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1. INNLEDNING

Energi er produktet av gf_fe_ktog ti_d_.Et eksempel kan illustrere dette: En ovn som
tilføres en effekt på 1 kilowatt (kW), vil i løpet av en time tilføres energi svarende til
1 kilowatt-time (kWh). De energiformer vi kjenner til fra vår hverdag er først og fremst
lys, varme, og mekanisk arbeide (f.eks. transport). Energien slik den finnes i naturlig
tilstand, kan ofte ikke brukes direkte. La oss ta vannkraften som eksempel. Hvis vi vil
ha lys, må vi omforme vannets energi til elektrisitet. Vannkraften kalles da
primærenergi, og elektrisiteten blir en energibærer.

Metode for energiomdannelse velges i første rekke ut fra økonomiske betraktninger,
avhengig av hvilke energikilder og råstoffer man har adgang til. Omdannelsen av
f.eks. fossile brensler kan skje både til varme, lys og mekanisk arbeid ved hjelp av
forskjellige prosesser. Omdannelsen kan foregå i dampkraftverk, kraftvarmeverk, for-
brenningsmotorer, ovner m.v.

2. ENERGITEKNISKE BEGREPER

Enheter og energi:

De aller fleste land i verden har tilsluttet seg det såkalte SI-system. "SI" står for
Système international d'Unitès. l dette systemet er grunnenheten for energi g (J).
Dette er også fastsatt som Norsk Standard (NS 1024). Elektrisk energi kan også
oppgis i watt-sekund (Ws) eller watt-time (Wh). En kilowatt-time er lik 1000 Wh.

Bakerst i heftet bringes en tabell for energitekniske definisjoner og omregningsfak-
torer mellom forskjellige energienheter (se vedlegg 1, tabell 2 og 3).

Primærenergi:

De energiråstoffene som utvinnes fra naturen kalles grimærenergi. Eksempler på
primærenergi er kull, råolje, naturgass, vannkraft, ved og vind.

Energibærere:

Når energien har fått en slik form at den egner seg godt til distribusjon og endelig
anvendelse hos forbrukeren, kaller vi den energibærer.

Eksempler på energibærere er fyringsolje, bensin og elektrisitet. Tre, kull og natur-
gass er primærenergi som fungerer som energibærere, det vil si at de kan brukes til
feks. husoppvarming i den form de finnes i naturen. Energibærere kan igjen
omdannes til andre energibærere (sekundære energibærere), f.eks. elektrisitet til
varme som kan nyttes i et fjernvarmesystem.
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Teoretisk energiinnhold:

Den maksimale energimengde man kan utnytte pr. vekt- eller volumenhet av primær-
energi varierer betydelig fra et råstoff til et annet. Den maksimale utnyttbare energi-
mengde kalles "teoretisk energiinnhold". I praksis vil ikke hele det teoretiske energi-
innholdet kunne nyttiggjøres, jfr. avsnittet om bruksvirkningsgraden.

De forskjellige energibærere har ulike fysiske egenskaper som gjør dem mer eller
mindre egnet til spesielle formål. Foreløpig er det f.eks. ingen energibærere som i
nevneverdig grad kan konkurrere med råoljebaserte drivstoff i størstedelen av
transportsektoren. Vei- og lufttransport krever energibærere med høy energitetthet,
dvs. med lav vekt i forhold til energiinnhold. Olje har større energitetthet enn kull.
Man får altså en større energimengde når man forbrenner 1 kg olje enn 1 kg kull.
Vind—og solenergi har lav energitetthet, og av denne grunn kreves det store arealer
når man vil bygge vind- og solenergianlegg. Bak i heftet finnes en tabell over
teoretisk energiinnhold for utvalgte energibærere (se vedlegg 1, tabell 1).

Nyttiggjort energi:

Den energi som en forbruker kan nyttiggjøre seg, f. eks. i form av lys i en lampe
eller varme i stuen, kalles nyttiggjort energi. Nyttiggjort energi avhenger av energi-
bærerens virkningsgrad i de forskjellige prosessene frem til sluttforbrukeren. Nyttig-
gjort energi er lik det teoretiske energiinnholdet multiplisert med bruksvirknings-
graden.

Bruksvirkningsgraden:

l praksis vil som nevnt ikke hele det teoretiske energiinnholdet i en energivare kunne
nyttiggjøres. Det oppstår tap både ved omvandling fra en energiform til en annen og
ved sluttforbruk av energivaren. Den andelen av energiinnholdet som kan nyttig-
gjøres, kalles bruksvirkningsgraden. Bruksvirkningsgrader for forskjellige energi-
bærere og anvendelsesområder er angitt i tabell 2.1.
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Tabell 2. 1: Bruksvirkningsgrader for forskjellige energibærere og
anvendelsområder”

Energibærer Industri og Transport Annet forbruk
bergverk

Kull 0,80 0, 10 0,60
Koks 0,80 - 0,60
Ved og torv 0,65 - 0, 65
Gass 0,95 - 0, 95
Gasstil el. kraft 0, 472)
Flytende propan og
butan (LPG) 0,95 - 0,95
Bensin 0,20 0,20 0,20
Parafin 0,80 0,30 0,75
Diesel-, gass- og
fyringsolje nr. 1 og 2 0, 80 0, 30 0, 70
Tung fyringsolje 0, 80 0, 30 0, 75
Elektrisitet 1, 00 0, 95 1, 00

1) Anslagene på bruksvirkningsgradene er meget usikre. I enkelte undersøkelser
foreligger resultater som avviker betydelig fra virkningsgradene oppgitt i
tabellen.

2) Bruksvirkningsgraden av gass til el. kraft i et kombinert anlegg.

Kilde: SSB og OED.

Bruksvirkningsgraden ved omdannelse til nyttiggjort energi er høy for elektrisitet og
naturgass, lavere for kull og olje.

Elektrisitet er gjennomgående den energibæreren som kan utnyttes mest effektivt.
Tabellen viser ellers at bruksvirkningsgraden for oljeprodukter er mindre når det
dreier seg om transport enn for de øvrige sektorer. Det skyldes bl.a. at forbrennings-
motorer til transportformål gir lave virkningsgrader.

3. NORGES ENERGIRESSURSER OG -RESERVER

Solen er jordens viktigste primære energikilde. Solenergien bindes i både korttids- og
langtidslagring. Nedbørssyklusen kan representere korttidslagringen. Når vannet
varmes opp av solen, fordamper det og stiger opp til et høyere luftlag. Der fortettes
det og faller ned igjen som regn eller sne. Vannet får da et tilskudd av stillingsenergi.
Dannelsen av kull, olje og naturgass er eksempler på langtidslagringen av solenergi.
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Disse energibærerne er planter som for millioner av år sidenomdannet karbon-
dioksyd fra atmosfæren til biomasse ved hjelp av solenergi (fotosyntese).

Vi deler energiressursene inn i to hovedgrupper; fornmare og ikke-fornybare.
Korttidsopplagret solenergi i form av vannkraft er en fornybar ressurs, likeledes
bølgekraft, vindkraft, bioenergi og direkte nyttbar solenergi. Felles for de fornybare
ressursene er at det er den årlige tilgangen som begrenser utnyttelsen av dem.

ikke-fornybare ressurser består først og fremst av langtidsopplagret solenergi som
kull, råolje og naturgass (eller mineralske ressurser som de kalles med et samle-
navn).

Et begrep av mer praktisk interesse enn ressurser er energireserver. For at en
ressurs kan kalles en reserve, må følgende to krav være oppfylt:

1) Ressursen må være identifisert. ikke-identifiserte ressurser som en bare
antar finnes, regnes m.a.o. ikke som reserver.

2) Ftessursen må være drivverdig. Det vil si at det må være økonomisk lønnsomt
å utnytte den med dagens teknologi.

En oversikt over de viktigste norske energireserver og uttak i 1989 er gitt i tabell 3.1.
For de ikke-fornybare reservene er det ført opp antall gjenværende produksjonsår gitt
dagens produksjonsnivå.

Tabell 3.1: Reserver, uttak og produksjonstid for noen energivarer. 1989”

Energivare Reserve Uttak Produksjonstid
PJ PJ Antall år

Kull? 374 10 37
Oljea 41539 3127 13
Gass3 50581 1292 39
Vannkraft 541 427
Biomasse2 64 34

1) Ved dagens uttak og uendrede priser og kostnader.
2) Tallene bygger på beregninger og er meget usikre.
3) Besluttet utbygde reserver.

Kilde: SSB.

Figur 3.1 illustrerer produksjonen av de forskjellige energivarer i 1988 målt i PJ.
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4. NÆRMERE OM DE ENKELTE ENERGIBÆRERE

4.1 VANNKRAFT

Vannkraft er som nevnt en form for solenergi. Sola "løfter" vann opp fra jord- og
havoverflaten ved fordampning, og vannet faller så ned igjen som nedbør som
samles opp i kraftverkenes magasiner. Nedbøren er svært ujevnt fordelt i Norge. l
enkelte innenlandsområder på Østlandet og i Finnmark faller det bare ca 300 mm pr.
år som er mindre enn i enkelte ørkenstrøk. På Vestlandet er det steder som har mer
enn 15 ganger så mye nedbør som de tørreste strøkene i Norge. Også nedbørens
fordeling over året er ujevn. Nedbøren varierer betydelig fra år til år, noe som øker
behovet for magasinkapasitet i vannkraftsystemet. Vi har størst Vannføring når
snøsmeltingen pågår, minst om vinteren og om sommeren. Tilsiget av vann over året
samt produksjon av elektrisk kraft i det norske vannkraftsystemet er vist i figur 4.1.1.

Vannkraft er helt dominerende i elektrisitetsforsyningen i Norge. l et normalår er i dag
mer enn 99 % av elektrisiteten produsert fra vannkraft. Norge står i en særstilling
internasjonalt når det gjelder vannkraftbasert kraftproduksjon. Elektrisitet fra vannkraft
utgjør en mye større del av det totale energiforbruket i Norge enn i de fleste andre
i-land, og vil også gjøre det i år 2000selv med innfasing av gasskraft.

Figur 4.1.2 illustrerer historiske tall, samt den forventede produksjon og sammen-
setning av elproduksjonen i år 2000 i landene som er medlem av Det internasjonale

energibyrå (IEA).

Norges økonomiske vannkraftpotensial var ved siste årsskifte anslått til
ca 171,5 TWh i år med midlere tilsig. Av dette potensialet var vassdrag med midlere
produksjonsevne på 107,8 TWh bygget ut og i drift pr. 1.1.1990, mens 3,0 TWh var
under bygging. Vassdrag med en produksjonsevne på tilsammen 21,0 TWh var
samtidig vernet. Gjenværende utbyggbar vannkraft er 39,7 TWh. Av dette kan
15,4 TWh konsesjonsbehandles fordi de er holdt utenfor Samlet Plan eller fordi de
tilhører kategori I. De resterende 24,3 TWh kan ikke uten videre konsesjonsbehandles
fordi de er i kategori ll eller Ill i Samlet Plan.

Figur4.1 .3visernyttbarvannkraftpr. 1.1.1990.

De vannkraftressurser som ikke er disponert, er i det vesentlige lokalisert på Vest-
landet og i Nordland fylke. De to nordligste fylkene, Trøndelagsfylkene samt fylkene
rundt Oslofjorden har meget lite vannkraft igjen å bygge ut.

Det var pr. 31.12.89 registert i alt 436 enheter innen energiforsyningen, fordelt på 235

elektrisitetsverk/energiverk, 33 produksjons- og engrosselskap, 112 industriverk og 18
andre små produksjons- og fordelingsverk, som f.eks. gårds- og grendeverk. Dette er

en nedgang på i alt 129 enheter i forhold til 1973. Nedgangen skyldes vesentlig en
reduksjon av antall elektrisitetsverk og energiverk og mindre produksjons- og
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fordelingsverk. Antall industriverk har økt noe. Enhetene i energiforsyningen er
organisert som forvaltningsbedrifter, sameier (interessentskap), andelslag eller
aksjeselskap. Eierinteressene er enten statlige, kommunale/interkommunale eller
fylkeskommunale, private eller en kombinasjon av disse.

Figur 4.1.1: Tilsig av vann og el-produksjon over året. TWh/uke.
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Figur 4.1.3: Nyttbar vannkraft pr. 01.01.1990. TWh.
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4.2 OLJE- OG GASSRESSURSER

4.2.1 Petroleumsreserver

Tabell 4.2.1 og 4.2.2 viser reserveregnskap for felt som er besluttet utbygd og
utbygde felt for henholdsvis råolje og naturgass 1980-1989.

Tabell 4.2.1: Reserveregnskap for besluttet utbygde felt. Råolje 1980-89.
Millioner tonn.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

495 650 733 838 871 1028Reserver 1. jan. 520 496 509 495
Nye felt 24 so - 38‘ 147 65 29 59 159 -
Omvurdering -24 -43 11 -7 43 55 118 4 59 ..
Uttak -24 -24 -25 -31 -35 -38 -42 -48 -57 -76

Reserver 31. des. 496 509 495 495 650 732 838 853 1028 952

1) Ekofisk vanninjeksjon.

Kilde: SSB.

Tabell 4.2.2: Fleserveregnskap for besluttet utbygde felt.
Naturgass1980-89.MilliarderSm”.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Reserver 1. jan. 406 385 381 349 332 399 387 1259 1247 1267
Nye felt 32 40 - 15 84 6 893 8 20 -
Omvurdering -27 -18 -8 -6 10 8 6 10 28 ..
Uttak -26 -26 -25 -26 -27 -27 -27 -29 -29 -30

Reserver 31. deS. 385 381 349 332 399 387 1259 1248 1267 1237

Kilde: SSB.
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4.2.2 Utvinnbare petroleumsressurser.

Med utvinnbare petroleumsressurser siktes det til ressurser som er påviste og som
samtidig Iar seg utvinne kommersielt, gitt dagens teknologi. Dette omfatter derfor
både felt besluttet utbygget og felt under vurdering.

I henhold til Oljedirektoratets anslag utgjorde totalt påviste, utvinnbare ressurser i
Norge pr. 1.11.1989 omlag 5 200 mill. tonn oljeekvivalenter (mtoe). Av disse reser-
vene finnes 2 990 mtoe i felt besluttet utbygget, som alle ligger sør for Stad. Det er
også sør for Stad, altså i Nordsjøen, vi har påvist de største reservene i felt under
vurdering. l felt under vurdering, som omfatter 2 220 mtoe, finnes 1 470 mtoe sør for
Stad, 480 mtoe på Haltenbanken og 270 mtoe i Barentshavet. Sør for Stad utgjør
gass ca 60 % og olje og kondensat ca 40 % av reservene. På Haltenbanken fordeler
reservene seg med 54 % på gass og 46 % på olje, mens reservene i nord i over-
veiende grad består av gassfunn. Av de totale reservene er ca 760 mtoe produsert
pr. 1.11.1989.

Fra utgangen av 1988 til utgangen av 1. kvartal 1990 har det til tross for økt produk-
sjon, funnet sted en netto økning i resterende oljereserver i felt besluttet utbygd på
norsk sokkel. Dette har sin forklaring i tildels betydelige oppjusteringer av reserver,
samt beslutningen om å bygge ut Brage. For gass har det funnet sted en nesten
ubetydelig netto reduksjon.

Oljeproduksjonen fra norsk kontinentalsokkel forventes å stige raskt frem mot begyn-
nelsen av 1990-årene. Målt i fat pr. dag, stiger produksjonen fra vel 1,5 mill. i 1989 til
ca 1,9 mill. i 1991-92. Deretter forventes produksjonen å holde seg i størrelsesorden
1,8-1,9 mill. til 1997. Etter 1997 forventes produksjonen å avta. Nedgangen etter 1997
kan i noen grad bli motvirket av nye funn. Med det nåværende utvinningstempo vil
de påviste oljeressurser vare i vel 20 år. Gassproduksjonen vil med dagens produk-
sjonsnivå og ressursgrunnlag kunne fortsette i ca 100år.

Figur 4.2.2.1 viser gjenværende utvinnbare gassressurser på norsk sokkel pr.
1.5.1990.

4.3 GASSKRAFT

I det norske vannkraftsystemet varierer produksjonsevnen i takt med nedbørs-
mengden fra år til år. Et varmekraftverk kan supplere vannkraftproduksjonen i
nedbørssvake år (=tørrårsverk), eller det kan gå med relativ jevn belastning uavhen-
gig av tilsigsmengden (=grunnlastverk).

I løpet av de siste årene har det vært vurdert å bygge gassfyrte kombinerte anlegg
(grunnlastverk) og rene gassturbinverk (tørrårsverk) for elektrisltetsproduksjon.
Aktuelle lokaliseringssteder har vært Kårstø, hvor naturgass er tilgjengelig i dag, Midt-
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Figur 4.2.2.1: Gjenværende gassressurser på norsk sokkel pr. 1.5.1990. Mrd. Sm“
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Norge, i forbindelse med utbygging av Haltenbanken og ilandføring av gass, og
Østlandet, som krever et transportsystem for gassen.

Hovedkomponentene i et kombinert anlegg er gassturbin, dampturbin, kjeleanlegg og
generator. I gassturbinen foregår det en kontrollert forbrenning mellom den kompri-
merte luften og det tilførte brenselet. Elektrisitet genereres idet luften i gassturbinen
ekspanderer, og derved frigjøres energi til å drive generatoren. Varme fra gass-
turbinens avgass gjenvinnes idet vann oppvarmes og fordamper i en avgasskjel. Den
produserte dampen ekspanderer i en dampturbin som driver en ny eller samme
generator som gassturbinen.

Virkningsgraden for et kombinert anlegg kan bli ca 50 % av energiinnholdet i gassen.
Til sammenligning vil bare en gassturbin (tørrårsverk) ha en virkningsgrad på
ca 33 %, mens bare en dampturbin (gassfyrt kondenskraftverk) vil kunne utnytte vel
40 % av brenselsenergien til elektrisitetsproduksjon.

Kraftkostnadene for varmekraftverk, spesielt tørrårsverk, avhenger av hvordan
produksjonen tilpasses kraftetterspørselen og de store variasjonene i tilsiget i det
norske (vann)kraftsystemet. For et grunnlastverk vil gasskraft kunne konkurrere med
ny vannkraft til omlag 26 øre/kWh, dersom gassen koster mindre enn ca. 90 øre/Sm?

Figur 4.3.1 viser den tekniske oppbygningen av et kombinert anlegg bestående av
tre gassturbiner og en dampturbin.

4.4 KULLRESERVER

Norges kullreserver finnes i første rekke på Svalbard. Sikre og sannsynlige reserver
ble i utgangen av 1989 beregnet til 20,4 mill. tonn. Av dette er 12,8 mill. tonn
lokalisert i Svea, hvor gruven ble nedlagt i 1987 på grunn av dårlig lønnsomhet.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S på Svalbard produserte 318 000 tonn kull
i 1989 mot 264 000 tonn i 1988. 233 000 tonn av det skipede kvantum ble ekspor-
tert.

Prisene på det internasjonale kullmarkedet viste i 1989 en svak stigning. Store

Norske Spitsbergen Kulkompani oppnådde en gjennomsnittlig kullpris på kr. 308,- pr.
tonn (kr. 298,- pr. tonn i 1988).

Kull som en viktig energikilde i en global sammenheng, har kommet i søkelyset ved
utgivelsen av Verdenskommisjonens rapport om miljø og utvikling. Som et fossilt
brensel, bidrar kull til de globale miljøproblemer som en eventuell global oppvarming
gjennom utslipp av karbondioksid og sur nedbør gjennom utslipp av nitrogenoksider
og svoveldioksid.



Figur 4.3.1: Gasskraftverk, kombinert anlegg
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4.5 NYE FORNYBARE ENERGIRESSURSER

Med nye fornybare energiressurser menes sol, vind, bølgekraft osv. I dag utgjør
vannkraft, olje, gass og faste brensler størstedelen av energiressursene i Norge.
Bruken av andre energikilder er imidlertid økende i bl.a. land som Danmark, Sverige
og USA. I fremtiden kan disse energikildene komme til å gi et større bidrag til den
totale energidekningen i Norge enn idag. Når det gjelder bølgekraft, ligger Norge i
forkant av forskningen internasjonalt. Det vises til kapittel 8 om energiforskning.

Biomasse er en betydelig energiressurs. Det forskes også på andre energiressurser,
f. eks. sol og vind, men disse kan foreløpig bare konkurrere med de konvensjonelle
energikildene under helt spesielle forhold. Energi fra biomasse kan imidlertid produ-
seres i dag til en pris som kan konkurrere med energiprisen fra konvensjonelle kilder.
Energireservene av biomasse er ført opp i tabell 4.5.1. Det er viktig å understreke at
det er knyttet en del usikkerhet til tallene, og de revideres ikke årlig. Alle tall er
oppgitt i teoretisk energiinnhold. For å få reserver i form av nyttiggjort energi til
forbruker må verdien for teoretisk energiinnhold multipliseres med bruksvirknings-
graden.

Tabell 4.5.1: Energireserver i form av biomasse pr. 1.1.1984‘ (PJ).

Energikilde Teoretisk
energi-
innhold

Biomasse i alt 63,9
Trevirke i alt 47,0

Løvtrevirke 21,0
Førstegangs tynningsvirke 2,5
Mermasse og hogstavfall 8,0
Biprodukter fra skogindustrien 15,5

Halm 5,8
Husdyrgjødsel 1,8
Avfall 9,3

t) Det er små endringer fra år til år.

Kilde: SSB.



5. PRODUKSJON OG FORBRUK AV ENERGI I NORGE

5.1 INNLEDNING

Skjematisk kan produksjon, omvandling og forbruk av energi fremstilles som i
figur 5.1.1.

Figur 5.1.1: Skjematisk fremstilling av produksjon, omvandling og
forbruk av energi.
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Snitt 1 viser netto innenlands energitilgang, eller netto tilgang på grimærenergi. Vi har
altså justert uttaket av energivarer med eksporten og importen av energi, pluss lager-
endnngen

Av primærtilgangen går en del med i produksjonen i energisektoren. ("Forbruk i
energisektoren" i tabell 5.1.1 og 5.1.2). Dette gjelder særlig forbruket av naturgass I
oljeutvinningen, andre gasser i oljeraffineriene og elektrisk kraft, først og fremst i
pumpekraft- og vannkraftstasjoner.

En del energibærere omvandles til andre energibærere (sekundære energibærere).
Viktigst i norsk sammenheng er produksjonen av petroleumsprodukter I oljeraf-
fineriene og produksjon av elektrisitet fra vannkraft.

Ikke alle energibærere brukes til energiformål. Noe nyttes som råstoff. Dette gjelder i
første rekke petroleumsprodukter til produksjon av kjemiske råvarer, samt kull og
koks i metallurgisk industri. Også en betydelig del av kraftforbruket i krafiintensiv
industri bindes som kjemisk energi i produktene, for eksempel aluminium.

Snitt 2 viser energiinnholdet i bærere levert til sluttforbruk. Før tapet i sluttforbruket
er trukket fra, kalles energien tilført energi.

I Snitt 3 i figuren er det tatt hensyn til at ikke all energi blir nyttiggjort i praksis. Det
kan eksempelvis nevnes at kun 50- 80% av energien i fyringsoljen blir nyttiggjort I
våre sentralvarmeanlegg.

Energibalansen for 1987 og 1988 presenteres henholdsvis I tabell 5.1.1. og tabell
5.1.2. Alle tall er i petajoule (PJ). Energiforbruket som nyttiggjort energi er beregnet
ved å multiplisere energiinnholdet i bærere levert til sluttforbruk med bruksvirknings-
graden. Bruksvirkningsgradene er de som benyttes i offisiell norsk statistikk og
varierer fra energibærer til energibærer og fra næringssektor til næringssektor.

5.2 HISTORISK UTVIKLING I FORBRUK OG PRODUKSJON AV ENERGI I NORGE

5.2.1 Innledning

I 1960-årene var Norge en nettoimportør av energi. I 1971 startet oljeproduksjonen,
og i 1975 ble Norge nettoeksportør av energi (slik fig. 5.2.1.1 viser). I 1989 var olje-
produksjonen på 72 millioner tonn oljeekvivalenter (mtoe), en økning på ca. 20 mtoe
fra året før. Gassproduksjonen var på 28,7 mrd. Sm“ (standardkubikkmeter), en
økning på 0,3 mrd Sm“ i forhold til 1988. I tillegg ble det produsert 2,9 mtoe konden-
sat og NGL (våtgass).

I 1989 ble i alt ca 65 mtoe råolje og ca 28 mrd Sma naturgass eksportert til en verdi
av omlag 73 mrd. kr.



TABELL 5.1.1. ENERGIBALANSE FOR NORGE 1987 (PJ)

Ved, avlut, Petro- Naturgaes Vannfalls- Elektrl- Fjern-
Tm“ KU" Koks avfall Råolje prod. og annen energi sitet varrne

etc. gass
1. Produksjonavprimære energlbaerere 3 776 11 _ 39 2 052 46 1 189 439 1 - .

2- lmpon 319 21 25 o 114 147 - - 11 -
3- Eksport 3116 6 s o 1783 200 11oa - 12 -
4. Bunkers 14 - - - - 14 - - - .
5. Lagerendrelng (+ned-opp) 4 2 2 __ - 10 11 _ - _ _

6. Nettoinnenlands tilgang 969 29 19 39 373 10 81 439 -1 -

7. Ornvandnng 370 11 2 a 384 ao o 439 1 -
8. Produksjonavsekundære snergibærere 805 . 15 - . 390 21 - 375 4
9. Forbrukl energisektoren 82 - - - - 3 72 - 7 -
10. Energlbærerebrukt som råstoff 56 54 1 - - -
11.Svlnn 34 __ __ __ __ 1 0 - 32 1
12.sun.fell(6-7+8-9-10-11-13) 25 - 1 2 _ .11 g 27 _1 _

13. Energilnnhold l bærere leven til

sluttforbruk 708 19 30 35 - 283 2 - 335 3
13.1 Industriog bergverk 262 18 30 17 - 38 2 - 158 1
13.2 Transport 157 - - - - 155 - 2 -
13.3Andre torbrukergrupper 288 1 0 19 - 91 - - 175 2

14. Energiforbrukregnetsom
nyttiggjortenergi 537 15 24 23 - 135 2 - 335 3
14.1industriogbergverk 242 14 24 11 - 32 2 - 158 1
14.2Transport 41 - - - - 39 - - 2 -
14.3Andreforbrukergrupper 254 0 0 12 - 64 - - 175 2

1) Elektrisitetblirlenergibalansenbehandlet somsekundærenergi. Vannlsllsenergiener primærenergikildefordenelektrisitetensomblir

produsert I vannkrattsektorene.Ved produksjonblirdetantattatgjennomsnittllg 15 prosentavdetpotensielleenergllnnholdet I vannfallssnerglengår tapt

KildeSSB

81



TABELL 5.1.2. ENERGIBALANSE FOR NORGE 1988 (PJ)

Ved, avlut, Petro- Naturgass Vanntelle- Elektri- Fjern-
T°"" Km' Ko” avfall Ruus prod. og annen energi sitet varme

etc. 9883

1. Produksjon avprimære energibasrere 4 074 7 . 38 2 333 47 1 185 464 1 - .

2 Import 248 22 27 o 51 142 - - 6 -
3- Eksport 3387 7 6 o 2044 195 1106 — 26 -
4. Bunkers 17 . . . . 17 - - . .
5. Lagerendrelng (+ned-opp) - 3 5 1 __ - 9 0 , -

6. Netto innenlands tilgang 916 27 22 38 331 -26 79 464 - 20 -

7-Omvandflng ass 7 2 4 350 33 o 464 1 -
8. Produkslon av sekundære energibærere 804 , 10 - . 375 18 - 396 5

9. Forbruk i energieektoren 90 - 5 77 - 8 -
10. Energibærere brukt som råstoff 51 . . . - 50 1 - -
11.Svinn 3o __ __ __ __ 1 0 . 27 1
12.Stat.feil(6-7+8-9-10-11-13) 7 .1 0 _ .19 .5 19 _ 0 _

13. Energlinnhoid i bærere levert til

siutflorbruk 698 22 30 34 - 268 1 - 339 3

13.1 industri og bergverk 260 21 30 16 - 31 1 - 160 1
13.2 Transport 157 - - - - 155 - - 3 -

13.3 Andre lorbrukergrupper 280 1 0 19 - 82 - - 176 2
14. Energiforbruk regnet som

nyttiggjort energi 531 17 24 22 - 124 1 - 339 3
14.1 industri og bergverk 240 17 24 10 - 27 1 - 160 1

14.2Transport 41 - - - - 39 - - 3 -
14.3 Andre forbrukergrupper 249 0 0 12 58 - - 176 2

1) Elektrisitet blir l energibalansen behandlet som sekundær energi. Venniallsenergien er primær energikilde for den elektrisiteten som blir

produsert ivennkrattsektorene. Ved produksjon blir det antatt atgjennomsnittlig 15 prosent avdet potensielle energlinnholdet I venntsllsenerglen går tapt

Kilde SSB
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Variasjonene i forbruksveksten skyldes dels variasjon i økonomiske konjunkturer, dels
variasjoner i klimatiske forhold og dels endringer i sammensetningen av energi-
bærere.

Figur 5.2.1.1 viser den historiske utvikling i produksjon og innenlands
forbruk (sluttforbruk).

Samlet innenlands energiforbruk (målt som netto innenlands tilgang) økte i perioden
1970-83 med 1,5 % pr. år i gjennomsnitt. Fra 1983 til 1984 økte energiforbruket med
4,6 %. Denne forbruksveksten skyldtes vesentlig konjunkturoppgangen for kraft-
intensiv industri og treforedling. Det samlede energiforbruket økte fra 1985 til 1987
med 2,2 %, mens det var en nedgang i forbruket på 3,3 % fra 1987 til 1988. Utvik-

lingen i Norges samlede energiproduksjon- og forbruk i perioden 1960-88 er vist mer

detaljert i tabell 5.2.1.1 (Energibalansen).

5.2.2. Fordelingen på energibærere

Petroleumsprodukter og elektrisitet er de viktigste energibærere i Norge.
I 1988 ble vel 48 % av forbruket dekket av vannkraft, og petroleumsprodukter

utgjorde vel 38 %. Fast brensel dekket ca 12 °/oav forbruket.

Oljens andel av det samlede forbruket begynte å synke rundt 1973 og reduksjonen
var særlig markert i årene 1980-83. Den svake økningen i den totale energibruken
skyldes i første rekke økningen i elektrisitetsetterspørselen. Overgangen fra olje til
elektrisitet henger naturlig nok sammen med den relative prisutviklingen mellom olje
og el i perioden. Det vises til kapittel 6 for en nærmere redegjørelse for energipris-
utviklingen.

Figur 5.2.2.1 viser veksten i energiforbruk, elektrisitetsforbruk og oljeforbruk i
perioden 1976-1989.
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Figur 5.2.1.1 Norges energiproduksjon og innenlands tilgang 1960-1988
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Tabell 5.2.1.1: Energibalanse for Norge, 1960-88 PJ.

År 1960 1970 1980 1985 1986 1987 1988"

1. Produksjon av primære
energibærere 164 279 2502 3195 3381 3755 4074

2. Import 184 470 476 272 315 318 248
3. Eksport 8 100 2120 2566 2691 3122 3387
4. Bunkers 14 23 12 14 14 14 17
5. Lagerendringer og

statistiske feil 0 -19 -25 19 -55 10 -3

6. Netto innenlands tilgang
(1+2-3-4+5) 326 607 821 906 935 947 916

7. Omvandling til andre
energibærere” 142 506 718 807 785 865 859

8. Produksjon av sekun-
dære energibærere 117 460 665 746 708 799 804

9. Forbruk i energi-
sektoren 2 14 65 75 93 88 90

10. Energibærere forbrukt
som råstoff O 17 48 53 39 53 51

11. Svinn 14 20 20 36 28 36 30
12. Statistiske feil (se linje 5)

13. Energiinnhold i bærere
levert til sluttforbruk 285 510 627 681 698 704 698
(6-7+8-9-10-11)

1) Foreløpige tall.

2) Endel energibærere omvandles til andre energibærere (produksjon av sekun-
dære energibærere). Viktigst i norsk sammenheng er produksjon av petro-
leumsprodukter i oljeraffineriene, der råolje er viktigste vareinnsats, og
omvandlig av vannfallsenergi til elektrisitet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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5.2.3 Elektrisitet

Kraftproduksjonen i 1989 var 119,1 TWh. Dette er det meste som noengang er blitt
produsert i Norge og hele 9,1 TWh mer enn i 1988. Eksporten økte fra 7,4 TWh til
15,2 TWh.

Netto fastkraftforbruk sank med 1,9 % fra 1988 til 1989. Nettoforbruket av fastkraft til
alminnelig forsyning var i 1989 60,5 TWh (temperaturkorrigert). Dette var en nedgang
på 0,8 % fra året før. Forbruket i kraftintensiv industri viste en økning på 2,4 % fra
året før, noe som skyldes de gode konjunkturene på det internasjonale markedet.

Tabell 5.2.3.1 viser elektrisitetsbalansen for perioden 1960-89.

Tabell 5.2.3.1: Elektrisitetsbalansen 1960-89 TWh.

År 1960 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989'

Produksjon 31,1 57,6 84,1 103,3 97,3 104,3 110,0 119,1
+ Import 0,2 0,8 2,0 4,1 4,2 3,0 1,7 0,3

- Eksport 0,0 1,6 2,5 4,6 2,2 3,3 7,4 15,2

= Brutto totalforbruk 31,3 56,8 83,6 102,7 99,3 103,9 104,4 104,2

- Tap 3,7 5,3 7,9 10,0 7,9 9,5 8,6 10,2
= Netto forbruk 27,6 51,5 75,7 92,7 91,4 94,4 95,8 94,0

- Pumpekraft 0,0 0,0 0,5 0,8 0,9 0,7 1,0 0,5
- Tilfeldig kraft til

elektrokjeler 0,9 0,6 1,2 4,8 2,7 4,1 4,5 4,9

= Fastkraft i alt 26,6 51,0 73,9 87,1 87,8 89,7 90,3 88,6

Kraftintensiv industri 12,6 23,2 27,9 30,0 28,4 28,9 29,6 30,3
Alminnelig forbruk 14,0 27,8 46,0 57,1 59,4 60,8 60,7 58,3

Alminnelig forbruk
iemperaturkorrigen” 45,1 55,0 58,5 59,0 61,0 60,5

1) Foreløpige tall.

2) Temperaturkorrigerte tall finnes ikke før 1973.

Kilde: Elektrisitetsstatistikken, NVE.
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Forskjellen mellom produksjonen og fastkraftforbruket i et bestemt år blir delvis
omsatt som tilfeldig kraft innenlands og delvis eksponert. I et år med midlere tilsig vil
systemet produsere vel 5 TWh tilfeldig kraft med nåværende nivå på kraftforbruket.
Tilfeldig kraft går hovedsaklig til elektrokjeler med brenselsfyrt reserve, hvorav en
betydelig del er i treforedlingslndustrien. Under gode konjunkturer kjøper også
kraftintensiv industri tilfeldig kraft for å supplere sine fastkraftleveranser. I løpet av de
to siste år har det vært en kraftig vekst i antall avtakere av tilfeldig kraft.

l 1986 var forbruket av tilfeldig kraft til elektrokjeler bare vel halvparten av hva det var
i 1985. Den viktigste årsaken til dette var det sterke fallet i oljeprisene som i kom-
binasjon med en noe anstrengt kraftforsyningssituasjon gjorde det mer lønnsomt for
eiere av elektrokjeler å fyre med olje. Fra 1987 til 1989 økte forbruket av tilfeldig kraft
fra 4,1 til 4,9 TWh. Denne økningen har sin bakgrunn i gode tilsig og derved lave
priser på tilfeldig kraft omsatt gjennom Samkjøringen.

5.2.4 Petroleumsprodukter

Tabell 5.2.4.1 viser utviklingen i produksjon og forbruk av petroleumsprodukter og
naturgass i perioden 1980-88. Som nevnt innledningsvis var produksjonen av råolje i
1989 om lag 72 mill. tonn som er omlag 3 ganger høyere enn produksjonen i 1980
og nesten dobbelt så høy som produksjonen i 1985.. Produksjonen av gass (inkl.
kondensat og NGL) var vel 31 mrd. Sm“ i 1989 og omlag 20 % høyere enn i 1980.

Netto innenlands tilgang av råolje i 1988 var 15,9 mill. tonn og gikk hovedsaklig til
produksjon av petroleumsprodukter (sekundære energibærere). Om lag 2,5 mrd. Sm“
gass ble anvendt innenlands, det vesentligste i energisektoren.

Fra 1980 til 1989 ble salget av oljeprodukter til varmeformål (omregnet til TWh
nyttiggjort varme) redusert fra 28,4 TWh til 14,1 TWh eller med omlag 50 %. En stor
del av olje til varmeformål ble i denne perioden erstattet med andre energibærere.
Fra 1988 til 1989 sank forbruket (salget) med 1,5 TWh. I 1989 ble det brukt olje til
varmeformål i husholdning, industri og andre næringer tilsvarende 14,1 TWh elektrisk
energi (temperaturkorrigert 15,1 TWh). Av dette var 4,7 TWh tungolje og 8,5 TWh
lette fyringsoljer og parafin. Tungoljeforbruket er vesentlig knyttet til varme-
dampproduksjon i industrien. Av parafin og lettoljeforbruket på 8,5 TWh utgjorde
parafin 1,7 TWh.

En stor del av det gjenværende oljeforbruket til varmeformål er i dag knyttet til store
eller små sentralfyringsanlegg. Investeringsbehov og gevinst i driftsutgifter ved en
eventuell omlegging vil være avgjørende for takt og volum i overgang fra elektrisitet
til olje.

Tabell 5.2.4.2 viser utviklingen i salget av oljeprodukter til varmeformål omregnet til
TWh nyttiggjort varme.
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Tabell 5.2.4.1:

S-"'P.°3!\3

7.

8.

1.2

11.
12.

1)

Kilde:

Produksjon av primære
energibærere
Import
Eksport
Bunkers
lagerendringer og
statistiske feil

Netto innenlands tilgang
(1.1+2-34+5)
Omvandling til andre
energibærere
Produksjon av sekundære
energibærere
Forbruk i energisektoren
Energibærere forbrukt
som råstoff
Svinn
Statistiske feil (linje 5)

Sluttforbruk

Foreløpige tall

SSB

Ràolje/ Naturgass

1980

petr. og annen

prod. gass
1000t mm.m3

2445125946
9872 -

25185 25118
278 -

-604 -6

8256 822

8212 —

7801 605
159 1025

959 80
16 14

6691 308

Flàolje/ Naturgass

Produksjon og forbruk av pelroleumsprodukter
og naturgass i perioden 1980- 88

1985

petr. og annen
prod. gass
moo: mill.ms

38343 26669
4603 -

35454 25429
335 -

723 -170

7880 1100

8379 -

7866 736
134 1463

1102 85
16 27

6113 261

Råolje/ Naturgass
petr. og annen
prod. gass
10001mill.m3

42448 28102
5767 -

3887125653
344 -

- 488 - 788

8513 1550

8450 -

7527 711
99 2028

824 84
14 25

5552 285

1986

Råolje/ Naturgass
og annenpen.

1987

prod. gass
1000t mill.m3

49127
6071

46824
342

453

8485

9667

9025
77

1154
23

6589

29665

27824

-314

1527

682
1939

56
25

189

19881)

Ráolje/ Naturgass
petr. og annen
prod. gass
1000t rnfltrn

56176 29773
4457 -

52877 27776
411 -

383 —

15927 2585

9030 14

8784 589
109 1887

1096 33
16 18

6262 162
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Tabell 5.2.4.2: Salg av oljeprodukter til varmeformál 1980-1989
omregnet til TWh nyttiggjort varme.

v.grad. 1980 1985 1986 1987 1988 1989

Parafin 0,75 3,3 1,8 2,1 2,2 2,0 1,7
Fyringsolje nr. 1 0,70 5,8 4,4 4,8 5,1 4,7 4,3
Fyringsolje nr. 2 0,70 5,1 3.2 3,1 3,3 2,9 2,5
Spesialdestillat 0,80 1,2 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9
Tung fyringsolje 0,75 12,9 6,7 8,3 6,3 5,2 4,7

l alt 28,4 16,9 19,2 17,8 15,6 14,1

l alt temp. korr. 27,8 15,9 18,8 17,2 15,9 15,1

Kilde: SSB

5.2.5 Fast brensel

Fast brensel omfatter kull, koks, ved, treavfall og annet avfall og avlut brukt som
brensel. Forbruket av fast brensel gikk ned med gjennomsnittlig 1,6 % p.a. fra 1970
til 1975. I perioden 1975-80 har det vært en forbruksvekst (netto innenlands tilgang)
på gjennomsnittlig 2,0 % pr. år. Fra 1980 til 1988 økte forbruket gjennomsnittlig med
2,2 % pr. år.

Utviklingen i produksjon og forbruk av fast brensel i perioden 1970-88 er vist i
tabell 5.2.5.1.

Den største bruker av energikull er sementindustrien med et årlig forbruk på
ca 130 000 tonn. Koks brukes hovedsaklig i jern- og stålindustrien.
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1975

30
31

59

13

8

Tabell 5.2.5.1:
perioden 1970 - 88 (PJ)

År 1970

1. Produksjon av primære
energibærere 36

2. Import 47
3. Eksport 4
4. Bunkers -
5. Lagerendringer og

statistiske feil - 5

6. Netto innenlands tilgang
(1+2-3~4+5) 64

7. Omvandling til andre
energibærere 13

8. Produksjon av sekun-
dære energibærere 9

9. Forbruk i energi-
sektoren -

10. Energibærere forbrukt
som råstoff -

11. Svinn -
12. Statistiske feil

(se linje 5)

13. Energiinnhold i bærere
levert til sluttforbruk 60

1) Foreløpige tall

Kilde: SSB

54

Produksjon og forbruk av fast brensel i

1980 1985

34 48
47 46
7 10

-1 -5

73 79

14 16

14 9

73 72

1986

49
52
10

85

1987

50
46
14

5

87

16

15

84

5.2.6 Sammenhengen mellom bruttonasjonalprodukt og energiforbruk

19881

45
49
13

-4

87

13

10

86

Sammenhengen mellom energiforbruk og økonomisk utvikling kan uttrykkes ved
forholdet mellom energibruk og bruttonasjonalprodukt (BNP). Dette forholdstallet
kalles økonomiens energiintensitet og forteller hvor mye energi som i gjennomsnitt
går med til å produsere en enhet av vårt bruttonasjonalprodukt. Går forholdstallet
ned, er det et uttrykk for at økonomien blir mindre energiintensiv. Omvendt når
forholdstallet går opp.

Figur 5.2.6.1 viser utviklingen i norsk økonomis energiintensitet fra 1973 til 1988.
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Figuren viser at både energiintensiteten totalt og oljeintensiteten har avtatt, og at
nedgangen i den sistnevnte er størst. Elintensiteten har ikke gått ned i samme grad,
noe som skyldes at realprisen på el til flere forbruksgrupper ikke har endret seg i
nevneverdig grad i denne perioden.

En generell nedgang i energiintensiteten er ikke noe særnorsk fenomen. Liknende
utviklingstrekk kan registreres i andre industrialiserte land. Ftealprisøkningene på
energi, og olje i særdeleshet, har bidratt til dette noe som fører til investeringer i
en mer energieffektiv teknologi.
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1,5

1

0,75

0.5

0,25

O
1970

ENDRINGI ENERGIINTENSITETER
1973-88 (1973=1)
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1980 1985

2 Totalt
energiforbruk

A 1,75

**““r 1.5 Oljeforbruk

1,25

Elforbruk

f 0,25

0
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6. PRISER PÅ ENERGIBÆRERE

6.1INNLEDNING

Energiprisene spiller en sentral rolle i energipolitikken. l den siste Energimeldingen
(St. meld. nr. 38 (1986-87)) ble det understreket at energiprisene er det viktigste
virkemiddelet for å oppnå energipolitiske målsettinger, og dette emnet ble viet stor
oppmerksomhet.

6.2 INTERNASJONALPRISUTVIKLINGPÅRÅOLJE

De mest markerte trekk ved prisutviklingen på energi fra 1960 og frem til i dag var
den dramatiske økningen i prisen på råolje i 1970-årene og prisfallet i 1980-årene,
spesielt prisfallet i 1986.

Fra månedsskiftet november/desember 1985 og frem til mars 1986 falt prisene for
lette nordsjøoljer fra 30 USD (US dollar) pr. fat til 10 USD pr. fat. Nominelt var
dette prisfallet mer dramatisk enn noen av prisendringene i 1970-årene. Etter at
OPEC høsten 1986 igjen innførte produksjonsbegrensende tiltak, steg prisen først til
et nivå rundt 15 USD pr. fat deretter til omlag 18 USD pr. fat ved utgangen av 1986.
I 1987 holdt oljeprisen seg relativt stabil på rundt 18 USD pr. fat.

I 1988 var oljemarkedet nervøst med betydelige prisfluktuasjoner. Samholdet i OPEC
var svekket, og systemet med offisielle priser brøt nærmest sammen. våpenhvilen
mellom Iran og Irak sommeren 1988 førte ikke til noen løsning på kvoteproblemene.
En rekke av OPEC landene produserte over sine kvoter.

Gjennomsnittlig pris for norskprodusert olje var ca 18 USD pr. fat i 1989. Bedringen i
markedet i forhold til 1988 da gjennomsnittsprisen var 15 USD pr. fat, hadde
sammenheng med en noe styrket kvotedisiplin i OPEC, høyere etterspørsel pga.
høyere økonomisk vekst og midlertidige reduksjoner i tilgangen på alternativer til olje.

Prisen på Nordsjøolje steg kraftig gjennom 4. kvartal 1989 og nådde et nivå på
ca 22 USD pr. fat i midten av januar 1990. Prisene var drevet opp av en periode
med ekstrem kulde på det amerikanske kontinentet og et påfølgende høyt forbruk av
oljeprodukter. Prisøkningen ble forsterket av en rekke problemer i raffinerings-
industrien. Tapet av nær 1,5 mill. fat pr. dag raffineringskapasitet bidro i første
omgang til meget høye produktpriser. Ftåoljeprisen steg som et resultat av de relativt
høye marginene ved raffinering.
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6.3 OLJEPRODUKTPRISERI NORGE

Grunnlaget for prisutviklingen og prisdannelsen for petroleumsprodukter i Norge er
verdensmarkedets priser. Prisene påvirkes imidlertid også av det innenlandske
kostnadsnivå, f.eks. ved transport. En tredje viktig faktor er avgiftene. Avgiften for
mineraloljer (parafin, solarolje, autodiesel og fyringsoljer) består av en grunnavgift og
en tilleggsavgift differensiert etter svovelinnhold. Tilleggsavgiften beregnes pr.
påbegynt 0,25 % vektandel svovel.

I 1989 var grunnavgiften 21 øre/liter og tilleggsavgiften 1,5 øre/liter. I 1990 er
grunnavgiften hevet til 31 øre/liter, mens tilleggsavgiften er økt med 1 øre/liter
til 2,5 øre/liter.

Priser for endel petroleumsprodukter er vist i tabell 6.3.1.

Tabell 6.3.1: Priser for petroleumsprodukter i perioden 1970-89.
Øre/liter. Prisnivå 1989, alle avgifter inkludert.
Typiske leveringskvanta.

Fyrings- Fyrings- Tung fyrings- Auto- Høyoktan-
Parafin olje nr.1 olje nr.2 olje (nr.6)" diesel bensin

1970 188,4 115,5 103,9 73,9 171,1 597,9
1971 203,6 146,1 135,1 81,1 198,5 628,7
1972 189,7 127,6 117,4 72,9 176,5 607,6
1973 202,0 145,2 135,8 87,8 190,6 592,1
1974 302,8 241,2 232,5 148,9 286,7 702,7
1975 258,4 206,2 198,5 136,4 247,3 625,2
1976 268,8 220,7 213,6 131,9 259,5 612,4
1977 265,4 218,5 212,1 132,2 251,1 596,4
1978 254,9 211,7 205,0 120,1 243,2 611,2
1979 285,2 243,4 237,7 147,4 274,4 625,6
1980 388,7 351,0 338,7 199,8 384,3 744,0
1981 443,2 392,2 381,3 235,7 423,1 766,8
1982 451,2 386,8 377,3 210,6 415,9 728,9
1983 435,3 373,4 364,3 209,0 397,6 719,2
1984 418,9 361,2 352,9 235,6 384,8 715,2
1985 400,5 344,9 334,4 209,6 367,3 676,2
1986 281,6 229,1 218,5 130,2 251,5 577,4
1987 261,5 213,0 203,4 128,0 234,3 569,1
1988 252,0 198,5 189,4 134,7 223,4 560,6
1989 265,2 210,0 201,6 141,3 233,0 579,0

1) Ekskl. moms.

Kilde: Norsk petroleumsinstitutt
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6.4 PRISERPÅNORSKTØRRGASS

Norge har produsert og eksportert tørrgass (naturgass) siden 1977. I 1989 var den
norske produksjonen omlag 29 mrd. ma. Mottagerne av norsk gass var Storbritannia,
Vest-Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike.

Norsk gass selges i henhold til langsiktige kontrakter. Det er betydelig variasjon når
det gjelder prisbetingelser for de ulike kontraktene. Avhengig av den enkelte kontrakt
justeres gassprisen periodevis etter formler som først og fremst omfatter prisene på
oljeprodukter, hovedsaklig tung og lett fyringsolje. Prisjusteringene skjer på bakgrunn
av utviklingen i oljeproduktprisene i en periode forut for justeringene, noe som gjør at
gassprisen har et etterslep i tid i forhold til utviklingen i oljeprisen.

I april 1988 ble det inngått en avtale om salg av norsk gass til Spania.

6.5 PRlS PÅ ELEKTRISK KRAFT

Det er i dag to hovedtyper av tariffer innen alminnelig forsyning.

- Blandet tariff, betegnet H3 for husholdninger og T3 for næringsvirksomhet.
Disse tariffene har tre elementer, abonnementsavgift (som ideelt skal dekke
de forbruksuavhengige kostnadene), effektledd (som skal dekke de kapasitets-
avhengige kostnadene) og energiledd (som skal dekke de energiavhengige
kostnadene).

- Energitariff, betegnet H4 for husholdninger og T4 for næringsvirksomhet. Disse
tariffene inneholder kun et fast årsbeløp og et energiledd.

Elprisene var i 1989 i gjennomsnitt for hele landet (H4-tariffen, inkl. avgifter) på
43,0 øre/kWh. For 1990 er gjennomsnittsprisen 45,9 øre/kWh, slik at den gjennom-
snittlige prisstigningen fra 1989 til 1990 (regnet fra 01.01. til 01.01.) blir på
6,7 %.

Elektrisitetsprisene varierer mellom fylkene og innen de enkelte fylker. Tabell 6.5.1
viser fylkesvise gjennomsnittspriser til husholdninger og jordbruk samt høyeste og
laveste pris pr. 01.01.90.

Store regionale forskjeller i kraftprisene vil få store konsekvenser for inntekts-
fordelingen. Dette skyldes at utgiftene til elektrisitet kan utgjøre en betydelig andel
av forbrukernes samlede utgifter. For å få et bilde av de geograftiske ulikhetene når
det gjelder forbrukernes totale utgifter til elektrisitet, må en ta med de faste ledd i
tariffen. En slik oversikt må også inkludere merverdiavgift i tillegg til elavgiften.
Figur 6.5.1 viser spredningen i pris for husholdninger og jordbruk når en tar med
merverdiavgift og elavgift i tillegg til både tariffens energi- og fastledd. Figuren viser
at 58,6 % av forbrukerne betaler mellom 43,0 og 49,0 øre/kWh for elektrisk kraft, og
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81,8 % betaler mellom 40,0 og 52,0 øre/kWh. Det er ikke utarbeidet tilsvarende tabell
for næringsvirksomhet.

Det er betydelige prisforskjeller på elektrisitet levert til ulike brukergrupper. I indu-
strien variere prisen mye, noe som skyldes blant annet forskjellige brukstider og
overføringskostnader. Kraftkrevende industri får levert elektrisk kraft til en lavere pris
enn andre næringer. For nærmere orientering om priser på elektrisitet levert til
industrien, vises det til publikasjonen "Elektrisitetsstatistikk" som utgis årlig av
Statistisk Sentralbyrå.

Tabell 6.5.1: Gjennomsnittspriser ved salg til husholdninger og jordbruk i 1990
inkl. elavgift og m.v.a.

Fylke Gjennom- Høyeste Laveste
snitt

Finnmark" 33,9 39,5 36,4
Troms" 40,6 46,3 37,3
Nordland" 43,3 51,4 33,8
Nord-Trøndelag 47,7 47,7 47,7
Sør-Trøndelag 48,5 58,1 39,2
Møre og Romsdal 49,2 58,2 37,9
Sogn og Fjordane 44,2 52,9 23,6
Hordaland 46,3 55,1 27,0
Rogaland 44,8 51,5 28,6
Vest-Agder 43,0 44,1 42,7
Aust-Agder 43,2 44,2 37,9
Telemark 41,1 55,4 28,8
Vestfold 44,8 50,6 41,2
Buskerud 46,6 61,3 39,7
Oppland 47,2 55,1 40,4
Hedmark 50,4 56,8 46,5
Oslo 48,6 48,6 48,6
Akershus 45,9 57,2 40,1
Østfold 46,5 58,0 44,5

Hele landet 45,9 61,3 23,6

1) Nord-Norge er fritatt for m.v.a. på elforbruk til husholdningsformål

Kilde: NVE
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6.6 UTVIKLINGEN I PRISENE PÅ OLJE OG EL TIL OPPVARMING

Prisene på fyringsoljeprodukter ble i perioden 1973-1985 omlag sjudoblet, samtidig
som elektrisitetsprisene ble firedoblet. Konsumprlsindeksen ble i samme periode
omlag tredoblet. Dette medførte en kraftig økning i de reelle prisene på energi, men
også i prisforhoidet mellom olje og elektrisitet.

I 1973 var prisene på de fleste oljeprodukter lavere enn gjennomsnittsprisen på
elektrisitet regnet i nyttiggjort energi. Etter oljeprisøkningen i 1973 ble prisen på
fyringsoljer omlag den samme som prisen på elektrisitet, regnet i nyttiggjort energi. I
1979 gjorde oljeprisene et nytt hopp som medførte at prisen på oljeprodukter ble
liggende betydelig høyere enn elektrisitetsprisene (med unntak av tungolje). I 1985 lå
prisen på både parafin og fyringsolje nr. 1, regnet I nyttiggjort energi, klart over
prisen på elektrisitet. I perioden 1985-88 falt oljeprisene kraftig, mens elektrisitets-
prisene fortsatte å stige. I begynnelsen av 1989 begynte oljeprisene igjen å stige.

I løpet av 1986 ble det derfor billigere å fyre med alle typer petroleumsprodukter enn
med elektrisitet når vi sammenlikner med gjennomsnittsprisen for elektrisitet. For-
skjellen har imidlertid avtatt noe I 1989. Figur 6.5.1 viser prisutviklingen for hhv.
elektrisitet, parafin og fyringsolje nr. 1 til oppvarming for perioden 1985-1990 regnet i
nyttiggjort energi.

Elektrisltetsprisen er gjennomsnitt for hele landet. Som tabell 6.5.1 viser, så er det
stor variasjon i prisene mellom fylkene og for de enkelte everkene.
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Figur 6.6.1: Prisutviklingen for noen energibaerere inkl. alle avgifter. 1985-90
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7. ENERGIQKONOMISERING

7.1 HVA MENES MED ENERGIØKONOMISEFHNG

Med begrepet energiøkonomisering (enøk) mener man at produksjon, fordeling og
bruk av energi skal finne sted på en mest mulig effektiv og samfunnsøkonomisk
måte. Energiøkonomisering skiller seg fra energisparing ved at det er en forutsetning
at de tiltak som gjennomføres er lønnsomme for samfunnet sammenliknet med alter-
nativ kraftanskaffelse.

Ettersom man legger vekt på det økonomiske aspektet, vil enøk også omfatte anven-
delse av lav-gradig energi (f.eks. spillvarme) dersom dette gir en lavere kostnad
enn bruk av høyverdige energikilder. Også overgang fra en energibaerer til en annen
er enøk når dette reduserer de samfunnsøkonomiske kostnadene.

Myndighetenes satsing på enøk er siden 1978 behandlet i flere egne stortings-
meldinger, siste gang i 1989 (St.meld.nr.61, 1988-89, om Energiøkonomisering og
energiforskning) som ble behandlet i Stortinget i juni samme år (kfr. Innst. S. nr. 307,
1988-89).

I enøk-meldingen fra 1989 formuleres følgende sentrale mål for enøk-politikken og
energiforskningen:

- å bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utnyttelse av ressursene
- å bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser av energibruken
- å stimulere til utvikling og innføring av energieffektiv teknologi

7.2 ENØKPOTENSIALET

Enøkpotensialet gir et bilde av de muligheter som finnes for lønnsomme investeringer
og som bidrar til en reduksjon i energibruken. Selv om beregninger av enøk-
potensialet er beheftet med stor usikkerhet, gir de en indikasjon på hvor mye energi
det er mulig å spare, og hvor mulighetene for innsparing er størst.

l enøk-meldingen fra 1989 er det gjengitt anslag for enøkpotensialet på brukersiden
(boliger, yrkesbygg og industri) og på tilgangsiden (produksjon og overføring av
elektrisitet).

Det samfunnsøkonomiske enøk-potensialet er beregnet til 5 TWh i boliger og 5 TWh i
yrkesbygg. Potensialet fordeler seg med like deler på olje og elektristet (beregninger
basert på energiprisene i 1987 og energibruken i 1985). 10 TWh tilsvarer omlag 18 %
av den samlede energibruken i bygningsmassen.

Omlag 3/4 av potensialet i boliger kan tilskrives ulike former for etterisolering,
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utbedring og tetting av vinduer. Resten er knyttet til adferdsendring, installering av
forskjellige typer automatikk for temperaturkontroll og montering av vannbesparende
dusjhoder. 70 prosent av potensialet finnes i eldre boliger bygget før 1955.

I yrkesbygg er 70 prosent av potensialet knyttet til installasjon av ulike styrings-
systemer for ventilasjon og oppvarming. Dette er tiltak med lav investeringskostnad,
og det synes å være mest å hente i bygg reist i årene 1956-80.

I industrisektoren kan en gjennom forbedrede prosesser samt utnyttelse av spillvarme
oppnå betydelige reduksjoner i energibruken. Det samlede potensialet er beregnet til
vel 9 TWh for 1986, hvorav 4,6 TWh finnes i kraftintensiv industri og 2,6 TWh i
treforedling.

Enøk-potensialet på tilgangssiden er beregnet til 5,5 TWh. 4,5 TWh er knyttet til
opprustning og utvidelse av eldre vannkraftverk. 1 TWh er knyttet til opprustning
av nettet, særlig gjennom investeringer i fordelingsnettet og lavspenningsnettet.

7.3 STATLIGE TILTAK

For 1990 ble det over statsbudsjettet bevilget 323,2 mill. kr. under kapitlet energi-
økonomisering. Dette er en økning på 70 % fra 1989. Tabell 7.3.1 viser hvordan
midlene fordeler seg.

Tabell 7.3.1: Midler til enøk-tiltak i 1989 Og 1990. Mill.kr.

1989 1990

Informasjon og opplæring 10,0 14,9
Prototyp-/demonstrasjonsprosjekter,
nye fornybare energikilder - 14,8
Prototyp-/demonstrasjonsprosjekter,
energiøkonomisering 31,7 31,0
Bransjetiltak 9,5 6,0
Energiøkonomiseringsutvalget 2,0 2,0
Tilskudd til utarbeiding av lokale
energiplaner 4,0 3,0
Enøk i statens bygninger 39,0 40,0
Tilskudd til enøk i kommunale og
fylkeskommunale bygg - 35,0
Tilskudd til enøk i industri- og
næringsbygg - 76,4
Organisering av tilskuddsordninger - 5,0
Tilskudd til el-forsyningen 94,3 95,1

190,5 323,2
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I tillegg ble det i 1989 og 1990 bevilget henholdsvis 26,2 og 34,2 mill. kr. til
energiforskning innen effektiv energiteknologi.

7.3.1 Informasjon og opplæring

Opplysningsaksjon for energiøkonomisering (OFE) har vært drevet av Olje- og
energidepartementet (OED) og Institutt for energiteknikk (IFE) siden 1978. Fra
1. januar 1990 overtok IFE ansvaret for OFE på oppdrag fra departementet. Avtalen
varer foreløpig ut 1992.

OFEs fremste oppgave er å fremme rasjonell og miljøvennlig energianvendelse ved
formidling av informasjon og kunnskaper. I 1990 vil OFE løse denne oppgaven ved
konsentrering om følgende områder: Informasjon, opplæring og tiltak.

OFEs aktiviteter på de tre områdene i 1990 er følgende:

Når det gjelder informasjon har OFE i samarbeid med Forbrukerrådet utarbeidet et
nytt informasjonshefte om enøk. Det nye heftet heter "ENØK i hjemmet". Dette heftet
skal til en viss grad erstatte de tre idéheftene for huseiere, husbyggere og
gårdeiere/borettslag.

På opplæringssiden er det planlagt omkring 60 kurs. OFEs opplæringsmodell tilbyr
opplæring i form av innførings-, påbyggings- og tema-nivåkurs.

På tiltakssiden samarbeider OFE og SINTEF om en fagbok i enøk. Den skal kunne
brukes både som lærebok på universitets- og høyskolenivå og som oppslagsverk for
bransjen. Etter planen skal boken foreligge i midten av 1992.

7.3.2 Prototyp- og demonstrasjonsprosjekter og bransjetiltak

Prototyp- og demonstrasjonsprosjekter (PoD-prosjekter) er et viktig virkemiddel for å
fremme utnyttelsen av fornybare energikilder og stimulere til bruk av ny og mer
energieffektiv teknolgi tilpasset dagens og fremtidens marked. Gjennom støtte til
PoD-prosjekter fremskaffes erfaringer og kunnskap som kan bidra til å overvinne
barrierer, og legge grunnlag for et marked for effektiv og energiøkonomisk teknologi.

Innen energiøkonomisering er det i de siste årene lagt økt vekt på støtte til demon-
strasjonsprosjekter. En betydelig del av støtten formidles gjennom program for enøk-
teknologi i industrien, program for spredning av varmepumper og til program for
forsøksbygg som kombinerer energiøkonomisk teknologi med krav til et et godt
inneklima.

Støtten til bransjeutvikling går til å bygge opp kunnskaper om enøk i ulike bransjer.
I 1990 går midlene til bransjenettverk innen utvalgte industrinæringer. Det er også
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gitt støtte til demonstrasjonsprosjekter for sparefinansiering og kvalitetssikring av
enøk. Sparefinansiering er en finansieringsform som avlaster brukeren hele eller deler
av den finansielle og tekniske risiko ved enøk-tiltak.

Forvaltningen av støtteordningene for prototyp- og demonstrasjonsprosjekter og
bransjetiltak er lagt til Norges vassdrags- og energiverk (NVE). Programansvar for
industriprogram og bransjenettverk er lagt til Institutt for Energiteknikk (IFE).

7.3.3 Statlig støtte til enøk-investeringer hos forbruker

Staten legger stor vekt på å fremme energiøkonomisering i egne bygninger, og
bevilgningene til dette formål er økt fra 23 mill.kr. i 1988 til 40 mill.kr. i 1990.
For 1988 er det beregent at investeringene ga en årlig innsparing på 20 GWh til en
gjennomsnittlig kostnad på omlag 15 øre/kWh.

I 1990 er det innført en ny ordning med statlige tilskudd til enøk-tiltak i kommunale
og fylkeskommunale bygg og til industri og private næringsbygg. Målet med ord-
ningen er å påskynde gjennomføringen av enøk-tiltak som ellers ikke vil komme til
utførelse. Prosjekter som har en høy bedriftsøkonomisk lønnsomhet, faller utenfor
ordningen. Støtten er begrenset til 20 % av enøk-investeringen. l tillegg kan det
søkes lån for inntil 50 % av kostnadene.

Tilskudds- og låneordningen for kommunale og fylkeskommuanle bygg forvaltes av
Kommunalbanken, mens ordningen for industri og næringsbygg forvaltes av Industri-
banken. Forespørsler om ordningen og saksgangen kan rettes til alle landets everk.

7.3.4 Tilskudd til utarbeiding av lokale energiplaner

For å stimulere til utarbeiding av lokale varmeplaner er det siden 1985 gitt tilskudd
til slike planer. Fra 1990 er ordningen utvidet til å gjelde lokal energiplanlegging
generelt. Målsettingen er å fremme integrert energiplanlegging der enøktiltak på
brukersiden og investeringer i lokale energikilder vurderes på linje med invsteringer
i ny produksjonskapasitet (balanseprinsippet).

7.3.5 Tilskudd til elforsyningen

Tilskudd til energiverk gis vesentlig til ombygging og forsterking av fordelingsnettet i
utkantstrøk. Støtten går til verk med høye fordelingkostnader og bidrar dermed til en
utjevning av el-prisene. Samtidig skal støtten medvirke til en mer rasjonell organiser-
ing av energiforsyningen gjennom å fremme sammenslåing til større og mer effektive
enheter. Tilskudd til ombygging og forsterking av nettet er de senere år kun gitt til
verk som har godtatt vilkår om sammenslåing.

l tillegg gis det støtte til strømløse bosteder og driftsstønad til dieselaggregater.
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7.4 ENERGIVERKENESENGASJEMENT l ENØK

Energiverkene har en viktig funksjon i det lokale enøkarbeidet. I flere fylker er det i
regi av everkene opprettet spesielle finansierings- og støtteordninger for enøk-tiltak.
Slike ordninger finnes i Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud og Troms.
Utformingen av disse ordningene varierer, men som eksempel kan nevnes at everket
dekker enøk-analysen, utbetaler støtte som andel av investeringer eller gir lån med
subsidiert rente.

Den nye energiloven som ble vedtatt av Stortinget våren 1990 tillegger energiverkene
et formelt ansvar for å fremme energiøkonomisering hos forbruker. l område-
konsesjonene for fordellngsverk vil det bli satt vilkår om energiøkonomisering og om
utarbeidelse av planer for en rasjonell energiforsyning innen området. Et minstekrav
vil være at energiverket gjennom informasjon og rådgivning bidrar til en effektiv
energibruk hos abonnentene.

Norqes Enerqiverkforbund er everkenes bransjeforening. Forbundet bistår medlem-
mene i enøk-arbeidet og har utarbeidet omfattende veiledningsmateriell for dette.
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8. FORSKNING OG UTVIKLING

Følgende mål er satt opp for den offentlige finansierte energiforskningen:

- å gi økt økonomisk utbytte av norsk petroleumsvirksomhet, herunder økt
utvinning av petroleumsressursene både totalt og fra det enkelte felt,
innen en samfunnsøkonomisk forsvarlig ramme.

- å øke tilgangenpåenergived bedreutnyttel seaveksisterendeenergikilder
og på lengre sikt, ved utvikling av nye energikilder.

- at størst mulig del av enøkpotensialet innen de ulike sektorer blir realisert.

- at produksjon og anvendelse av energi kan skje med minst mulig belastning
på natur og miljø.

- at forholdene legges tilrette for konkurransedyktig norsk industriproduksjon
og annen næringsvirksomhet innen energisektoren.

8.1 OMFANGET AV OFFENTLIGE MIDLER TIL FORSKNING OG UTVIKLING

De offentlige midlene til energiforskning var i 1989 313,7 mill. kr., og dette utgjorde
0,6 % av den samlede offentlige forskningsinnsatsen på dette feltet i IEA-landene.

I tillegg til den offentlige finansierte energiforskning foregår det en omfattende
privatfinansiert energiforskning, ikke minst innen oljesektoren. Teknologiavtalene med
utenlandske oljeselskaper har gitt norske FoU-miljøer og bedrifter en vesentlig
stimulans. I 1989 ble det brukt 339 mill. kr. under teknologiavtalene. l tillegg kommer
de utenlandske selskapenes interne FoU, FoU-oppdrag plassert i utlandet og de
norske selskapenes FoU-aktivitet. Tall for 1989 viser at oljeselskapene tilsammen
brukte 1,85 mrd. kr. til FoU. l tabell 8.1.1 er det offentlige og industriens FoU-midler
fordelt på innsatsområder.

Tabell 8.1.1: Midler til energiforskning i Norge i 1989. Mill. kr.

Område Offentlig Industri Totalt

Olje og gass 133,6 1850 1983,6
Vannkraft/elforsyning/
systemanalyse 75,9 365 440,9
Energiøkonomisering 66,1 130 196,1
Kjernekraft 18,5 - 18,5
Nye energikilder 19,6 7 26,6

Sum 313,7 2352 2665,?

Kilde: NTNF
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Tabell 8.1.2 viser hvordan Olje- og energidepartementets budsjett for energiforskning
har blitt fordelt i perioden 1985-90. I tillegg kommer midler over Konsesjonsavgifts-
fondet, hovedsaklig til FoU på elektrisitets- og vassdragssektoren. Noe FoU finan-
sieres også over forskningsområdenes og instituttenes ordinære budsjetter.

Tabell 8.1.2: OEDs budsjett for energiforskning, 1985-90. Mill. kr.

Område 1985 1986 1987 1988 1989 1990

institutt for energiteknikk 68,0 71,5 75,0 82,8 86,9 88,9
Eurochemic 2,1 2,7 2,5 2,8 2,8 2,0

Andre energikilder 15,2 18,2 16,5 17,1 17,7 21,7
Effektiv energiteknologi 17,0 22,9 22,9 24,0 26,2 34,2
Teknisk FoU, oljevirksomheten 15,3 17,5 25,2 33,0 41,0 40,1

Økonomisk og samfunnsfaglig
FoU på oljevirksomheten 4,0 4,6 6,8 8,3 7,9 5,5

Økt utvinning, reservoarteknologi 9,8 15,0 17,7 17,7 17,0 15,0
FoU på spissområder innen
oljevirksomheten, industriell
kompetanseoppbygging" 30,0 31,5 32,8 29,0
FoU for alternativ anvendelse
av naturgass 5,0 12,0 16,7 24,0

Nordisk energiforskning 3,0 3,5 4,0 4,1

Sum FoU-bevilgninger 161,4 186,2 207,4 231,8 223,5 235,5

1) Fra og med 1989 er FoU på spissområder innen oljevirksomheten overflyttet
til Næringsdepartementets budsjett.

8.2 UTVIKLING PÅ DE ULIKE FORSKNINGSFELTER

8.2.1 Effektive energiteknologier

Det er stadig et potensiale å hente ved å gjøre energiteknologier og -systemer mer
effektive. I noen tilfelle kan FoU også gi grunnlag for ny industri eller annen nærings-
virksomhet. Gjennom FoU gis det støtte til utvikling av teknologier frem til de er
prøvet ut. Industri, husholdninger ol. må selv vurdere om det nye systemet passer til

sitt formål. Både staten og everk gir støtte til energiøkonomisering, bla. til å ta i
bruk nye og mer effektive energiteknologier.
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I 1990 gis det støtte til FoU på følgende områder:

- integrerte driftssentraler (elkraft)

- integrerte energisystemer

- brenselscelle og hydrogen

- varmepumper

- energieffektivisering i bygg og anlegg

- energieffektivisering i landbruket

- energieffektivisering i fiskeriene

- energieffektivisering i kraftintensiv industri

8.2.2 Olje og gass

Norge har en helt spesiell energisituasjon som oljeprodusent, og med den betydning
oljevirksomheten har for samfunnet, er FoU på utvinning av olje og gass et viktig
satsningsområde. Videre utbygging på norsk sokkel vil i økende grad rettes mot
mindre felt eller mot større havdyp. Både fra en økonomisk og en teknologisk
synsvinkel vil det være nødvendig å utvikle ny offshoreteknologi for å muliggjøre
fremtidig produksjon og salg av norsk gass.

Den offentlige innsatsen er fordelt på følgende hovedområder:

- teknisk forskning for oljevirksomheten

- forskning og utvikling for økt utvinning og reservoarteknikk

- økonomisk og samfunnsmessig forskning i tilknytning til oljevirksomheten

- forskning og utvikling for alternativ anvendelse av naturgass

8.2.3 Vannkraft

Det har i lang tid vært drevet en omfattende forskning innen vannkraftsektoren
knyttet til videreutvikling og forbedring av alle deler av kraftsystemet med så små
miljøinngrep som mulig. Selv om Norge er kommet langt på dette området, er det
fortsatt viktig med innsats på en del områder. Fra Konsesjonsavgiftsfondet finansieres
derfor prosjekter med sikte på å oppnå en optimal manøvrering av vannet i vass-
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dragene, økt virkningsgrad på installasjonene, reduserte tap osv. Et annet viktig
område er innsats for en mer rasjonell og effektiv utnyttelse av elsystemet som en
helhet, bl.a. gjennom samkjøring.

8.2.4 Kjernekraft

Kjernekraft er ikke noen aktuell energikilde I Norge i dette århundre.
FoU-kompetansen opprettholdes likevel ved Institutt for energiteknikk. Ved Halden-
reaktoren pågår et program i samarbeid med ni andre OECD-land. Den vesentlige
forskningen i programmet foregår på brenselsområdet og innenfor prosesskontroll.
Norge deltar videre i et nordisk samarbeid knyttet til sikkerhetsaspektene ved
kjernekraft.

På fusjonssiden er Norge ikke med i noen større internasjonale samarbeidsprosjekter.

Det pågår likevel noe grunnforskning ved Universitetet i Tromsø.

8.2.5 Nye fornybare energikilder

Regjeringens arbeid på dette området er beskrevet i Stortingsmelding nr. 65 (81-82) -
Om nye fornybare energikilder, Stortingsmelding nr. 38 (86-87) - Norges fremtidige
energibruk og -produksjon og i Stortingsmelding nr. 61 (88-89) - Om energi-
økonomisering og energiforskning.

Regjeringen regner med at de nye fornybare energikildene gradvis vil bli tatt i bruk,

men man regner ikke med vesentlige bidrag til energiforsyningen fra disse kildene før
etter år 2000. Et viktig unntak er bioenergi som allerede i dag bidrar med ca 5 % av
Norges energiforsyning.

Brundtlandkommisjonens innstilling har gitt de nye fornybare energikildene fornyet
aktualitet. Myndighetene har over en ti-års periode gitt støtte til forskning på dette
området. Fra 1990 er det i tillegg satset mer på markedsintroduksjon av nye forny-
bare energikilder, og NVE er tildelt ansvaret for dette arbeidet.

8.2.6 Bølgeenergi

Myndighetene har støttet forskning på dette området siden 1978. l-lovedinnsatsen har
vært rettet mot to konsepter, Kværners "Svingende vannsøyle" og Norwaves
"Kilerennekraftverk". Figur 8.2.6.1 viser en skisse av Norwaves "Kilerennekraftverk".

l 1984-85 ble det bygget prototyper av disse konseptene iØygarden kommune
utenfor Bergen. Kostnadene ble fordelt mellom OED og selskapene. Kraftverkene har
en kapasitet på 350-500kW, og er således småskalaanlegg. Kværners anlegg
havarerte under en storm i 1988 og vil ikke bli gjenreist.

Bølgekraft er nå inne i en fase hvor en relativt stor del av virsomheten finansieres
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med private midler. Bølgekraft er lite aktuelt i Norge før år 2000,men teknologien har
et vesentlig eksportpotensiale.

Figur 8.2.6.1: Skisse av Norwaves "Kilerennekraftverk"
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8.2.7 Bioenergi

Bioenergi betyr utnyttelse av organisk materiale til energiproduksjon og er derfor et
vidt felt, helt fra akvatisk biomasse (alger mm.) til avfall og trevirke. Avfall og trevirke
utnyttes allerede i dag, og det gjøres stor innsats for å fremskaffe bedre teknologi.
Våre tradisjonelle vedovner er i stadig utvikling for å oppnå bedre forbrenning og
dermed mer varme og mindre forurensing. Til bruk hos større forbrukere er det
nødvendig med et brensel som er lettere håndterlig. Det drives derfor utvikling av
systemer for flis, trekull, briketter og pellets. Disse brenselstypene vil kreve nye
systemer for håndtering og distribusjon. Kommunalt avfall kan omdannes til energi,
enten ved forbrenning eller ved utnyttelse av biogass fra avfallsfyllinger.

OED støtter bàde forskning og markedsbearbeidingstiltak innen bioenergi.
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8. 2. 8Solenergi

Til tross for vår nordlige beliggenhet har både passiv og aktiv utnyttelse av solvarme
store potensialer i Norge som varmeforsyning vår og høst. Et meget viktig område
innen solenergiforskningen er materialteknologi. Andre viktige forskningsoppgaver på
dette feltet er bl.a. å utvikle metoder for lagring av solvarmen over døgnet eller året,
bedre målemetoder osv. Solvarme er lønnsomt i dag i noen tilfeller der solvarme-
systemet integreres i bygningen allerede i konstruksjons- og byggestadiet. Solvarme
kan utnyttes ved gunstig orientering av bygningen og konsentrasjon av bygnings-
flatene mot syd. Mer avansert utnyttelse av solvarme skjer ved solfangere, hvor
varmen transporteres med luft eller væske rundt i bygningen. Bedre utnyttelse av
solvarme er særlig en utfordring for arkitekt- og byggebransjen.

På solcelleområdet foregår det lite forskning i Norge. I Norge er solceller konkur—
ransedyktige og populære til strømproduksjon i avsidesliggende hytter og til andre
spesielle formål.

OED støtter både forskning og markedsbearbeidingstiltak på solenergi.

8.2.9 Vindenergi

Det har over mange år vært drevet vindmålinger og og ressurskartlegging i Norge.
Videre er det utviklet et norsk styringssystem for kombinasjonskraftverk vind/diesel. I
de siste par årene har imidlertid myndighetenes hovedinnsats vært rettet mot
markedsbearbeiding og ibruktakelse, og et demonstrasjonsprogram er blitt opprettet i
regi av NVE. Målet er å få reist ca 10 vindmøller innen 1993. Formålet er å få
driftserfaring med vindkraft i Norge. Erfaringene så langt tyder på at vindkraft kan
være konkurransedyktig på kyststrekninger med gode vindforhold og store over-
føringstap i nettet.

82.10 Annet

Geotermisk energi og tidevannsenergi er eksempler på andre energikilder som har et
potensiale i Norge, men hvor det ikke er noen norsk forskningsaktivitet. Med en
internasjonal arbeidsdeling innen forskning, er det viktigste for Norge på en del felter
å følge med i den utvikling som skjer utenlands.
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VEDLEGG 1

TABELL 1: GJENNOMSNITTLIG TEORETISK ENERGIINNHOLD FOR
UTVALGTE ENERGIBFERERE”

Energibaerer Teoretisk Enhet
energiinnhold

Kull 28,1 TJ/1 000 tonn
Koks 28,5 "
Petrolkoks 35,2 TJ/1 000 tonn
Ved og torv 8,4 TJ/1000 ms
Avlut 12,6 - 15,5 TJ/1 000 tonn tørrstoff
Treavfall 15,0 - 18,5 TJ/1 000 tonn tørrstoff
Naturgass 39,9 TJ/mill. Sms
Koksovngass 18,0 "
Jernverksgass 8,4 "
Raffineribrensel 48,4 TJ/mill.Sm”
Råolje 42,3 TJ/1 000 tonn
Flytende propan og
butan (LPG) 46,0 "
Bensin 44,0 "
Parafin 42,7 "
Diesel-, gass- og
fyringsolje nr. 1 og 2 42,3 "
Tungolje 41,9 TJ/1 000 tonn

1) Det teoretiske energiinnholdet varierer for en og samme type energibærer.
Råolje fra Nordsjøen har feks. en annen kjemisk sammensetning enn råolje
fra Midt-Østen. Tallene for det teoretiske energiinnholdet er derfor
gjennomsnittsverdier.

Kilde: Energistatistikken 1988
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TABELL 2: OMREGNINGSFAKTORERMELLOM ULIKE ENHETER FOR ENERGI OG
ENERGIVARER

Sm“ Fat
MJ kWh tke toe naturgass råolje

1 MJ, megajoule - 0,278 0,0000341 0,0000236 0,0251 0,000176

1 kWh, kilowattime 3,60 - 0,000123 0,000085 0,0904 0,000635

1 tke, tonn kull-
ekvivalenter 29326 8130 - 0,69 740 5,18

1 toe, tonn olje-
ekvivalenter 42372 11764 1,44 — 1000 7,46

1 Sms naturgass” 39,8 11,06 0,00135 0,001 - 0, 007

1 fat råolje (159 I) 5681 1575 0,193 0,134 139,5 -

1) Dette tallet varierer fra felt til felt, og fra ett år til annet. IEA
antyder et internasjonalt gjennomsnitt på 9500 kcal, som tilsvarer
39,8 MJ pr. Sm” gass.

l tillegg til de sammenhenger som fremgår av tabell 2 angis nedenfor energiinnhold
som anses som typisk for endel andre energibærere:

1 tonn brunkull: 8 300 MJ
1 tonn kommunalt avfall: 7 000 - 10 000 MJ
1 kg uranoksyd:

teoretisk 68 700 O00 MJ
i lettvannsreaktor 460 000 MJ
i formeringsreaktor 50 300 000 MJ

Kilde: Energimeldingen, St.meld. nr. 38 (1986-87).
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ENERGITEKNISKEDEFINISJONER

Energi

Energi er produktet av effekt og tid. (Energi = Effekt x Tid)

Grunnenheten for energi er joule (J). For elektrisk energi anvendes
normalt enheten watt-timer.

1 W i et sekund
kW i en time
kilowatt-time
megawatt-time (MWh) =
gigawatt~time (GWh)
terawatt-time (TWh)

_L;._al.._L_L

1 kWh
MWh
GWh

1 TWh

_L_L

1 MWh:

200 GWh:

= 1 wattsekund (Ws)
- 1 kilowatt-time (kWh)

1000Wh
1000 kWh
1000MWh
1000GWh

= 1 joule (J)

3,6 MJ (Megajoule)
3,6 GJ (Gigajoule)
3,6 TJ (Terajoule)
3,6 PJ (Petajoule)

er omtrent den elenergi som går med til oppvarming
av en eloppvarmet villa i en vinteruke.

tilsvarer omtrent elforbruket på ett år i en by med
ca 20-25 000 innbyggere.

Effekt

Effekt er energi pr. tidsenhet.

Grunnenheten for effekt er 1 watt.
1 watt = 1 joule pr. sekund.
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