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FORORD

fattet og ajourført fremstilling av Norges energisitua-
sjon. Heftet kommer ut en gang årlig.

Alle beskrivelser er gjort så knappe som mulig med de føl-
ger det får for nyanseringen. Virksomheten på kontinental-
sokkelen er i liten grad behandlet. Vi viser til Olje- og
energidepartementets faktahefte for denne sektoren.

D ette heftet tar sikte på å dekke behovet for en kort-

Den første delen av heftet er en enkel energilaere med
gjennomgang av energitekniske begreper, mens den siste
delen tar seg av energiforsyning og energibruk.

Fremstillingen vil også vaere nyttig for mennesker utenfor
fagmiljøene. Vi tenker bla. på mediefolk, laerereog elever.

Norges vassdrags- og energiverk

Oslo, november 1991
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1 . E N E RGI

* nergi er produktet av effekt og tid. En ovn som tilføres en effekt pa 1 kilo-

: watt (kW), vil feks. i løpet av en time tilføres energi tilsvarende i kilovvatt~

itime (kWh). De energiformer vi kjenner til fra var hverdag er først og

fremst lys, varme og mekanisk arbeid (feks. transport). Energien slik den

finnes i naturlig tilstand. kan ofte ikke brukes direkte. La oss ta vannkraften
som eksempel. Hvis vi vil ha lys, ma 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 betrakt-

ninger, avhengig av hvilke energikilder og rastoffer man har adgang til.

Omdannelsen av feks. fossile brensler kan skje bade til varme, lys og meka-

nisk arbeid ved hjelp av forskjellige prosesser. Omdannelsen kan foregai

dampkraftverk, kraftvarmeverk. forbrenningsmotorer. ovner m.v.

ENERGIFAKTA 1990—91
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1 0
2. E N E RGI TE KNI SKE

B E G RE P E R

Enheter og energi:

De aller fleste land i verden har tilsluttet seg det sakalte Sl-system. ”Si” star

for Systeme International dUnites. I dette systemet er grunnenheten for energi

jou/e (J). Dette er ogsa fastsatt som Norsk Standard (NS tO24). Elektrisk energi kan

ogsa oppgis i vvatt-sekund (Ws) eller watt-time (\Nh). En kilowatt-time er lik lOOO Wh.

Bakerst i heftet bringes en tabell for energitekniske definisjoner og omreg-

ningsfaktorer mellom forskjellige energieriheter (se vedlegg, tabell 2 og 3).

Primærenergi:

De energirastoffene som utvinnes fra naturen kalles pr/'mærenergifl Eksempler

pá primærenergi er kull. raolje, naturgass, vannkraft, ved og vind.

Energibærere:

Nar energien har fatt en slik form at den egner seg godt til distribusjon og
endelig anvendelse hos forbrukeren, kaller vi den energ/bærer. Eksempler pa

energibærere er fyringsolje, bensin og elektrisitet. Tre, kull og naturgass er

primærenergl som fungerer som energibærere, dvs. at de kan brukes til feks.

husoppvarming i den form de finnes i naturen. Energibærere kan igjen om-

dannes til andre energibærere (sekundære energibærere), feks. elektrisitet til

varme som kan nyttes i et fjernvarmesystem

Teoretisk energiinnhold:

Den maksimale energimengde man kan utnytte pr. vekt- eller volumenhet av

primærenergi varierer betydelig fra et råstoff til et annet. Den maksimale ut-

nyttbare energimengde kalles "teoretisk energiinnhold" l praksis vil ikke hele

det teoretiske energiinnholdet kunne nyttiggjøres, jfr. avsnittet om bruksvirk-

ningsgraden.

De forskjellige energibærere har ulike fysiske egenskaper. Foreløpig er det

feks. ingen energibærer som i nevneverdig grad kan konkurrere med raolje-

basert drivstoff i størstedelen av transportsektoren. Vei- og lufttransport krever

energibærere med høy energitetthet, dvs. med lav vekt i forhold til energiinn-

hold. Olje har større energitetthet enn kull. l\/lan får altså en større energi-
mengde nar man forbrenner l kg olje enn l 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 energi-

innhold for utvalgte energibærere (se vedlegg, tabell l).

Nyttiggjort energi:

Den energi som en forbruker bruker feks. i form av lys i en lampe eller varme

i stuen, kalles nyttiggjort energi. Nyttiggjort energi avhenger av energibære-

rens virknlngsgrad i de forskjellige prosessene frem til sluttforbrukeren.

Nyttiggjort energi er lik det teoretiske energiinnholdet multiplisert med bruks-

virkningsgraden.

Eb?
EN EnGiF/ikrA 1990-91 E



Tabell2. 1:
Bruksvirkningsgrader
forforskjellige
energibaerereog
anvendelsomréder. "
Kilde:SSB og OED

Bruksvirkningsgraden:
I praksisvilikkeheledetteoretiskeenergiinnholdet i en energivare kunne
nyttiggjøres.Detoppstártap badeved overgang fraen energiformtilen
annenog ved sluttforbrukavenergivaren.Den andelenavenergiinnnoldet
som kannyttiggjøres, kallesbruksvirkningsgraden.Bruksvirkningsgraderfor
forskjelligeenergibærereog anvendelsesomradererangittitabell2. 1.

I I NDUSTRIoe TRANSPORT ANNET
BERGVERK F ORBRUK

EN ERGIBÆRER

Kull 0, 80 0, 10 0, 60
, Koks 0, 80 - 0, 60
, Ved og torv 0, 65 - 0, 65

Gass 0, 95 - 0, 95
Gasstilel.kratt 0, 472-
Flytendepropanog butan( LPG) 0, 95 - 0, 95

l Bensin 0, 20 0, 20 0, 20
i Parafin 0, 80 0, 30 0, 75

Diesel- , gass- og fyringsoljenr.1 og 2 0. 80 0, 30 0. 70
i Tung fyringsolje 0. 90 0, 30 0. 75
lElekt r isit et 1, 00 0,95 1, 00

Anslagenepa bruksvirkningsgradeneermeget usikre. I enkelteundersøkelserforeligger
resultatersom avvikerbetydelig fravirkningsgradeneoppgittitabellen.
Bruksvirkningsgradenavgasstilel.kraftietkombinertanlegg.

Tabellenviserklartatbruksvlrkningsgradenerhøy forelektrisitetog gass,
lavereforkullog olje.Imidlertidmå elektrisitetproduseresved brukavpri-
maerenergi.De totaletapenefraenergivarenutvinnestilenergienernyttig-
gjort, avhengerbla. avantallomvandlingsprosesserog hvilkeenergibærere
som benyttes.Bruksvirkningsgradenforoljeproduktererfølgelig mindrenår
detdreierseg om transportennforde øvrigesektorer, fordiomvandlingspro-
sessenogsåinkluderermekaniskarbeid.

11
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Tabell 2.1:
Bruksvirkningsgrader

for forskjellige

energibærere og

anvendelsomráder."
Kilde: SSB og OED

Bruksvirkningsgraden:

l praksis vil ikke hele det teoretiske energiinnholdet i en energivare kunne

nyttiggjøres. Det oppstar tap bade ved overgang fra en energiform til en

annen og ved sluttforbruk av energivaren. Den andelen av energiinnholdet

som kan nyttiggiøres, kalles bruksvirkningsgraden, Bruksvirkningsgrader for

forskjellige energibærere og anvendelsesomrader er angitt i tabell 2.1.

i mnusTHi oe TRANSPORT ANNET
aenevenx FORBRUK

ENEnoiaÆnEn

Kull 0.80 0.10 0.60

Koks 0.80 — 0.60

l Ved og torv 0,65 - 0.65

Gass 0,95 - 0,95

Gass til el. kraft 0.472

Flytende propan og butan (LPG) 0,95 — 0.95

l 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 0.90 0.30 0.75

Elektrisitet 1.00 0.95 1.00

Anslagene pa bruksvirknirigsgradene er meget usikre I enkelte tindersøkelser foreligger

resultater som avviker betydelig fra viikningsgraideiwe oppgitt i tabellen

Bruksvirkningsgraden av gass til el. kraft i et kombinert anlegg

Tabellen viser klart at bruksvirkningsgraden er høy for elektrisitet og gass,

lavere for kull og olje. Imidlertid ma elektrisitet produseres ved bruk av pri-

maerenergi. De totale tapene fra energivaren utvinnes til energien er nyttig-

gjort, avhenger bla. av antall ornvandlingsprosesser og hvilke energibærere

som benyttes. Bruksvirkningsgraden for oljeprodukter er følgelig mindre nar

det dreier seg om transport enn for de øvrige sektorer, fordi omvandlingspro-

sessen ogsa inkluderer mekanisk arbeid.

11
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Tabell 3.1:
Reserver, produksjon

og produksjonstid for
noen energivarer,

1990” (PJ).
Kilde: SSB

3. N ORG E S E N E RGI-

RE SSU RSE R OG -RE SE RVE R

olen er jordens viktigste primære energikilde. Solenergien bindes i bade

korttids- og langtidslagring. Nedbørssyklusen representerer korttids/ag-

ringen. Nar vannet varmes opp av solen, fordamper det og stiger opp

til et nøyere luftlag. Der fortettes det og faller ned igjen som regn eller sne.

Vannet far da et tilskudd av stillingsenergi. Kull. olje og naturgass er eksempler

pa /angtids/agring av solenergi. Disse energibærerne er planter som for milli~

oner av ar siden omdannet karbondioksyd fra atmosfæren til biomasse ved

hjelp av solenergi (fotosyntese).

Vi deler energiressursene inn i to hovedgrupper; fornybare og ikke-fornybare.

Korttidsopplagret solenergi i form av vannkraft er en fornybar ressurs. likeledes

bølgekraft, vindkraft. bioenergi og direkte nyttbar solenergi. Felles for de forny-

bare ressursene er at det er den arlige tilgangen som begrenser utnyttelsen av

dem.

ikke-fornybare ressurser bestar først og fremst av langtidsopplagret solenergi

som kull, raolje og naturgass (eller mineralske ressurser som de kalles med et

samlenavn).

Et begrep av mer praktisk interesse enn ressurser er energ/reserver. For at en

ressurs kan kalles en reserve, ma følgende to krav være oppfylt:

l) Ressursen ma være identifisert. Ikke-identifiserte ressurser man bare

antar finnes, regnes mao. ikke som reserver.

2) Flessursen ma være drivverdig. Det vil si at det ma være økonomisk

lønnsomt a utnytte den med dagens teknologi.

En oversikt over de viktigste norske energireserver og produksjon i 1990 er

gitt i tabell 3.1. For de ikke-fornybare reservene er det ført opp antall gjen-

værende produksjonsar med dagens produksjonsniva.

RESERVE PRODUKSJON PRODUKSJONSTID

ANTALL AH

ENERGIVARE

Kull 365 9 42

Olje 45092 3466 13

Gass 494lO T129 44

Vannkraft 542 436 Fornybar

Biomasse 64 38 Fornybar

Ved dagens produksjon og uendrede priser og kostnader

Tallene bygger pa beregninger og er meget usikre

Besluttet utbygde reserver

:du
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Figur 3.1:

Produksjon av
energivarer i 1990 (PJ).

Kilde: SSB
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Figur 4.1.1:

Tilsig av vann og el-

produksjon over aret,
TWh/uke.
Kilde: NVE
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4.1 VANNKRAFT

Veannkratt er en form tor solerrergt Sota "totter" vann opp tra rord og navover>
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rnntandsornrader oa Østtandet og r Frnrtrrretrk tattor det bare ca 300 mm pr ar
ssomer rntndre enn r enkette orkenstrok Pa Vesttanctet er det steder som nar

mer enn tå ganger sa mye :nedbør som de torreste strekene r Norge. Nedbe-

rows fordcwg over aret er ogsa Olrovn Nedooren varrorer oetydetrg tra ar trt ar.

noe som Oker Oenovet tor ntagasrrtketoasrtet r trannkrattsvstertnet Vt nar storst

vanntrrng nar snesrrnettrngorn Oagati rnrnst om vtnteren og om sommeren.

Ttlsrget av vann over aret samt orodttksron av etektrrsk kratt r det norske vannf

krattsysternet er vtst t trgttr 4 t ‘
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Tabell 4.1.1:
Land med størst vann-

Kraftproduksjon, 1988.

Kilde: FN

Figur 4.1.2:

Elektrisiletsproduksjon
i I E A-Iandene fordelt pa
energikilde.

Kilde: I E A
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El isitets duksjon
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Figur 4.1.4:

Nyttbar vannkraft
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Tabell 4.2.1:

Fieserveregnskap for

utbygde og besluttet
utbygde telt.
Råolje 1980-90.
Mtoe.

Kilde: SSB

Tabell 4.2.2:
Reserveregnskap for

utbygde og besluttet

utbygde felt.

Naturgass 1980-90.
Mtoe.

Kilde: SSB

var under bygging. Samtidig var vassdrag med en produksionsevne pa til~

sammen 21.0 TVVh vernet. Tilbake har vi 38.8 TVVh som kan bygges ut. Av

dette kan 14.5 TVVh konsesjonsbehandles fordi de er holdt utenfor Samlet

Plan eller fordi de tilhører kategori I (vassdrag som kan konsesjonsbehandles

straks og fortløpende for a bidra til energidekningene i arene fremover). De

resterende 24.3 TWh kan ikke uten videre konsesjonsbehandles fordi de er i

kategori ll eller lll i Samlet Plan.

Figur 4.1.4 viser nyttbar vannkraft pr. 1.1.1991.

De vannkraftressurser som ikke er disponert. er i det vesentlige lokalisert pa

Vestlandet og i Nordland fylke. De to nordligste fylkene. Trøndelagsfylkene og

fylkene rundt Oslofjorden har meget lite vannkraft igien a bygge ut.

Pr. 31.12.90 var det registert i alt 392 enheter innen energiforsyningen. fordelt

pa 214 elektrisitetsverk/energiverk (distribusjonsverk). 105 produksjons- og

engrosverk og 73 industriverk og private verk. Dette er en nedgang pai alt

173 enheter i forhold til 1973. Nedgangen skyldes hovedsaklig sammenslaing

av elektrisitets-/energiverk og mindre produksjons- og fordelingsverk.

Enhetene i energiforsyningen er organisert som forvaltningsbedrifter. sameier

(interessentskap). andelslag eller aksieselskap. Eierinteressene er enten stat-

lige. kommunale/interkommunale eller fylkeskommunale. private eller en kom-

binasjon av disse.

4.2 OLJE- OG GASSRESSURSER

4.2.1 Petroleumsreserver

Tabell 4.2.1 og 4.2.2 viser reserveregnskap for telt som er besluttet utbygd og

utbygde felt for henholdsvis raolie og naturgass 19804990.

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Reserver pr 1 Ian. 520 650 733 838 871 1028 995

Nye fell 24 65 29 60 155 - 105
Omvurdering - 24 56 118 22 59 41 109

Uttak — 24 - 38 — 42 - 49 - 57 - 75 — 82

Reserver pr 31 des 496 733 838 871 1028 995 1127

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Reserver pr 1. Jan. 408 399 387 1259 1248 1267 1261

Nye felt 32 9 893 8 20 — 19

Omvurdering ~ 27 6 6 10 28 23 - 18

Uttak —26 — 27 - 27 — 29 —29 — 29 — 29

Reserver pr 31. des 385 387 1259 1248 1267 1261 1232

4.2.2 Utvinnbare petroleumsressurser.

Med Utvinnbare petroleumsressurser menes ressurser som er paviste og som

lar seg utvinne kommersielt med dagens teknologi. Det omfatter bade felt

besluttet utbygget og felt under vurdering.

:dr
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Figur 4.2.2.1:

Gjenværende gassres-
surser pá norsk sokkel

pr. 1.1.1991, mrd. Sm“.

Kilde: Oljedirektoratet

I henhold til Oljedirektoratets anslag utgjorde totalt paviste. utvinnbare reserver

i Norge pr. 31.12.1990 i underkant av 5300 mill. tonn oljeekvivalenter (mtoe).

Av disse reservene finnes 3220 mtoe i felt besluttet utbygget. Nesten alle lig-

ger sør for Stad. Det er ogsa sør for Stad. altsa i Nordsjøen. vi har pavist de
største reservene i felt under vurdering. l disse feltene. som omfatter 2040 mtoe,

finnes 1360 mtoe sør for Stad. 410 mtoe pa Haltenbanken og 270 mtoe i

Barentshavet. Sør for Stad utgjør gass ca 60% og olje og kondensat ca 40%

av reservene. Pa Haltenbanken fordeler reservene seg med 48% pa gass og

52% pa olje, mens reservene i nord i overveiende grad består av gassfunn.

Av de totale reservene er ca 880 mtoe produsert pr. 31.12.1990.

Fra utgangen av 1989 til utgangen av 1990 viser Oljedirektoratets ressurs-

regnskap at tilveksten av olje er større enn produksjonen. For gass er forhol-

det motsatt. For felt i drift og felt besluttet utbygget skyldes økningen i olje-

reservene hovedsaklig en oppgradering av reservene i Statfjord og Ekofisk.

Otjeproduksjonen fra norsk kontinentalsokkel forventes a stige til rundt 1 05
mtoe pr. ar eller 2,1 5 mill. fat pr. dag i 1995 og 1996. Det er imidlertid ikke ute-

lukket at produksjonen kan na et enda høyere niva i midten av 1990-arene.

Deretter forventes produksjonen a synke noe mot ar 2000. Nedgangen kan i

noen grad bli motvirket av nye funn. Med det naværende utvinnlngstempo vil

de pavtste oljeressurser vare i vel 20 ar. Gassproduksjonen vil med dagens

produksjonsniva og ressursgrunnlag kunne fortsette l vel 100 ar. Figur 4.2.2.1

viser gjenværende utvinnbare gassressurser pa norsk sokkel pr. 1.1 .1991.

Mrd. Sm3

3. 000 3. 000 -Oppdagede

2500 - .2_5oo [:[Besluttetutbygd

2.000 — -2.000

1.500 - -1.500

1.000 — -1.000

500 — - 500

0 I l 0
Nordsjøen Haltenbanken Barentshavet
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4.3 GASS KRAF T

I det norske vannkraftsystemet varierer produksjonsevnen i takt med nedbørs-

rnengden fra ar til ar. Et varmekraftverk kan supplere vannkraftproduksjonen i

nedbørssvake ar (tørrarsverk). eller det kan ga med relativ jevn belastning

uavhengig av tilsigsmengden (grunnlastverk).

l løpet av de siste arene nar det vært vurdert a bygge gassfyrte kombinerte

anlegg (grunnlastverk) og rene gassturbinverk (tørrarsverk) for elektrisitets»

produksjon. De mest aktuelle lokaliseringssteder har vaert Karstø. hvor natur~

gass er tilgjengelig i dag. l\/lidt-Norge. iforbindelse med utbygging av

Haltenbanken og ilandføring av gass. og Østlandet, som krever et transport

system for gassen.

l-lovedkomponentene i et kombinert anlegg er gassturbin. dampturbin, kjele-

anlegg og generator. l gassturbinen foregar det en kontrollert forbrenning

mellom den komprimerte luften og det tilførte brenselet. Elektrisitet genereres

idet luften i gassturbinen ekspanderer. Dermed frigjøres energi til a drive

generatoren. Varme fra gassturbinens 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 en gassturbin (tørrarsverk) ha en virkningsgrad

pa ca 33%. mens en dampturbin (gassfyrt kondenskraftverk) vil kunne utnytte

vel 40% av brenselsenergien til elektrisitetsproduksjon.

Kraftkostnadene for varmekraftverk. spesielt tørrarsverk. avhenger av hvordan

produksjonen tilpasses kraftetterspørselen og de store variasjonene i tilsiget i

det norske (vann)kraftsystemet. For et grunnlastverk vil gasskraft kunne kon~

kurrere med ny vannkraft til omlag 27 øre/kWh. dersom gassen koster mindre

enn ca. 90 øre/Sm _

4.4 KU L LRE SE RVE R

Norges kullreserver finnes i første rekke pa Svalbard. Paviste. utvinnbare og

drivverdige reserver ble i utgangen av l99O beregnet til 13 mill. tonn. I tillegg

er ca l2 mill. tonn lokalisert i Svea. hvor gruven ble nedlagt i 1987 pa grunn

av darlig lønnsomhet. Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S pa Svalbard

produserte 303 OOO tonn kull i 1990. Samlet produksjon var 26 OOO tonn lavere

enn i 1989. 264% ble solgt pa det norske marked. mens 73.6% ble eksportert.

Prisene pa det internasjonale kullmarkedet viste i 1990 en svak stigning Store

Norske Spitsbergen Kulkompani oppnadde en gjennomsnittlig kullpris pa

kr. 313,— pr. tonn i l99O l 1989 var prisen kr 308,— pr. tonn.

Kull som en viktig energikilde i en global sammenheng. kom i søkelyset etter

Verdenskommisjonens rapport om miljø og utvikling. Rapporten slo fast at

forbrenning av kull kan bidra til globale miljøproblemer gjennom utslipp av

karbondioksid. feks. global oppvarming.

1 9
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Tabell 4.5.1 :
Energireserver i form

av biomasse

pr. 1 .1.1984" (PJ).
Kilde: SSB

4.5 NYE FORNYBARE ENERGI RESSURSER

Med nye fornybare energiressurser menes sol. vind. bølgekraft osv. l dag

utgiør vannkraft, olie. gass og faste brensler størstedelen av energiressursene

i Norge. Bruken av de nye fornybare energikildene er økende i land som

Danmark. Sverige og USA. l fremtiden kan disse energikildene komme til a gi

et større bidrag til den totale energidekningen i Norge enn i dag. Nar det gjel~

der bølgekraft. har Norge ligget i forkant av forskningen internasjonalt. Det vi-

ses til kapittel 8 om energiforskning

Biomasse er en betydelig energiressurs. Det forskes ogsa pa andre energi-

ressurser. f. eks. sol og vind. men disse kan foreløpig bare konkurrere med de

konvensjonelle energikildene under nelt spesielle fornold. Energi fra biomasse

kan imidlertid i dag produseres til en pris som kan konkurrere med energi-

prisen fra konvensjonelle kilder. Energireservene av biomasse er ført oppi

tabell 4 5.1 . Det er viktig a understreke at det er knyttet en del usikkerhet til

tallene. Tallene revideres ikke arlig. Alle tall er oppgitt i teoretisk energiinnliold.

For a fa reserver i form av nyttiggiort energi til forbruker ma verdien for teore~

tisk energiinnhold multipliseres med bruksvirkningsgraden.

ENERGIKILDE

Biomasse i alt

lrevirke i alt

Løvtrevirke

Førstegangs tynningsvirke

l\/lermasse og nogstavfall

Biprodukter fra skogindustrien

Halm

Husdyrgiødsel

Avfall

` Det er sma endringer fra ar til ar.

ENEBGlFAKTA 1990—91
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5. P R O D U K SJO N O G F ORB RU K
AV E N E RGI I N ORG E

5.1 IN N LEDNIN G

Skjematiskkan produksjon, omforming og forbruk avenergi fremstilles som
i figur 5.1.1. Tallene i figuren er foreløpige tall og kan avvike noe fra tallene i

tabell 5.1.1.

Snitt 1 viser netto innenlands energitilgang. m.a.o. netto tilgang pa primær-
energi. Vi har altsa justert uttaket av energivarer med eksporten og importen

av energi, pluss lagerendringer.

Av primærtilgangen gar en del med i produksjonen i energisektorene.

("Forbruk i energisektorene” i tabell 5.1.1 og 5.1.2). Dette gjelder særlig for-

bruket av naturgass i oljeutvinningen, andre gasser i oljeraffineriene og elek-
trisk Kraft, først og fremst i pumpekraft- og vannkraftstasjoner

En del energibærere omformes til andre energibærere (sekundære energi-

bærere). Viktigst i norsk sammenheng er produksjonen av petroleumsproduk-
ter i oljeraffineriene 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 kullog koks imetallurgisk industri. Også en betydelig del av kraftforbru-
ket i kraftintensiv industri bindes som kjemisk energi i produktene, for eksem-

pel aluminium.

Snitt 2 viser energiinnholdet i bærere levert til sluttforbruk. Før tapet i sluttfor-

bruket er trukket fra, kalles energien tilført energi.

l Snitt 3 er det tatt hensyn til at ikke all energi blir nyttiggjort i praksis. Det kan

eksempelvis nevnes at kun 50—80°/oav energien i fyringsoljen blir nyttiggjort i
vare sentralvarmeanlegg.

Energibalansen for 1989 og 1990 er presentert i henholdsvis tabell 5.1.1 og
tabell 5.1.2. Alle tall er i petajoule (PJ). Nyttiggjort energi er beregnet ved à
multiplisere energiinnholdet i bærere levert til sluttforbruk med bruksvirknings-
graden. Bruksvirkningsgradene er de sombenyttes ioffisiell norsk statistikk
og varierer fra energibærer til energibærer og fra næringssektor til nærings-

sektor.
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5. P R OD U KSJON OG FORB RU K

AV E N E RGI I N ORGE

5.1 INNLEDNING

Skjematisk kan produksjon, omforming og forbruk av energi fremstilles som

i figur 5.1.1. Tallene i figuren er foreløpige tall og kan avvike noe fra tallene i

tabell 5.1.1.

Snitt1 viser netto innenlands energitilgang. m.a.o. netto tilgang pa primær

energi. Vi har altsa justert uttaket av energivarer med eksporten og importen

av energi. pluss lagerendringer.

Av primærtilgangen gar en del med i produksjonen i energisektorene.

("Forbruk i energisektorene` i tabell 5.1.1 og 5.1.2). Dette gjelder særlig for~

bruket av naturgass i oljeutvinningen. andre gasser i oljeraffineriene og elek~

trisk kraft. først og fremst i pumpekraft- og vannkraftstasjoner

En del energibærere omformes til andre energibærere (sekundære energi-

bærere). Viktigst i norsk sammenheng er produksjonen av petroleumsproduk-

ter i oljeraffineriene og produksjon av elektrisitet fra vannkraft.

Ikke alle energibærere brukes til energiformal. Noe nyttes som rastoff. Dette

gjelder i første rekke petroleumsprodukter til produksjon av kjemiske ravarer.

samt kull og koks i metallurgisk industri. Ogsa en betydelig del av kraftforbru-
ket i kraftintensiv industri bindes som kjemisk energi i produktene, for eksem-

pel aluminium.

Snitt 2 viser energiinnholdet i bærere levert til sluttforbruk. Før tapet i sluttfor~

bruket er trukket fra. kalles energien tilført energi.

I Snitt 3 er det tatt hensyn til at ikke all energi blir nyttiggjort i praksis. Det kan

eksempelvis nevnes at kun 50—80°/o av energien i fyringsoljen blir nyttiggjorti

vare sentralvarmeanlegg.

Energibalansen for 1989 og 1990 er presentert i henholdsvis tabell 5.1.1 og

tabell 5.1.2. Alle tall er i petajoule (PJ) Nyttiggjort energi er beregnet ved a

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 nærings-

sektor.
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Forbruk i energisektoren 103

Snitt 1: Energibaerere brukt som råstoff 54
Netto innenlandsk

tilgang 1025 Tap 189

E
450 131 88 356

Snitt 2:

Netto innenlandsk

sluttforbruk 679

E
333  1 88 257

i Olje

Fast brensel

Snitt 3:
Forbruk som nyttiggjort

energi 514

E
333 1 65 115

Elektrisitet

Figur 5.1.1:
Skjematisk fremstilling
av produksjon,
omforming og forbruk
av energi i 1989 (P J).
Kilde: SSB
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Fast brensel

[:l Gass

Elektrisitet
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9.

. Energibærere brukt som rastolt

. Tap

12.

13.

11

A Tabell 5.1.1: Energibalanse for Norge, 1989 (P J)

A;

9

10.
11

TOTALT

Produkslob av rnrrmære erwergrbaerere 4951

.I WOOH

V Eksport

Bunkers

V Lagerendrrng (+ opp -_nedl_ i

Netto rnnenlandsk tllgarwg

Omvanolrng

Produkston av sekundære

energtbærere

Forbruk l energrsektorene

Stat.terl(6~7V+8~9~1O~ 11 ~131

Energrlnnnolo oaerere evert tr
slutttorbruk

13.1 Industrr og bergverk

13.2 Transport

13.3 Andre torbrtlkergrttooer

. Erergltorbruk regnet son* nytttgglort

energ

14.1 lndustrt og bergverk

14.2 Transport

14.3 Andre torbrrlkergrutütver

. Produksjon av prrrnære ertergrbaerere

Import

Eksport

Bunkers

Netto innenlandsk trlgang

Omvandllng

V P VOG U KSJOHav sekundære

ertorgrbærere

Forbruk energlsektorerte

Ertergtrbeerero brukt som rastolt

. Tap

12 serteue-7 ra-9 to 11 ta

14.

Ertergrrnrwnolct l bærere levert t l

slutttorbruk

13 1 lrrdustr og oergverk

13.2 Transport

13.3 Andre torbrukergrupper

Energrtorbruk regnet som nyttrggrort

energr

14.1 lndustrl og bergverk

14 2 Transport

14.3 Andre torbrukergrupper
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4207

14
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T966
959

874
96
42
30
93

9
5

5

GJ

CJ
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W
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F
L

10a

4
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TOT ALT

515»

2

436

1

— 68

956

1094

U t
C0 w KO

1018

513

227

247

KU L E
KO KS

1

47

9

C?

2

49

2

0

JO

40

0

Kutu
KOKS

0

o

1

47

0

38

0

VED, RAOLJE

AVLU T,

ÅVFÅLL ETC

40 3109

45

O 2755

oo 3

40 402

4 419

U

o

oo oo

- 17

36
17

19

23

11

T?

VED, RAOLJE

AVLU T,
ÅVFÅLL ETC

38 3418

0 5~

0 2897

H  — 69

38 520

ll 539

I

o
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i —w9

34

<5

19

22

10

12
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PROD.

47

148

228

14

__ñ»1o
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416

42

260

154

80

23

38

56

N ATU RG ASS, VAN N FALLS'
AN N EN
G ASS

1243

1159

84

0

20

86

1

1

1

1

re g

EN ERGI
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4

28
—w
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T RI SI TET VARM E

340

162

F JERN-

5

2

1

2

2

V Tabell 5.1.2: Energibalanse for Norge, 1990 (PJ)

PETROr
PROD.

140

372

109

17

55

N ATU RG ASS, VAN N F ALLS-
AN N EN

GASS

1127

1028

109

1

1

1

EN ERGI

ta
13

Ur U1

438

7

34

ELEK-
T RI SI TET VARM E

,1’

340

160

178

340
160

2
178

F JERN-

5

2

1

2

2

Elektrlsltetbllr l energlbalansort behandlet som sekundær energt Vanntallserterglener prlmær energlkrlde tor den elektrtsttoten
som blrr produsert l vannkraltsektorene Ved produkspn blr det antatt at gternnornsrwittlrg 15 ”c av det potensrelle energrrnnltoldetr
vartntallsenefgrerfl gar tap‘.
Kilde: SSB.

ENERGI FAKTA ‘EEC f

sin
35:

23

TOTALT KU LL, VED, RAOL JE PETRO: N ATU H GASS,VAN N F ALLS- ELEK- F JERN-
KOKS AVLU T, PROD. ANNEN EN ERGI TRI SI TET VARME 1

AVFALL ETC GASS

1. Produksjon av primære energibærere 4951 10 40 3109 47 1243 503 — '

2. Import 241 47 O 45 148 — — 1 —

3. Eksport 4207 9 O 2755 228 1159 —  55

4. Bunkers 14 » — » 14 — — — —

5. Lagerendring ( + opp  — ned) —5 2 -0 3 — 1_O 0 — '  i i

6. Netto innenlandsk tilgang 966 49 40 402 - 58 84 503 — 53 —

7.  Omvandling 959 2 4 419 31 O 503 1 —

8. Produksjon av sekundære

energibærere 874 5 — -  416 20 —  429 5

9. Forbruk i energisektorene 96 — — 3 86 — 7 —

10. Energibærere brukt som rastolf 42 0 0 —  42 —— — — —

11. Tap 30 H -- H 0- O — 28 2

12. StaI.fell(6-7+8—9-10-11—13) 23_ 2 I -174 23 16 —  -1 —

13. Energiinnhold r bærere levert til I K i

sluttforbruk 690 50 36 - 260 1 - 340 3

13.1 Industri og bergverk 257 49 17 — 26 1 —  162 1

13.2 Transport 156 — — —  154 — — 2 —

13.3 Andre lorbrukergrupper 277 O 19 —  80 — —  176 2

14. Energiforbruk regnet som nyttiggjort

energi 524 40 23 1 17 1 —  340 3

14.1 Industri og bergverk 237 40 11 —  23 1 —  162 1

14.2 Transport 41 — — 38 — 2 —

14 3 Andre torbrtikergrtipper 247 O 12 —  56 — —  176 2

A Tabell 5.1.1: Energibalanse for Norge, 1989 (P J) V Tabell 5.1.2: Energibalanse for Norge, 1990 (P J)

TOTALT KU LL, VED, RAOL JE PETRO.- N ATU H GASS, VAN N FALL S- ELEK- F JERN-
KoKs AVLU T, P ROD. AN N EN EN ERGI TRI SI TET VARM E

AVFALL ETC GASS

1. Produksjon av primære energibaerere 5154 9 38 3418 48 1127 513 —  0

2. lmport 258 48 O 69 140 1

3. Eksport 4367 11 O 2897 372 1028 —  58 —

4. Bunkers 19 — — —  19 — — — —  1

5. Lagerendring (+ opp - ned) - 68 - 1 H  — 69 2 ~ — 0 -

6. Netto innenlandsk tilgang 956 45 38 520 - 202 99 513 ~ 57 —  1

7. Omvandling 1094 2 4 539 35 O 513 1 —  1

8. PYOdUkS]OF1 av sekundære

energlbærere 1018 6 0 538 32 —  438 5

9. Forbruk I energisektorene 121 — — 5 109 — 7 —

10 Energibærere brukt som rastofl 48 - - —  48 - — — —

11. Tap 36 H H H H 0 —  34 2

112 Stat.leil(6~7+8-9-10-11f13) 2 1 ~ -19 1 20 —  —7 —

‘  13 Energiinnnold i bærere levert til Z 7

I sluttforbruk 673 48 34 —  247 1 —  340 3
1 13.1 Industri og bergverk 244 47 15 ——  20 1 —  160 1

i 13.2 Transport 152 — — —  150 — — 2 —

13 3 Andre forbrukergrupper 277 0 19 —  78 — —  178 2

1 14. Energiforbruk regnet som nyttiggjort

energi 513 38 22 —  109 1 —  340 3 1

14.1 Industri og bergverk 227 38 10 —  17 1 —  160 1

14 2 Transport 39 — - — 38 — — 2 —

14.3 Andre forbrukergrupper 247 0 12 —  55 - —  178 2

‘  Elektrisitet blir l energlbalansen behandlet som sekundær energi Vannlallsenerglen er primær energikilde for den elektrisiteten
som blir produsert i vannkraftsektorene. \/ed produksjon blir det antatt at gjennomsnittlig 15 % av det potensielle energiinnholdet i
vanntalisenergien gar tapt
Kilde: SSB.
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EN ERGI FAKT A 1990-91 ' å



24

Hgur52JJ:
Norges energi-

produksjon og

5.2 HI S TORI SK U TVI KLI N G I F ORB RU K OG P ROD U KSJON

AV E N E RGI I N ORGE

5.2.1 Innledning

I 1960~arene var Norge en nettoimportør av energi, I 1971 startet oljeproduk-

sjonen. og i 1975 ble Norge nettoeksportør av energi (slik fig. 521 .1 viser).

I 1990 var oljeproduksjonen pa 79 millioner tonn oljeekvivalenter (mtoe). en

økning pa ca. 7 mtoe fra aret før. Gassproduksjonen var pa 27.8 mrd. Sm?

(standardkubikkmeter). en nedgang pa 2,9 mrd Sm i forhold til 1989. I tillegg

ble det produsert 2,9 mtoe kondensat og N GL (vatgass).

l 1990 ble i alt 68.5 mtoe raolje og 25.4 mrd Sm naturgass eksportert til en

verdi av omlag 88.5 mrd. kr.

variasjonene i forbruksveksten skyldes dels variasjon i økonomiske konjunktu-

rer. dels variasjoner i klimatiske forhold og dels endringer i sammensetningen

av energibaerere

Figur 5.2 1 1 viser den historiske utvikling i produksjon og innenlands forbruk.

Samlet innenlands energiforbruk (malt som netto innenlands tilgang) økte i

perioden 1970~88 med 15% pr ar i gjennomsnitt. Fra 1983 til 1984 økte energi-

forbruket med 2.5%. Denne forbruksveksten skyldtes vesentlig konjunkturopp-

gangen for kraftintensiv industri og treforedling. Det samlede energiforbruket
økte fra 1985 til 1987 med gjennomsnittlig 4,3°/0 pr. ar, mens det var en ned»

gang i forbruket pa 5.4% fra 1987 til 1988. Fra 1988 til 1990 økte forbruket

med gjennomsnittlig 21% pr. ar. Utviklingen i Norges samlede energiproduk-

i1 n9'3/((e)T1a9n9d0s_mgang sjon og forbruk i perioden 1980~90 er vist i tabell 5.2.1 .1 (Energibalansen).

Kilde: SSB

P J i
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AR: 1980 1985

l
, 1 Produksjon av primære energibærere 2504 3195

2. import 475 272

3. Eksport 2120 2566

j 4. Bunkers 12 14

5. Lagerendringer (+ ned A opp) - 11 5

6. Netto innenlands tilgang (1 + 2 - 3 - 4 + 5) 837 891

7. Omforrning til andre energibærere 718 807

8. Produksjon av sekundære energibærere 663 747

9. Forbruk i energisektoren 65 75

10. Energibærere forbrukt som rastoff 48 53

11. Tap 28 36

12. Statistiske feil 15 15

13. Energiinnnold I bærere levert til sluttforbruk

(6-7+8-9-10-11-12) 627 681

T’a;;,,;2/1 : i i i i rrlfeigpigieiaiii iii i i i i i i
Energibalanse for

Norge, 1980-90 (PJ).

ENERGIFAKTA 1990—91

1986

3381
31 5

2691
1 4
-e

983

783

708

93

39

28

47

698

1987

3776

318

311 6

14

4

969

870

805

82

56

34

25

708

1988 1989

4092 4951

248 241

3403 4207

17 14

-3 -5

917 966

859 959

804 874

91 96

51 42

30 30

-7 23

698 690 673

Noen energibærere oinformes til andre energibærere (produksjon av sekundære energibærere)

Viktigst i norsk sainmenneng er produksjon av petroieumsprodtikter i oijeraffinerieiwe der raolje

Kflde: SSB er viktigste vareinnsats. og omforming av vannfallsenerigi til elektrisitet

5.2.2. Fordelingen på energibærere

Petroleumsprodukter og elektrisitet er de viktigste energibærere i Norge. i 1990

ble vel 50% av forbruket (netto sluttforbruk) dekket av elektrisitet. mens petro-

leumsprodukter utgjorde ca 37%. Fast brensel dekket ca 12% av forbruket.

Oljens andel av det samlede forbruket begynte á synke rundt 1973 og reduk-

sjonen var særlig markert i árene 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 rela-

tive prisutviklingen mellom olje og el i perioden. Det vises til kapittel 6 for en

nærmere redegjørelse for energiprisutviklingen.

Figur5.2.2.1: i i PJi i i i i i ii ii i iiii i ii

Energiforbruk i Norge 400 400

etter energivare, _ O”-eprodukter
1 976-90 ( P J). 350 _ _35o
Kildez ssB / , ———

soo — /ii - 300 E'fk_"L"_e‘
è/

/--'i .
250 5 _._————/ ‘250 Fast brensel

200 e - 200

i 1 50 L L 1 1 50

1 00 j _____________________________________________ __ «1 oo

50 i 4 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii I i 50
1 975 1 980 1 985 1 990

AR
25
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LAND

Canada

USA

Ausuaha

USSR

Nedenand

No@e

Idand

Hnmnd

Vestiyswand

Danmaw

Storbrüania

Svenge

New/Zeæand

Japan

Franknke

Haha

Cuba

Brasn

Kma

Egypt
lnda

Zambæ

Ngena

Bangmdesn

Mosænmk

Verden

Tabell 5.2.2.1:

Energi- og elektrisitets-

forbruketinoenland,

1988.

Kilde: FN

Figur 522.1 viser utviklingen i elektrisitetsforbruk, forbruk av fast brensel og

olieforbruk i perioden 1 976~1 990.

Tabell 52.21 viser energi- og elektrisitetsforbruket pr. innbygger i noen land i

1 988

TOTALT EN ERGI FOFI BRUK” ELEKTFII SI TETSFORBRUK”

PR. INNB. (GJ) ENDRI NG 1978-88 PR. I NNB. (kWh) ENoFiiNG 1978-88

(%nA) (%RM

309 O1 18263 31

294 «11 11769 13

203 18 8518 35

202 215 5851 215

200 019 5151 1.5

195 11 24747 26

172 19 16636 34

70 14 12465 54

164 -04 7070 20

147 — 016 6288 217

145 0.0 5633 019

144 -113 17243 45

142 316 8983 216

115 05 6157 23

107 -1.3 6364 39

106 18 4049 216

34 -11 1432 50

23 010 1607 4.9

22 2.0 497 613

19 31 688 61

8 48 291 54

7 -52 892 f23

5 010 93 3.3

2 72 63 93

1 -67 54 -56

57 ~02 2158 18

Primært forbruk (energi levert til energiforsyiwiitgssysteinet inkl tap ved omforming til andre

energibærere) ekskl leveranser til skip i utenriksfart

Brutto sluttfcrbruk (levert forbruker inkl tap i overløringssystemet)

5.2.3 Elektrisitet
Kraftproduksjonen i 1990 var 121 16 TWh. Dette er det meste som noengang

er blitt produsert i Norge og 21 4 TVVh mer enn den tidligere rekorden fra 1 989.

Eksporten økte fra 1 5.2 TVVh til 1 6.2 TVVh.

Brutto fastkraftforbruk steg med 018% fra 1989 til 1990. Bruttoforbruket av

fastkraft til alminnelig forsyning var i 1990 70.5 TWh (temperaturkorrigert).

Dette var en økning pa 214% fra áret før. Forbruket i kraftlntensiv industri viste

en økning pa 04% fra aret før

Tabell 52.31 viser elektrisitetsbalansen for perioden 1970~90

szcta
ÃENEFlGlFAKTA 1990431



l AR: 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990” ‘

j Produksjon 57,6 84.1 103.3 97.3 104.3 110.0 119.2 121.6

j + Import 0.8 2.0 4.1 4.2 3.0 1.7 0.3 0.3

Ø  +  Eksport 1.6 2.5 4.6 2.2 3.3 7.4 15.2 16.2

j = Brutto totalforbruk 56,8 83.6 102.7 99.3 103.9 104.4 104.2 105.7

j + Tap 5,3 7.9 10.0 7.9 9.5 8.6 8.7 10,2

l = Nettoforbruk 51.5 75.6 92.7 91,4 94.5 95.8 95.6 95.5

j + Pumpekraft 0.0 0.5 0.8 0.9 0.7 1.0 0.4 0.3

._+ Tilfeldig kraft til elektrokjeler 0.6 1,2 4.8 2.7 4.1 4.5 5.6 6.1
iXYf_KJJ4_II J__J_ 111,1, 1!];

l : Netto fastkraftforbruk 50.9 73.9 87.1 87.8 89.7 90.3 89.6 89.1

i Kraftintensiv industri 23.2 27.9 30.0 28.4 28.9 29.6 29.6 29,7

j Alminnelig forbruk 27,7 46.0 57.1 59.4 60.8 60.7 60.0 59.4

‘ Brutto fastkraftforbruk 56.0 81.6 96.4 95.3 98.6 98.0 96.9 97,7

l Kraftintensiv industri 23.9 28.7 30.9 29.2 29.8 30.5 30.5 30.6

“j Alminnelig forbruk 32.1 52.9 65.5 66.1 68.8 67.6 66.3 67.1

l Alminnelig forbruk brutto.

“ temperaturkorrlgert H 51.9 63.1 65.1 66.8 67.9 68.8 70.5

lT__T,_,TTT__TT__777_TT_77_,J_, 7,73

Tabe" 5-2-3-1! Foreløpigetall.
Elektrisitetsbalansen, Temperaturkorrigerte tall finnes ikke før 1973
1970-90, (Twh).
Kilde: V _ _ _
Ejekjrisijetssjatisfikken, Forskjellen mellom produksjonen og fastkraftforbruket i et bestemt ar blir del-
N VE vis omsatt som tilfeldig kraft innenlands og delvis eksportert. I et ar med nor-

malt tilsig vil systemet produsere vel 5 TWh tilfeldig kraft. Tilfeldig kraft gar
hovedsakli til elektrokeler med brenselsfyrt reserve. hvorav en betydeli del9 J j 9
er i treforedlingsindustrien. Under gode konjunkturer kjøper ogsa kraftintensiv

industri tilfeldig kraft for a supplere sine fastkraftleveranser. I løpet av de to

siste ar har det vært en kraftig vekst i antall avtakere av tilfeldig kraft. I 1986
var forbruket av tilfeldig kraft til elektrokjeler bare vel halvparten av hva det
var i 1985. Den viktigste arsaken til dette var det sterke fallet i oljeprisene som

i kombinasjon med en noe anstrengt kraftforsyningssituasjon gjorde det mer

lønnsomt for eiere av elektrokjeler a fyre med olje. Fra 1987 til 1990 økte forbru-

ket av tilfeldig kraft fra 4.1 til 6.1 TWh. Denne økningen har sin bakgrunn i gode
tilsig og derved lave priser på tilfeldig kraft omsatt gjennom Samkjøringen.
Tabell 5.2.3.2 viser risen a tilfeldi kraft omsatt jennom Samkjøringen forD I O 9 9
perioden 1980-90 i øre/kWh.

Tabell 5.2.3.2: fJÆTÉTZÉTTdÉ TTílTT TT
Samkjøringspris j j
(årsgjennomsnijt), AR: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1980-90, øre/kWh. i
l

Pris 10.4 5.7 8.4 2.0 5.0 12.6 11.5 7.5 5.2 3,3 3.4

cab:
E:EN ERGIFAKTA 1990-91

AR: 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990"

Produksjon 57.6 841 1033 97.3 104.3 110.0 119.2 121.6

j + lmport 08 2.0 41 4.2 3.0 1.7 0.3 0.3

N  +  Eksport 16 2.5 4.6 2.2 3.3 74 15,2 16.2

l : Brutto totalforbruk 56.8 83.6 102.7 99.3 103.9 104.4 104 2 105.7

N + Tap 5.3 7.9 10.0 7.9 95 8.6 8.7 10.2

: Nettoforbruk 51.5 75.6 92.7 91.4 94.5 95.8 95.6 95.5

+ Pumpekraft 0.0 0.5 0.8 0.9 0.7 1.0 0 4 0 3

+ Tilfeldig kraft til elektrokjeler 0.6 1.2 4 8 2 7 4.1 4.5 5.6 6.1

: Netto fastkraftforbruk 50.9 73.9 87 1 87.8 89.7 90.3 89.6 89.1

i Kraftintensiv industri 23.2 27.9 30.0 28.4 28.9 29.6 29.6 29.7

j Alminnelig forbruk 27.7 46.0 57.1 59.4 60 8 60.7 60.0 59.4

Brutto fastkraltforbruk 56.0 81.6 96.4 95.3 98.6 98.0 96.9 97.7

Kraftintensiv iwdustri 23.9 28.7 30.9 29.2 29.8 30.5 30.5 30.6

Alminnelig forbruk 32.1 52.9 65.5 66.1 68.8 67.6 66.3 67.1

Almrnnelig forbruk brutto.

temperaturkorrigert H 51.9 63.1 65.1 66.8 67.9 68.8 70.5

l

Tabell 5.2.3.11 Forgmpyge çgjj

Elektrisitetsbalansen, Temperaturkomgerte tall iiriries; ikke rør 1973
1970-90, (TWh).
Kilde:
Ejekjrisifejsstafistikken, Forskjellen mellom produksjonen og fastkraftforbruket i et bestemt ar blir del-

NVE vis omsatt som tilfeldig kraft innenlands og delvis eksportert. I et ar med nor-

malt tilsig vil systemet produsere vel 5 TVVh tilfeldig kraft. Tilfeldig kraft gar

hovedsaklig til elektrokjeler med brenselsfyrt reserve. hvorav en betydelig del

er i treforedlingsindustrien. Under gode konjunkturer kjøper ogsa kraftintensiv

industri tilfeldig kraftfor a supplere sine fastkraftleveranser. I løpet av de to

siste ar 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 arsaken til dette var det sterke fallet i oljeprisene som

i kombinasjon med en noe anstrengt kraftforsyningssituasjon gjorde det mer

lønnsomt for eiere av elektrokjeler a fyre med olje. Fra 1987 til 1990 økte forbru-

ket av tilfeldig kraft fra 4.1 til 6.1 TWh. Denne økningen har sin bakgrunn i gode

tilsig og derved lave priser pa tilfeldig kraft omsatt gjennom Samkjøringen.

Tabell 5.2.3.2 viser prisen pa tilfeldig kraft omsatt gjennom Samkjøringen for

perioden 1980-90 l øre/kVVh.

Tabell 5.2.3.2: 77 7 7 i 7 7 7 ' 77
Samkjøringspris
(àrsgjennomsnitt), AR: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1980-90, øre/kWh.

Pris 10.4 5.7 8.4 20 5.0 12.6 11.5 7.5 5.2 3.3 3.4

27
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5.2.4 Petroleumsprodukter
Tabell 5.2.4.1 viser utviklingen i produksjon og forbruk av petroleumsprodukter

og naturgass i perioden 1 980~90 Som nevnt innledningsvis var produksjonen

av raolje (inkl. kondensat og NGL) i 1 990 om lag 82 mill. tonn. Det er mer enn

3 ganger høyere enn produksjonen i 1 980 og dobbelt så høy som produksjo-

nen i 1 985. Produksjonen av naturgass var i underkant av 28 mrd. Sm* i 1 990

eller omlag 7% høyere enn i 1 980.

Netto innenlands tilgang av raolje i 1 990 var ca 1 3 mill. tonn og gikk hoved-

saklig til produksjon av petroleumsprodukter (sekundære energibærere). l

underkant av 2.5 mrd. Sm gass ble anvendt innenlands. det vesentligste i

energisektorene.

1980 1985 1988 1989 1990"
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Tabell 5.2.4.1: F0’9’0F-V99 Ta"

Produksjon og forbruk

av petroleumsproduk-

§“g8‘(’)E9'§‘(‘;‘,[f)*f'55’ Fra 1 980 til 1 990 ble salget av oljeprodukter til varmeformal (omregnet til TWh

Kilde: SSB nyttiggjort varme) redusert fra 28.4 TVVh til 1 2.5 TVVh eller med omlag 55%.
En stor del av olje til varmeformal ble i denne perioden erstattet med andre

energibærere. Fra 1989 til 1990 sank forbruket (salget) med 1.6 TWh. I 1990

ble det brukt olje til varmeformal i husholdning, industri og andre næringer til»

svarende 1 2.5 TVVh elektrisk energi (temperaturkorrigert 1 4 TWh). Av dette

var 3.7 TWh tungolje og 7,8 TVVh lette fvringsoljer og parafin. Tungoljeforbruket

er vesentlig knyttet til dampproduksjon i industrien. Av parafin og lettoljefor-

bruket pa 7.8 TVVh utgjorde parafin 1 .5 TWh.

En stor del av oljeforbruket til varmeformal er i dag knyttet til sentralfyringsan-

legg. lnvesteringsbehov og gevinst i driftsutgifter ved en eventuell omlegging

vil være avgjørende for takt og volum i overgangen fra elektrisitet til olje.
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Tabell 5.2.4.2 viser utviklingen i salget av oljeorodukter til varmetormal omreg-

net til TVVhnyttiggjort varme.

Tabell 5.2.4.2:
Salg av oljeprodukter

“' Va"“°*°““3' Vl R K N. G Fl AD193019851986198719881989
1980-90,
TWh nyttiggjort varme.
Kflde; SSB Paratin 0.75 3.3 1.8 2.1 2.2 2.0 1.7

Fvringsolje 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

Soesialdestillat 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 temokorr. 27.8 15.9 18.8 17.2 15.9 15.6

Tabell 5.2.5.1:

5.2.5 Fast brensel

1990

1.5

4.1

2.2

1.1

3.7

12.5

14.0

Fast brensel omtatter kull. koks. ved. treavtall og annet avtall og avlut brukt
som brensel. Forbruket av tast brensel gikk ned med gjennomsnittlig 16%

or. ar lra 1970 til 1975. I perioden 1975e80har det vært en torbruksvekst
(netto innenlands tilgang) oa gjennomsnittlig 2.0% or. ar. Fra 1980 til 1990
økte torbruket gjennomsnittlig med 1.298 or. ar.

Den største bruker av kull og koks er jern- og stalindustrien.

Utviklingen i oroduksjon og torbruk av tast brensel i oerioden 1980e90er vist i
tabell 525.1

Ti 7 7 Ti 77 7 7 In: 719807 192%

1. Produksjon av orimære energibaerere 34 48

2. lmoort 47 59

3. Eksoort 7 13

4. Bunkers e e

5. Lagerendringer (+ ned - ooo) 0 - 2

6. Netto innenlands tilgang (1 + 2 e3 - 4 + 5) 74 92

7. Omtormirng t l andre energibaerere 14 16

8. Produksjon av sekundære energibaerere 14 15

9. Forbruk i enefgisektoren e

10. Energibaerere forbrukt som rastott e e

11. Tao e e

12. Statistiske teil e1 4

13. Energiinnnolo i bærere levert til slutttorbruk

(6-7+8-9~10~11e12) 73 87

Forelooige tall

Produksjon og forbruk
av fast brensel,
1980-90(P J).
Kilde: SSB
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1936’
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89

17

14

2

84

1987

50

46

14

4

87

16

15

1

84

T1988

45
49

13

6

87

13

10

86

71989

50

47

9

2

89

6

5

2

86

1690» o

47

48

11

e1

83
6
6

1

82
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Tabell 5.2.4.2 viser utviklingen i salget av oljeprodukter til varmeformál omreg-

net til TVVh nyttiggjort varme

Tabell 5.2.4.2:
Salg av oljeprodukter 1

til varmeformàl

1. Produksjon av primære energibaerere 34

I 2. import 47

3. Eksport 7

I 4. Bunkers f

5. Lagerendringer (+ ned - ODD) O

1 6. Netto innenlands tilgang (1 + 2 - 3 - 4 + 5) 74

7. Omformimg til andre energibaerere 14

X 8. Pl'OdUKS]Ofl av sekundære energibærere 14

` 9. Forbruk i energisektoren f
10. Energibærere forbrukt som rastoff f

j 11. Tap f

12. Statistiske feil - 1

N 13. Energiinnnold i bærere levert til sluttforbruk

j (6~7+a-9-1o-t1-12) 73

Tabell 5.2.5.1: Foreløpige tall

1 980-90,
TWh nyttiggjort varme.

Kilde: SSB

5.2.5 Fast brensel

Parafin

Fyringsolje nr. 1

Fyringsolje nr 2

Spesialdestillat

Tung fyringsolje

l alt tempkorr.

VI RKN. GFI AD 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990

0.75

0.70

0.70

0.80

0.75

3.3 1.8

5.8 4.4

5.1 3.2

1.2 0.8

12.9 6.7

28.4 16.9

27.8 15.9

2.1

4.8

3.1

0.9

8.3

19.2

18.8

2.2 2.0

5.1 4.7

3.3 2.9

0.8 0.8

6.3 5.2

17.8 15.6

17.2 15.9

1.7 1.5

4.3 4.1

2.5 2.2

0.9 1.1

4.7 3.7

14.1 12.5

15.6 14.0

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%

pr. àr fra 1970 til 1975. I perioden 1975f8O har det vært en forbruksvekst

(netto innenlands tilgang) pá gjennomsnittlig 2.0% pr. år. Fra 1980 til 1990
økte forbruket gjennomsnittlig med 12% pr. år.

Den største bruker av kull og koks er jern- og stálindustrien.

Utviklingen i produksjon og forbruk av fast brensel i perioden 1980f9O er visti

tabell 5.2.5.1.

Produksjon og forbruk
av fast brensel,

1 980-90 (PJ).
Kilde: SSB
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Figur 5.2.6.1:
Energiintensiteter

1973-90.
El., olje og samlet

energiforbruk

i forhold til BN P,
ekskl. oljesektoren

og utenriks sjøfart.
Kilde: SSB

5.2.6 Sammenhengen mellom bruttonasjonalprodukt og energiforbruk

Sammenhengen mellom energiforbruk og økonomisk utvikling kan uttrykkes

ved fornoldei mellom energiforbruk og prultonasjonalprodukt (BNP). Dette

fornoldstallet kalles okonomiens energiintensilet og forteller nvor mye energi

som i giennomsnitt gar med til a produsere en ennet av vart pruttonasional»

produkt Gar fornoldstallet ned. er del et uttrykk for at konoinien bur mindre

energiintensiv. Omvendt nar fornoldstallet gar opp

Figur 5 2.61 viser utviklingen i energiintensiteten for norsk økonomi fra 1973

til i990,

Figuren viser at bade energiintensiteten totalt og olieintensiteten nar avtatt,

og at nedgangen i den sistnevnte er størst Elintensiteten nar ikke gatt nedi

samme grad, Det skyldes at realprisen pa el til flere fororuksgrupper ikke nar

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,

Fleaiprisokningene pa energi, og me saeroeeshet, nar pidratt til dette, noe

som forer til investeringer i mer energieffekliv teknologi

1 1 5 1 -5 Totalt
energiforbruk

1 25 1 25 Oljeforbruk

1 1 Elforbruk

0, 75 0, 75

0,5 0,5

0,25 0,25

O l 1 1 1 l 1 1 1 I 1 1 1 l 1

1 970 1 975 1 980 1 985
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6. E N E R GI P Q LI TI KK OG
P RI SE R P A E N E R GII BI E R E R E

6.1 ENERGI POLI TI KK

(_:f.1.1Energiloven
Året 1990 markerer et veiskille i norsk elforsyning. Stortinget vedtok dette året

en ny energilov som introduserer nye virkemidler i energipolitikken: markeds-

kreftene tas i bruk der det er naturlig, for a skape konkurranse og derved

oppnå større effektivitet. Loven av 29. juni 1990, nr 50 om produksjon, omfor-
ming, overføring, omsetning og fordeling avenergi m.m. (Energiloven) søker
a legge forholdene til rette for et mer effektivt kraftmarked i Norge. Dette gjø-
res ved at man søker a organisere elforsyningen slik at naturlige monopoler

(nett-funksjonene) skilles ut fra konkurranseutsatt virksomhet (produksjon, for-

bruk). l motsetning til det som har vært vanlig hittil, dvs. produsenten forsyner

lokale fordelingsverk innen sitt distrikt, legges det nå opp til at produsentene
konkurrerer seg imellom ved a selge til høystbydende, og kjøperne kjøper der

det er billigst. Fordelingsverket har ikke lenger monopol på all elforsyning i sitt
omrade. Fordelingsverket er forpliktet til a stille ledig overføringskapasitet til
disposisjon for abonnenter som ønsker a kjøpe fra andre leverandører. Over-

føringsavgiftene skal dekke fordelingsverkets kostnader og gi en rimelig for-

tjeneste. Dette innebærer at fordelingsverkene må skille mellom kostnader
knyttet til nettetog kostnader knyttet til andre forretningsområder som kraft-
anskaffelse, enøk osv.

Energilovens intensjoner er utdypet i forskrifter. fastsatt ved Kronprinsregen-
tens resolusjon av 7. desember 1990. Loven med forskriftene regulerer virk-

somheten i energisektoren påområdene: planlegging, bygging og drift av
anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling avelektriskenergi
og varmeenergi produsert i fjernvarmeanlegg og fjernkjøleanlegg, samt om-

setning av elektrisk energi.

Forvaltningen av loven ivaretas av N VE. OED er ankeinstans.

Bakgrunnen og lovens intensjoner framgår av Ot.prp.nr. 43 (1989-90).

6.1.2 Oljefondet
Oljefondet ble opprettet 1.1.1991. Formålet med fondet er å bedre den lang-
siktige forvaltningen av petroleumsformuen, og eventuelt fungere som en
“buffer” som kan redusere uønskede virkninger på økonomien av uforutsette

svingninger i oljeinntektene.

Inntektene til fondet består av statens netto kontantstrøm fra oljevirksomheten,

definert som inntekter av petroleumsvirksomheten fratrukket de av statens
kostnader (inkl. paløpte investeringer) som er knyttet til den.
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6.1 EN ERGI POLI TI KK

6.1.1 Energiloven

Aret 1990 markerer et veiskille i norsk elforsyning. Stortinget vedtok dette áret

en ny energilov som introduserer nye virkemidler i energipolitikken: markeds-

kreftene tas i bruk der det er naturlig, for a skape konkurranse og derved

oppna større effektivitet. Loven av 29. juni 1990, nr 50 om produksjon, omfor-

ming, overføring omsetning og fordeling av energi mm. (Energiloven) søker

a legge forholdene til rette for et mer effektivt kraftmarked i Norge. Dette gjø-

res ved at man søker a organisere elforsyningen slik at naturlige monopoler

(nett-funksjonene) skilles ut fra konkurranseutsatt virksomnet (produksjon, for-

bruk). l motsetning til det som nar vaert vanlig nittil. dvs. produsenten forsyner

lokale fordelingsverk innen sitt distrikt legges det na opp til at produsentene
konkurrerer seg imellom ved a selge til nøystbydende. og kjøperne kjøper der

det er billigst. Fordelingsverket har ikke lenger monopol pa all elforsyning i sitt

omrade. Fordelingsverket er forpliktet til a stille ledig overføringskapasitet til

disposisjon for abonnenter som ønsker a kjøpe fra andre leverandører. Over-

føringsavgiftene skal dekke fordelingsverkets kostnader og gi en rimelig for-

tjeneste. Dette innebærer at fordelingsverkene ma skille mellom kostnader

knyttet til nettet og kostnader knyttet til andre forretningsomrader som kraft-

anskaffelse, enøk osv.

Energilovens intensjoner er utdypet i forskrifter. fastsatt ved Kronprinsregen-

tens resolusjon av 7. desember 1990. Loven med forskriftene regulerer virk-

somneten i energisektoren pa omradene: planlegging, bygging og drift av

anlegg for produksjon, omforming. overføring og fordeling av elektrisk energi
og varmeenergi produsert i fjernvarmeanlegg og fjernkjøleanlegg. samt om-

setning av elektrisk energi.

Forvaltningen av loven ivaretas av NVE. OED er ankeinstans.

Bakgrunnen og lovens intensjoner framgar av Ot.prp.nr. 43 (1989-90).

6.1.2 Oljefondet

Oljefondet ble opprettet 111991. Formalet med fondet er a bedre den lang-

siktige forvaltningen av petroleumsformuen. og eventuelt fungere som en

"buffer" som kan redusere uønskede virkninger pa økonomien av uforutsette

svingninger i oljeinntektene.

Inntektene til fondet bestar av statens netto kontantstrøm fra oljevirksomneten.

definert som inntekter av petroleumsvirksomheten fratrukket de av statens

kostnader (inkl. paløpte investeringer) som er knyttet til den.
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32 6.2 I N TE RN ASJON AL P RI SU TVI KLI N G PÅ RÅoLJE

De mest markerte trekk ved prisutviklingen pa energi fra 1960 og frem til i

dag var den dramatiske økningen i prisen pa raolje i 1970farene og prisfallet

i 1980-arene. spesielt prisfalleti 1986.

Era manedsskiftet november/desember 1 985 og frem til mars 1 986 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~arene

Etter at OP E C høsten 1 986 igjen innførte produksjonsbegrensende tiltak. steg

prisen først til et niva rundt 1 5 U SD pr fat deretter til omlag 1 8 U SD pr. fat ved

utgangen av 1986. I 1987 holdt oljeprisen seg relativt stabil pa rundt 18 USD

pr. fat.

I 1988 var oljemarkedet nervøst med betydelige prisfluktuasjoner. Samholdeti

OPE C var svekket. og systemet med offisielle priser brøt nærmest sammen

\/apenhvilen mellom Iran og lrak sommeren 1988 førte ikke til noen løsning pà

kvoteproblemene. En rekke av OPE C 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 OPE C, høyere

etterspørsel pga. høyere økonomisk vekst og midlertidige reduksjoner i til'

gangen pa alternativer til olje

Prisen pa Nordsjøolje steg kraftig gjennom 4. kvartal 1989 og hadde et niva

pa ca 22 USD pr. fat i midten av januar 1990. Prisene var drevet opp av en

periode med ekstrem kulde pa det amerikanske kontinentet og et pafølgende

høyt forbruk av oljeprodukter.

Avtagende vekst i etterspørselen etter oljeprodukter førte til betydelig prisfall i

2. kvartal 1990. og i begynnelsen av 3. kvartal var prisen pa Nordsjøolje falt til

i underkant av 15 USD pr. fat. Dette er vel 3 USD lavere enn gjennomsnittspri-

sen for 1989.

Under OPE C-møtet i Geneve i juli ble medlemslandene enige om a redusere

produksjonen for a sikre en pris pa 21 USD pr. fat. Kort tid etter møtet oppsto

konflikten i Gulfen. Dette førte til en kraftig økning I prisen pa raolje. Mot slut»

ten av september ble Nordsjøolje notert til til over 40 USD pr. fat. det høyeste

prisnivaet siden 1. kvartal 1981. Era oktober og ut aret var det betydelige

svingninger I oljeprisen. Ved arskiftet 1990/91 var prisen pa Nordsjøolje om~

lag 27 USD pr. fat.

6.3 OLJE P ROD U KTP RI SE R I N ORGE

Grunnlaget for prisutviklingen og prisdannelsen for petroleumsprodukter I

Norge er verdensmarkedets priser. Prisene pavirkes imidlertid ogsa av det

innenlandske kostnadsniva. feks. ved transport. En tredje viktig faktor er av-

giftene. Avgiften for mineraloljer (parafin. solarolje. autodiesel og fyringsoljer)

bestar av en grunnavgift og en tilleggsavgift differensiert etter svovelinnhold.

Tilleggsavglften beregnes pr. pabegynt 025% vektandel svovel.

I 1990 var grunnavgiften 31 øre/liter og tilleggsavgiften 5 øre/liter. I 1991 er

grunnavgiften hevet til 32 øre/liter. mens tilleggsavgiften er økt med 2 øre/liter

2:1 1 7
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til 7 øre/liter. l tillegg er det fra 1.1 .91 innført en COg-avgift for mineraloljer pá

30 øre/liter. Priser for endel petroleumsprodukter er vist i tabell 6.3.1.

l PARAFIN FYHINGS- FYRINGS- TUNG FYHINGS- AUTO- HØYOKTAN-

t OLJE NFL1 OLJE NR.2 OLJE(NR.6)" DIESEL BENSIN

t An

i 1970 196,2 120,3 108,1 76,9 178,1 622,3

i 1971 211.9 152.1 140.7 84.4 206.6 675,1
j 1972 198.8 132.8 122.2 75.8 183.6 632.5

1973 210.3 151.2 141.3 91.4 198.4 616.3

1974 315.1 251.0 242.0 154.9 298.4 731.6

j 1975 269,0 214,7 206,6 142,0 257,4 650,9 j
1976 279.8 229.8 222.3 137.2 270.1 637.6

1977 276.3 227.5 220.7 137.6 261.3 621.0

1978 265.4 220.5 213.5 125.1 253.3 636.2

1979 296.9 253.4 247.4 153.5 285.5 651.3

t 1980 404,7 365,5 352,5 208,1 400,1 774,5
l 1981 461.3 408.3 396.9 245.3 440.4 798.2
t 1982 469.7 402.9 392.7 219.2 432.9 758.9

1983 453.0 388.7 379.3 217.5 413.9 748.6

1984 436.1 375.7 367.4 245.2 401.0 745.2 X

1985 416,9 358,7 348,2 218,2 381,7 694,1
1986 293.5 238.8 227.4 135.5 262.1 601.0

1987 272.3 221.7 211.7 133.2 243.9 592.2
1988 262.3 209.4 197.1 140.2 232.9 583.4

1989 275.6 219.1 209.9 147.1 242.5 602.2

1990 317,4 259,6 250,9 185,3 285,9 642,8

Tabell6.3.1: " ERSH mva» i* í*
Priser for petroleums-
produkter i perioden
1970-90. Øre/liter.
Prisnivå 1990, alle

6.4 PRI SER PÅ NORSK GASS

Norge har produsert og eksportert gass (naturgass) siden 1977. l 1990 var

avgifter tnkludett_ den norske produksjonen i underkant av28 mrd. Sm‘; lVlottagerneav norsk
Typiske gass var Storbritannia, Tyskland. Nederland. Belgia og Frankrike.
Ieveringskvanta.

K"d°‘ Norsk gass selges i henhold til langsiktige kontrakter. Det er betydelig varia-
Norsk petroleums- . . . . . .
institutt sjon nar det gjelder prisbetingelser for de ulike kontraktene. Avhengig av den

enkelte kontrakt justeres gassprlsen periodevis etter formler som først og
fremst omfatter prisene pa oljeprodukter. hovedsaklig tung og lett tyringsolje.

Prisjusteringene skjer pa bakgrunn av utviklingen i oljeproduktprisene i en

periode forut for justeringene, noe som gjør at gassprlsen har et etterslep i tid
i forhold til utviklingen i oljeprisen.

6.5 PRI S PÅ E LEKTRI SK ENERGI

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

0 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 kapa-
sitetsavhengige kostnadene) og energiledd (som skal dekke de energiav-
hengige kostnadene).

0 Energitariff, betegnetH4forhusholdningerog T4fornæringsvirksomhet.
Disse tariffene inneholder kun et fast àrsbeløp og et energiledd.
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l 1970
l 1971

1972
1979
1974

1975
1976
1977
1979
1979
1990
1991
1992
1999
1994
1985

j 1999
1 1997

1999
1999
1990

Tabell 6.3.1:

Priser for petroleums-
produkter i perioden
1970-90. Øre/liter.
Prisnivå 1990, alle

avgifter inkludert.

Typiske

leveringskvanta.
Kilde:

Norsk petroleums-
institutt

til 7 øre/liter. l tillegg er det fra 1.1.91 innført en COg-avgift for mineraloljer pa

30 øre/liter. Priser for endel petroleumsprodukter er vist i tabell 6.3.1.

PARAFIN FYRINGS- FYRlNGS- TUNG FVHINGS- AUTO- HØYOKTAN-
OLJE NR.1 OLJE NR.2 OLJE (Nn.6)“ DIESEL BENSIN

196,2 120,3 108,1 76,9 178,1 622,3

211.9 152.1 140.7 84.4 206.6 675.1

198.8 132.8 122.2 75.8 183.6 632.5

210.3 151.2 141.3 91.4 198.4 616.3

315.1 251.0 242.0 1549 298.4 731.6

269,0 214,7 206,6 142,0 257,4 650,9

279 8 229.8 222 3 137 2 270.1 637.6

2763 227.5 220.7 1376 261.3 621.0

265.4 220.5 2135 125.1 253.3 636.2

296.9 253.4 247.4 153.5 285.5 651.3

404,7 365,5 352,5 208,1 400,1 774,5

461.3 408.3 396 9 245.3 440.4 798.2

469.7 402.9 3927 219.2 432.9 758.9

453.0 388.7 379.3 217.5 413.9 748.6

436.1 375 7 367.4 245.2 401 0 745.2

416,9 358,7 348,2 218,2 381,7 694,1

293.5 238.8 227.4 135.5 262.1 601 .O

272.3 221.7 211.7 133.2 2439 592.2

262.3 209.4 197.1 140.2 232.9 583.4

275.6 219.1 209.9 147.1 242.5 602.2

317,4 259,6 250,9 185,3 285,9 642,8

7 T7 7Ekskl mva 7 7 TV

6.4 PRI SER PÅ NORSK GASS

Norge har produsert og eksportert gass (naturgass) siden 1977. I 1990 var

den norske produksjonen i underkant av 28 mrd. Sm . lvlottagerne av norsk

gass var Storbritannia. Tyskland. Nederland. Belgia og Frankrike.

Norsk gass selges i henhold til langsiktige kontrakter. Det er betydelig varia-

sjon nar det gjelder pnsbetingelser for de ulike kontraktene. Avhengig av den

enkelte kontrakt justeres gassprisen periodevis etter formler som først og

fremst omfatter prisene pa oljeprodukter. hovedsaklig tung og lett fyringsolje

Prisjusteringene skjer pa 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.

6.5 PRIS PÃ ELEKTRISK EN ERGI

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

0 Blandet tariff. betegnet l-l3 for husholdninger og T3 for næringsvirksomhet.

Disse tariffene har tre elementer. abonnementsavgift (som ideelt skal dekke

de forbruksuavhengige kostnadene). effektledd (som skal dekke de kapa-

sitetsavhengige kostnadene) og energiledd (som skal dekke de energiav-

hengige kostnadene).

0 Energitariff. betegnet H4 for husholdninger og T4 for næringsvirksomhet.

Disse tariffene inneholder kun et fast arsbeløp og et energiledd.
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Tabell 6.5.1:

Gjennomsnittspriser
ved salg til
husholdninger og
jordbruk i 1991
inkl. elavgift og mva.,
øre/kWh.

Kilde: NVE

høyeste og laveste pris pr 11.91

Elprisene var i 1990 i gjennomsnitt for hele landet (l-l4etariffen. inkl. avgifter)

pa 45.9 øre/kWh. For 1991 er gjennomsnittsprisen 47.3 øre/kWh. slik at den

gjennomsnittlige prisstigningen fra 1990 til 1991 (regnet fra 01.01. til 01.01.)

var pà 31 %.

Elektrisitetsprisene varierer mellom fylkene og innen de enkelte fylker. Tabell

6.5.1 viser fylkesvise gjennomsnittspriser til husholdninger og jordbruk. og

GJENNOMSNI TT HØYESTE LAvEsTE

FYLKE

Finnmark 37.0 38.0 34.9

Troms 41.7 46.4 35.6

Nordland 44.5 55. 5 35.4

Nord-Trøndelag 49.7 49.7 49.7

Sør-Trøndelag 50. 5 59.7 40.5

Møre og Romsdal 50.0 53.8 39.4

Sogn og Fjordane 45.9 56.6 24.6

Hordaland 47.6 56.6 29.5

Rogaland 45.1 51.3 29.4

VestAgder 45.7 46.5 45.6

Aust-Agder 44.1 45.1 38.4

Telemark 43.1 58.3 30.0

Vestfold 47.2 51.1 43.7

Buskerud 48.6 63.0 40.5

Oppland 47.8 54.3 42.1

l-ledmark 52.0 57.4 48.2

Oslo 49.2 49.2 49,2

Akershus 47.8 58.2 41.8

Østfold 48.2 49.3 44,7

l-lele landet 47.3 63.0 24.6

Nord-Norge er fritatt for mva pa elforbruk til husholdningsformal

Finnmark og NordTroms har fritak for elavgift

Store regionale forskjeller i kraftprisene vil få store konsekvenser for inntekts-

fordelingen. Det skyldes at utgiftene til elektrisitet kan utgjøre en betydelig del
av forbrukernes samlede utgifter. For à fá et bilde av de geograftiske ulikhetene

nar det gjelder forbrukernes totale utgifter til elektrisitet. ma en ta med de faste

ledd i tariffen. En slik oversikt ma ogsá inkludere merverdiavgift i tillegg til el-
avgiften. Figur 6.5 1 viser spredningen i pris for husholdninger og jordbruk

nar en tar med merverdiavgift og elavgift I tillegg til bade tariffens energi- og

fastledd. Figuren viser at 62% av forbrukerne betaler mellom 44 og 50 øre/kWh

for elektrisk kraft. og 892% betaler mellom 40 og 54 øre/kWh. Det er ikke ute

arbeidet tilsvarende tabell for næringsvirksomhet.

Det er betydelige prisforskjeller pa elektrisitet levert til ulike brukergrupper.

I industrien variere prisen mye. blant annet pg a. forskjellige brukstider og

overføringskostnader.

Kraftintensiv industri far levert elektrisk kraft til en lavere pris enn andre næ-

ringer. For nærmere orientering om priser pa elektrisitet levert til industrien.

vises det til publikasjonen "Elektrisitetsstatistikk" som utgis arlig av Statistisk

Sentralbyra.

Eb:
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Figur 6.5.1:
Omsetningen til
husholdninger og jorcl-
bruk fordelt pà
prisintervaller (1991),
inkl. elavgift og mva.
Kilde: N VE

Figur 6.5.2:
Kraftprisindekser
1975-1990.

I
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Figur 6.5.2:
Kraitprisindekser

1975-1990.
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36 6.6 U TVI KLI N GE N I P RI SE N E PÃ OLJE OG E L TI L OP P VARMI N G

Prisene pá fyringsoljeprodukter ble i perioden 1 973 «1 985 omlag sjudoblet,

samtidig som elektrisitetsprisene ble firedoblet. Konsumprisindeksen blei
samme periode omtrent tredoblet. Det førte til en kraftig økning i de reelle

prisene pa energi og i prisforholdet mellom olje og elektrisitet.

I 1 973 var prisene pa de fleste oljeprodukter lavere enn gjennomsnittsprisen

pà elektrisitet regnet i nyttiggjort energi. Etter oljeprisøkningen i 1 973 ble

prisen på fyringsoljer omtrent den samme som prisen pa elektrisitet. I 1 979

gjorde oljeprisene et nytt hopp som medførte at prisen pa oljeprodukter (med

unntak av tungolje) ble liggende betydelig høyere enn elektrisitetsprisene. I

1 985 lå prisen pà både parafin og fyringsolje nr. 1 , regnet i nyttiggjort energi.

klart over prisen pá elektrisitet. l perioden 1 986987 falt oljeprisene kraftig.

mens elektrisitetsprisene fortsatte a stige. l begynnelsen av 1 989 begynte

oljeprisene igjen a stige og har fra siste halvdel av 1 990 stort sett ligget nær

eller over prisen pa elektrisitet.

Figur 6.6.1 viser prisutviklingen for hhv. elektrisitet. parafin og fyringsolje nr. 1

for perioden 1 9864991 regnet i nyttiggjort energi.

Elektrisitetsprisen er gjennomsnitt for hele landet. Som tabell 6.5.1 viser, sa er

det stor variasjon i prisene mellom fylkene og for de enkelte everkene.

Øre/M J Øre/M J Øre/kWh

l 17 ~ i 1 7 _ so .
1 16 I‘ Parafin T16

1 5 i rm “i1 4 j Ir M H L.'*—‘~4' ~ 1 4 r 50

1 3 i 1 Elektrisitet j- - j-_,—'_'~—I ‘_' 1 3 _ 45
12 _ _ _ _ - 12

i 1 1 I tj 1 1 e 40

9 L—L L‘ Fr:-J m ‘ Æ ` 9

8 _L—‘ fi:'_1‘l._4‘H Fyringsolje nr 1 B V 30
7 L ligg J l ` 7 _ 25

6 J 6 _ 20
5 5
4 ‘ 4 f 15 I

2 1 i i 2 5
1 1 F

O ‘ AMJJAS J :nJ‘.YAS‘O‘. A JAiSiO D-J‘. A A5 DJFHAfll3AS5N§ F A 1 AS 0 ` O

l 1986 1987 1988 1989 1990 1991

_ . ._ , - b, f. í _

Figur 6.6.1:

Prisutviklingen for

noen energibærere
inkl. alle avgifter,

1 986-91 .
Kilde: NVE

:dr
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7. E N E R GI ØK O N O MI S E RI N G

7.1 H VA MENES MED E NERGIØKONOMI SERI NG?

Begrepet enøk blir brukt om tiltak som:
0 reduserer energitapet innenfor energiproduksjon, -fordeling og -bruk, og

som ikke koster mer enn ny energiproduksjon
0 medfører reduksjon i kostnad ved á gá over fra en energibærer til en annen

(substitusjon)
0 gir uendret eller lavere kostnad ved overgang fra en høyverdig til en mer

lavverdig energikilde

Energiøkonomisering er ikke det samme som energisparing for i begrepet

energisparing ligger det ingen kravom økonomisk lønnsomhet.

Bakgrunnen for á drive med enøk er ønsket om á utnytte energiressursene
vare pa en fornuftig mate. med hensyn til god samfunnsøkonomiog et bedre
miljø.

l enøkmeldingen fra 1989 formuleres følgende sentrale mál for enøkpolitikken
og energiforskningen:

0 á bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utnyttelse av ressursene
0 á bidra til a redusere negative miljøkonsekvenserav energibruken
0 a stimulere til utvikling og innføring av energieffektiv teknologi

7.2 ENØKPOTENSI ALET

Enøkpotensialetgir et bilde pá hvilke muligheter som finnes for a redusere
dagens energibruk i ulike sektorer, nar lønnsomme enøktiltak gjennomføres.

Selv om det er knyttet stor usikkerhet til beregninger av enøkpotensialet, gir
det en indikasjon pa hvor mye energi det er mulig á spare og hvor mulighetene
for innsparing er størst.

l enøkmeldingen fra 1989 er det gjengitt anslag for enøkpotensialet pa bruker-

siden (boliger, yrkesbygg og industri) og pa tilgangsiden (produksjon og
overføring av elektrisitet).

I juni 1991 ble enøkpotensialet for boliger beregnet pa nytt. Det samfunnsøko-
nomiske enøk-potensialet er beregnet til 7.5 TVVhi boliger, hvorav 3,5 TWh

elektrisitet og 4,0 TWh brensel. Potensialeter da korrigert for den komfort-
økning somvil skje i byggene ved enøktiltak.

l overkant av 50% av potensialet i boliger kan tilskrives ulike former for etter-
isolering, utbedring og tetting av vinduer. Potensialet for bruk av varmepumper
i boliger er beregnet til 2,3 TWh. Resten er knyttet til ulike endringer i varme-

anlegget. installasjon av forskjellige typer automatikk for styring av inne-

2:332
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7. E N E R GIØKON OMI SE BI N G

7.1 H VA M EN ES M ED EN ERGIØKON OMI SEFII N G?

Begrepet enøk blir brukt om tiltak som:

0 reduserer energitapet innenfor energiproduksjon. -fordeling og -bruk, og

som ikke koster mer enn ny energiproduksjon

0 medfører reduksjon i kostnad ved a ga over fra en energibærer til en annen

(substitusjon)

0 gir uendret eller lavere kostnad ved overgang fra en høyverdig til en mer

lavverdig energikilde

Energiøkonomisering er ikke det samme som energisparing for i begrepet

energisparing ligger det ingen krav om økonomisk lønnsomhet.

Bakgrunnen for a drive med enøk er ønsket om a utnytte energiressursene

vare pa en fornuftig mate, med hensyn til god samfunnsøkonomi og et bedre

miljø.

I enøkmeldingen fra 1989 formuleres følgende sentrale mal for enøkpolitikken

og energiforskningen:

0 a bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utnyttelse av ressursene

0 a bidra til a redusere negative miljøkonsekvenser av energibruken

0 a stimulere til utvikling og innføring av energieffektiv teknologi

7.2 ENØKP OTEN SI ALET

Enøkpotensialet gir et bilde pa hvilke muligheter som finnes for a redusere

dagens energibruk i ulike sektorer, nar lønnsomme enøktiltak gjennomføres.

Selv om det er knyttet stor usikkerhet til beregninger av enøkpotensialet. gir

det en indikasjon pa hvor mye energi det er mulig a spare og hvor mulighetene

for innsparing er størst.

l enøkmeldingen fra 1989 er det gjengitt anslag for enøkpotensialet pa bruker-

siden (boliger. yrkesbygg og industri) og pa tilgangsiden (produksjon og

overføring av elektrisitet),

I juni 1991 ble enøkpotensialet for boliger beregnet pa nytt. Det samfunnsøko-

nomiske enøk-potensialet er beregnet til 7.5 TWh i boliger, hvorav 3,5 TWh

elektrisitet og 4,0 TVVh brensel. Potensialet er da korrigert for den komfort-

økning som vil skje i byggene ved enøktiltak.

l overkant av 50% av potensialet i boliger kan tilskrives ulike former for etter-

isolering, utbedring og tetting av vinduer. Potensialet for bruk av varmepumper

i boliger er beregnet til 2,3 TWh, Resten er knyttet til ulike endringer i varme-
anlegget, installasjon av forskjellige typer automatikk for styring av inne-
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Tabell 7.2.1:

Enakpotensialet 1989

(TWh).

temperaturen, montering av utstyr for a redusere bruken av varmtvann. samt

innføring av mer energieffektiv husholdnings- og belysningsutstyr. 54% av

enøkpotensialet finnes i boliger bygget i perioden 1955-80.

l yrkesbygg er 70 % av potensialet knyttet til installasjon av ulike styringssys-

temer for ventilasjon og oppvarming. Dette er tiltak med lav investeringskost-

nad. og det synes a være mest a hente i bygg reist i arene 1956-80. I industri-

sektoren kan en gjennom forbedrede prosesser og utnyttelse av spillvarme

oppna betydelige reduksjoner i energibruken. Det samlede potensialet er be-

regnet til vel 9 TWh for 1 986. hvorav 4.6 TWh finnes i kraftintensiv industri og

2.6 TWh i treforedling.

Enøkpotensialet pa tilgangssiden er beregnet til 5.5 TVVh. 4.5 TWh er knyttet

til opprustning og utvidelse av eldre vannkraftverk. 1 TVVh er knyttet til opp-

rustning av nettet. særlig gjennom investeringer i fordelingsnettet og lavspen-

ningsnettet.

BOLI GER (91) YRKESBYGG lNDusTnl TI LGANGSI DEN TOTALT

Elektrisitet 3.1 (3.5) 2.0 6.6 5.5 17.2

Brensel 1.9 (40) 2.8 2.6 7.3

Totalt 5. 0 (75) 4.8 9.2 5.5 24.5

7.3 E N E RGI VE RKE N E S AN S VAR F OR E NØK OG L OKAL
E N E RGI P L AN LE GGI N G

Gjennom den nye energiloven er energiverkene palagt et stort ansvar for
utnyttelse av Norges eriøkpotensiale. I lovens forskrifter om vllkar for omrade-

konsesjon. blir energiverkene pålagt a ha en viss enøkaktivitet. Dette inne-

bærer bla. informasjon og rådgivning for a medvirke til effektiv energibruk

hos abonnentene. De skal ogsa utarbeide en egen plan som viser enøk-

potensialet i omradet og hvordan man best kan utnytte det.

I tillegg til dette skal energiverket ogsa utarbeide en energiplan for sitt omrade.

Denne planen skal vurdere krafttilgang og etterspørsel og drøfte aktuelle opp-

dekningsalternativer. Balanseprinsippet skal være sentralt i energiverkenes

planlegging. dvs. at enøk skal vurderes som et oppdekningsalternativ pa linje

med nyutbygging og kraftanskaffelse i markedet. Det rimeligste alternativ for

kraftoppdekning utnyttes først. Pa denne maten vil energiressursene bli mer

effektivt utnyttet.

7.4 STATLI GE TI LTAK

For 1991 ble det over statsbudsjettet bevilget 316.6 mill. kr. under kapitlet

energiøkonomisering Tabell 7.4.1 viser hvordan midlene fordeler seg.

I tillegg ble det i 1 990 og 1 991 bevilget henholdsvis 34.2 og 35.6 mill. kr. til

energiforskning innen effektiv energiteknologi

ENERGIFAKTA 1990—91



Tabell 7.4.1:
Midler til enøktiltak i
1990 og 1991.
Mill. kr.

Tabell 7.4.2.1:
Oversikt over de
viktigste prototyp-
og demonstrasjons-
program.

1990 1991

l
l Informasjonog opplæring 16.9 19,4

Prototyp-/demonstrasjonsprosjekter, nye fornybare energikilder 14,8 19.4

:  Prototyp-/demonstrasjonsprosjekter. energiøkonomisering 37,0 33.0

Tilskudd til utarbeiding av lokale energiplaner 3.0 3.7

EH QJKi statens bygninger 40.0 41. 5
. Tilskudd til enøk i kommunale og fylkeskommunale bygg 35. 0 30, 0

‘ Tilskudd til enøk i industri- og næringsbygg 76,4 66.0

Organisering av tilskuddsordninger 5, 0 5, 0

l Tilskudd til el-forsyningen 95,1 98,6

Sum 323. 2 316,6

7.4.1 Informasjon og opplæring
Opplysningsaksjon for energiøkonomisering (OF E) har vært drevet av Olje-
og energidepartementet (OED) og Institutt for energiteknikk (I FE) siden 1978.
Fra 1. januar 1990 overtok lF E ansvaret for OF E på oppdrag fra departemen-
tet. Avtalen varer foreløpig ut 1992.

OF Es formalsbeskrivelse er formulert slik:
OF E skal fremme rasjonell og miljøvennlig energianvendeise ved formidling
av informasjon og kunnskaper Virksomheten skal være knyttet til enøk-faglig
forskning og utviklingsarbeid pá flere nivåer og skal være basert pá so/id
informasjons- og opp/æringsfag/ig viten og ferdighet. informasions- og

oppiæringsarbeidet skal være målrettet og resuitatorientert. i den utstrekning
det er praktisk mulig, skal resultatene etterprøves.

7.4.2 Prototyp- og demonstrasjonsprosjekter
Det overordnede målet med støtten til prototyp- og demonstrasjonsprosjekter
er åfremskynde spredningen av energieffektiv teknologi. For å oppfylle mal-
setningen har det blitt sammensatt en portefølje av program og prosjekt som

skal ivareta behovet for bistand innenfor forskjellige bransjer, fra produktide til
markedsintroduksjon. Ordningen har fra starten i 1979vært administrert av
OED, inntil N VE overtok ansvaret fra og med 1990. Tabell 742.1 gir en over-

sikt over de viktigste prototyp- og demonstrasjonsprogrammene.

Prototyp- og demonstrasjonsprogram for utvikl ng og introduksjon

av effektiv og miljøvennlig energiteknologi i industrien

Produktutvikling og forsøksbygging i bygge- og anleggsektoren

Program for anvendelse av varmepumpe

El VllL, enøkog miljøpakkeprogram
Bransjenettverket for norsk industri

Program for sparefinansiering og kvalitetsikring

Program for markedsintroduksjon avenergi og miljøprodukt

M E-
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Tabell 7.4.1:

Midler til enøktiltaki

1990 og 1991.
Mill. kr.

Tabell 7.4.2.1:

Oversikt over de

viktigste prototyp-
og demonstrasjons-

program.

1990 1991

Informasjon og opplæring 16.9 19.4

Prototyp-/demonstrasjonsprosjekter. nye fornybare energikilder 14.8 19.4

Prototyp-ldemonstrasjonsprosjekter. energiøkonomisering 37.0 33.0

Tilskudd til utarbeiding av lokale energiplaner 3.0 3.7

j Enøk i statens bygninger 40.0 41.5

Tilskudd til enøk i kommunale og fylkeskommunale bygg 35.0 30.0

Tilskudd til enøk i industri- og næringsbygg 76.4 66.0

Organisering av tilskuddsordninger 5.0 5.0

Tilskudd til el-forsyningen 95.1 98.6

Sum 323. 2 316.6

7.4.1 Informasjon og opplæring
Opplysningsaksjon for energiøkonomisering (OFE) nar vært drevet av Olje-

og energidepartementet (OED) og Institutt for energiteknikk (I FE) siden 1978.

Fra 1. januar 1990 overtok I FE ansvaret for OFE pa oppdrag fra departemen-

tet. Avtalen varer foreløpig ut 1992.

OFEs formalsbeskrivelse er formulert slik:

OFE skal fremme rasjonell og miljøvennlig energianvende/se ved formidling

av informasjon og kunnskaper Virksomheten skal være knyttet til enøk-faglig

forskning og utviklingsarbeid pa flere nivaer og skal være basert pa solid

informas/ons- og opp/æringsfaglig viten og ferdighet. /nformasjons- og

opp/æringsarbeidet skal være malrettet og resultatorientert. / den utstrekning

det er praktisk mulig. skal resultatene etterprøves.

7.4.2 Prototyp- og demonstrasjonsprosjekter

Det overordnede målet med støtten til prototyp- og demonstrasjonsprosjekter

er a fremskynde spredningen av energieffektiv teknologi. For a oppfylle mal-

setningen har det blitt sammensatt en portefølje av program og prosjekt som

skal ivareta behovet for bistand innenfor forskjellige bransjer. fra produktide til

markedsintroduksjon. Ordningen nar fra starten i 1979 vært administrert av

OED. inntil N VE overtok ansvaret fra og med 1990, Tabell 7.4.2.1 gir en over-
sikt over de viktigste prototyp- og demonstrasjonsprogrammene.

Prototyp- og demonstrasjonsprogram for utvikling og introduksjon

av effektiv og miljøvennlig energiteknologi i industrien

Produktutvikling og forsøksbygging i bygge- og anleggsektoren

Program for anvendelse av varmepumpe

EMIL. enøk og miljøpakkeprogram

Bransjenettverket for norsk industri

Program for sparefinansiering og kvalitetsikring

Program for markedsintroduksjon av energi og miljøprodukt

las
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l
40 7.4.3 Statlig støtte til enøkinvesteringer hos forbruker

Staten legger stor vekt pa à fremme energiøkonomisering i egne bygninger,

og bevilgningene til dette formal er 41,5 mill. kr. i 1990.

I 1 990 ble det innført en ny ordning med statlige tilskudd til enøktiltak i kom-
munale og fylkeskommunale bygg, til industri og til private næringsbygg.

l\/lalet med ordningen er a paskynde gjennomføringen av enøktiltak som ellers

ikke ville blitt utført. Prosjekter som har en høy bedriftsøkonomisk lønnsomhet,

faller utenfor ordningen. Støtten er begrenset til 20% av enøkinvesteringen.

I tillegg kan det søkes lan for inntil 50% av kostnadene.

Tilskudds- og laneordningen for kommunale og fylkeskommunale bygg for'

valtes av Kommunalbanken. mens ordningen for industri og næringsbygg

forvaltes av lndustribanken. Forespørsler om ordningen og saksgangen kan

rettes til alle landets energiverk.

7.4.4 Tilskudd til utarbeiding av lokale energiplaner

For a stimulere til utarbeiding av lokale varmeplaner er det siden 1 985 gitt til-

skudd til slike planer. Fra 1990 er ordningen utvidet til a gjelde lokal energi-

planlegging generelt. l\/lalsettingen er a fremme integrert energiplanlegging

der enøktiltak pa brukersiden og investeringer i lokale energikilder vurderes

pa linje med investeringer i ny produksjonskapasitet (balanseprinsippet).

7.4.5 Tilskudd til elforsyningen

Tilskudd til energiverk gis vesentlig til energiverk med høye fordelingskostna-

der, for ombygging og forsterking av fordelingsnettet.

M E"
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8. F ORSKNI N G O G U TVI KLI N G

8.1 I N N LEDNIN G

Rasjonell produksjon og bruk av energi har stor betydning for landets økonomi.

Varenergirikdom gjør atvi i global sammenheng har et særlig ansvar for a
forvalte ressursene fornuftig. De økende miljøproblemene knyttet til energi-

produksjon og forbruk understreker dette.

En sterk og vedvarende innsats pa FoU er en viktig forutsetning for a na malet

om en mer effektiv og miljøvennlig energisektor.

Hovedmalene er:

0 a gi økonomisk utbytte av norsk petroleumsvirksomhet. herunder økt
utvinning av petroleumsressursene bade totalt og fra det enkelte felt innen

en samfunnsøkonomisk forsvarlig ramme

- a øke tilgangen pa energi gjennom bedre utnyttelse av eksisterende
energikilder, og pa lengre sikt ved utvikling av nye energikilder

0 at størst mulig del av enøkpotensialet innen de ulike sektorene blir realisert

0 at produksjon og anvendelse av energi kan skje med minst mulig
belastning pa natur og miljø

° at forholdene legges til rette for konkurransedyktig norsk industriproduksjon

og annen næringsvirksomhet innen energisektoren.

De offentlige midlene blir i hovedsak kanalisert gjennom EoU-programmeri
forskningsradene. Pa en rekke omrader stilles krav om betydelig finansiell og

faglig deltagelse fra næringslivet for a sikre at resultatene fra FoU-program-
mene blir best mulig utnyttet kommersielt.

Norge deltar i internasjonalt FoU-samarbeid pa energifeltet gjennom bla.

Det internasjonale energibyraet (I EA), Nordisk ministerrad og i enkelte forsk-
ningsprosjekter innen EF. Som hovedregel etableres internasjonalt FoU-
samarbeid pa omrader hvor man har en nasjonal satsing.

8.2 OMFANGET AV MI DLENE

De offentlige midlene til energiforskning er rundt 350 mill. kr. for 1991. Olje-
og energidepartementet (OED) har det overordnede FoU-ansvar for sektoren
og bevilget i 1991 254, 2mill. kr. Deres bevilgning utgjorde en økning pa 5, 5%
fra1990.
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8. F OR SKNI N G OG U TVI KLI N G

8.1 INNLEDNING

Flasjonell produksjon og bruk av energi har stor betydning for landets økonomi.

Var energirikdom gjør at vi i global sammenheng har et særlig ansvar for a

forvalte ressursene fornuftig. De økende miljøproblemene knyttet til energi-

produksjon og forbruk. understreker dette

En sterk og vedvarende innsats pa FoU er en viktig forutsetning for a na malet

om en mer effektiv og miljøvennlig energisektor.

Hovedmalene er:

- a gi økonomisk utbytte av norsk petroleumsvirksomhet. herunder økt

utvinning av petroleumsressursene bade totalt og fra det enkelte felt innen

en samfunnsøkonomisk forsvarlig ramme

- a øke tilgangen pa energi gjennom bedre utnyttelse av eksisterende

energikilder, og pa lengre sikt ved utvikling av nye energikilder

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

° at produksjon og anvendelse av energi kan skje med minst mulig

belastning pa natur og miljø

0 at forholdene legges til rette for konkurransedyktig norsk industriproduksjon

og annen næringsvirksomhet innen energisektoren.

De offentlige midlene blir i hovedsak kanalisert gjennom FoU-programmer i

forskningsradene. Pa en rekke omrader stilles krav om betydelig finansiell og

faglig deltagelse fra næringslivet for a sikre at resultatene fra Eollprogram-

mene blir best mulig utnyttet kommersielt.

Norge deltar i internasjonalt FoU-samarbeid pa energifeltet gjennom bla
Det internasjonale energibyraet (lEA), Nordisk ministerrad og i enkelte forske

ningsprosjekter innen EF. Som hovedregel etableres internasjonalt FoU-

samarbeid pa omrader hvor man har en nasjonal satsing.

8.2 OM FAN GET AV MI DLEN E

De offentlige midlene til energiforskning er rundt 350 mill. kr. for 1991. Olje-

og energidepartementet (OED) har det overordnede FoU-ansvar for sektoren

og bevilget i t99l 254, 2 mill. kr. Deres bevilgning utgjorde en økning pa 5.5%

fra 1990.
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Tabell 8.2.1:
OEDs budsjett for
energitorskning,

1990-91.
Mill. kr.

Tabell 8.2.2:
OEDs budsjett for
energiforskning,

1985-91.
Mill. kr.
Kilde: NTNF

l tillegg foregar en omfattende privatfinansiert forskning innen oljesektoren.

Teknologiavtalene med utenlandske oljeselskaper nar gitt norske FoU-miljøer
og bedrifter en positiv stimulans. Oljeselskapene bruker arlig omlag 2 mrd. kr.

til petroleumsrelatert FoU i Norge

Energiforsyningen nar oppgradert sitt engasjement innen FoU. Mens de i

1 988 brukte 61 ,1 mill. kr., ble det satset 78 mill. kr. i 1 990. Dette utgjorde 0,1 3%
av energiforsyningens omsetning. Deres Follrad nar anbefalt á øke innsatsen

til 0,6% av omsetningen innen 1995. Noe av disse midlene nar bransjen fatt

bevilget fra det offentlige. Industrien selv er ogsa aktiv og nytter arlig drøyt

500 mill. kr. innen vannkraft/eforsyning/Systemanalyse/enøk.

Tabell 8.2.1 viser fordelingen av OE Ds midler innen energiforskningen for

1990og1 991.

OMRADE

Effektiv energiteknologi

Olje og gass.

Teknisk FoU m.m.

Økonomisk og samfunnsfaglig FoU

FoU innen Økt utvinning og reservoarteknikk

FoU for alternativ bruk av naturgass

Nye fornybare energikilder

institutt for energiteknikk

Energi og samfunn

Nordisk energisamarbeid

Deltakelse i Eurocnemic

Sum FoU over budsjett

vannkraftrelatert FoU (fra Konsesjonsavgiftsfondet)

Sum FoU

1990

34,2

89.6

45.1

5.5

15.0

24,0

20.2

86,9

4.0

4,1

2.0

241 .0

42.7

283.7

1991

35,6

97,2

57.7

5.5 j

10.0 i

24.0

21.6

92,0

4.0

3,8

254,2

44,3

298.5

Bevilgningene fra Konsesjonsavgiftsfondet er ogsa tatt med i og med at dette

er a betrakte som midler til vannkraftrelatert FoU. I senere tid nar budsjett-

strukturen for de offentlige midler blitt noe endret. Derfor er det vanskelig a
sammenligne tallene ar for ar. Ser vi imidlertid pa OEDs budsjetter. viser tabell

8.2.2 de totale FoU-bevilgninger i mill. kr. for perioden 1 9854991 .

1985

OEDs budsjett 161,4

konsesjonsavgiftsfondei 27,8

Sum 189.2

ENERGIFAKTA 1990—91

1 986

186,2

21.5

207.7

1 987

207.4

28.4

235.8

1988 1989

231 .8 223.5

37.0 39,0

268.8 262.5

1990 1991

241 ,0 254,2

42,7 44.3

283.7 298,5

l
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8. 3UTVI KLI N G PÅ DEULI KE FOU- FEL TER

8.3.1 Effektivenergiteknologi
N TN Ferdetsentraleforskningsradpadettefeltet.Deresnyestrategivil inn-
lemme energiaspektetiflereFoU- programmerenn tidligere.

Følgendeprogrammerinngar:

0 effektivenergiteknologi i elkraftsektoren
0 integrerteenergisystemer
0 effektivenergiteknologi i kraftkrevendeindustri
0 produktutvikling og forsøksbygging
0 utvikling avbrenseloeller
0 implementering avvarmepumper
0 hydrogensom energibaerer
0 enøk i landbruketsbygninger
0 enøki fiskeindustriog fiskefartøy

8. 3. 2Olj eog gass
Oljeog gasseretnasjonaltsatsningsomrade.Detblirlagtvektpa a styrke
denlangsiktigeforskningenpadetteomradet.Denoffentlig finansierteforsk-
ningenseesinær sammenheng med den FoU oljeselskapenefinansierer.
DerforblirdetlagtvektpaforvaltningsrettetFoU.badetekniskog samfunns-
faglig, samtlangsiktig og kompetanseoppbyggendeFoU. Detoffentligebidrar
ogsatilatnyutvikletoffshoreteknologiblirtatt i bruk

Den offentligeinnsatsenerfordeltpa følgendehovedomrader:

0 tekniskforskning foroljevirksomheten
0 økonomiskog samfunnsfaglig forskning pa petroleumsomradet
0 FoUinnenøktolj eutvinning og reservoarteknikk
0 FoU innenalternativbrukavnaturgass

8.3.3 Vannkraft
Detarbeidesmed videreutvikling og forbedring avalledeleravkraftverksys-
temet, foratvannkraftproduksjonenog overføringenavelektrisitetenskalgi
sasma miljøkonsekvensersom mulig.

Frabransjeholdarbeidesdetmed a sammenholdestoredeleravarbeidet
innen detsakalte" 5° />- programmet" .

l\/lidlerfraKonsesjonsavgiftsfondetfinansiererden offentligeforskning innen
vannkraftsektoren.

8.3.4 Kj ernekraft
Kjernekrafterikkeaktuellenergikildeforlandet i dettearhundre.Likevelopp-
rettholdesFoU- kompetanseved instituttforenergiteknikk( lF E) .lhenholdtil
en internasjonalavtaleeretnytttrearsprogramstartetved Halden- reaktoren.

8.3.5 Nyefornybareenergikilder
Olje- og energidepartementetharstøttetforskning pa dettefeltetsiden 1978.
Forskningenhartomal: Å leggegrunnlag forutnyttelseavnyefornybare
energikildersom kangietlønnsomttilskuddtilden fremtidigeenergiforsyning
i Norge, og abidratilnorsknæringsutvikling paomradet.Internasj onalinfor-

dz:
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8.3 UTVIKLING PÃ DE ULIKE FoU-FELTEFI

8.3.1 Effektiv energiteknologi

NTNF er det sentrale forskningsrad pa dette feltet. Deres nye strategi vil inn-

lemme energiaspektet i flere FoU-programmer enn tidligere.

Følgende programmer inngar:

v effektiv energiteknologi i elkraftsektoren

v integrerte energisystemer

v effektiv energiteknologi i kraftkrevende industri

v produktutvikling og forsøksbygging
v utvikling av brenselceller

v implementering av varmepumper

v hydrogen som energibaerer

v enøk i landbrukets bygninger

v enøk i fiskeindustri og fiskefartøy

8.3.2 Olje og gass

Olje og gass er et nasjonalt satsningsomrade. Det blir lagt vekt pa a styrke

den langsiktige forskningen pa dette omradet. Den offentlig finansierte forsk-

ningen sees i nær sammenheng med den FoU oljeselskapene finansierer.

Derfor blir det lagt vekt pa forvaltningsrettet FoU. bade teknisk og samfunns-
faglig, samt langsiktig og kompetanseoppbyggende FoU. Det offentlige bidrar

ogsa til at nyutviklet offsnoreteknologi blir latt i bruk.

Den offentlige innsatsen er fordelt pa følgende hovedomrader*

v teknisk forskning for oljevirksomheten

v økonomisk og samfunnsfaglig forskning pa petroleumsomradet

v FoU innen økt Oljeutvinning og reservoarteknikk

v FoU innen alternativ bruk av naturgass

8.3.3 Vannkraft

Det arbeides med videreutvikling og forbedring av alle deler av kraftverksys-

temet, for at vannkraftproduksjonen og overføringen av elektrisiteten skal gi

sa sma miljøkonsekvenser som mulig.

Fra bransjehold arbeides det med a sammenholde store deler av arbeidet

innen det sakalte "5°/<>-programmet".

Midler fra Konsesjonsavgiftsfondet finansierer den offentlige forskning innen

vannkraftsektoren.

8.3.4 Kjernekraft

Kjernekraft er ikke aktuell energikilde for landet i dette arhundre. Likevel opp-

rettholdes FoU-kompetanse ved institutt for energiteknikk (IFE). I nennold til

en internasjonal avtale er et nytt trearsprogram startet ved Halden-reaktoren.

8.3.5 Nye fornybare energikilder

Olje- og energidepartementet nar støttet forskning pa dette feltet siden 1978.

Forskningen nar to mal: A legge grunnlag for utnyttelse av nye fornybare

energikilder som kan gi et lønnsomt tilskudd til den fremtidige energiforsyning

i Norge. og a bidra til norsk næringsutvikling pa omradet. Internasjonal infor-

ut:
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44 masjonsutvikling er høyt prioritert. Innsatsen pa nye fornybare energikilder

ma ogsa sees i sammenheng med tiltak innen enøk og forskning pa effektiv

energiteknologi.

Det er nødvendig a legge vekt pa bade langsiktig FoU og mer kortsiktige tiltak

innen demonstrasjonsanlegg og informasjonstiltak.

8.3.5. 7 Bø/geenergi

Bølgekraft er lite aktuelt i Norge i nær fremtid. NTNF har overtatt FoU-ansvaret

og for tiden er forskningsinnsatsen liten.

8.3.5.2 Bioenergi

Forskningen spenner over et vidt felt. fra produksjon av biomasse. via brensel-

foredling og forbrenning til markedsstudier. Spesielt interessant er avfall som

energikilde og forskning pa bruk av marin biomasse

8.3.5.3 So/energl
I Norge har det vært lagt størst vekt pa utvikling av enkle systemer for utnyt-

telse av solenergi. bade i form av luftbaren varme og ved sakalte passive

systemer. Bygningsoppvarming vil fortsatt være et sentralt innsatsomrade.

Pga. vart spesielle klima er energilagring et annet viktig FoU-tema.

8.3.5.4 Vindenergi

l samarbeid med industrien satses det na pa metoder for kartlegging av res-

sursgrunnlaget og potensiell teknologiutvikling.

Det første av 10 prøveanlegg ble reist pa Frøya i 1986. Arbeidet har vært kon-

sentrert rundt utvikling av styresystem for kombinerte vind/dieselaggregater.

l-lensikten er a fa driftserfaring. Det viser seg at vindkraft antagelig er konkur-

ransedyktig pa kyststrekninger med gode vindforhold og med store over-

føringstap i ledningsnettet.

8.3.6 Andre energikilder
Geotermisk energi og tidevannsenergi er eksempler pa andre energikilder

som har muligheter i Norge. For tiden foregar det ikke forskning pa disse

feltene.

Fra OED gis det ogsa midler til energirelaterte naturvitenskapelige prosjekter

som skal stimulere grunnforskning. F. eks. nyttes midler til grunnforskning

innen fusjonsprosessen fotosyntese. hydrogen og miljøvirkninger.

8.3.7 Institutt for energiteknikk (I FE)

l\/ler enn 30% av lFEs driftsbudsjett dekkes av bevilgningen fra OED. lFE

arbeider bl.a. innen petroleumsteknologi, industriell energiteknologi (utpekt

som vekstomrade). materialteknologi, nukleære aktiviteter og grunnforskning

innen fysikk.

8.3.8 Nordisk energisamarbeid

Det nordiske samarbeidet innen energiforskningen startet i l985. l 1991 startet

et nytt program hvor miljøorienterte problemstillinger blir satt i fokus. Fortsatt

er kompetanseoppbygging meget viktig. Programmet tar bla. opp problemer

innen petroleumsteknologi. bioenergi. fjernvarme, elproduksjonsteknologi og

klimaendringer
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EN ERGI FAKTA lese-si E



8.3.9 Energi og miljø
l\/liljøaspektet er innarbeidet i de fleste FoU-program. Likevel gjennomføres

ogsa spesielle program innen energi og miljø.

8.3.9. 7 Energi og samfunn
Et program som ser pa samspillet mellom energi og miljø startet i 1987.

Programmet skal gi myndighetene og andre brukere analyseverktøy som gjør
dem bedre istand til a se konsekvensene av politiske valg pa omradet.

8.392 Kvarrt/'f/'ser/ng av miljøulemper ved u//ke energy/teknologier

Deter et sterktønske om a inkludere miljøkostnadene ved sammenligning av
forskjellige mater a generere energi pa. Dette NVE-prosjektet tar sikte pa a
kvantifisere og a analysere miljøulempene forbundet med ulike energitekno-
logier. Videre skal N VEs planleggingsmetodikk suppleres slik at miljøulemper

og kostnader kan tas med i vurderingen av de enkelte prosjekter.

8.393 l/assdragsre/aterf FoU
l\/liljøspørsmal star meget sentralt i de tre N VE-programmene

"Biotopjusteringfl “Etterundersøkelsefl og "VassdragsdriftT

Utviklingen av "Vassdragsregisteret" pagar for fullt. Registeret er et ED B-

basert informasjonssystem til nytte for forvaltningen og omfatter informasjon

om reguleringer og andre inngrep i vassdrag, vern og restriksjoner, bosetting
og landbruk, FoU m.v.

må
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8.3.9 Energi og miljø

l\/liljøaspektet er innarbeidet i de fleste FoU-program. Likevel gjennomføres

ogsa spesielle program innen energi og miljø.

8.3.9. 1 Energi og samfunn
Et program som ser pa samspillet mellom energi og miljø startet i 1987.

Programmet skal gi myndighetene og andre brukere analyseverktøy som gjør

dem bedre istand til a se konsekvensene av politiske valg pa omradet.

8‘ 3. 9. 2K vantifisering av mi//øu/emper ved ulike energifekno/ogier

Det er et sterkt ønske om a inkludere miljøkostnaclene ved sammenligning av

forskjellige mater a generere energi pa. Dette NVE-prosjektet tar sikte pa a

kvantifisere og a analysere miljøulempene forbundet med ulike energitekno-

logier. Videre skal NVEs planleggingsmetodikk suppleres slik at miljøulemper

og kostnader kan tas med i vurderingen av de enkelte prosjekter.

8.3.9.3 l/assdragsre/atert FoU
lvliljøspørsmal star meget sentralt i de tre NVE-programmene

"Biotopjusteringf "Etterundersøkelser" og "Vassdragsdriftl

Utviklingen av ”Vassdragsregisteret” pagar for fullt. Registeret er et EDB—

basert informasjonssystem til nytte for forvaltningen og omfatter informasjon

om reguleringer og andre inngrep i vassdrag. vern og restriksjoner. bosetting

og landbruk. FoU m.v.
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Tabell 1:
Gjennomsnittlig
teoretisk energiinnhold
for utvalgte
energiba=.-rere".
Kilde:
Energistatistikken 1989

ENHET

1 PJ. oetajoule

1 TWh. teravvattime

1 l\/ltke. mill. tonn kullekvivalenter

1 l\/ltoe. mill. tonn oljeekvivalenter

VE D L E G G

TEoR ETlsKEN ER GN N N H OL D EN H ET
EN ER Gl BÆH E R

l<ull 28.1 l\/I J/kg

Koks 28.5 M J/kg

Petrolkoks 35.2 lVLJ/kg

Ved 18.7 l\/lJ/kg

Avlut 12.6~ 15.5 lVL J/kg tørrstoff
Treavfall 15.0  — 18.5 I VI J/kg tørrstoff

Naturgass 40.4 l\/I J/Sm

Koksovnsgass 18.0 l\/I J/Sm

Jemverksgass 8.4 l\/I J/Sm

Raffineribrensel 48.4 I VI J/Sm

Raolje 42.3 M J/kg

Flytende orooan og butan (LP G) 46.0 lVlJ/kg

Bensin 44.0 lVLJ/kg

Parafin 42.7 M J/kg

Diesel-. gass- og fyringsolje nr. 1 og 2 42.3 M J/kg

Tungolje 41.9 lVLJ/kg

Det teoretiske energiinnholdet varierer for en og samme type energibærer. Ftaolie fra Nordsiøen

nar feks. en annen kjemisk sammensetning enn raolje fra I VIidtfØSten. Tallene for det teoretiske

energiinnnoldet er derfor giennomsnittsverdier.

1 GSm. mrd. standard kubikkmeter

naturgass*

1 l\/lfat. mill. fat raolje (1 fat = 159 l)

Tabell 2:
Omregningsfaktorer
mellom ulike enheter
for energi og
energivarer.
Kilde: SSB

P J TWh M TKE M TOE GS M3 M FAT g
NATURGASS RAOLJE  ̀

1 0.278 0.036 0.024 0.025 0.175

3.6 1 0.128 0.085 0.089 0.629 .

26.1 7.81 1 0.664 0, 692 4.91 l
42.3 11.8 1.51 1 1.04 7.4

40.6 11.3 1.44 0.96 1 7.1

5.72 1.59 0.204 0.135 0.141 1 i

Dette tallet varierer fra felt til felt. og fra ett ar til ett annet.

når
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Tabell 1:
Gjennomsnittlig
teoretisk energiinnhold
for utvalgte
energibærere".

Kilde:
Energistatistikken 1989

f

VE D L E G G

TEORETISK ENERGIINNH OLD ENHET l

i EN ERGiaÆREn

Kull 28.1 lVLJ/kg ‘.

Koks 28,5 M J/kg

Petrolkoks 35,2 MJ/kg i

i Ved 18.7 lVlJ/kg I

l Avlut 12.6 — 15.5 M J/kg tørrstoff
Treavfall 15,0  — 18,5 M J/kg tørrstoff

Naturgass 40,4 lVlJ/Sm i

l Koksovnsgass 18,0 lVlJ/Sm I
Jernverksgass 8,4 MJ/Sm‘

Raffmeribrensel 48,4 M J/Sm

Raolje 42,3 M J/kg l
l Flytende propan og butan (LPG) 46.0 M J/kg

Bensin 44,0 I VI J/kg

l Parafin 42,7 M J/kg I

Diesel». gass- og fyringsolle nr. 1 og 2 42,3 MJ/kg

Tungolje 41.9 MJ/kg ,

22- . _ l
i Det teoretiske energlinnrioldet varierer for en og samme type energibærer. Flaolje fra Nordsiøen

har feks. en annen kiemisk sammensetning enn raolje fra Midt-Østen. Tallene for det teoretiske

energiinnholclet er derfor giennomsnittsverdier

MFATEN HET PJ TWh M TKE M TOE GSM: \
NATURGASS RÅOLJE 1

1 PJ. petajoule 1 0,278 0.036 0,024 0,025 0,175

1 TWh, teravvattime 3,6 1 0,128 0,085 0,089 0,629

1 Mtke, mill. tonn kullekvivalenter 28.1 7,81 1 0.664 0,692 4.91

1 l\/ltoe, mill. tonn oljeekvivalenter 42,3 11,8 1,51 1 1,04 7,4

1 GSm, mrd. standard kubikkmeter

l naturgass» 40.6 11.3 1,44 0,96 1 7,1 l
i 1 Mfat, mill. fat raolje (1 fat : 159 I) 5,72 1.59 0,204 0,135 0,141 1 N

Tabe" 23 Dette tallet varierer fra felt til felt. og fra ett ar til ett annet.
Omregningsfaktorer
mellom ulike enheter
for energi og
energivarer.
Kilde: SSB

:dr
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I tillegg til de sammenhenger som fremgar av tabell 2 angis nedenfor energi-

innhold som anses som typisk for endel andre energipaerere:

f tonn prunkull:

f tonn kommunalt avfall:

f kg uranoksyd;

teoretisk

i lettvannsreaktor

i formeringsreaktor

Kilde. Energimeldingen. St meld. nr. 38 (1986 —87)

Tabell 3:
Energitekniske
d f' ` ' . _ e inisioner Energl

8300 Md

7000— f0000 l\/L J

68 700 000 l\/I J
460 000 l\/I J

50300 000 I VL J

Energi er produktet av effektog tid (Energi = E"fektx Tid)

Grunnenneten for energi er joule (J)
For elektrisk energi anvendes normaltenheten watt-timer

f VVi ett sekund =

f kW i en time :

1 kilovvatt-time : f000 VVn

f megavvatt-time (lVlVVn) : fOOOkWh

f gigavvatt-time (Gl/Vn) = fOOO I VI VVn

f teravvatt-time (TWh) : f000 GVVn

f vvattsekund (Ws)  =  f joule (J)

f kilovvatt-time (kWh)

f kWh : 3.6 lVlJ(lvlegajoule)
f l\/lVVn = 3.6 GJ (Gigajoule)

f GVVn  =  3,6 TJ (Terajoule)

f TWh  =  3.6 PJ (Petaloule)

f l\/lWh:

eloppvarmet villa i en vinteruke

Den elenergi som omtrent gar med til oppvarming av en

200 GVVn: Det omtrentlige elforloruket pa ett ar i en by med

ca 20~25 OOOinnbyggere.

Effekt

Effekter energi pr. tidsennet.

Grunnenlfeten for effekt er f watt

f watt : f toule pr. sekund.
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1i111eggt11üe sammenhemger som 1few1ga1av Iabe 12 argxs rwededfor emerg-

1111111010 som anses som Iygmsk ‘or ewe! arxire e11efg111æ1e1e

'11 13' 111<u1

1 1f11'11'1 `«1'111*1“111'1fi i Huk-l 7 t',>"n”J

1 Kg «_N::rw0nE;¢r1

’(:iH’(>[\Ei“ (SB 700 090 MJ

1130 COG HJ

:;1í1 ‘N30 [700 MJ

Tabell 3:
Energitekniske

definisjoner.

1 W 1 C-It smmmi : 1 x~uarLsekmwd (\/“/:12) f 1 mug (J)
.AN . 11\11~f`ffl 15111 : A #11; @11-_11Q 1f`xf11

. rm 1
1 Le O.‘.?.['-I 'ms— f -J1,/.11~

1  _  * 1 1 1111111111111 — 1000 k'\.’*/H

1 <11C1<1xa1H11111111; (Gvvi 1]  — 1000 MWM

1 101 G'.'.«"§**v—\~/_r—1r~»,:- 1

11.11111`\.1'.i1å11}.1í1

X GJ r(,.‘w.:«; <1 6:‘

1 1111111 : 3  Kn TJ (T:;u23mL,l+:1

1 111111 f Bt1DJ11`»111“f11;1:1

1'11if;1i11 “1'*1?1~L~"111_;é1' `1`1L}í111 m? Kg-1:37‘ /1‘.

»':h)p;)\,r;—1r'rT'—’;l Mir). 1 1-41 ;1111<i;1'111<.(2

':1111f`1 flu I\:,rr,r.m “ wjsr‘ 1`,\, ‘nan:31110 Gm: Dc:

vi] jg'

1'f1 pr 11

G111""11;-'11'*1- 1.1 M’ L3-I“(+-' :71 1 am”

1 3.51' f T “(jg v D!’
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