren viser opptak li\' holget:nt:rgi. Kun-t: A viser en 1if"orstyrret innkommende bolge. Kurve B viser symmetrisk bolgegenerering med et langstrakt legeme eller en rett rekke av
hoyer som singer opp og ned. Kun-e C viser en antisymetrisk
bolge. Kure D so111er s11111111e11
<Il" kun-enc A. Bog C iser
.fitllstendig opptak av bolgeenergien

Overlagring av kurvene A og B gir en returnert bølge
halvparten så høy som <len innkommende. og <len videregående bølga er redusert til halve høyden.
Fjerdeparten ( 1/2)' = l/4. av den innkommende bolgeenergien er returnert og like mye går videre. Halvparten.
(1-1 /4-1 /4 )= I/2. av den innkommende bølgeenergien er
absorbert.
Det samme gjelder i fall kurven A blir overlagret kurven C som gjelder antisymmetrisk bølgegenerering på
grunn av horisontal svingebevegelse. Med vertikale og
horisontale optimale svingebevegelser samtidig blir all
innkommende bølgeenergi absorbert. som vist med kurve D. som svarer til overlagring av kurvene A. B og C.
For å oppnå dette. må de genererte bølgene ha bestemte
faser og amplituder i forhold til den innkommende bolga. Det betyr at svingebevegelsene.
som genererer bølger. må ha optimale faser og amplituder i forhold til den
innkommende bolga.
En sakalt "punktabsorbator" (dvs. en svingende boye
med diameter mye mindre enn bolgelengden L) genererer en ringformet bølge. Det kan vises at dersom denne
sirkulere bolga har optimal fase og amplitude i forhold
til den plane innkommende bølga. vil punktabsorbatoren absorbere like mye bolgeenergi som transporteres
med en bølgebredde lik L/2rt. En punktabsorbator kan
altså absorbere mer bølgeenergi enn bolgecnergitransporten pa en bredde lik diameteren av boyen.
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En punktabsorbator
absorberer energifra innkommende
/.:a111111ete
holger ,·edd generere ringholger.

rett-

Det som er nevnt ovenfor. gir øvre grenser for hvor mye
energi som kan tas ut fra en gitt bølge. Et annet teoretisk resultat gir en øvre grense for hvor stor effekt P
som med et gitt bøyevolum V kan tas ut fra en gitt
bølge:

P/V< Ip g H)/ T
Her er H bolgehoyden og T bølgeperioden. For en
typisk havbølge med H =2 m og T = 10 s. blir P/V< 2
kW/m'. Denne øvre grensen kan nærmes bare dersom
bøyen er liten og dersom svingebevegelsen styres optimalt. De fleste foreslåtte bølgekraftinnretninger
til nå
produserer ikke mer enn et par hundre watt pr. kubikkmeter av volumet i anlegget.

METODER FOR KONVERTERING
BØLGEENERGI

AV

Som antydet i figuren på neste side finnes det en mangfoldighet av prinsipp for konvertering av bolgeenergi.
For det forste mabolgeenergi overfores til energi i et
svingesystem som vekselvirker med bølgene.
Svingesystemet kan være en svingende "vannsøyle" i et
llytende eller faststående kammer - se prinsipp 2 og 3.
eller en svingede kropp - se prinsipp 6. 7.8 og 12. For
det andre mlt energien konverteres til nyttig mekanisk
energi ved hjelp av turbiner eller andre hydrauliske eller
pneumatiske motorer. For det tredje kan energien
omformes til elektrisitet ved hjelp av generatorer.

hydraulisk
veske

Bølgekrefter i svingemodiene stamp, hiv og/ eller jag
forårsaker relativ svingebevegelse mellom et bølgeabsorberende element (A) og et motkraftspunkt (B).
Gjennom bevegelsen drives arbeidsfluidum gjennom
pumpe (-=D-) eller turbin ( oo ).
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Forde flesteforslager absorbatoreni vannflaten,menden kan også være litt
kan være vertikal(hiv],horisontal(jag)
neddykket(12). Svingebevegelsen
eller roterendeomkringen akse langsframherskendebølgefrontretning
(stamp).Luftturbier({2,3, 11) ellerhydrauliskmaskinerikan brukesfor d
konvertereden absorbertebølgeenergientil nyttigenergi.Dethydrauliske
maskinerietkan være en vannturbin( l) elleren pumpesomskaffertrykki en
(vanneller olje)somdriveren hydrauliskmotor.
hydraulikkvæske
somforsynermotorenmedtrykkvæske,kan være
Hydraulikkvæskereservoaret
plassertpå land, dersomavstandendit ikkeer for lang. Eventueltkan en
elektriskgeneratorkoplettilakslingenav den hydrauliskemotoren,eller
brukesfor elektrisitetsproduksjon.
luftturbinen,

somhar blittforeNoen av de mangeforskjelligeslag bølgekraftomformere
slått,er vistskjematiski figurenIsomer hentetfra rapporten"WaveEnergy
Resourceand EconomicAssessmentfor the Stateof Hawaii"av G. Hagerman,
SeasunPowerSystems,1992].Anleggetkan være plasserti stranda,nær
(1, 2, 4, 5) eller plasland på en moloeller på en bunnståendekonstruksjon
sert i dyperevannlangtfra land (3, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12). Bølgekreftene
virkerpå en bevegeligabsorbotorsomarbeider entenmotet fast punkt(på
land ellersjebunnen)(1, 2, 4, 5, 6, 12) eller moten annen bevegelig,men
struktur(3, 7, 8, 9, l 0, 11). Når et langt"ryggbein",felles
motkraft-ytende,
for flere likeabsorbatorer,skalgi motkraft,bør det ha en lengdemerenn en
typiskbølgelengde.Denbevegeligeabsorbatorenkan være sjøvann( 1, 2, 3),
et bøyeligmedium(11) eller en stivkropp(4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 12).
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PLASSERING

betydelig under tilsvarende tall fra en liknende britisk
evaluering i 1978. Kostnadsreduksjonen representerte
vellykket forskningsframgang oppnådd ved nye ideer og
bedre tekniske løsninger. Ved to norske evalueringer i
1981, kom den siste ut med omlag halverte kostnadstall.
Dette ble oppnådd gjennom konstruksjonsforbedringer.
De norske kostnadstallene ble vurdert til vere i området 1.20 - 1.40 kr/kWh for tre norske bølgekraftforslag
og kr. 2.30 kr/kWh for et britisk. De lavere kostnadstallene i den britiske evalueringen avspeiler både lavere
produksjonskostnader og lavere rentefot enn det som
den norske evalueringen var grunnlagt på.

A V BØLGEKRAFTVERK

Enda bølgeenergitilgangen er mindre nær land. og det
kan være lang avstand mellom akseptable plasseringer
for strandbaserte bølgekraftverk, har slike den fordelen
at adkomst og drift er forholdsvis grei. Derimot vil
anleggsarbeidet kunne være vanskelig på en værhard
strand.

a

Til havs har bølgeenergien vesentlig større intensitet
enn inne ved land. og det vil være mindre med restriksjoner på plasseringsvalg for bølgekraftverk. Og bølgekraftverk til havs vil være mindre iøynefallende som
"landskapsforurensere".
Derimot vil adkomst og drift
være vanskeligere ved et kraftverk til havs sammenliknet med et som står ved strandkanten. Men dette blir
mer eller mindre oppveiet ved at bygging av et havkraftverk f.eks. på et skipsverft. er enklere enn et
anleggsarbeid ved stranda.

Et noe nyere kostnadsestimat. utført i USA i 1988. vurderte ulike bølgekraftverk utviklet av tolv selskaper i
åtte land. De evaluerte kraftverk hadde en tenkt installert elektrisk effekt i omradet 0,35 MW til 2000 MW.
Avhengig av forskjellige faktorer (slik som investeringskostnad, teknisk levetid. antatt vedlikeholdskostnad, tilgjengelighet. skatter. avgifter og rentefot) ble
den beregnede kostnaden for produsert energi funnet a
være i omradet 0.08-0.25 $/kWh. Evalueringen tyder på
at kostnadene reduseres med omlag 40 prosent om den
naturlige bolgeenergitilgangen fordobles.
Gjennomsnittstall for kilowattimekostnaden viste seg å
være ca. 0.20 S/kWh eller 0.12 $/kWh om en lokalisering ble valgt der den naturlige bølgeenergitransporten
var 20 kWIm respektivt 40 kW/m.

Et hybridsystem er også tenkbart. der f.eks. flytende
bolgeenergiabsorbatorer
ner land pumper sjovann (eller
en annen hydraulikkvæske) til en høytrykkstank eller
hoydebasseng pa land. Dette reservoaret pa land kan da
eventuelt brukes til å forsyne en elektrisk generator med
driftsenergi.

BRUK A V BØLGEENERGI

TIL ULIKE FORMÅL
Med kostnadstal I som nevnt ovenfor vil bølgekraftverk
allerede nå være et konkurransedyktig alternativ for
øysamfunn som har kostbar elektrisitet levert fra forholdsvis små dieselkraftverk. I enkelte utviklingsland.
som f.eks. India og Kina. der både egne fagkunnskaper
og billig arbeidskraft er tilgjengelig. vil bølgekraftverk i
nær framtid kunne bidra med betydelig energiforsyning.
Men med den dyre arbeidskraften det er i industrialiserte land. behøves utvikling av mer avanserte typer bølgekraftverk. for bolgeenergien kan bidra s@det monner i
kyststatenes energiforsyning.

Mesteparten av forskning og utvikling. i det minste i
Europa. har hatt som formal utnytte bolgeenergien til
elektrisitetsproduksjon.
Men det er mange andre. mer
direkte formål som bølgeenergien kan brukes til. Det
kan være til framdrift av fartøy. og til pumping av rent
sjøvann ti I fiskeoppdrettsanlegg eller ti I forurensete
havnebasseng eller fjordarmer der det er for lite sirkulasjon til å oppnå nok naturlig rensing. Pumping av sjøvann til høyt trykk gir mulighet for avsalting. dvs. produksjon av ferskvann. Tilsvarende anlegg kan ogsa
kombineres med delvis elektrisitetsproduksjon
ved åla
hoytrykksvannet drive turbiner. I noen tilfeller kan det
være en fordel a bygge bølgekraftverk som en integrert
del av en havnemolo. eller av andre bølgesvekkende
innretninger for å hindre stranderosjon eller for fremme strandbaserte fritidsaktiviteter. I en mer fjern framtid er det tenkelig at bølgeenergien kan bli utnyttet ute
pa de apne hav av store flytende anlegg som produserer
hydrogen eller andre kjemiske stoff med rikt energiinnhold.

a

Det er typisk at enhetskostnaden på tekniske produkt
går ned med tiden. Det er et resultat av oppnadd erfaring. bedre teknologi og mer effektive produksjonsmetoder. En typisk trend er en inflasjonskorrigert enhetskostnad som blir redusert 20 til 25 prosent for hver dobling av det kumulative produksjonsvolumet. Enda storre
kostnadsreduksjon kan oppnås i bransjer som kan dra
fordel av innovasjoner og nye materialer. slik som tilfellet er f.eks. med elektroniske datamaskiner. Når en vet
at omforming av bølgeenergi til elektrisitet er et forholdsvis nytt forskningsemne. skjønner en at her er
muligheter for betydelige innovasjoner. La oss imidlertid gjore folgende konservative estimat. Som et utgangspunkt antar vi, i samsvar med ovennevnte amerikanske kostnadsstudie. at et kommende pionerkraftverk
pa 5 MW kan levere elektrisitet til en kostnad pa 0.25
S/kWh. Dersom hver dobling av det kumulative

a

KOSTNADSOVERSLAG
ELEKTRISITET

FOR PRODUSERT

I det britiske bølgeenergiprogrammet
ble sju ulike forslag til bolgekraftverk evaluert i 1982. 0g energikostnaden ble funnet vere i omradet 3 til 16 pence pr. kWh.

a
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produksjonsvolumet resulterer i 25 prosent kostnadsreduksjon, vil kostnaden komme ned pa 0.05 S/kWh for
det har blitt bygd bolgekraftverk med en samlet installert effekt pa 250 MW. Denne kostnaden vil være konkurransedyktig i de fleste energimarkeder. Men for nd
dette målet er det behov for finansiell støtte gjennom
den mindre konkurransedyktige fasen av den tekniske
utviklingen av bølgekraftverk.

gjelder den hydrodynamiske teorien for opptak av energi fra havbolgene. Ikke bare forskere fra NTH.
Trondheim. deltok her. men også forskere fra SI. Oslo.
De sistnevnte. som arbeidet med fokusering av bolger
og med konvertering av bølgeenergi med en kilerenne
dannet i 1982 selskapet Norwave A.S. Fra 1975 samarbeidet forskerne ved NTH med industribedriften
Kværner Brug A.S. om en kraftbøye med hydraulisk
maskineri for energikonvertering og optimal fasestyring
av bøyen. Men omkring 1980 valgte Kværner Brug A.S.
heller a satse på et faststaende bolgekraftverk med
svingende vannsøyle. og arbeidet med dette i nærmere ti
år. inntil bedriften ble fusjonert med en annen Kværnerbedrift. Den nye bedriftledelsen valgte skrinlegge
arbeidet med bølgeenergi. da en kraftig storm i slutten
av 1988 hadde skadd det bølgekraftverket som Kværner
Brug A.S. hadde hatt i drift i tre til fire år på
Toftestallen i Øygarden. Hordaland.

a

MILJØMESSIGE

OG POLITISKE FORHOLD

Foruten økonomiske og politiske følger. vil paradoksalt
nok også noen miljømessige konsekvenser være resultat
av utnyttelse av den rene energiform som bølgene representerer. Bølgekraftverk vil vises godt i landskapet om
de er plassert nær land eller på stranda. Bølgekraftverk
til havs vil trolig ha noen økologiske følger både for det
biologiske livet i sjøen og for stranderosjon. men det er
vanskelig
si om følgene er gunstige eller ugunstige.
Installasjoner til havs kan være til ulempe for skipstrafikk og tradisjonelt fiskeri. men dersom de blir forsynt
med navigasjonslys og identifikasjonsmerker. kan de
være til hjelp for navigasjonen. Med moderne fiskemetoder kan overfisking stundom vere et problem. I slike
tilfelle kan det være en økologisk fordel at bølgekraftverk. i likhet med andre installasjoner i havet. kan gi
fisken vern mot å bli fanget av f.eks. trål.

a

a

I 1985 bygde Norwave A.S. et kilerennekraftverk som
var i drift pa Toftestallen til 199 I. da det ble startet en
ombygging. som hittil ikke er blitt fullført. Installert
effekt var 350 kW.

Installering. drift og vedlikehold av bølgekraftverk kan
føre til nye muligheter for arbeidsplasser langs kysten. I
framtida kan bygging av bolgekraftverk i store serier gi
sysselsetting til skipsverft verden rundt. Både bygging
og drift er arbeidsintensive.
Det vil kunne få strategisk betydning om bølgeenergien
kan utnyttes. særlig i land som fra for er avhengig av a
importere energi. Før bølgeenergien kan bli økonomisk
utnyttet i internasjonale farvann (f.eks. til produksjon av
hydrogen) vil det være fornuftig først å vedta internasjonale regler. som definerer eiendomsretten til bølgeenergien i havet. Merk at bølgeenergien som mottas ved
en kyst kan ha sitt opphav i stormer tusenvis av kilometer til havs. Det er en potensiell konflikt, i fall et annet
land utnytter energien i åpne internasjonale farvann, og
på den måten reduserer donningene for de kommer inn
til bolgekraftverk i territoriale sjoomrader.

Kilerennekraftverk som er planlagt bygd av det norske selskapet Indonor A.S. p@ sorkysten av Java fetter Norwae A.S. sitt
konsept "Tapchan"). Bolgene samles i en "kollektor" inn mot
en horisontal kilerenne, der sjovann blir loftet 4 m opp i et
basseng, som forsyner en latrykks Kaplan-turbin pd I.] MW

Det norske selskapet Indonor A.S. har nylig underskrevet kontrakt med indonesiske myndigheter om konstruksjon. bygging og levering av et kilerennekraftverk.
av den typen som Norwave A.S. hadde i reguler drift pa
Toftestallen i Nordhordland mellom 1987 og 1991. Det
nye anlegget som skal bygges pa sorkysten av Java. er
planlagt med en installert effekt pa 1,I MW. og det ventes en årsproduksjon på minst 6 GWh.
Anleggskostnaden ventes bli vel 50 millioner kroner.

NORSK AKTIVITET MED UTVIKLING AV
BØLGEKRAFTVERK
Temaet bølgeenergi som forskningsemne ved universiteter ble startet i 1973. forst i Edinburgh og noen maneder etterpå i Trondheim. Inntil 1977 var den norske
forskningsinnsatsen utelukkende teoretisk. I 1970-arene
hie mye av grunnlaget lagt av britiske og norske forskere. delvis sammen med amerikanske forskere. nar det

a

Ved NTH fortsatte arbeidet med fasestyrte bolgekraftverk ogsa etter 1980. men i mer beskjeden grad etter
1983. da bevilgningene til denne forskningen ble kraftig
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nedskåret. Fra 1994 har en her samarbeidet med bedriften Brødrene Langset A.S. om utvikling av forholdsvis
små fasestyrte bølgekraftverk som produserer energi til
pumpe rent sjøvann til f.eks. fiskeoppdrettsanlegg.
En
prototyp bygd i 1995 har utforming som vist i bilde
under. Sjøvann pumpet inn i trykktank eller høydebasseng kan eventuelt brukes til drive en vannturbin med
elektrisk generator. Marked for slike anlegg finnes i
mange små kystsamfunn. f.eks. på Stillehavsøyene.
Globalt sett utgjør dette et stort marked. Det tar lenger
tid for bølgeenergien kan konkurrere økonomisk med
tradisjonell norsk elektrisitetsforsyning.
Men her i landet finnes ct betydelig marked for bolgekraftanlegg som
kan pumpe sjøvann til f.eks. fiskeoppdrettsanlegg.

Bølgeenergien har allerede vært brukt en tid til spesielle
formål som lensepumper og navigasjonsboyer. Det er
utsikter til at bølgeenergien i kommende tiår kan bli
kommersiell når det gjelder energi til pumping av rent
sjøvann f.eks. til fiskeoppdrettsanlegg
eller til rensing
av forurensede fjordarmer og til energiforsyning for
isolerte kystsamfunn som et alternativ til. eller i samkjøring med. små dieselkraftverk.
Eksempel på et slikt anlegg med effektkapasitet over en
megawatt. er det norske kilerennekraftverket
som skal
hygges i Indonesia. Mindre anlegg med effekt i området
10 til 200 kW basert på prinsippet med svingende vannsøyler og luftturbin er for tiden under utprøving på
stranda eller nær land i India. Japan. Kina og
Storbritannia. Det svenske slangepumpesystemet.
der
pumpet sjovann driver en turbin. er et eksempel på et
nær-kommersielt flytende bølgekraftverk. Stort sett er
flytende bolgekraftverk forelopig mindre utviklet enn
de som står fast på land eller på sjøbunnen nært land.
Men kostnadseffektive, dvs. mer avanserte bolgekraftwrk. er avhengige av innovasjon og ut,·ikling av mekaniske. hydrauliske og elektroniske komponenter. foruten
måleinnretninger og progrann-are. Slik utvikling. som
vil kreve subsidiering gjennom utviklingsfasen. vil gjøre det mulig med en framtidig storutbygging av kommersielle hølgekratherk.
Slik utvikling vil gjøre økt
sysselsetting mulig. bade sentralisert i skipsverft og
lokalt i kystområder der kraftverkene blir plassert.

a

a

#

-

..

'.>
.

ca-

·, "

..... .'

a

2at

' ca

Det vil være nødvendig å inngå internasjonale avtaler
som regulerer framgangsmåten for utnytting av bølgeenergien i åpne internasjonale farvann.

§:-._·

Rolge/..:rqftmodel (konsept "ConWEC" ed Brodrene Langset
A.S.) under utproving 1995 under ei bru pd Atlanterhavsvegen, More og Romsdal. En flottor p@ en svingende vannsoy/e drirer et stempel til å pumpe .\jornnn. Originalt med delte
systemet er at flottoren styres p@ grunnlag av bolgem@linger.
slik at opptaket av bolgeenergi blir maksimalt.

Den norske kompetansen på utnytting av bølgeenergi er
fremdeles i verdenstoppen. Vi har kanskje ennå muligheten til bli et ledende land innenfor utviklingen av
bolgekraftverk. slik som Danmark er blitt for vindkraftverk. Men det forutsetter entusiasme og finansiell stolte
i utviklingsarbeidet.
Det er et stort potensial for eksport
av bølgekraftverk. Det er vel særlig innenfor området
fiskeoppdrett at det i første omgang kan tenkes et norsk
marked for bølgekraftanlegg.

a
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9. HYDROGEN

som medium for døgn- og sesonglagring. og for energitransport fra produksjons- til forbrukssteder. I den
senere tid er interessen for konseptet først og fremst
motivert av de påtrengende miljøproblemer som følger
med bruken av fossile energikilder.
"Hydrogenøkonomien"
er en langsiktig løsning. Det er
viktig at den nødvendige teknologien blir utviklet og at
infrastruktur blir utbygget for kunne ta i bruk hydrogen som energibærer. Dette skjer ved at hydrogen tas i
bruk i spesielle nisjer hvor det er godt egnet og vil kunne konkurrere. Ett eksempel er som drivstoff i romfarten. Andre nisjer finnes i transportsektoren.
som lagringsmedium i alenestående energiforsyningsanlegg.
og
som utjevningsmedium
i større energisystemer.

Tanken om hydrogen som energibærer er ikke ny - den
ble lansert av Jules Verne allerede i 1874.i boka "L' Ile
Mysterieuse". Hydrogen var også et vanlig drivstoff i
tidligere generasjoner av motordrevne kjøretøyer. Det
ble imidlertid snart fordrevet av petroleumsbaserte drivstoffer. som etter hvert ble billigere og mere hensiktsmessige for formålet.

a

Den første oljekrisen for tyve år siden førte til en sterkt
økende interesse for fornybar energi. og for hydrogen
som energibærer. Utnyttelse av viktige former for fornybar energi (sol. \·ind. etc.) krever hensiktsmessige
medier for lagring og transport av energi. Hydrogen kan
bli et viktig supplement til elektrisitet. da det er bedre
egnet for lagring og i visse tilfelle også for transport av
energi. Hydrogen kan fremstilles fra vann. det vil si en i
praksis ubegrenset råstoffkilde. og blir igjen konvertert
til vann når energiinnholdet utnyttes.

HYDROGEN SOM DRIVSTOFF
I TRANSPORTSEKTOREN
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Grunnen til at hydrogen (sammen med oksygen) er det
foretrukne drivstoff i romfarten. er åpenbar: det har ct
spesifikt energiinnhold pa 33.3 kWh/kg. nesten tre
ganger så høyt som vanlige drivstoffer som bensin og
diesel. Gassformig hydrogen har svært lav tetthet. så for
begrense volumet er det nedkjølt flyteride hydrogen
(LH2) som anvendes.
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Med LH> som drivstoff i romfarten helt siden Apolloprogrammct. er det nærliggende å spørre hvorfor det
ikke også er tatt i bruk i vanlig luftfart for gi llyene
storre lasteevne eller lengre rekkevidde - samt redusere
skadelige utslipp til atmosfæren. Det er ikke tvil om at
hydrogen er bedre enn konvensjonelt fly-drivstoff fra en
teknisk/miljomessig
synsvinkel. men okonomisk konkurransedyktig er det ennå ikke.

a

Kommersiellbruker

r_!

'i

_'

__

,...

, Elektrolyse
Domestic

Termo

' 'Fote/Bie'2

fololyss'

H0 4

l__

Muligheten er allikevel så interessant at den både har
vært og er gjenstand for omfattende studier. inklusive
utprovning i praksis. Allerede i 1956 ble ct amerikansk
militærfly floyct med LH2 som drivstoff i en motor. Det
samme ble gjentatt med et russisk TU-155-fly i slutten
av 1980-arene. Et stJrt tysk-russisk samarbeidsprosjekt
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I "hydrogenokonomien"
som ble lansert i 1970-arene
som en losning pa jordens energiproblemer. så man for
seg en storstilet utnyttelse av solenergi med hydrogen
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kalt "Cryoplane" er i gang under ledelse av Daimler
Aerospace AG (DASA). og med russiske Tupolev og et
dusin andre bedrifter som deltagere. Dette er en omfattende studie av hydrogen som drivstoff i sivil luftfart.
og ett av målene er å konvertere en Airbus A 310 til
hydrogendrift. Man prøver også å få i gang demonstrasjoner på kort sikt med en mindre flytype (Dornier
"commuter" ).

På sjøen vil fergedrift være et nærliggende alternativ. Et
norsk konsulentfirma har utredet brenselcelledrift av
bilferger. Howaldswerke i Tyskland samarbeider med
Ballard med lignende formål. og i regi av det såkalte
Euro-Quebec-prosjektet
skal det gjennomføres en
demonstrasjon av en hydrogendrevet passasjerbåt på
Como-sjøen i Italia. I California planlegges også
demonstrasjon av et brenselcelledrevet tog.

Hydrogen er også i høy grad interessant som drivstoff
til sjøs og på landjorden. Spesielt for landeveistransporten (biler, busser. lastebiler) med sine enorme miljoproblemer er hydrogen et lovende alternativ. fordi det vil
eliminere utslippsproblemene. Mange store bilprodusenter har prøvet ut hydrogen som drivstoff over lengre
tid. Ett eksempel er tyske Daimler-Benz. som bl.a. testet
en "flåte" på ti hydrogendrevne biler i Berlin i perioden
1984-88 (en av disse ble ogsa demonstrert i Norge i
1990).

Det er ikke spørsmål om. men når hydrogen (i kombinasjon med brenselceller) vil slå igjennom i nisjer av
transportsektoren. Men hvor lang tid det vil ta, avhenger
av en rekke forhold: økonomi. miljøpresset og hvilke
politiske virkemidler som tas i bruk. hvor lang tid oppbyggingen av ny infrastruktur vil kreve. osv.

Siste nytt på området hos Daimler-Benz
minibuss med hydrogen/brenselcelledrift
gang siden 1994.

Fornybare energikilder som sol. vind og bølger er som
kjent av variabel natur. energien vil ikke alltid være tilgjengelig når det er bruk for den. Systemer for utnyttelse av slike energikilder må derfor være i stand til lagre
energi. Anlegg som ikke er tilknyttet større elektriske
nett - såkalte alenestående anlegg - må derfor omfatte
komponenter for energilagring. For kortidslagring av
elektrisk energi kan batterier være tilstrekkelig. men for
langtidslagring (for å ivareta klima- og sesongvariasjoner) må man ha andre løsninger.

HYDROGEN FOR ENERGILAGRING
I STASJONÆRE SYSTEMER

er "Necar". en
som har vært i

a

En hydrogendrevet buss bygget av MAN kommer snart
i drift i Erlangen. En belgisk hydrogenbuss har vært i
drift ct halvt års tid. mens en italiensk variant (med
brenselceller) ventes ferdig i løpet av 1996.

a

En praktisk og aktuell løsning er lagre energi i form
av hydrogen. Dette kan fremstilles fra vann ved elektrolyse. og den lagrede energien kan konverteres til varme
i brennere eller til elektrisitet i brenselceller.
Dette konseptet er blitt studert og demonstrert i en rekke forsøksanlegg i de senere år. Særlig har kombinasjonen solceller/vannelektrolyse/hydrogenlagring/brenselceller vert undersøkt. I Freiburg i Tyskland har
Fraunhofer-instituttet for solenergisystemer bygget et
hus som er selvforsynt med energi. solvarme for rom og
vannoppvarming. og solceller med energilagringssystem som ovenfor beskrevet for stromforsyning.

Mest oppsikt har vel kanskje kanadiske Ballard vakt
med sin hydrogen/brenselcelledrevne
buss. En liten
demonstrasjonsbuss har gått i trafikken i mere enn to år.
og har fungert utmerket. En prototyp i full størrelse er
na ferdig. og en flate pa en del busser vil komme i lopet
av ct par år. Ballards buss skal være kommersielt tilgjengelig fra 1998. og vil sannsynligvis bli produsert i
Los Angeles. Dette henger naturligvis sammen med lovgivningen i California, som forlanger at ti prosent av
alle nye kjoretoyer skal vere "ZEV's" (null-utslipps) i

Huset i Freiburg har el-forsyningsanlegg av størrelsesorden 3 kW. Ved forskningssenteret i Jilich i Tyskland
er det bygget et anlegg som er en faktor I0 storre. Det
forsyner biblioteksbygningen, som er delvis dekket av
solpaneler. med elektrisitet. For korttidslagring brukes
blybatterier. for langtidslagring hydrogen (og oksygen)
som produseres i en vannelektrolysor. Gassene komprimeres opp til 300 bar for lagring i trykktanker.

2003.
Kombinasjonen av hydrogen og brenselceller utpeker
seg som det mest lovende fremdriftsalternativ for fremtidige generasjoner av kjøretøyer. Ikke bare fordi det gir
null utslipp. men ogs fordi brenselcellene vil gi dobbelt så høy virkningsgrad som dagens bilmotorer. Alic
storre bilprodusenter (og mange mindre) satser pa
utvikle dem på forskjellig vis.

Ennå en storreisesorden storre ( solcellepaneler på ca
300 kWp) er et anlegg i Bayern. SWB (Solar
Wasserstoff Bayern). Form&let med dette anlegget er
prove ut forskjellige komponenter i industriell male-

a
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I "Euro-Quebec"-prosjektet
vurderes transport av LH
fra Canada til Europa i spesielle transportskip. Lignende
vurderinger ble gjort i det sakalte NHEG-prosjektet
(Norwegian Hydrogen Energy in Germany). der ideen
var å transportere LH2 produsert av Norsk Hydro i
Glomfjord til tyske markeder. Energitransport fra Norge
til det europeiske kontinent kan imidlertid gjores mere
hensiktsmessig via kabler. Det store japanske WE-NETprosjektet (World Energy Network) som har en tidshorisont pa 25
forutsetter global transport av store mengder hydrogen. Man vurderer forskjellige typer tankskip.
både for LH2 og for andre hydrogenrike væsker.

ar.

PRODUKSJON
Solcelle/hydrogenanlegg

A V HYDROGEN

Det produseres årlig ca 45 mill tonn hydrogen i verden.
over 90 av dette skriver seg fra fossile rastoffer. med
naturgass som dominerende råstoffkilde. Ved slike prosesser dannes det CO> som stort sett slippes ut til atmosfæren. Det forskes imidlertid mye. litt også i Norge. på
metoder for ta hand om denne. CO2-deponering i
havet eller i undergrunnsformasjoner
ser ut til a kunne
gjennomfores med overkommelige kostnader.
Beregninger foretatt av Norsk Hydro indikerer at ivaretagelse av CO2 ved hydrogenproduksjon fra naturgass
bare vil øke hydrogenprisen med ca 25 •

i Jilich (Kilde: IEA).

stokk. Anlegget omfatter også en tankstasjon for LH2.
som bl.a. benyttes av BMW's hydrogendrevne forsøksbiler.

a

Flere lignende. mindre demonstrasjonsanlegg finnes i
andre europeiske land og i U.S.A. og Canada. Et anlegg
som er under oppbygging i Cassacia i Italia drives som
et EU-prosjekt under JOULE-programmet. og Norge
(IFE og ABB kraft) deltar i dette sammen med KFA
Jtilich i Tyskland og ENEA i Italia.

a

Det går også an fremstille hydrogen ved pyrolytisk
spalting av naturgass eller andre hydrokarboner. man
får da dannet elementært karbon i stedet for CO2.
Kværner Engineering har utviklet en prosess. "CB &
H"-prosessen, som produserer "carbon black" og hydrogen ved pyrolytisk spalting i elektrisk lysbue(plasma).
Prosessen er effektiv. gir rene produkter og ingen skadelige utslipp. Forutsatt at også "carbon-black" produktet kan selges (produksjon av f.eks. bilgummi) vil den gi
hydrogen til konkurransedyktige priser - og uten skadevirkninger på miljøet.

a

Energilagring i form av hydrogen ser ut til bli særlig
aktuelt i alenestående anlegg. Men også i større el-forsyningssystemer med utbygde nett kan det være behov
for energilagring. som ikke alltid kan dekkes ved "konvensjonelle" metoder som f.eks. pumpekraft.
Hydrogen er et alternativ som vurderes bl.a. i Sveits.
som har overskuddsproduksjon av el-kraft i sommerhalvåret, og Frankrike som har en stor andel av kjernekraft. og derfor behov for døgnutjevning. I Tyskland er
det utviklet en spesiell hydrogen/oksygen-brenner
som
meget raskt kan produsere damp for "spinning reserve" i
varmekraftverk.

Hydrogen kan også fremstilles fra forskjellige typer biomasse ved prosesser som ligner dem som er beskrevet
ovenfor. Kemira Oy i Finland har en betydelig
hydrogenproduksjon basert på torv. Det ser ut til at
hydrogenproduksjon fra biomasse i industriell skala kan
gi konkurransedyktige priser. Og CO> produsert fra biomasse kan man slippe ut med god samvittighet., da det
ikke vil gi noe netto tilskudd til atmosfærisk CO2.

HYDROGEN FOR ENERGITRANSPORT
Gunstige områder for utnyttelse av fornybar energi vil
gjerne befinne seg langt fra de store energimarkedene.
For overføring av større energimengder fra produksjons- til forbruksområder kan hydrogen være et aktuelt
transportmedium. Hydrogenet kan transporteres i gassform i rorledninger eller som LH2 i tankvogner og tankskip. Transport av andre hydrogenrike vesker (ammoniakk. metyl-cyklohexan) har også vært vurdert. Både rørtransport og transport av LH> er godt utprøvd i forbindelse med industri og romfart. Rørtransport av hydrogen
fra produksjonssteder (solkraft) i Afrika til markeder i
Europa har vært utredet.

Det er med hensikt at de prosesser for hydrogenfremstilling som vil vere best konkurransedyktige pa kort
sikt. er beskrevet først. Hydrogen fra sol med direkte
metoder er et langsiktig mål. Riktignok har Norsk
Hydro gjennom en syttiårs-periode drevet industriell
hydrogenproduksjon ved elektrolyse basert på fornybar
vannkraft. Men selv med billig norsk vannkraft måtte
denne metoden gi tapt for hydrogenproduksjon fra
hydrokarboner. og det siste elektrolyseanlegget i
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Ennå mere langsiktig er den forskning og utvikling som
foregår med metoder for direkte fotoproduksjon av
hydrogen. Ved dette forstås at energien i sollys utnyttes
direkte til a spalte vann i hydrogen og oksygen.Det forskes pa fotokjemiske. fotoelektrokjemiske og fotobiologiske metoder. hvorav de to sistnevnte kategorier er de
mest lovende.

Glomfjord matte stenges for ct par år siden. Kostnadene
for produksjon av hydrogen ved ulike metoder er vist i
figuren på venstre side.

0,3

0,25

Fotoelektrokjemisk vannspalting kan oppnås ved å belyse halvledermaterialer i kontakt med en vandig elektrollytt. Fotobiologisk hydrogenproduksjon skjer ved at
visse mikroorganismer. som f.eks. gronnalger eller
blagronnalger, utnytter sollyset i varianter av fotosyntesen som resulterer i vannspalting og produksjon av
hydrogen. i stedet for den vanlige konvertering av CO>
til karbohydrater. Norge deltar i internasjonal forskning
på dette området gjennom hydrogenprogrammet til
International Energy Agency (IEA). som bl.a. vil utnytte NIVA's store samling av algekulturer.
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LAGRING A V HYDROGEN
En energibærer må kunne lagres og transporteres.
Hydrogen tilfredsstiller dette kravet. men ikke uten problemer som følge av hydrogenets spesielle egenskaper.
Ved atmosfæretrykk har gassen en tetthet pa 0.09 kg/m'.
det vil si en volumetrisk energitetthet på bare 3 kWh/m'
tross den høye spesifikke energien pa 33.3 kWh/kg. Det
betyr at energilagring i form av hydrogen ved atmosferetrykk har lite for seg - volumene ville bli uhåndterlig
store. Så for lagring såvel som transport må tettheten
økes på en eller annen måte. Det gis i prinsippet tre
muligheter:

Vindkraft er nå nær konkurransedyktighet mange steder
i verden. og vil kunne kobles til hydrogenproduksjon
ved elektrolyse på samme måte som vannkraft. Elektrolysorene ma tilpasses den variable energitilførselen.
Dette byr på en del tekniske problemer. som imidlertid
langt på vei er løst. Det samme gjelder kombinasjonen
solceller/ vannelektrolysor. men her er hovedproblemet
den høye kostnaden på el-kraft fra solceller. Selv om
denne kostnaden er på vei nedover. har det vist seg a ga
langsommere enn man forventet for noen år siden.

1.
2.
3.

Komprimert hydrogen i gassflasker eller større trykkbeholdere er ct velkjent produkt. dette er den vanlige lagringsform i kjemisk industri og for "handels-hydrogen".
Trykkbeholdere i stal blir imidlertid prohibitivt tunge
hvis man onsker ta med seg hydrogen som drivstoff
f.eks. i et kjørerøy. Men her kommer moderne materialteknologi til hjelp: spesielle komposittmaterialer for lette trykkbeholdere er utviklet i de senere
blant annet
for anvendelser i romfarten og som drivstofftanker for
gassdrevne kjøretøyer. For lagring av meget store
mengder hydrogen. som det vil bli behov for i en fremtidig "hydrogen-okonomi". vil den mest okonomiske
metoden vere undergrunnslagring under trykk. Dette
kan skje i "tomme" reservoarer, akvifere, utsprengte
bergrom eller utspyltc hulrom i saltformasjoner.

Lys
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Lagring og transport av flytende hydrogen er også velprøvd teknologi, utviklet i forbindelse med bruken av
LH> i romfarten. Ved Kennedy Space Center (Cape
Canaveral) i U.S.A. finnes det to lagertanker for LH>
som begge rommer 3.200 m'. Hovedproblemet med lagringen er å holde temperaturen tilstrekkelig lav, da LH2
koker ved ca 20 K (- 253 °C). Det er utviklet superisolerte "termoser" som kan holde på LH2 med et minimum av avkoking. Teknologien for lagring av LH
ombord i kjøretøyer og for påfylling av lagertankene er
meget langt utviklet, spesielt i Tyskland. Tanking av en
LH2-bil kan n@gjores pa ti minutter, fullstendig automatisk.

Bruk av hydrogen medfører sikkerhetsrisiko, og tilbørlig hensyn må tas til dette. Spesielt for hydrogen er de
vide grensene for antennelige blandinger med luft, 475. I de fleste ulykker er det den nedre antenningsgrensen som er av betydning. Denne er langt lavere for
bensin (1% ) enn for hydrogen. Eksplosjonsenergien fra
et gitt volum hydrogen vil være lagt mindre enn for et
tilsvarende volum metan. Grunnen til at LH2 anses som
et sikrere drivstoff for fly enn kerosen, er at ved et
havari vil hydrogenet forbrenne og forsvinne raskt oppover, mens kerosen gir langvarig brann i og omkring
flykroppen.
Andre spesielle problemer ved hydrogen er tilbøyeligheten til lekkasje og det fenomenet som kalles hydrogensprohet, noe som kan oppstå i en rekke metaller og
legeringer ved kontakt med hydrogen. Slike materialtekniske problemer finner stort sett sin løsning.
Sikkerhetsaspektene ved bruk av hydrogen blir grundig
utredet i en rekke land. En egen gruppe i ISO arbeider
med sikkerhetsforskrifter og standarder for hydrogenteknologi.

Et annet hovedproblem ved LH> er at det kreves mye
energi for å kondensere hydrogen. Med dagens teknologi dreier det seg om ca tredjeparten av energi-innholdet
i det ferdige produkt. Nye teknikker, som f.eks. magnetisk nedkjøling, ser ut til a kunne bedre virkningsgraden
og redusere energiforbruket betydelig.
Av hydrogenrike forbindelser som kan anvendes for
hydrogenlagring, er særlig metallhydridene interessante.
Hydrogen danner faste forbindelser med en rekke
metaller og legeringer. og kan oppnå en meget høy
pakningstetthet. Hydrogentettheten er større i de fleste
metallhydrider enn i LH2, i noen tilfeller storre enn i
fast hydrogen. Foruten høy volumetrisk energitetthet.
byr metallhydridene på andre fordeler som lagringsmedier. De er faste stoffer som kan håndteres uten store
problemer ved vanlige trykk og temperaturer og representerer antagelig den sikreste form for hydrogenlagring. Den store FoU-aktiviteten pa dette området indikerer at det stadig er muligheter for forbedringer. Norge.
som har lange tradisjoner innen metallhydridforskning
(ved IFE), deltar også i den internasjonale utvikling
gjennom IEAs Hydrogenprogram.

HYDROGEN I NORGE
Det er naerliggende a sporre hvorfor hydrogen som energibærer skulle være særlig interessant for Norge- energilandet som "svømmer" i petroleum og billig vannkraft. Hydrogen kommer til å bli interessant for alle.
Norge har spesielle forutsetninger for å delta i og bidra
til denne interessante utviklingen.
Norsk industri har gjennom årtier produsert hydrogen i
stor skala ved vannelektrolyse basert på fornybar vannkraft. Norsk Hydro behersker teknologien og er stadig
en markedsleder innen industrielle vannelektrolysører.
Teknologien for hydrogenproduksjon fra naturgass
beherskes også av Norsk Hydro. På dette området har
også Kværner bidratt med en interessant nyskaping den
foran nevnte "CB&H"-prosessen. Forholdene ligger
godt til rette for hydrogeneksport fra Norge, gjennom
eksisternede rørledninger. Norske skip som er ledende
på internasjonal gasstransport, kan oppnå en tilsvarende
posisjon på hydrogenfrakt.

HYDROGEN OG SIKKERHET
AIie drivstoffer har den egenskapen at de er brann- og
eksplosjonsfarlige. Mange tror at hydrogen er spesielt
farlig, fordi det assosieres med knallgass. hydrogenbomber og den velkjente ulykken som skjedde med luftskipet "Hindenburg" i 1937. Om "Hindenburg" er a si at
de fleste dødsfallene skyldtes at folk hoppet overbord.
noen omkom pga brann i drivstoffet (diesel). Ingen av
de 35 omkomne ble drept av hydrogenbrannen. 65 personer som ble i gondolen til den nådde bakken. kom fra
ulykken uten skader. Heller ikke "Challenger"-ulykken.
som lammet U.S.A.'s romfart for noen år tilhake, hadde
noen spesifikk sammenheng med hydrogen som drivstoff. Man skal også huske at hydrogen i store mengder
har vært håndtert i industrien i mange år. og at vanlig
bygass som har vært brukt i lang tid over store deler av
verden, inneholder ca 50 hydrogen.
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10. ANDRE NYE FORNYBARE
ENERGITEKNOLOGIER
10.1 HAVTERMISK ENERGI (OTEC)

rende anlegg på Nauru. Det foreligger flere planer om å
bygge nye anlegg i området 10-100 MW , men det kjennes ikke til at noen av disse er realisert. Fremtiden for
OTEC vil være avhengig av økonomien, og fordi bare et
fåtall mindre anlegg (< 100 kW) er bygget, er det vanskelig å stipulere kostnadene for store utbygginger.
Estimater peker i retning av 60-70.000 NOK/kW i
installasjonskostnad.

I de tropiske og subtropiske farvann eksisterer det en
betydelig naturlig temperaturforskjell mellom overflateog dypvann. OTEC-prinsippet (Ocean Thermal Energy
Conversion) utnytter denne temperaturforskjellen til å
produsere elektrisitet via åpne eller lukkede turbinkretser. OTEC kan i prinsippet sies å være utnyttelse av solenergi idet det er sola som varmer opp overflatevannet
som resulterer i temperaturforskjellen. I motsetning til
direkte utnyttelse av solenergi med variabel innstråling
over tid, sørger de store vannmengdene for et varmelager slik at OTEC kan ha kontinuerlig 24 timers drift.

De miljømessige konsekvenser ved termisk utnyttelse
av f.eks. Golfstrømmen er meget uoversiktelige.
Dersom strømmen nedbremses gjennom ulike energiproduserende innstallasjoner, vil dette kunne få katastrofale konsekvenser for klimaet i Nord-Europa.

Omlag 25% av all solenergi som når jordoverflaten
absorberes i havet. I tropiske farvann vil overflatevannet na 25"C i motsetning til 5"C p2 1000 meters dyp.
Kraftproduksjon ved små temperaturforskjeller har
meget lav virkningsgrad, og anleggkostnadene blir betydelige. OTEC er defor kun aktuelt på steder som kan
oppvise temperaturforskjeller på minst 20C. Selv med
slike geografiske begrensinger er det globale teoretiske
OTEC-potensialet storre enn vind, bolger og tidevann.

10.2 TIDEVANN
Tidevannsforskjeller skyldes gravitasjonskreftene fra
sola og månen som påvirker forholdene på den roterende jordkloden. Månens tiltrekningskraft fører til en
heving av havnivået både på den delen av jorda som
vender mot og fra månen. Disse bølgene beveger seg
vestover på grunn av jordrotasjonen med bølgehøyde
mindre enn 1 m og med periode på 12 timer og 25
minutter, dvs. tiden mellom flo og fjaere. Sola og månen
i fellesskap resulterer i 14 dagers perioder med maksimum og minimum i tidevannsforskjeller. Topografiske
forhold fører til at lokale tidevannsforskjeller kan bli
betydelig storre (andre steder mindre) enn havbolgen p
1 m.

Varmtvann

1000 meter
Fortøyning

El. kabel

Kaldtvann

Prinsippet er vist skjematisk i figuren ovenfor der varmt
overflatevann varmeveksles med kaldt dypvann.
Virkningsgraden ligger på typisk 2,5 hvilket medfører
behov for store vannmengder. Et I 00 MW anlegg krever omlag 450 m'/s bade av kaldt- og varmtvann, dvs.
totalt 900 m/s. For a frakte kaldtvannet opp til varmeveksling kreves et rør med diameter 20 meter. OTECanlegg kan plasseres på land eller på flytende installasjoner.

Tidevannsforskjell

Prinsippet har vært kjent i over 100 år, og i 1930 ble det
bygget et 22 kW anlegg på Cuba. Det er også bygget et
forsøksanlegg på Hawaii i 1979 ( 15 kW) samt et tils va59

i m i deler av Europa.

Energimessig utnyttelse av tidevann kan spores tilbake
til spesielle møllekonstruksjoner i Frankrike og Spania
før 1100-tallet. Disse var i bruk i mange århundrer inntil
de gradvis ble erstattet med mer moderne former for
energi produksjon.

Den norske Saltstraumen. som vesentlig er en tidevannstrøm. har ved springtid en maksimal fart på 3-4 m/s
ved Storholmen. For noen år siden ble en kraftutbygging vurdert. men funnet uøkonomisk.

10.4 GEOTERMISK ENERGI

En rekke metoder er forsøkt for å utnytte tidevannenergien. Dette inkluderer vannhjul. hevbare plattformer.
luftkompressorer. vannturbiner m.m. Hundrevis av
patenter er registrert de siste 150 årene. og tidevannet
utfordrer stadig nye oppfinnere. Ingen av de nyere oppfinnelsene synes innebere noen vesentlige fordeler ut
over de grunnleggende konsepter som ble benyttet i de
gamle vannhjulene.

Den energi som finnes lagret i jordkloden i form av varme kalles geotermisk energi eller jordvarme. Dette
utgjør omlag 35 milliarder ganger verdens årlige energiforbruk. Bare en bitteliten del av dette kan imidlertid
utnyttes av økonomiske årsaker. og man regner ct dyp
på 5 km. som et praktisk maksimum. I jordas sentrum er
temperaturen ca. 3000C. I middel oker temperaturen
30-35° C pr. km nedover i jordskorpen. den såkalte midlere geotermiske gradient.

a

Moderne utnyttelse av tidevann begrenses i praksis til
steder med store tidevannsforskjeller(>
3 m) og egnet
lokalisering. En undersøkelse i EU konkluderte med ct
tide vannspotensial pa I 05 TWh. hvorav 50 TWh i UK
og 44 TWh i Frankrike. Det er beregnet at det meste av
dette kan realiseres til en elpris på mindre enn 120
øre/kWh forutsatt 5 rente. Tidevannforskjellene i
Skandinavia er beregnet
vere for små til at energiutnyttelse kan bli økonomisk interessant.

Den termiske gradienten varierer imidlertid sterkt
avhengig av geografisk plassering. Temperaturen ved 5
km dyp kan variere fra 70-80C til mer enn 500' C.
Temperaturgradientene
forårsaker en varmestrøm mot
jordoverflaten som kan variere mellom 0.03 - 0.5 W/m 2•
i Norge ligger den i gjennomsnitt på 0.04 W/m 2•

a

Den viktigste kilden til jordvarmen er spalting av radioaktive materialer. Utvinningstempoet av varme fra jordskorpa vil i de fleste tilfeller langt overgå den hastighet
som jordas naturlige vannes tøm har. Det vil ta flere
millioner år før den energi som er lagret i jordskorpens
øverste 10 km blir transportert til overflaten ved naturlige prosesser.

Relativt få tidevannskraftverk er bygget i moderne tid.
Det første og desidert største er en 240 MW installasjon
i La Rance i Frankrike. I tillegg finnes det en håndfull
andre installasjoner med en samlet effekt på mindre enn
25 MW.

10.3 HAVSTRØMMER
Noen steder har havstrømmene så stor fart at den kan
tenkes utnyttet til energiproduksjon. For eksempel er
stromningsfarten langs overflaten i Golfstrommen over
2.5 m/s enkelte steder ved Floridakysten. Effekten i jordas havstrømmer er totalt i storrelsesorden 1 TW. I en
konsentrert havstrøm som f.eks. Golfstrømmen ved
Florida. er effekten ca 20 GW.

a

For å utnytte havstrømsenergien kan propeller eller spesielle turbiner benyttes. En annen metode går ut pa
bruke fallskjermer festet til sammenhengende bånd som
går over to hjul. Fallskjermene er utfoldet bare når de
beveger seg "medstroms".

a

Et kraftverk pa omlag I GWkan tenkes bygget i
Floridastredet, men anleggskostnadene antas bli store.
Et slik anlegg kan dessuten få alvorlige klimatiske konsekvenser både for Europa og for den nordamerikanske
ostkysten. Ved innlopene til Rodehavet og til
Middelhavet er det også tenkelig at det kan bli bygget
havstromskraftverk.

a

Geotermisk kraftverk. (Kilde: IEA)

Jordvarmen kan utnyttes enten til produksjon av el-kraft
som krever temperaturer over 150C
et akseptabelt
dyp. eller til oppvarmingsformal som krever ca. 40C
(mindre dersom varmepumpe benyttes).

pa
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Pr. 1989 var det installert i underkant av 6.000 MW
gcotermiske kraftanlegg. hvorav 2.800 MW er lokalisert
i USA. Dette er ventet å stige til omlag 9.000 MW i
1995. Imidlertid er forekomstene av utnyttbar geotermisk energi så spredt at den ikke kan ventes å ha noe
vesentlig betydning i global energiforsyning selv om
enkelte land i betydelig grad kan dekkes. Siden 1930 er
størstedelen av Reykjavik varmet opp med varmtvann
fra kilder i nerheten. Omlag 40 av Paris er varmet
opp med 35-40 graders vann i kombinasjon med varmepumpe.

Teknologien for dette er kjent og velprøvet. og konstruksjonene er rimelig enkle med store muligheter for
lokal innsats. Små prosjekter får imidlertid ikke utnyttet
skalaeffektene. og investeringen pr. kW kan bli ganske
høy. typisk kr. I 0.000- 25.000. For a fa til en tilfredstillende drift av anlegget kreves betydelig opplæring av
driftspersonell.
Et anlegg som ble installart i Finland januar 1995 bestar
av 5 turbiner (2 4 266kW. 2 4 322 kW og en pa 95
kW). med fallhoyde pa 6.5 m og vannmengde 22 m'ls.
Anlegget gir 1,27 MW med en årlig produksjon pa 4.6
GWh. Anleggets virkningsgrad er malt ti1 83.5. hvilket er i nærheten av konvensjonelle store kraftanlegg.
Totale anleggskostnader utgjorde 10 mill.FIM. og av
dette er 3 1 knyttet til turbiner. generatorer og reguleringsutstyr.

Estimat over utnyttbare energireserver ned til et dyp på
5 km gir 230 PJ for Norge. Potensialet er lavtemperert
og egner seg kun for oppvarmingsformål. Det er spesielt
varme granitter i sor som er undersokt, og rundt
Iddefjorden har en beregnet en temperatur på HC
på
5 km. dyp. Dessuten er Brumunddal-sandsteinen
eneste
sedimentære bergart av interesse med ca. 60'C varmt
vann pa 3 km. dyp. Det kjennes ikke til noen kostnadsanalyser for norske forhold.

10.6 SALTGRADIENTER
Den osmotiske trykkforskjellen mellom sjøvann og
ferskvann tilsvarer omlag 270 m vannsøyle. Teoretisk
ville hver kubikkmeter vann som renner ut i havet kunne generere 0.7 kWh elektrisitet. Det teoretiske energipotensialet i Norge basert på midlere avrenning av
ferskvann til havet blir omlag 250 TWhlar eller ca. 30
GW. De 10 storste elvene i Norge forer 22 av den
totale avrenningen til sjøen. For disse utgjør et teknisk
utbyggbart potensial ca. 25 TWhlar.

10.5 SMÅ VANNKRAFTANLEGG
Vannkraftanlegg defineres ofte som små når kraftproduksjonen er mindre enn IO MW. Ofte brukes 3 kategorier anlegg: mikro dvs.< 1O00kW. mini 100 - 1.000 kW
og liten i området I - 10 MW. Betegnelsene brukes ofte
for anlegg der elproduksjonen er begrenset til lokalt
bruk.

Flere metoder er foreslått for energiproduksjon ved
blanding av salt- og ferskvann. De to mest aktuelle
metodene, trykkretadert osmose (TRO) og omvendt
elektrodialyse (OED) er begge membranprosesser.

Mange elver er godt egnet for slike sma vannkraftinstallasjoner., og det finnes dessuten et stort behov for økt
elforsyning på avsidesliggende steder i store deler av
verden. Kun 5 av befolkningen som lever i disse
områdene vil få tilgang til el gjennom de nasjonale nett.
Introduksjonen av små vannkraftanlegg har gått meget
tregt.

Vanninntak

TRO produserer ct hydraulisk trykk ved vandring av
ferskvann gjennom nøytrale membraner mot saltvann.
Dette hydrauliske trykk kan ved ulike anleggsvarianter
utnyttes til direkte drift av konvensjonelle turbiner.
OED produserer en lavspent likestrøm ved at Na+ ioner
og Cl- ioner fra sjøvann vandrer gjennom ulike ioneselektive membraner til ferskvann og derved skaper vannlosninger med en forskjell i elektrisk potensial.

Energiforsyning

Nar det gjelder kostnader for kraftverk basert pa dette
prinsippet vil membranene være den dominerende kostnad. Senere års utvikling på membransiden kan resultere i okonomisk interessante anlegg. Med membrankostnad pa omlag 50 kr/m' og fluks pa 2.5 Whm'. vil dette
utgjore omlag 35 ore/kWh. Noen grove anslag pa kostnadene for anleggsarbeider. turbiner etc.. peker i retning
av elpris pa mindre enn 50 ore/kWh. Anleggstorrelse
betyr trolig lite for energikostnadene. I MW anlegg gir
omlag samme elpris som 50 MW.

Turbin

Generatorenhet, Turbinrør

Minikrafterk

fra

Finland. (Kilde: Caddet)

Globalt er det installert omlag 627.000 MW vannkraftanlegg som samlet produserer omlag 2.300 TWh pr. år.
Til sammenligning utgjør de små kraftverk omlag
19.500 MW og produserer ca. 80 TWh.
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11. FREMTIDENS ENERGISYSTEM

GLOBALT ENERGIBRUK

tilsvarer den tidligere utviklingen for kull. olje og gass.
Allerede fra 2020 utgjør nye fornybare en betydelig
andel av globalt energiforbruk. og vi skal huske på at
dette kun tilsvarer tiden tilbake til 1970. Dette energiscenariet innebærer også at CO-utslippene vil kuliminere ved ca. 10 Gton pr.
i
2040.

Frem til slutten av 1800 tallet var tre og kull de viktigste energikildene. Så sent som i 1890 utgjorde olje bare
2 av energimarkedet.

r r

Etterhvert kom oljen sterkere inn i bildet gjennom nisjer
som lys, små ovner etc., og oljeprisen ble redusert årlig
med omlag 8 i lopet av de neste 20 ar.
Oljeproduksjonen økte med en faktor 50 fra 1870 til

(EJ)
1600

1910.

1400

Flere fornybare energiteknologier som vind. biomasse
og solceller følger idag den samme utviklingsbanen.
Vindturbiner har gjennomgått en årlig kostnadsreduksjon p 10 i perioden I 980-95. Selv om teknologien
fortsatt ikke er fullt ut likeverdig med konvensjonell
energi på grunn av den variable tilgangen, er den som
tidligere nevnt kommersielt konkurransedyktig innen
spesielle områder.
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Elproduksjon fra biomasse i USA opplever den samme
utviklingen fra 250 MW til omlag 9000 MW i løpet av
1980 årene. Utbyggingen forventes å fortsette til omlag
25 GW i 2010.
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(Etter Shell "Energy for development

Olje og gass vil fortsatt være den dominerende kilden til
økonomisk vekst frem til 2020. Den største utfordringen
blir tilførsel av flytende drivstoff. For utviklingslandene medfører scenariet ovenfor en økning av behovet på
40 mill.fat pr.dag. Dette tilsvarer 5 ganger dagens produksjonen fra Saudia Arabia eller 8 ganger Nordsjøproduksjonen.

I perioden 1976-88 har produksjonskostnadene for solceller blitt redusert med omlag 15 pr.ar. Kostnadene
har fulgt den klassiske utviklingskurven som innebærer
en kostnadsreduksjon pa 20 ved fordobling av produksjonen. Trenden stoppet litt opp i 1992. men er nå
tilbake i tidligere spor. Energidepartementet i USA regner med å kunne redusere kostnadene til 75 ore/kWh i
år 2000, og til 40 ore/kWh etter 2010. Det amerikanske
solcelleprogrammet PV-MAT arbeider for å doble virkningsgraden og redusere produksjonskostnadene
med en
faktor tre. Selskapet Enron planlegger et l 00 MW solcelleanlegg i Nevada-ørkenen som kan føre til at disse
målene nås tidligere.

Som det fremgår av figuren har Shell satt inn energimessige overraskelser fra ca. 2040. Kunstige fotosynteseprosesser eller magma energi fra jordas indre kan
være slike kandidater. Fusjon anses imidlertid ikke bli
en slik overraskelse.

a

Fornybar energi vil først dekke særskilte nisjemarkeder.
og etterhvert bli stadig mer konkurransedyktig med
konvensjonelle energikilder. Shell har utarbeidet et scenario basert på forventninger om ren kommersiell utvikling av de ulike energikildene. Dette viser at man fremover vil ha en stadig sterkere blanding når det gjelder
ulike energikilder. og de nye fornybare energikildene
starter forsiktig rundt årtusenskiftet og blir mer dominerende utover frem mot 2050 hvor de utgjør mer enn
50 av det globale energiforbruket. Dette scenariet
innebærer at markedsintroduksjonen av nye fornybare
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EUROPEISKEPERSPEKTIVER

POTENSIALETI NORGE

Som tidligere nevnt har EU ambisiøse planer når det
gjelder økt utnyttelse av nye fornybare energikilder. I en
studie som ble publisert høsten 1995 er det sett på ulike
scenarier for introduksjon av nye fornybare innen 2010.
Dersom de samfunnsmessige kostnader blir lagt til
grunn for prissettingen av fossile brensler og kjernekraft
vil så mye som 13 av energibehovet i EU-landene
kunne dekkes med nye fornybare. Dette ville redusere
CO utslippene med ca. 300.000.000 tonn.
En fortsettelse av dagens politikk vil føre til at fornybar
energi bare utgjor 6.3 i 20 I 0.

Norske myndigheter har ikke satt opp noen mål med
hensyn til innføring og utnyttelse av nye fornybare
energikilder i Norge.

lm1990
'2010BC
2010-EP
'2010PP
2010-FS
[POTENTIAL

Indust liquid
Solar cooling
Landfill gas
Geoth. heat

ow

I tilknytning til Klimameldingen som kom ut i mars
1991, ble det gjennomført en analyse av potensialet for
sol-. bio-. vind- og bølgenergi. Rapporten konkluderer
med at det foreligger et samlet utbyggbart potensiale på
i underkant av 20 TWh/år nyltiggjort energi (termisk+
elektrisk) med en kostnad på lavere en 50 øre/kWh for
sol-. bio-. vind- og bølgeenergi med den teknologi som
forventes per år 2000.
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(Kilde: NVE-rapport 1990)

Utviklingen av nye fornybare energikilder ma nodvendigvis ta tid. Hvor lang denne tiden vil bli er bl. annet
avhengig av politiske beslutninger. virkemidler og økonomiske forhold. Det foreligger imidlertid allerede planer om utbygging av ny vindkraft i MW-klassen som
alternativ til ny vannkraft. Det er dessuten besluttet at
den nye hovedflyplassen på Gardermoen skal varmes
opp med bioenergi. Det finnes derfor en del signaler
som tyder på at nye fornybare energikilder kan komme
raskere enn mange tror!

av fornybar
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B: OMREGNINGSFAKTORER
OG BRENNVERDIER

C: NYTTIGE ADRESSER

Den internasjonale standardenheten for energi er joule
(J). Ofte brukes også enheten wattime (Wh). 1 Wh tilsvarer 3 600 J.

Norges Forskningsråd
Postboks 2700 St.Hanshaugen
Stensberggt. 26, OJ31 Oslo
tlf. 2203 7000 fax: 2203 700/

For effekt, dvs. energi pr. sekund, brukes enheten watt
(W) (1 W = I J/s)

Norges Vassdrags- og energiverk (NVE)
Postb. 5091 Majorstua
Middelthunsgt. 29, 0301 Oslo
tlf. 2295 9595 fax: 2295 9000

Når større energimengder skal beskrives er Jog Wh
upraktiske små enheter. Derfor brukes større enheter
som tusen eller millioner som forkortes som følger:
kilo
mega
giga
tera
peta
exa

k

M
G
T
p

= 10
= 10
= 10
= 10
= 105
= 10"

"Effektive og fornybare energiteknologier
AS
Berumsveien 473, 1351 Rud
tlf 67 I 3 9984 fax. 6715 0250

co KanEnergi

= 1.000
= 1.000.000
= 1.000.000.000
= 1.000.000.000.000
= 1.000.000.000.000.000
= 1.ooo.ooo.000.000.000.000

9

Opplysningskontoret for energi og miljø AS
Postb. 6734 Rodelokka, 0503 Oslo
tlf. 2237 9090 fax. 2237 0058

Brennverdier (energiinnhold) for ulike brensler:
MJ

(variasjonen

Eksempler
1 Wh
lkWh
1 MJ
1 toe
IMW

Norsk Solenergiforening
cio SINTEF Arkitektur og byggteknikk
7034 Trondheim
t(f 7359 2600 fax: 7359 8285

kWh
8 140
11 900

1 tee (tonnkullekvivalent 29 300
1 toe (tonnoljeekvivalent)) 42 700
1 Nm3 (normalkubikkmeter
naturgass)
37,3
1 fat råolje(159liter)
5 770
1 favnved (2,4las m3)
12000-13 600
1 fastm?ved
7 900-9 000
1 m' torv
2 550- 8 500

10,4
1 600
3 300- 3 800
2 200- 2 500
710-2360

Norsk Bioenergiforening (Nobio)
Postb. 247, 20/ 3 Skjetten
tlf. 6384 0414 fax: 6384 0417
Norsk Vindenergiforening
Solveien 37, 1360 Nesbru
tlf. 6684 6369 fax. 6698 1180

skyldes fuktighet i brenselet)

= 3 600 J
= 3 600 000
= 278 Wh
= 42.7 GJ
= 1 000 kW

3.6 kJ
J

= 3,6 MJ

= 0,28 kWh

=
=

(NYTEK)"

11,9 MWh
1000000 W
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