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Hovedsammendrag 

1. Innledning 

Denne rapporten består av to separate rapporter. Rapportene er utarbeidet for Norges 
vassdrags- og energiverk høsten 1994 av siviling., Ph.D. Ulf Rivenæs i 
Cresto Technologies AS. Rapportene fokuserer på energifleksibiliteten i Norge og de norske 
aktørene på dette feltet. Rapportene trekker en del paralleller til andre land, og gir også en 
grov oversikt over det globale forbruket av energivarer, nå og på sikt. 

De to rapportene er som følger: 

Del I Bruk av flytende brensel og gass 
Del 2 Bruk av fast brensel, sol mm. 

Vi har på de neste sider forsøkt å gi et kort, samlet hovedsammendrag av innholdet i de to 
rapportene. 
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2. Hovedsammendrag 

2.1 Globalt forbruk av energivarer 

2.1.1 Generelt 
Energibruk må sees i et flerfasettet perspektiv og settes i en total, global, sosial, økonomisk og 
miljømessig sammenheng. Folk er ikke på jakt etter energivarer som sådan, men av tjenestene 
energivarene yter, som lys, varme, kjøling, elektrisitet og mobilitet. 

The World Energy Council (WEC), i sin siste bok Energy for Tommorow's World 1993, mener 
at man i fremtiden må fokusere på hvordan alle energikrevende tjenester som mennesket selv 
ønsker og de energikrevende tjenester eller produkter som tilbys, men som man egentlig ikke 
trenger for å leve meningsfylt, kan utføres mest mulig energieffektivt. Dette kan bety at enkelte 
tjenester kanskje må tilbys på en helt annen måte enn idag. 

I global sammenheng betyr befolkningsveksten mye for energibruk. Verdens samlede 
energibruk er idag 8 600 Mtoe, og forventes å øke til 12 000 Mtoe i 2010. Verdens befolkning 
er på vel 5 milliarder i 1990. Halvparten har ikke tilgang til elektrisitet. WEC/FN regner med at 
det vil være vel 8 milliarder mennesker i 2010, 10 milliarder i 2050 og 12 milliarder i 2100. 
Over 90% av denne "befolkningseksplosjonen" vil finne sted i utviklingsland. 

WEC har sett på fire utviklingsbaner frem til år 2020, og kommet frem til at verdens samlede 
bruk av energivarer i år 2020 kommer til å ligge mellom 11 300 og 17 200 Mtoe. I alle 
utviklingsbaner er bedret energieffektivitet et viktig moment. Det laveste anslaget krever en 
bedring i energieffektivteten på 2,4 % p.a., det høyeste 1,6 % p.a. 

2.1.2 Olje 

Verdens oljeforbruk foventes å øke fra 70 millioner fat pr. dag ( 1991) til 
94 millioner fat pr. dag i 2010. Av dette vil Norge bidra med rundt 2 millioner fat pr. dag. 
OECDs daglige behov forventes å bli 45 millioner fat pr. dag i 2010, hvorav hele 68% må 
importeres. 

2.1.3 Gass 

Verdens gassbehov forventes å øke fra 1 800 Mtoe i 1990 til 2 800 Mtoe i 2010. I Vest- 
Europa er naturgrassbehovet idag vel 300 millioner m3 og forventes å øke til 
500 millioner m3 i 2010. Importandelen vil øke fra 30% til 50% i samme periode. 

Norge er faktisk det eneste landet i Vest-Europa som er i stand til å bidra med en betydelig 
økning av gassleveransene til regionen. Nederland er også en viktig gassleverandør, men har en 
forsiktigere utvinningstakt enn Norge. Norge har gassreserver på 4 800 millioner m3, mens 
Nederland har 2 000 millioner m3. Algeria er også en viktig gassleverandør for Vest-Europa. 
Forholdet reserver/produksjonstakt er for Algeria 52 år, for Vest-Europa 29 år og for Norge 
82 år. 
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2.1.4 Fast brensel 

I global sammenheng er fast brensel i hovedsak knyttet til kull. De største nettoeksportørene av 
kull i OECD er USA, Canada og Australia. Kina vil stå i en særstilling når det gjelder bruk av 
faste brensler. Verdens samlede forbruk av faste brensler er forventet å øke fra 2 200 Mtoe 
i 1990 til 3 300 Mtoe i 2010. 

2.2 Energifleksibilitet i Norge og en del andre land 

Takket være Norges deltagelse i IEAs Internasjonale Varmepumpeprogram, har Norge fått 
delta i et stort, internasjonalt samarbeidsprosjekt som har hatt som mål å kartlegge blant annet 
energifleksibiliteten i 25 land, heriblant Norge. 

Den omfattende rapporten på bortimot 800 sider (i tre deler), er svært interessant lesning. 

Et sammendrag av denne rapporten, som ble gitt ut høsten 1994, er gitt i Del 2 på sidene 
15 - 22, og leseren henvises til disse sidene, da det ikke ansees nødvendig å legge frem et 
sammendrag av sammendraget. 

2.3 Norges forbruk av energivarer 

2.3.1 Generelt 

Norge står i en særstilling når det gjelder egne energiressurser og bruk av energi. Sistnevnte 
knytter seg til energi til boligoppvarming. Norge har en markert stor andel av helektrisk 
oppvarming (panelovner), og står derfor i en særstilling på dette feltet. I Hellas varmes på den 
annen side nesten alle bygninger med olje. 

Alle andre land har et relativt fleksibelt oppvarmingssystem. 

2.3.2 Olje 

i Norge har salg av flytende brensel til fyring har gått ned siden 1974, men stabiliserte seg i 
1992/93 og gikk opp I. kvartal 1994. 

Tabellen under viser utviklingen fra 1987 til 1993 (x 1000 tonn): 

Energiprodukt 1987 1993 

Fyringsparafin 
Fyringsdestilater 
Tung fyringsolje 

252 
1113 
602 

156 
760 
188 
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2.3.3 Gass 

Norge har bare et lite naturgassdistribusjonsnett (Rogaland). Gass blir betraktet som et 
nisjeprodukt i det norske vannemarkedet. I Norge er det propan som dominerer gassalget. De 
fleste forbinder propan med hytte, camping og båt, men industrien bruker nesten 90% av det 
som selges. 

Propan- og butansalget i Norge har økt fra 37 millioner tonn i 1987 til 70 millioner tonn i 
1993. Propansalget forventes å stige, men veksten vil være avhengig av myndighetenes 
avgiftspolitikk. Det er idag ingen avgift på propan. 

Det arbeides også med å t a  i bruk gass fra avfallsdeponier i Norge. 

2.3.4 Fast brensel, biomasse, sol 

Kull og koks 
Norge er en nettoimportør av kull og koks. Vi bruker rundt 650 000 tonn kull pr. år. Av dette 
går 7 000 til private husholdninger, 5 000 til jordnruket og resten til industrien. Det norske 
kullforekomstene ligger på Svalbard. Produksjonen er på hell men ligger år om annet på rundt 
400 000 tonn pr. år. 

Norge bruker i tillegg 840 000 tonn koks. Nordmenn kjøper ikke mer enn 1 000 tonn koks til 
romoppvarming i året. Resten går til industrien. 

Biomasse 
Norge er selvforsynt når det gjelder ved, avlut og avfall i energisammenheng. Det produseres 
samlet ca. 950 000 toe pr. år ( ca. 10 TWh/år), av dette går 100 000 toe til kraft- og 
fjernvarmeverk. Resten går til to hovedgrupper, private husholdninger og til industri/bergverk, 
med ganske nøyaktig halvparten på hver. 

Bioenergikildene omtalt i Del 2 ( side 3 7) er halm, husdyrgjødsel, energivekster fra jordbruket, 
energigress, avfall, deponigass, torv og avlut. Bransjer med tilgang på biomasse benytter 
biobrensel i stor utstrekning og oppnår betydelige besparelser sammenlignet med bruk av for 
eksempel fyringsolje. Om prisen på olje- og elkraft harmoniseres og øker vil forholdene ligge til 
rette for omfattende investeringer i biobrenselanlegg også i andre sektorer. 

Sol 
Fornybare energikilder som solenergi, vindkraft og bølgekraft gir et ubetydelig bidrag til 
Norges totale energiproduksjon. Biomasse og vannepumper gir et større bidrag. 

Det er solgt 60 000 solcellepaneler (solstrømpaneler) i Norge, i hovedsak til hytter. 
Solcellepaneler vil ikke være noe reelt energialternativ i Norge i overskuelig fremtid og dekker 
idag et luksusbehov. Strømprisen fra et solcelleanlegg ligger på 300 øre/kWh med 
batterilagring. 
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Kommersielle solvarmeanlegg kan idag gi et årsutbytte på 200 - 250 kWh/m2, dvs. en solfanger 
på S m2 vil kunne dekke 30% av en eneboligs varmtvannsbehov til en pris av rundt 
SO øre/kWh. Det er bygget flere solvarmeanlegg i Norge, ikke minst knyttet til 
svømme-/badeanlegg. 

2.4 Norske luftutslipp 

I Del 2 (sidene 44 - 46) har vi tatt med en oversikt over forurensende luftutslipp i Norge. 
Det foretas relativt detaljert kartlegging av luftutslipp i Norge, både off-shore og on-shore, 
på nasjonalt nivå og på fylkes og kommunalt nivå. Samlet utslipp knyttet til oppvarming av 
Norges bygningsmasse (boliger/yrkesbygg) kan blant annet sammenlignes med utslipp knyttet 
til biltrafikk, som vist i tabellen under. 

Bruk av energivarer 
Formål 

Resulterende luftforurensning (x 1000 tonn) 
CO2 CH4 N20 S02 NOx NH3 CO Partikler 

Oppvarming boliger/yrkesbygg 
Biltrafikk 

2 100 9,8 
7 900 2,9 

0,5 
0,9 

2,3 
10,0 

2,5 - 
173,0 0,4 

112,0 11,1 
707,5 7,3 

Hele landet 33 900 288,8 14,9 45,4 220,4 39,1 880,1 20,2 

Oversiktene er tatt med for at leseren skal fa en generell oversikt over nivåene om en senere 
skal drøfte energifleksibilitet og eventuell utslippspåvirkning. 

Kapittel 6 i Del 1 (side 30) gir en oversikt over viktige aktører knyttet til miljø. 

2.5 Utdanning, forskning, sikkerhet 

Kapittel S i Del 1 ( side 14) gir en oversikt over de ulike aktørene på områdene 
utdanning, forskning og sikkerhet når det gjelder bruk av flytende og fast brensel i Norge, inkl. 
gass. 

Bruk av disse energivarene er forbundet med brann- og eksplosjonsfare, men både 
myndighetene, næringslivet (rådgivere og leverandører) samt brukere og 
utdanningsinstitusjoner har arbeidet med problemstillingen i så mange år at nye energianlegg 
har få problemer med å bli godkjent rent sikkerhetsmessig. Nye sikkerhetsmessige utfordringer 
uteblir derimot ikke, varmepumper med propan som arbeidsmedium er et eksempel på det. 

Når det gjelder valg av energibærere, er evtl. problemer ofte knyttet til miljø og økonomi. 
Miljøforholdet kan være knyttet til rent lokalpolitiske vedtak som vanskeliggjør realisering av 
et nytt (og kanskje lønnsomt) energifleksibilitetsanlegg , mens andre anlegg ikke blir realisert 
på grunn av manglende bedriftsøkonomiske lønnsomhet. 
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2.6 Norske aktører 

Helt bakerst i denne rapporten er det lagt ved en oversikt over ulike aktører som er knyttet til 
bruk av flytende og fast brensel i Norge, inkl. gass og elektrisitet. Listen er omfattende, men 
kan ikke ansees som komplett. For eksempel vil Norsk Bioenergiforening i løpet av 1995 gi ut 
en oversikt over bortimot 200 bedrifter som kan levere utstyr til biobrenselanlegg, utstyr som 
også kan inngå i anlegg som utnytter flytende brensel, kull og gass. Kapittel 8 i Del 1 (side 35) 
gir en oversikt over viktige foreninger og organisasjoner. 

Om leseren mener at viktige aktører er utelatt, håper forfatteren å få melding om det. 
(Til Cresto Technologies AS, Postboks 248, 1301 Sandvika. Telefon 67 54 99 30 eller 
fax 67 54 99 25. Att.: UlfRivenæs.) 

2. 7 Energilovsamling 

Et utall av lover og forskrifter regulerer bruk av flytende og fast brensel samt gass i Norge. 
Relevante lover og forskrifter er ikke samlet mellom to permer, slik som skattelovene og 
miljølovene. Forfatteren har derfor i samarbeid med forlaget Grøndahl Dreyer og Norges 
vassdrags- og energiverk tatt et initiativ for å få utgitt en energilovsamling i Norge. I denne 
forbindelse må det oppnevnes et redaksjonsråd. Det er forventet at dette arbeidet vil kunne 
gjennomføres i løpet av 1995 om forlaget kan dokumentere en stor nok interesse for 
en slik lovsamling. 

En slik lovsamling burde være av interesse for alle foreninger og deres medlemmer 
som står listet i denne rapporten, samt alle som bruker slike anlegg idag. Det er tenkt at 
energilovsamlingen skal bli noe mer enn bare en ren energilovsamling. Målet er at første del av 
samlingen vil gi leseren et fyldestgjørende innblikk i de typer energianlegg som vil kunne øke 
energifleksibiliteten i Norge, og da på en slik måte at alle aktørene føler at sine "interesser" er 
ivaretatt både med hensyn til teknologi og beskrivelse. Utfordringen blir å gjøre denne delen så 
kort og konsis som mulig. 

2.8 Norsk energifleksibilitet 

Det er mange som arbeider på feltet energifleksibilitet i Norge. Feltet er tverrfaglig og berører 
alle som skal investere i et bygge- eller industriprosjekt, enten det gjelder nybygging, 
renovering, ombygging eller tilbygging. Flere fagdepartmenter med tilhørende 
direktorater/tilsynsorganer er involvert, sammen med mange private bedrifter og 
forskningsinsitutter/forskningsråd. Det fleste private bedrifter er tilsluttet en 
forening/ organisasjon. 

Kapittel 7 i Del 2 (side 52) gir en kortfattet oversikt over hva som kan gjøres for å arbeide 
videre med å ivareta og bedre fleksibiliteten i det norske energiforsyningssystemet. Mange 
mener at tiden er inne for å fokusere på nettopp dette sakskomplekset nå. Mye kan gjøres 
i løpet av 1995, slik at en fokusert, strategisk innsats kan iverksettes fra og med 1996. 
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Sammendrag 

Energy Communication Systems AS har i denne rapporten utarbeidet en oversikt som viser de viktigste 
aktørene i Norge knyttet til utnyttelse av flytende brensel og gass for oppvarming 
(stasjonært bruk) og samspillet mellom disse. 

Det har vært naturlig å starte oversikten med en oppdatert oversikt over bruk av flytende brensel og gass i et 
globalt perspektiv og å se Norges sammenheng i denne. Oversikten viser at globalt vil olje- og gassbehovet øke 
sterkt i årene fremover, ikke minst skyldes dette den årlige befolkningstilveksten på 90 millioner mennesker. 
Norges olje- og gassressurser er av liten betydning globalt, men vil bety mye for Europa i neste generasjon. 

I henhold til Grunnlovens § 110 b, skal Naturens ressurser disponeres ut fra en langsiktig og allsidig 
betraktning, som også ivaretar denne rett for etterslekten. 

Effektiv utnyttelse av våre energiressusrer er derfor viktig, ikke bare på elmarkedet, men også på 
petroleumsmarkedet. Dette er en utfordrende oppgave for alle, ikke minst for myndighetene. 

Rapporten viser at det for tiden er et pågående samspill mellom energiverkbransjen og olje- og WS bransjen 
når det gjelder effektiv og fleksibel utnyttelse av petroleumsprodukter. Det foregår også grunnutdanning og 
høyskoleutdanning på området, samt forskning og utvikling i forskningsmiljøene i Oslo og Trondheim. De 
relevante foreningene på området er aktive. 

Salg av flytende brensel har gått jevnt nedover i Norge siden midten på 70-tallet, mens 
salg av propan er fordoblet på ti år. Mange urolig for oljenedgangen, ikke minst siden det er 300 000 boliger i 
Norge som ikke er dimensjonert for elektrisk oppvarming og som er avhengig av problemfri tilgang til flytende 
brensel eller konvertering til el. Kommer salget av flytende brensel under et kritisk nivå, kan forbrukerprisen 
stige kraftig, om brenselet i det hele tatt blir tilgjengelig. 

Ordet energifleksibilitet går igjen i hele miljøet. Også Energiforsyningens Fellesorganisasjon og 
Energiforsyningens forskningsinstitutt er opptatt av spørsmålet og samletråden er vannbåren vanne. Hvordan 
kan en få økt omfanget av vannbåren varme i Norge? Dette arbeides det mye med. Fleksibel energiforsyning og 
energibruk er tverrfaglig og krever en samordning av mange ulike aktører, aktører som allerede nå har 
fellesprosjekter på området. Det virker som om arbeidet er inne i en selvforsterkende fase som NVE må finne 
sin plass i. 

Rapporten er et internt oppslagsverk for NVE og er utarbeidet i løpet av tre uker. Forfatteren har i denne korte 
tiden gått mer i bredden enn i dybden. Enkelte forhold kan om ønskelig utdypes nærmere. Rapporten kan ikke 
betraktes som komplett, men de viktigste aktører og foreninger er med i denne rapporten. Noen anbefalinger 
om videre arbeid er skissert i kapittel 9. De aktørene NVE bør ta kontakt med i første omgang for et videre 
arbeid i varmemarkedet, er Norsk Petroleumsinstitutt, Energiforsyningens Fellesorganisasjon og Norges 
forskningsråd, som sammen med departementet kan skissere en strategi på området effektiv og fleksibel 
energiutnyttelse. Senere kan strategien drøftes med de viktigste organisasjoner og foreninger for å få 
synspunkter på hvordan den kan bli satt ut i livet med størst mulig gjennomslagskraft. Foreninger og 
organisasjoner på elvarmemarkedet må ikk glemmes i denne sammenheng. Norge har, som denne oversikten 
viser, flere miljøer som deretter kan bidra til å fa vedtatte tiltak gjennomført. 
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1. Innledning 

Norges vassdrags- og energiverk inngikk avtale med Energy Communication Systems AS 
om å utarbeide en oversikt over aktørene i varmemarkedet i Norge og samspillet mellom disse. 
Med varmemarkedet menes i dette tilfelle bruk av flytende brensel og gass til stasjonært bruk 
(for rom- og prosessvarme). 

Energy Communication Systems AS har forsøkt å gi NVE en oppdatert oversikt over 
forbruket av flytende brensel og gass i både et globalt og norsk perspektiv, for deretter å t a  for 
seg relevante aktører på det norske markedet. 

Det er så vidt vites ikke utarbeidet en tilsvarende oversikt som denne tidligere, som er satt 
sammen i løpet av tre uker i august/september 1994. Arbeidet er utført av av 
Siviling., Ph. D. Ulf Rivenæs. 

2. Bruk av flytende brensel og gass i et globalt og norsk perspektiv. 

2. 1 Generelt 

International Energy Agency (IEA) har lagt frem en oppdatert studie av verdens energibruk i 
boken "World Energy Outlook. 1994 Edition". 

Fra denne går det klart frem at verdens samlede energibruk vil øke med vel 2% pr. år frem til 
år 2010. Den raskeste økningen forventes å finne sted i Latin-Amerika, Kina, Asia og Afrika. 
Økningen i dette området forventes imidlertid å bli mindre i % i perioden 1991-2010 enn 
i perioden 1971-1991 (fra 5,5% til 4,2%), men utgangspunktet for %-beregningen er mye 
høyere i 1991 enn i 1971. 

OECDs andel av verdens samlede energibruk vil synke fra 53% i 1991 til 46% i 2010. 

Oljebruk i forhold til verdens totale energibruk vil fortsette å synke, som det har gjort siden 
1973, fra 41% i 1991 til 38% i 2010. Bruk av gass vil fortsatt øke, fra 13% av verdens samlede 
energibruk til 17% i 2010. Tilsvarende forventes vannkraftens andel å øke, fra 2, 4 % i 1991 til 
2, 9% i 2010. Om hele verdens vannkraftressurser var ferdig utbygget, ville den ha dekket bare 
10% av verdens samlede energibruk. Den raskeste veksten forventes imidlertid nye fornybare 
energikilder å stå for, men andelen vil bare nå 1,3% i 2010. Andelen av fastbrensel forventes 
å holde seg noenlunde konstant på rundt 30%. 

2.2 Olje 

Det raskt økende energibehovet utenfor OECD-landene kommer i hovedsak til å bli dekket av 
olje, og behovet vil aksellerere sterkt i slutten av perioden. For hvert år fra 2005 til 2010, vil 
verdens oljebehov øke med 1,9 millioner fat pr. dag. (Norges oljeproduksjon forventes å bli 2,6 
millioner fat pr. dag i 1996 og å synke til 1,6 millioner fat i 2010). Økningen skyldes ikke bare 
(ønsket) økonomisk veskt, men like mye urbaniseringen og økende transportbehov. Mange 
land kan dessuten ikke utnytte naturgassen, fordi de som Norge, mangler et gass- 
distribusjonsnett. Å bygge ett blir for dyrt. 
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I OECD-landene forventes det årlige oljebehovet å øke med bare 0,2 millioner fat i perioden 
2005 - 2010, en nedgang fra den årlige økningen på 0,5 millioner fat i 1990-årene. I 
bygningssektoren forventes forbruket å synke. Reduksjonen forventes imidlertid å bli mye 
mindre enn det vi har opplevet siden 1971. Nedgangen skyldes i hovedsak konkurransen med 
naturgass (i Norge rimelig elektrisk kraft), og at mange oljefyringsanlegg nå er konvertert til 
fleksibel energiforsyning. Oljefyrte grunnlastkraftverk er idag ikke lønnsomme nok. 

Medlemslandene i OECD har forpliket seg til å holde et oljelager som tilsvarer 90 dagers netto 
import. Land utenfor OECD har ingen tilsvarende enighet. Lageret ble tappet vinteren 1993/94 
på grunn av den kalde vinteren, men verdens oljeproduserende selskaper klarte ikke å fylle 
lagrene i takt med avtappingen. Dette blir betraktet som et tankekors. 

Det er svært få land som vil kunne skaffe den oljen verdensmarkedet får behov for, de er 
i midt-Østen, Afrika og Venezuela. Norges historiske storhetsrolle som oljenasjon vil være 
kort, selv om den vil være av betydning for OECD i perioden 1991-2010. Frigg-feltet er 
allerede tømt. I Vest-Europa er Norge den største produsenten av olje- og gass. Verdien av 
olje- og gassproduksjonen utgjør omlag 1/7 av bruttonasjonalproduktet og hele 1/3 av norsk 
eksport. All norsk gass og 75% av oljen går til EU-landene. 

Verdens samlede oljebehov forventes i følge IEA å øke fra 70 millioner fat pr. dag i 1991 til 
94 millioner fat hver eneste dag i 2010. Av dette kan Norge, som nevnt, bidra med rundt 2 
millioner fat pr. dag. OECDs daglige behov vil i 2010 bli 45 millioner fat, hvorav hele 68% må 
importeres. Kampen om de siste oljereserver kommer til å bli nådesløs, når den kommer. 

I Norden er det Sverige som bruker mest oljeprodukter, og ganske nøyaktig dobbelt så mye 
som Norge, som bruker minst. Norge bruker relativt mye parafin, som er en viktig 
oppvarmingskilde i Norge. Jfr. Tabell 2-1. • 

Oljeprodukt Norge Danmark Finland Sverige 

Bensin til biler 2 274 2 406 2 499 5 589 
Parafin 193 22 3 2 
Lette fyringsoljer 905 1 866 2 727 2 886 
Tunge fyringsoljer 257 870 I 466 I 847 
Totalt 7 794 IO 158 9 644 16 255 
(Totalt inkluderer LPG, diesel, jetparafin, 
inti. bunker og annet) 

Tabell 2-1. Leveranser av utvalgte oljeprodukter i de Nordiske land i 1993. 
(x million liter) 
Kilde: Innblikk fra Norsk Petroleumsinstitutt. I. halvår 1994. 
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Salget flytende brensel i Norge fordeler seg ulikt på kjøpergruppene. 
Det fremgår av Tabell 2-2. 

Kjøpegruppe Fyringsparafin Fyringsolje 1 Fyringsolje 2 Tungolje 

Jordbruk og skogbruk 1 14 11 1 
Fiske og fangst 3 4 l 
Industri, bergverk og kraft 2 80 73 182 
Bygg og anlegg l 18 2 0 
Boliger, næringsbygg 176 340 47 1 

Tabell 2-2. Salg av en del oljeprodukter i Norge i 1993, fordelt på en del kjøpergrupper. 
(x millioner liter). 
Kilde: Innblikk fra Norsk Petroleumsinstitutt. I. halvår 1994. 

Salget av flytende brensel har gått jevnt nedover siden 1974, men omsetningen ser ut til å ha 
stabilisert seg i 1992/1993 og gilde opp 1. kvartal 1994 på grunn av en kald vinter. 

Tabell 2-3 viser utviklingen i salget i Norge av flytende brensel. 

Energiprodukt 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Fyringsparafin 252 231 194 170 155 154 156 
Fyringsdestilater 1113 1004 919 875 809 755 760 
Tung fyringsolje 602 466 427 354 279 216 188 

Tabell 2-3. Salg av flytende brensel i Norge i perioden 1987 - 1993. 
(x 1000 tonn) 
Kilde: Innblikk fra Norsk Petroleumsinstitutt. I. halvår 1994. 

2.3 Gass 

Av fossile brensler vil bruk av gass øke mest, ikke minst for kraftproduksjon. I motsetning til 
olje, er ikke gassmarkedet globalt. 

Norge er faktisk det eneste landet i Vest-Europa som er i stand til å bidra med en betydelig 
økning av gassleveransene til regionen. Nederland er også en stor gassleverandør, men har 
valgt å holde på sine reserver slik at landet fortsatt sitter på en gullgruve når andre overivrige 
land, som Norge, forlengst har tømt egne reserver. Nederland har gassreserver på 
2 000 millioner m3, Norge har 4 800 millioner m3. 

Algeria er også en viktig gassleverandør for Vest-Europa. Forholdet reserver/produksjonstakt 
er for Algeria 52 år, for Vest-Europa 29 år og for Norge 82 år. 
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Vest-Europas gassbehov er forventet å øke fra 300 millioner m3 i 1990 til vel 500 millioner i 
2010. Importandelen vil øke fra 30% til 50% i samme periode. 

Så lenge Norge ikke har et utbygget distribusjonsnett for naturgass som ellers i Europa, 
kommer gass til å bli et nisjeprodukt i det norske varmemarkedet. I Norge er det propan som 
dominerer gassalget. De fleste forbinder propan med hytte, camping og båt, men industrien 
bruker det meste som selges i Norge (nesten 90%). 

Utviklingen av propan og butansalget i Norge viser en økende tendens, fra 3 7 millioner tonn i 
1987 til 70 millioner tonn i 1993, jfr. Tabell 2-4. 

Energiprodukt 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Propan og butan 37 37 37 44 52 61 70 

Tabell 2-4. Salg av propan og butan i Norge i perioden 198 7 - 1993. 
(x 1000 tonn). 
Kilde: Innblikk fra Norsk Petroleumsinstitutt. 1. halvår 1994. 

Propansalget forventes å stige, men veksen vil også være avhengig av myndighetens 
avgiftspolitikk. Det er idag ingen avgift på propan, og en eventuell vekst vil kunne variere 
sterkt både geografisk og bransjemessig. Geografisk vil det være gunstig å velge propan som 
brensel om bedriften ligger gunstig til forsyningsmessig. Propan egner seg best i bedrifter som 
har direktfyrte prosesser, som tørkeprosesser, IR-strålevarme, vannvarmere m.v. 

Når det gjelder bruk av propan i kjeler, er det usikkert om det vil skje en markert overgang fra 
olje til propan, på samme måte som en har observert en overgang fra olje til elfyrte kjeler. 
Virkningsgraden blir høyere og utslippene er mindre miljøskadelige enn oljeutslipp, men en 
konvertering vil kreve investeringer som kanskje ikke er lønnsomme nok. AGA Progas leverer 
i denne forbindelse spesielle kombibrennere for olje og propan. De er enkle å installere i en 
oljefyr, uten store ombygninger. 

Forøvrig arbeides det også med å t a  i bruk metan fra avfallsdeponier i Norge. Det har skjedd 
en del ulykker i de siste som gjør at metanutviklingen har blitt et problem. I tillegg bidrar 
utslippene av metan til den globale oppvarmingen, som gjør at kommunen eller bedriften blir 
pålagt å utnytte gassen som energikilde. 

Energiforsyningens Fellesorganisasjon arbeider med denne problemstillingen sammen med 
kommuner og lokale energiverk, med sikte på å gjenvinne denne gassutviklingen til nyttbar 
energi (el og fjernvarme). Et problem er imidlertid at metanforekomstene er ustabile 
Det kan i denne forbindelse nevnes at AGA Progas leverer kombinasjonsanlegg som baserer 
seg på ulike blandinger av propan, luft og deponigassen metan. 
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3. Energieffektiv og fleksibel bruk av olje og gass 

3. 1 Generelt 

Alle energikilder må utnyttes mest mulig effektivt. Effektiv utnyttelse styres i stor grad av 
tilgjengelig teknologi og tilhørende kostnader. 

Når det gjelder bruk av moderne data- og kommunikasjonsteknologi, viser det seg at 
systemene etter hvert har blitt driftssikre og kan gi meget gode effektiviseringsresultater. Da 
elektrisk energi ble introdusert for alvor rundt 1900-tallet, tok det godt over 30 år før 
rasjonaliseringsgevinstene ble hentet ut. I begynnelsen fikk for eksempel vanndrevne møller og 
sagverk elektriske motorer, uten at årsproduksjonen økte. Det er nå 30 år siden data- og 
kommunikasjonsteknoligien begynte så dagens lys. Det er først i 1990-årene at vi nå ser - og 
kan få - virkelig store effektiviseringsgevinster med denne teknologien. Her ligger det en stor 
utfordring for alle aktørene i både olje/gass- og elmarkedet. 

Generelt sett vil menneskene ha strippet jordkloden for fossile brensler i løpet av 400 år (fra 
1800 til 2200). Utvinningen skjer i økende tempo, i takt med den aksellerende 
befolkningsøkningen som nå er 90 millioner mennesker i året. I Norge er vi bare 4,3 millioner 
mennesker. For de fleste mennesker og mange policy-makers er bruk av fossile brensler og 
gass et "ikke-problem" og aktører på dette markedet mener vi har nok kull, olje og gass. Det er 
derfor ingen grunn til å redusere utvinningstakten, snarere tvert om. Men Norge er en av de 
relativt store oljenasjonene som først får føle hva tomme oljebrønner vil bety. 

Det finnes heldigvis personer, institusjoner og myndigheter som kontinuerlig og ustoppelig 
arbeider for at jordens energiressurser skal vare lengst mulig. Myndighetene må være sterkt 
representert i dette arbeidet og sørge for kontinuitet, slik at nye generasjoner hele tiden forstår 
hvor viktig denne holdningen er. Det er bare myndighetene som er i stand til å opprettholde 
kontinuiteten, idet vanlige folks og næringslivsledernes holdning til effektivt og fleksibelt 
energibruk svinger i takt med prisutviklingen på de ulike energibærerne og humøret ellers. 

The World Energy Council har nylig lagt frem studien "Energy for Tomorrow's World". 
Rapporten postulerer en økning i verdens samlede energibruk på 130 - 200% i perioden 
1990 - 2020. En økning på bare 130% krever en massiv innsats for å bedre energieffektiviteten, 
og antyder at det globalt må investeres $30 trillioner dollar (210 000 milliarder kroner) for å 
dekke økningen i perioden. Studien er gjenomført i løpet av de siste fem år, med bidrag fra 500 
nøkkelspersoner i 100 land. Studien har kostet 35 millioner kroner. 

Energi som fundament for økonomisk vekst er understreket i rapporten, og identifiserer energi 
som nøkkelen til redusert fattigdom, bedre levestandard og miljøbeskyttelse. Arbeidet er unikt i 
den forstand at det er konsensus bak anbefalingene, som får støtte fra både rike og fattige land, 
fra miljøforkjempere og energiprodusenter. Studien viser videre at bedret energiintensitet så 
langt i hovedsak skyldes endringer i økonomisk struktur ( overgang fra produksjon til service) 
og den kontinuerlige utskiftingen av gammelt utstyr ( utstyr som produserer, overfører eller 
bruker energi) til mer moderne utstyr. Endringer i energiprisen og reguleringer forøvrig har 
ikke hatt samme innvirkning. 
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Rapporten understreker omfanget og viktigheten av bedret energieffektivitet. Om dette blir 
håndtert seriøst, vil de umiddelbare resultatene bli betydelige, men de gode resultatene vil ikke 
kunne oppnås hele tiden og vil etter hvert avta. Rapporten mener videre at relevante miljø- og 
sosiale effekter nå må reflekteres i energiprisene og at all form for subsidiering fjernes. Den 
understreker at tidligere har en ventet - og fått - få reaksjoner fra forbrukerne og 
"energy policy-makers". Det er nå opp til disse og forbukerne, og da i et omfang som en aldri 
tidligere har opplevet, å sikre at nødvendige bedringer i energieffektivitet blir virkeliggjort. 

Bedringen i fattige land vil i hovedsak skje samtidig med forbedringer på andre områder, som 
bedret utdannelse, trening i ledelse og økt handlingskompetanse. 

Historisk har energi representert 5% av verdens BNP, mens investeringen i energisektoren har 
ligget rundt 15% av verdens samlede investeringer. Disse tallene vil øke i årene fremover, og 
spørsmål som stilles er i hvilken grad "the developing countries, and economies in transition, 
will obtain the financing, technology and training required for energy development and energy 
efficiency". 

Arbeid knyttet til effektiv energibruk og energifleksibilitet er dessuten svært meningsfylt for 
alle som er involvert, og i Norge er forholdet sogar nedfelt i vår egen Grunnlov(§ 110 b.): 

Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Prouktionsevne 
og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsiktig og alsidig 
Betraktning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten. 

For at ivaretage deres Ret i henhold tilforegaaende Led, ere Borgerne berettigede til 
Kundskap om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne aj planlagte og iværksatte Indgreb 
i Naturen. 

Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelse til at gjennomføre disse 
Grundsætninger. 

Myndighetene har derfor en grunnlovfestet plikt til å bidra til at våre energiressurser utnyttes 
mest mulig effektivt og å satse på en fornuftig og kostnadseffektiv kunnskapsformidling og 
teknologispredning på dette feltet. 

3 .2 Energieffektivitet 

Ingen negative konsekvenser kan knyttes til effektiv utnyttelse av jordens energiressurser, i 
motsetning til produksjon, overføring, distribusjon og bruk, som alle resulterer i negative 
miljøkonsekvenser. Effektivitet i alle ledd reduserer konsekvensene. 

IEA har vurdert effektiviseringsgrad i ulike markedssegmenter og i ulike globale regioner. IEA 
la frem en oversikt over dette arbeidet i 1993, en del er gjengitt i Tabell 3-1 på neste side. 



8 

Forventet andel av Forventet andel Effektivserings- 
globalt energibruk av globalt CO2-utslipp muligheter 

(enkelte tall er ikke 
relevante for Norge) 

Husholdning 11,4% 11% 10-50% 
Oppvarming 
og kjøling 

Husholdning 3,4% 3,6% Kan variere 
Varmtvanns- fra noe til mye 
produksjon 

Husholdning 1,1% 2,1% 30-50% 
Kjøleskap/frys 

Husholdning 0,6% 1,2% over 50% 
Lys 

Yrkesbygg 6,1% 6,8% Kan variere 
Oppvarming fra noe til mye 
og kjøling 

Yrkesbygg 1,5% 3,4% 10-30% 
Lys 

Industrimotorer 4,5% 9,0% 10-30% 

Stålproduksjon 4,1% 4,6% 15-25% 

Kjemiske fabrikker 8,4% 5,9% 10-25% 

Cellulose- og 2,9% 1,2% 10-30% 
papirindustrien 

Sementindustrien 0,1% 0,9% 10-40% 

Personbiler 15,2% 13,7% 30-50% 

Godsbiler 10,1% 9,1% 20-40% 

Tabell 3-1 Energieffektivseringspotensialet i forskjellige brukersegmenter. IEA regner med 
at potensialet vil ikke nås på grunn av en rekke barierer, som vil kunne 
overvinnes gjennom aktivt bruk av nasjonale programmer (Figur 3-1) 

Tabellen viser hvilken betydning bygningssektoren har. Dette gjelder både husholdnings- og 
yrkesbyggsektoren. Dette er en utfordring for både myndighetene og for private bedrifter som 
selger produkter og løsninger som spesielt bidrar til at bygninger kan varmes og kjøles mest 
mulig effektivt. 
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I Figur 3-1 har IEA forsøkt å antyde den ekstra effektiviseringsgevinsten som kan utløses 
gjennom myndighetsprogrammer som tar sikte på å informere og støtte opp om bruk av 
effektiviseringsteknologi. 

Effekten av nasjonale 
energieffektiviseringsprogrammer 

1980 1990 2000 2010 
Figur 3-1. IEA viser at nasjonale programmer er nødvendig for en 

raskere bedring av energiintensitet (y-aksen). 

3. 3 Energifleksibilitet 

EFI-rapporten "Nytteverdi av toveiskommunikasjon", bestilt av EnFO og NVE i 1993, 
illustrerer effekten av god energifleksibilitet. 

Her har EFI foretatt en historisk oppsummering av el- og oljepriser hver uke i perioden 
1976 - 1992. Pisene vil variere, og i noen uker er olje rimeligere enn el og vice versa. 

Vi vil gjeme fremheve en del relevante resultater fra denne EFI-rapporten, fordi den gir en 
rekke signaler til både energiverk- og oljebransjen som kan berøre NVEs arbeid i årene 
fremover. 

En bedrift eller familie som har en enkel mulighet til å skifte mellom olje- og elkjelfyring, 
vil uke for uke kunne fyre med det som til enhver tid er rimeligst. På grunn av manglende 
informasjonsutveksling mellom energiverk, oljeselskap og kunde, skjer ikke denne optimale 
driften idag (Jfr. Figur 3-2). 
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Oljeselskap Energiverk 

Moderne data- og 
kommunikasjons- 
tekonlogi gjør 
samspillet enklere 

Kunde 

Vannbåren varme med 
mulighet for fleksibel energi- 
forsyning: 
el (elkjel, panelovner, varmepumpe) 
oljefyring/fjernvarme/gass/biobrensel 

Figur 3-2. Optimal drift av fyrhus eller fyrrom krever et tettere samarbeid mellom 
kunden og de ulike energileverandørene. Kommunikasjonsteknologien 
er nå tilgjengelig for rask utveksling av data og informasjon mellom partene. 
Det hele er et kostnadsspørsmål. 

EFI-undersøkelsen viser at om driften til enhver tid hadde vært optimal, ville nasjonal gevinst 
på årsbasis variere mellom 2 500 millioner kroner og 100 millioner kroner, jfr. Figur 3-3. 
Tallene er ikke undersøkt nærmere av forfatteren av denne rapporten. En del energimiljøer er 
skeptiske til tallenes størrelse, og forfatteren av denne oversikten har ikke undersøkt i hvilken 
grad årsvirkningsgrader m.v. er tatt med i vurderingene. 
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Figur 3-3. Nasjonalt gevinst på årsbasis om fyrhus og fyrrom med fleksibel energiforsyning 
(el/olje) hver uke utnyttet rimeligste energibærer. 
Kilde: EFI-rapport "Nytteverdi av toveiskommunikasjon", datert 26.11.1993 

EFI hevder videre at delingen av den nasjonale gevinsten er gitt prisen på el til det fleksible 
markedet. Om den er lik Samkjøringsprisen i perioden, vil mesteparten av gevinsten tilfalle 
energiverkets kunder. Med et stort fleksibelt marked, vil etterspørselen etter el være stor (så 
lenge prisen er lavere enn olje-ekvivalent pris), og løfte markedsprisen opp mot 
substitusjonsnivået, som betyr at energiverkene henter ut en stor del av gevinsten. EFI 
poengterer derfor at det er i energiverkenes interesse å få realisert og utvidet det fleksible 
energimarkedet. 

Tallene ovenfor tilsier at det fleksible markedet bør utgjøre 25% av den totale elomsetningen 
for å kunne hente ut hele den potensielle gevinsten. EFI illustrerer dette med en liten 
regneøvelse for å vise hva dette vil bety i praksis. En fleksibel utnyttelse av 25% av markedet 
(i mengde omsatt el), antas mulig å betjene med 250 000 målere med toveiskommunikasjon 
hos et tilsvarende antall kunder som har investert i mulighet for eloppvarming (panelovner eller 
el kjele) i tillegg til oljebrenneren. De fleste av disse vil være husholdninger og mindre 
bedrifter/yrkesbygg. Tillatt investering antydes til rundt 3 500 kroner pr. kunde. I et år med 
høy oljepris og lav elpris (mye og billig vann), er betalingsevnen nesten tre ganger høyere. 

EFI understreker at dette er et marked som energiverkene aktivt må utvikle og legge til rette 
produkter for, om gevinsten skal kunne hentes ut. 

En av hovedkonklusjonene for dette og mange andre prosjekter knyttet til fleksibel 
energiforsyning, er at alle nye varmeanlegg i Norge bør i størst mulig grad være vannbårne. At 
EFI mener dette også er nyttig for energiverkbransjen, er nytt. Vi mener at det som har 
kommet frem her, vil være viktig for NVEs teknologispredningsstrategi i årene fremover. 



12 

4. De ulike aktørene i varmemarkedet i Norge. 

4. I Generelt 

I de foregående kapitler, har vi sett litt på bruk av flytende brensel globalt og lokalt (Norge). 
Vi har også kommet inn på hva en vel utbygget fleksibilitet vil kunne bety for både 
energiverkbransjen, oljebransjen og for brukerne. 

Når vi i det etterfølgende skal se litt på hele det apparatet som er bygget opp i Norge for at det 
norske folk skal kunne utnytte olje, parafin og gass til oppvarming- og prosessformål, har vi 
valgt å segmentere oversikten i henhold til hele kjeden, fra produksjonen, raffinering, 
distribusjon og bruk. Det eksisterer intet enkeltselskap i Norge som eier alle elementene. Her 
er det bygget opp et nettverk mellom store og små bedrifter i Norge, som er knyttet tett 
sammen eller utfører oppdrag for hverandre på ad hoc basis. Likevel er det enkelte 
oljeselskaper som via nettverk kan tilby mer eller mindre komplette løsninger, til fordel for 
brukeren. 

4.2 Produksjon 

Norge er for tiden en nettoeksportør av olje- og gass. En oversikt over verdens oljeselskaper 
som sørger for at vi far kjøpt flytende brensel og gass, er ikke nødvendig her. Norsk 
Petroleumsinstitutt, som vi kommer tilbake til, har de viktigste oljeselskapene som operer i 
Norge, som medlemmer. 

4. 3 Raffinering 

Norden har 14 raffinerier, hvorav 3 er i Norge. De er Slagen (Esso), Mongstad (Statoil) og 
Sola (Shell). Propan produseres av både Statoil, Shell og Esso. Propan karakteriseres som et 
nirsjeprodukt i varmemarkedet, sammenlignet med el og oljeprodukter. Statoil og Shell selger 
propanen selv, mens Esso har overlatt propansalget til AGA Progas N S ,  som forøvrig Esso er 
deleier i. 

4.4 Distribusjon 

Flytende brensel ( olje/parafin) og propan distribueres av transportselskaper som har inngått 
distribusjonsavtale med de enkelte oljeselskapene. Normalt er prinsippet slik at tanken eies av 
oljeselskapene, mens chassis og resten av bilen eies av transportselskapet, som kan være alt fra 
en enkeltmannsbedrift til et større transportselskap. Gitt at bilene er utstyrt med 
oljeselskapenes logo og farge, sitter en igjen med det inntrykk at dette er oljeselskapenes biler 
og utstyr. De involverte transportselskapene har ingen egen forening, men er sårbare om 
distribusjonsomfanget synker, hvilket det har gjort i flere år på rad nå. 

At samspillet mellom olje- og transportselskapene er som skissert, er interessant. 
Det bør være enkelt nok å kunne tilby tjenester knyttet til distribusjon av flytende brensel og 
gass, og vi mener at dagens distribusjonsopplegg er fleksibelt nok i et et svingende marked. 
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Kommer derimot salget under en kritisk grense, nasjonalt eller lokalt, vil distribusjonen og 
selskapenes egen håndtering av salget koste mer enn de offentlige styrte inntektsmulighetene. 
Dette ønsker ingen, ikke minst de familier som bor i boliger som ikke har mulighet for elektrisk 
fyring. Det er 330 000 slike boliger i Norge, dvs. sentralfyrte leiligheter med elanlegg som kun 
er dimensjonert for koking og lys. Disse er helt avhengig av lett tilgang til flytende brensel 
( eller en konvertering fra oljekjel til elkjel). 

Når det gjelder gass, er det ingen naturgassledninger i Norge, bortsett fra et mindre anlegg 
som distribuerer gass fra Kårstø til en del lokale industribedrifter. Det er propan som 
dominerer gassalget i Norge. 

4.5 Bruk av flytende brensel og gass 

Norge ligger i jordens kalde klimasone og romoppvarming om vinteren er og blir 
livsnødvendig. 

I historisk perspektiv startet romoppvarmingen med ved, så kull/koks. Idag dominerer el og 
oljeprodukter. I Europa dominerer naturgass, mens fjernvarme er godt utbygget i Sverige, 
Finnland og Danmark. 

Innetemperaturen har steget jevnt, fra 12 - 15 °C på midten på 1800-tallet til godt over 
20 °C idag i de kaldeste periodene. I de enkelte boliger er det færre og færre rom som holdes 
kalde. 

Det er økonomien som styrer valg av oppvarmingssystem, dvs. investeringen i bygningens 
oppvarmingsanlegg. Helektrisk oppvarming er idag rimeligst, men gir ingen fleksibilitet så 
lenge elektrisk kraft i Norge bare kan produseres med en energibærer. 

Staten går foran med et godt eksempel. En gjennomgang av statens byggeplaner (nye bygg) 
for 1993 og 1994, viste at 333 000 nye kvadratmeter lå på tegnebordet. Av disse var rundt 
50% planlagt utstyrt med vannbåren varme. På boligsektoren har helektrisk oppvarming 
dominert. 

Den enkelt byggeier kan i realiteten velge mellom tre reelle oppvarmingsaltemativer: 

- helektrisk 
- vannbåren varme 
- varmluftsystem 

Kombinasjonsløsninger er også mulig. 

I denne rapporten skal vi forsøke å få en oversikt over hvem byggeieren kan samarbeide med 
når det gjelder de to sistnevnte oppvarmingsaltemativene, som kan utnytte oljeprodukter og 
gass. Dette er mange ulike ekspertgrupper og bedrifter som i større eller mindre grad vil være 
involvert og vi her derfor valgt å gi denne oversikten i et eget kapittel på neste side. 
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5. Flytende brensel og gass, aktørene i brukermarkedet 

5. I Generelt 

I dette kapittelet tar vi for oss de ulike norske aktørene som kan planlegge, konstruere og 
levere utstyr som gjør det mulig å utnytte flytende brensel og gass på en effektiv og trygg 
måte. Brukerne er alle kategorier bygg- og industrieiere. 

Vi vil se litt på følgende: 

- planlegging 
- rådgivning 
- leverandører, entreprenører, installsjoner og service 
- godkjenning av utstyr 
- sikkerhet 
- utdanning, forskning, utvikling og kurs 

5.2 Planlegging 

Oppvarmingssystemet planlegges svært tidlig i byggesaken og valg av oppvarmingssystem kan 
påvirkes her, om det er ønskelig. Arkitektene er svært lite opptatt av dette valget. "Lavenergi" 
har imidlertid blitt et hett tema i senere arkitektkonkurranser, og i slike tilfeller utøves det et 
samspill mellom arkitekter og VVS-konsulenter. Det er sjelden elektrokonsulenter samarbeider 
med arkitekter i slike konkurranser. 

Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO) og Norsk Petroleumsinstitutt ( NP) samarbeider 
i oppgaver som har som mål å øke omfanget av vannbårne varmeanlegg i Norge, ikke minst i 
nye bygg. EnFOs (tidligere Norges Energiverkforbunds) engasjement i denne saken er 
betydelig. 

Ønskes vannbårne anlegg og energifleksibilitet, må en påvirke byggeprosessen på et tidligst 
mulig stadium. 
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5 .3 Rådgivning 

Det har i mange år vært et klar skille mellom et rådgivende ingeniørfirma og 
leverandører/installatører, der rådgivende ingeniører har gitt uhildet råd om valg av system og 
utstyr. Enkelte byggherrer ønsker få kontaktpunkter eller bare ett kontaktpunkt i 
byggeprosessen, og kan da henvende seg til firmaer som tilbyr slike tjenester. 

De fleste rådgivende indeniørfirmaer i Norge er medlem av RIF, Rådgivende Ingeniørers 
Forening. Medlemmene har tidligere ikke kunnet påta seg slike totaloppgaver i en 
byggeprosess, men RIFs regler har blitt mykere på dette området. De fleste RIF-medlemmene 
kan likevel fortsatt betraktes som uavhengige rådgivere. 

Det er VVS-ingeniørene som prosjekterer anlegg som utnytter flytende brensel og gass, 
og i henhold til VVS Årboken fra 1994 er det 194 VVS-konsulentfirmaer i Norge, relativt 
jevnt representert i alle fylker. Størrelsen varierer, fra en-mannsbedrifter til bedrifter med rundt 
70 ansatte. De fleste har 4-8 ansatte. De store bedriftene på dette området er blant annet 
Techno Consult as og Kjelforeningen - Norsk Energi, hvorav Kjelforeningen har det største 
tjenestespekteret på dette feltet. 

Kje/foreningen - Norsk Energi 
Kjelforeningen - Norsk Energi (KNE) ble stiftet i 1916 av treforedlingsindustrien for å t a  hånd 
om energispørsmål på vegne av medlemmene. KNE har idag 315 medlemmer fra industri og 
offentlig forvaltning og er således et miljø for energibrukende og energiproduserende 
virksomheter. KNEs medlemmer står idag for 90% av energiforbruket i norsk industri. 

KNE har 70 ansatte og har delt virksomheten i fem hovedområder: Miljø, energi - industri, 
energi - bygg, sikkerhet og kurs. 60% av oppdragene utføres for medlemmene, 40% for andre. 

Miljø 
KNE mener selv de har landet beste analyselaboratorium for fysikalske analyser av flytende og 
fast brennstoff, aske, belegg og gass. KNE har over tid gjennomført mange analyser og 
praktiske prøver av blant annet oljeadditiver. KNE er godt utrustet for feltmålinger og 
gjennomfører blant annet målinger av følgende parametre: 02, CO, CO2, NOx, HCl, HF, SO2, 
SOJ, sot, støv, P AH, dioxin, pH, ledningsevne, turbiditet og hardhet. Myndighetenes krav til 
norske bedrifters egenoppfølging og rapportering av utslipp blir strammere i årene som 
kommer, og justerer utslippskravene i takt med krav knyttet til EØSÆU-samarbeidet. 
Miljøavdelingen i KNE har nå lang erfaring i måling og kontroll av utslipp til luft og vann. 

Myndighetene avgiftsbelegger oljeprodukter, dels av miljøhensyn. Et eksempel er 
svovelavgiften. Bedrifter som har SO2-renseanlegg eller på annen måte binder svovelet slik at 
det ikke slippes ut i atmosfæren, får derimot refundert svovelavgiften. KNE er i dette tilfelle 
måle- og kontrollinstans for myndighetene. Enkelte bedrifter får årlig refundert millionbeløp 
gjennom denne ordningen. 

Energi 
KNE står sentralt når det gjelder prosjektering og planlegging av olje- eller gassfyrte 
damp-, kondensat- og vannbårne anlegg i Norge, og er i tillegg involvert i prosjektering av 
anlegg innEnFOr raffineri- og petrokjemivirksomheten i Norge. 
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KNE samarbeider både med Energiforsyningens Fellesorganisasjon, Norsk Petroleumsinstitutt, 
myndighetene og andre når det gjelder virkningsrader og optimal drift av oljefyrkjeler. 

Sikkerhet og opplæring 
Bruk av flytende brensel og gass er forbundet med risiko. Uhell elimineres eller forebygges 
gjennom opplæring og inspeksjon. KNE spiller også en meget sentral rolle her, med en lang 
rekke kurspakker knyttet til dette området. Kursene utvikles og utføres i nært samarbeid med 
Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (DBE) og Statens forurensningstilsyn (SFT). 
Av aktuelle kurs kan nevnes "Tilstandskontroll og rekondisjonering av nedgravde tanker", kurs 
i bruk og utnyttelse av propan og undervisning knyttet gassfrihetssertifikat ( det stilles strenge 
krav til den person som kan erklære en tank for gass-, gift- og eksplosjonsfri). 

KNE blir ofte engasjert i forbindelse med utgivelse av publikasjoner og særtrykk innEnFOr det 
området denne rapporten omhandler. Kjelforeningens tidsskrift Norsk Energi er landets eldste 
energitidsskrift fra 1923. For Statoil Norge AS utgir KNE tidsskriftet Norsk Gassnytt for å 
informere om naturgass og propan som brensel. 

KNE er også engasjert i energieffektivseringsprosjekter i utlandet, ikke minst i Øst-Europa. 

Byggherren kan også skaffe seg den nødvendige rådgivning fra leverandører av olje- og 
gassfyringsanlegg, samt fra oljeselskapenes egne olje- og gassfyringsekspertise. 

Når det gjelder oljefyringsanlegg, er det stort sett bare Statoil av oljeselskapene som har igjen 
et eget rådgivningsapparat. Nyrekruttering har vært vanskelig på grunn av manglende oppdrag 
og omfang. 

5.4 Leverandører, entreprenører, installasjon og service 

Olje- og propanfyringsanlegg som blir installert og satt i drift i Norge, er dels produsert i 
Norge og dels i utlandet. Selv om deler importeres, er den norske verdiskapningen 
betydelig. 

De ledende norske produsenter og importører av kjeler og brennere, samt en del service- og 
installatører er medlem av Norsk Varmeteknisk Forening. Foreningen fører løpende statistikk 
over salget av kjeler og oljebrennere i Norge. Salget har gått ned fra 1974, men har i de senere 
år holdt seg noenlunde stabilt. Medlemsoversikt fås ved henvendelse til foreningen. 

Når det gjelder utnyttelse av propan, mener AGA Progas A/S at de selv står i en særstilling i 
Norge. Selskapet er det eneste i Norge som konsentrerer all virksomhet om propan, og 
selskapet kan derfor mer om propan enn noen andre. På området propan tilbyr firmaet 
analyser, prosjektering, hjelp til søknader, prosjektledelse, kontroll, oppstart, dokumentasjon, 
opplæring, serviceavtale og døgntelefon. AGA Progas er akseptert som kontrollorgan av 
Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (DBE). AGA Progas har inngått et samarbeid med 
UNI Storebrand, som har bygget opp et unikt sikkerhetssenter utenfor Oslo. Her holder AGA 
Progas jevnlige kurs og branndemonstrasjoner for sine kunder. 
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5.5 Godkjenning av utstyr 

Godkjenning av utstyr er knyttet til gjeldende lovverk og forskrifter. Stikkord i denne 
forbindelse er brann, gass, støy og miljø. I tillegg kommer alt som er knyttet til EØS-avtalen og 
et evtl. EU-medlemskap. Sistnevnte kan for mange bety en forenkling, fordi utstyr som er 
godkjent i EØSÆU-land vil automatisk kunne bli godkjent for bruk her i landet. Oljebrennerne 
er stort sett godkjent i utlandet og kan installeres og tas i bruk utnyttes uten ekstra norsk 
godkjenning. 
Jfr. også oversikten over lover og forskrifter senere i rapporten og avsnittet om sikkerhet 
nedenfor. 

5. 6 Sikkerhet 

5.6.1 Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern 

Når det gjelder sikkerhet, står Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (DBE) sentralt. 
Generelt er regelverksutvikling et av DBEs strategiske satsningsområder og gjennomføres i 
henhold til årlige planer. Målet er at det i løpet av 1996 skal foreligge et tilstrekkelig samlet, 
systematisk og oppdatert regelverk på hele direktoratets forvaltningsområde. Nå forvalter 
DBE tre lover: Lov om brannvern m.v., Lov om eksplosive varer og Lov om brannfarlige varer 
samt væsker og gasser under trykk. Ved lov av 11. juni 1993 ble det foretatt visse endringer i 
alle de tre nevnte lover. Som følge av kommuneloven, er brannstyret ikke lenger en kommunal 
særlovnemd. Den kommunale myndighet er fra 1994 kommunestyret og brannsjef, samt at det 
ble etablert hjemmel om at brannvesenet skal kunne yte ulykkesbistand i sjøområder. 

I forbindelse med EØS-avtalen har direktoratet i 1993 utarbeidet utkast til forskrifter om 
gassinnretninger og om enkle trykkbeholdere. Disse forskriftene vil representere den norske 
implementeringen av EUs direktiver om tilsvarende. DBE har arbeidet aktivt med en del annet 
relevant regelverk, herunder omorganisering og dimensjonering av vårt brannvesen, feiing, 
beredskap mot akutt forurensning og landtransport av farlig gods. 

I tillegg til arbeidet med det formelle regelverk, har DBE i det siste utarbeidet flere 
veiledninger om spesielle temaer, blant annet om deponigassanlegg og bruk av propan i 
storkjøkken. 

Tilsyn 
DBE foretar tilsynsvirksomhet i nært samarbeid med brannvesenet innenfor oppbevaring av 
brannfarlig vare, fører tilsyn etter lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk 
i rundt 300 bedrifter i Norge som bearbeider, tilvirker og oppbevarer brannfarlige varer. 

Beredskap 
DBE samarbeider med Statens forurensningstilsyn (SFT) om å bygge opp en landsdekkende 
kjemikalievernberedskap basert på brannvesenene. Utbyggingen er basert på en regional 
organisering av beredskapen hvor ett brannvesen i hver region (25 regioner i alt) skal inneha 
kompetanse og utstyr til innsats ved store og kompliserte uhell, mens små og enkle uhell skal 
kunne håndteres av brannvesenet i den enkelte kommune. 
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Kjelkontrollen 
Den 1. mars 1993 ble forvaltningsansvaret for alt trykkpåkjent utstyr overført til DBE. 
Tidligere hadde man en deling av dette forvaltningsområdet mellom Direktoratet for 
arbeidstilsynet og DBE. Arbeidstilsynets Kjelkontroll ble nedlagt og ressurser ble tilført DBE. 
Samtidig ble det fastsatt nye forskrifter om kjelanlegg og nye forskrifter om innretninger og 
anlegg for klor, svoveldioksyd og ammoniakk. 

Ved overføringen ble det besluttet å opprettholde det samme servicenivå overfor næringslivet 
som tidligere. DBE har distriktsrepresentanter i Moss, Hamar, Drammen, Larvik, Kristiansand, 
Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø og Tromsø. Av de mest sentrale oppgavene på 
servicesiden nevnes kontsruksjons-, produksjons-, ferdig- og tilstandskontroll; sertifisering av 
sveisere, oppdatering av sveisesertifikater, sveiseprosedyrer, sensorvirksomhet samt generell 
rådgivning og veiledning. 

Et viktig moment er at i de nye forskiftene er det gitt adgang til at også andre enn DBE kan 
utføre kontroll av utstyr som er underlagt forskriftene. Dette innebærer at hver enkelt 
virksomhet står fiitt til å etablere samarbeid med andre inspeksjons- og kontrollorganer som 
oppfyller de kvalifikasjonskrav som forskriftene angir. De virksomheter som ønsker det, kan 
også utføre kontrollen selv, som et ledd i virksomhetens internkontroll (IK). Dette er imidlertid 
avhengig av at virksomheten selv innehar nødvendig kompetanse. DBE med sine 
distriktsrepresentanter konkurrerer således i markedet om disse tjenestene. 

Anlegg med klor, svoveldioksyd og ammoniakk 
Hverken Arbeidstilsynets Kjelkontroll eller DBE har tidligere hatt noe fullstendig register over 
virksomheter med klor, svoveldioksyd og ammoniakk. DBE gikk derfor aktivt ut i 1993 for å 
samle opplsyninger, et tidkrevende arbeid som ga innblikk i mange og svært ulike bransjer. 
DBE nevner selv at kuldeanlegg er et av de områder det vil bli lagt spesiell vekt på fordi slike 
anlegg i fremtiden i stor grad vil bli forsynt med ammoniakk som arbeidsmedium. 
I denne forbindelse står også vannepumper sentralt, ikke bare fordi ammoniakk er aktuelt, men 
også fordi propan er et aktuelt arbeidsmedium for varmepumper. På varmepumpeområdet er 
det også et kontaktpunkt mellom NVE og DBE, ikke bare når det gjelder bruk av flytende 
brensel og gass. 

5.6.2 Andre aktører på området sikkerhet 

Som nevnt ovenfor, er Kjelforskriftene nå endret slik at det offentlige tilsynet skal baseres på 
pliktsubjektenes internkontroll (IK). For virksomheter med utstyr som omfattes av 
Kjelforskriftene betyr dette at virksomheten kan leie den nødvendige kompetanse eller utføre 
arbeidet selv. 

Kjelforeningen - Norsk Energi har tatt konsekvensen av dette og har fra 1. januar 1994 
opprettet en egen avdeling for sikkerhet. Avdelingens nøkkelområder vil bli kontrollvirksomhet 
i forhold til Kjelforskriftene. 

De andre større aktørene på dette markedet er som følger: 
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DET NORSKE VERITAS INDUSTRY AIS (DNV JECHNICA, Avdelingfor Sikkerhet i 
Landbasert Industri) tilbyr markedet tjenester som bidrar til høyere sikkerhetsnivå for 
mennesker, miljø og materielle verdier. I hehold til Intern-kontrollforskriftene skal alle norske 
bedrifter dokumentere at helse- miljø- og sikkerhetsforhold (HMS) er ivaretatt. Risikoanalyser 
er beskrevet som et nødvendig tiltak for å kartlegge risiko i bedrifter som vil fremskaffe slik 
informasjon. DNV tilby tre forskjellige "pakker": 

Sikkerhetsgjennomgang ( oppdraget tar normalt 120 timer) 
Grov risikoanlayse (240 timer) 
Detaljert risikoanalyse ( 400 timer) 

Metodikken bygger på bedriftens erfaringer og data, hendelsestrær som viser hvordan initiell 
hendelse kan utvikle seg til katastrofale konsekvenser avhengig av om sikkerhetessystemene 
fungerer eller ikke, og tiltak for å redusere risiko. 

DNV tilbyr også diverse kurs i risikoanalyse, for personer med HMS-ansvar eller for generell 
motivasjon og kunnskapshevning innen sikkerhet. 

DNV s tjenester på dette området er omfattende, og håndteres av DET NORSKE VERITAS 
INDUSTRY AS. Relevante områder er knyttet til inspeksjons- og sertifiseringstjenester, 
teknologi- og ingeniørtjenester, sikkerhets-, kvalitets- og miljøtjenester samt akkridert 
sertifisering av kvalitetssystemer. Det Norske Veritas Sertifisering er akkridert for å sertifisere 
kvalitetssystemer. (Det er Norsk Akkreditering som utsteder akkrediteringsbevis i Norge, 
Norsk Akkreditering er en avdeling av Det norske Justervesen). 

Scandpower AIS dekker stort sett de samme områdene som Veritas, og konkurrerer derfor om 
de samme prosjektene på dette feltet. Scandpower samarbeider med SINTEF NBL (Norges 
branntekniske laboratorium) når det gjelder å analysere mulighetene for brann i tilknytning til 
utslipp av brannfarlige gasser eller flytende brensel. Scandpower bistår bedrifter som må sende 
konsesjonssøknader til myndighetene, som DBE, SFT m.fl. 

SINTEF-gruppen er også en viktig aktør på området sikkerhet. Relevant er avdelingen 
SINTEF Sikkerhet og pålitelighet og Gruppe for driftssikkerhet og vedlikehold, begge i 
Trondheim. Det vises forøvrig til SINTEF-oversikten senere i rapporten. 

Brann- og feiervesenet kontrollerer piper, ildsteder og oljefyringsanlegg. Det gir autorisasjon 
for installasjon og reperasjon av oljefyringsanlegg og er spesialister på brannteknisk regelverk 
for nybygg og rehabilitering. 

Norsk Teknisk LPG-komite skal assistere norske myndigheter i å utarbeide forskrifter og 
standarder på LPG-området, som i Norge er synonymt med propan. Norske myndigheter er i 
dette tilfelle DBE. Komiteen ble stiftet i 1974 og har som formål å arbeide med teknisk og 
sikkehetsmessig standardisering i forbindelse med transport, lagring og bruk av LPG, spesielt 
propan og butan. Komiteen er også høringsinstans ved utarbeidelse av lover og forskrifter og 
skal arbeide for å spre kunnskaper om LPG og LPG-utstyr. Medlemmene i komiteen er norske 
bedrifter som driver en integrert distribusjon av såvel LPG som LPG-utstyr. Medlemmene er 
AGA Progas NS ,  Hydrogas N S ,  Norske Shell NS og Statoil Norge N S .  Komiteen har i 
samarbeid med DBE utarbeidet retningslinjer av forskjellig slag for montering og bruk av ikke 
minst propananlegg. 
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Vi kan nevne propan rørsystemer, installasjon og kontroll av fastmonterte strålevarmeanlegg, 
informasjon om sikker bruk av propan på byggeplassen, veiledning om oppbevaring av propan 
ved forsyningsanlegg og ved omfyllingssted, retningslinjer for propan i storkjøkken. 

Ønsker noen å lagre større mengder propan må en søke om oppbevaringstillatelse hos den 
stedlige brannmyndighet. Søkeren må bruke et eget skjema som fås av det lokale brannvesen, 
fra DBE eller fra komiteen bedriftsmedlemmer (Registreringserklæring for LPG-oppbevaring, 
forsyningsanlegg og omfyl/ingssted). 

Det er viktig å vite at ved lagring av mindre mengder propan, kan dette gjøres uten å søke 
tillatelse (se dog unntakene nedenfor). Beholderens volum må da ikke overstige 5 liter pr. 
boenhet, 55 liter der propan benyttes i husholdning til koking eller belysning, 500 liter i fri eller 
nedgravd lagertank, 45 liter i lagerplass, skur, båthus, garasje o.l. i boligstrøk (150 liter utenfor 
boligstrøk), 40 liter i butikklokaler og tilliggende rom, 90 liter i verksted, industrilokaler. 

Oppgitte antall gjelder beholderens volum, ikke nettoinnhold av propan. Beholderne skal aldri 
fylles mer enn til 86%, tallene ovenfor må derfor multipliseres med 0,43 for å finne ut hvor 
mange kg propan som kan oppbevares uten tillatelse. Det må bemerkes at 
oppbevaringstillatelse alltid må innhentes hvor propanen i tilfelle brann kan øke faren for tap 
av menneskeliv. Dette gjelder for overnattingssteder, forsamlingslokaler, serveringssteder, 
sykehus, pleieanstalter og skoler. 

Norske forsikringsselskaper er aktive på området sikkerhet. Egne avdelinger og egne 
treningssentra er bygget opp på dette feltet, og forsikringselskapene er viktige medspillerer 
når sikkerhet skal drøftes og implementeres. 

5. 7 Utdanning, forskning, utvikling og kurs 

5. 7. 1 Generelt 

Interessert ungdom har idag mange muligheter til å skaffe seg en utdannelse innen VVS-faget. 
En videre kariere innen faget kan fortsette innen det private næringsliv, i ulike 
forskningsinstitusjoner og innenfor feltet etterutdanning. Karrieremulighetene innenfor offenlig 
virksomhet er relativt beskjeden, men ikke umulig. 

5.7.2 Utdanning 

Etter 9-årig skole eller tilsvarende kan man få grunnutdannelse i VVS-faget ved en av landets 
mange videregående skoler og høyskoler. 

I VVS Årbok 1994 står det en oversikt over hvilke skoler som er aktuelle. De relevante 
skolene er som følger: 

Videregående skoler som har rørleggerlinje 
Oversikten viser at det er 48 aktuelle skoler, spredt over hele landet. 
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Videregående skoler som har energilinje 
Gitt at det bare er 5 skoler, listes de opp her: 

Bardufoss videregående skole 9200 Bardufoss 
Bleiker videregående skole 13 70 Asker 
Gauldal videregående skole 7090 Støren 
Time videregåande skule 4340 Bryne 
Ørsta videregåande skule 6150 Ørsta 

Tekniske fagskoler 
Rana tekniske fagskole 
Sofienberg tekniske fagskole 
Sørlandets tekniske fagskole 
Trondheim tekniske fagskole 
Stavanger tekniske fagskole 

Høyskoler 
Trondheim Ingeniørskole 
Oslo Ingeniørhøgskole 
Høgskolesenteret i Rogaland 
NKI Ingeniørhøgskolen 

8613 Selfors 
0560 Oslo 
4891 Grimstad 
7041 Trondheim 
401 1 Stavanger 

7005 Trondheim 
0254 Oslo 
4004 Stavanger 
Skolen har energi- og klimateknisk linje. 
Forkurs og første årskurs kan tas i Bergen, Bodø, 
Oslo, Drammen, Gol, Hamar, Harstad, 
Haugesund, Kristiansand, Molde, Kristiansund, 
Lakselv, Mo i Rana, Stavanger, Trondheim, 
Tromsø og Tønsberg. De to siste årene er 
i Oslo. NIK-skolen er et heltidsstudium 
med 5 dagers arbeidsuke. 

Sivilingeniørutdanningen i Narvik 
Sivilingeniørutdanningen i Narvik (SIN) er toårig, basert på treårig ingeniørutdanning eller 
tilsvarende. Ved studieretningen Integrert bygningsteknologi, vil det bli lagt vekt på integrering 
mellom bygning og tekniske fag: VVS, Enøk, klimateknisk simulering, innemiljø, varme- og 
strømningslære, bygningsfysikk, husbygningsteknikk, forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), 
ombygging og bygningsprosjektering. Individuelt prosjekt og hovedoppgave (diplomoppgave) 
kan velges innEnFOr VVS teknisk område. 

Norges Tekniske Høgskole 
Sivilingeniørutdannelsen innen VVS-faget får man ved NTH i Trondheim. 
Studiet går iver 4½ år og hører inn under Maskinavdelingen. Det siste 1 ½ år kan man velge 
diplomoppgave ved Institutt for VVS. Etter fullført sivilingeniørutdanning kan en gå videre 
og ta doktorgraden (dr. ing.), som varer i 2½ - 3 år. 

Utdannelse i miljøfag i Telemark 
Telemark distriktshøgskole har studium i natur- og miljøvernfag som kan være aktuelle som 
relevant tilleggsutdanning for ingenører. De spenner fra ettårig studium i miljøkunnskap og to- 
treårig studium i natur- og miljøfag. 



22 

VVS-teknisk utdannelse i utlandet 
VVS-teknisk utdannelse kan man også få ved en rekke skoler og universiteter i utlandet. 
I disse landene har en også mye mer erfaring i bruk av olje, og ikke minst naturgass, til 
oppvarming. Den raskeste oversikten skaffer interesserte seg ved å ta kontakt med utenlandske 
VVS-organisasjoner. VVS Årbok 1994 lister opp disse med adresse og telefonnummer. De 
mest interessante land, rent språkmessig, er Danmark, England, Frankrike, Sverige, Tyskland 
og USA. I alt 20 land er listet opp. 

5. 7.3 Forskning og utvikling 

Som nevnt tidligere, er bruk av flytende brensel og gass i hovedsak knyttte til fagområdet VVS 
(varme, ventilasjon og sanitær). Det foregår mye forskning og utvikling på dette området, 
i hovedsak basert på diplomoppgaver og dr. ing. studier. Oppdragsrettet forskning er også et 
viktig område 

Relevante forskningsinstitutter er: 

Christian Michelsen Research AS (CMR), 5036 Bergen 
Utfører næringsrettet forskning, blant annet på området gasseksplosjoner. 

Institutt for energiteknikk (JFE), 2007 Kjeller 
Relevant arbeid utføres av Enøk-avdelingen, og er spesielt knyttet til energibruk i industrien. 
Gjennom bransjenettverket vil JFE kunne gi informasjon om energibruk og valg av 
energibærere i industrien. 

Norges byggforskningsinstitutt (Byygforsk/NBI), 0314 Oslo 
Byggforsk er fra 1985 en privat stiftelse og fungerer som et uavhengig, nasjonalt senter for 
forskning og utvikling for bygge og anleggsvirksomheten, inkl. forvaltning og bruk av 
bygninger og eiendommer. 

Instituttet har faggrupper som blant annet arbeider med forsknings- og utviklingsprosjekter 
over hele området oppvarming, ventilasjon og sanitærinstallasjoner og utfører oppdrag såvel i 
felt som i laboratorier på områder som Enøk, målinger og analyser av varmeanlegg, EDB- 
simuleringer av bygningers effekt- og energibehov m.v. 

Norges forskningsråd, 0131 Oslo 
Rådet ble opprettet i 1993 ved å slå sammen fem tidligere forskningsråd. Bruk av flytende 
brensel og gass er ikke et eget programområde, men er knyttet til andre programmer på energi- 
og BA-siden. 
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SINTEF-gruppen, 7034 Trondheim 
SINTEF-gruppen utfører forskningsoppdrag for næringsliv og forvaltning. Gruppen har 2 200 
ansatte, hvorav 1 300 forskere, og består av fem juridiske enheter: 

- SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole. 
og de fire forskningsaksjeselskapene (datterselskaper): 

- EFI - Energiforsyningens forskningsinstitutt A/S 
- IKU Petroleumsforskning a. s 
- MARINTEK, Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt A/S 
- SINTEF Molab a.s 

Tidligere SI (Senter for industriforskning på Blindern i Oslo) fusjonerte med SINTEF i 1993 
og bruker nå navnet SINTEF. 

Gruppens faglige virksomhet utføres av 30 operative enheter pluss de fire nevnte 
datterselskapene. Den faglige virksomheten er gruppert i følgende hovedområder: 

- SINTEF Bygg og anlegg 
- SINTEF Energi og miljø 
- SINTEF Informasjonsteknologi 
- SINTEF Kjemi 
- SINTEF Materialer og foredling 
- SINTEF Mennesker, teknologi og samfunn 
- SINTEF Skip, olje og offshore 

I tillegg til den disiplinbaserte organiseringen er det et organisert tverrfaglig samarbeid innen 
føgende fagområder: Bygg- og anlegg (BA), akvakultur, bore- og undervannsteknologi, 
fiskeriteknologi, miljøteknologi, næringsmiddelteknologi, polarteknikk, transport og logistikk, 
Produktivitetssenteret NTH/SINTEF og Gruppe for driftssikkerhet og vedlikehold. Det er 
utpekt en programsjef for hvert samarbeidsområde. 

Når det gjelder bruk av flytende brensel og gass, vil vi her gi en kort beskrivelse av relevante 
deler av SINTEF-gruppen (både de direkte relevante og de som må betraktes som mer 
periferte og sogar konkurrerende, for oversiktens skyld). SINTEF er en stor gruppe, faktisk 
Europas fjerde største på sitt felt, og har en årlig omsettning på 1,5 milliarder kroner. Derfor 
vil selv en kort beskrivelse av relevante fagmiljøer bli relativt omfattende, men ikke desto 
mindre viktig. 

SINIEF Bygg og anlegg (BAJ, Trondheim 
Innenfor dette faglige hovedområde, kan følgende være av betydning for effektiv og fleksibel 
utnyttelse av energibærere, også fossile: 

SINIEF Arkitektur og byggteknikk 
Energi- og miljøvennlige bygninger. 
Gjennom analyser av energi- og ressursforbruk i bygninger utvikler enheten optimale 
konstruksjons- og systemløsninger for nye og eksisterende bygninger med vekt på 
blant annet utnyttelse av solenergi og dagslys. 

Forvalting, drift og vedlikehold 
Arbeider med kostnadseffektiv FDV og kostnadsoptimale utbyggings- og utbedringsforhold. 
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SINTEF NBL - Norges branntekniske laboratorium 
Enheten driver prøving, forskning utredninger, informasjon og rådgivning knyttet til 
kunnskaps om brann som fenomen og risiko. Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern har 
delegert godkjenningsmyndighet for personlig verneutstyr for brannvesenet og 
godkjenningsmyndighet for røykvarslere til NBL. Statens bygningstekniske etat har delegert 
godkjenningsmyndighet for skorsteiner og oppvarmingsenheter til NBL, som har store 
forsøkshaller for fullskalaforsøk, ovnshaller og laboratorier. 

Tverrfaglig samarbeid: SINTEF BA 
Energi- og vannverk 
Relevante og konkurrerende områder er: 

- Miljøvirkninger og energi 
-Fjernvarme 
- Vind- og bølgekraft 

Innemiljø og energi i bygninger 
Relevante og konkurrerende områder er: 

- Energi- og effektbehov 
- Enok i bygninger, solenergi, fjernvarme og varmepumper 
- Byggautomatisering og energioppfølging 
- Verktøy for databaserte beslutningsstøtte 
- Laboratorie- og feltundersøkelser 

Systemer for brannsikring 
- Utvikling av metoder for å vurdere brannsikkerhet, branntekniske egeneskaper og 

brannsikkerhet 
- Brannteknisk rådgivning og analyser 

SINTEF Energi og miljø, Trondheim 
InnEnFOr dette faglige hovedområde, kan følgende være av betydning for effektiv og fleksibel 
utnyttelse av energibærere, også fossile: 

SINTEF Kuldeteknikk 
Kuldeteknikk og varmepumper 
Utvikling av kuldeanlegg og varmepumper med KFK-fri teknologi 

SINTEF Varmeteknikk 
Enheten driver forskning og utvikling knyttet til effektiv og miljøvennlig 
energiutnyttelse. Arbeidet omfatter utvikling av forbrennings- og prosessteknisk 
utstyr, beregning av kompliserte strømningsfenomener hvor for eksempel forbrenning 
foregår, samt ventilasjon og energiforsyning av bygninger med formål å ivareta et godt 
inneklima. SINTEF V armeteknikk disponerer store velutstyrte laboratorier. 

Termisk energi 
Arbeider med forbrenningsteknisk utstyr, konvensjonelle og alternative brensler, varmetekniske 
prosesser og feltundersøkelser 

Teknisk V armelære 
Arbeider med strømningstekniske beregninger, masse- og varmetransport, forbrenning, gass- 
spredning og anvendt termodynamikk. 



25 

VVS-teknikk 
Arbeider med inneklima og luftkvalitet. arbeidsmiljø, sik.kerhetsventilasjon av røyk og gass. 
energiteknikk og fjernvarme, Enøk i bygninger, nye ventilasjonsprinsipper og produktutvikling, 
feltundersøkelser, beregningsprogrammer og læreverktøy. 

Laboratorier 
Laboratorier for forbrenningsteknikk, varmeteknikk, solenergi, termofysikk og ventilasjonsteknikk, 
filterprøving og laserdiagnostisering av forbrenning. 

EF/- Energiforsyningens forskningsinstitutt AS, Trondheim 
EFI er det ledende kompetansesenteret for energiforsyning og elkraftteknikk i Norge. 
Instututtet arbeider ikke primært på området knyttet til bruk av flytende brensel og 
gass, men indirekte gjennom arbeider knyttet til energiforsyningssystemer. Likeledes er 
EFI et viktig element i tilknytning til feksibel energiutnyttelse ( olje/el), der EFI dekker 
elektrovarmesiden. 

Energiforsyningssystemer 
Arbeider med blant annet produksjons- og utbyggingsplaner av energiforsyningssystemer, 
energibruk, Enøk og lokal energiplanlegging, markedsbasert kraftomsetning, vindkraft, 
fjernvarme og distribusjon og bruk av naturgass. 

Elinstallasjoner og apparater 
Arbeider blant annet med Enøk og effektiv energiutnyttelse av systemer og komponenter 
av elektrovarmeteknisk karakter, for eksempel romklima, elektrokjeler og induksjonsoppvarming. 

SINTEF IT, Trondheim og Oslo 
Innenfor dette faglige hovedområde, kan følgende være av betydning for effektiv og fleksibel 
utnyttelse av energibærere, også fossile: 

SINTEF Instrumentering, Oslo 
Enheten driver forskning og utvikling knyttet til måletekniske problemstillinger 
og sensorutvikling. 

SINTEF Måleteknisk senter, Trondheim og Oslo 
Avdelingen har en seksjon i Trondheim (6 personer) og en seksjon i Oslo (17 p.) 
Avdelingen er et kompetansesente- og ressurssenter som leverer komplette løsninger 
og varierte tekniske tjenester til universiteter og industribedrifter, knyttet til måleutstyr 
og anvendt måleteknikk. Utlån og utleie av utstyr er en viktig del av aktiviteten. 
Gjennom en akkreditert kalibreringsaktivitet (temperatur) er praktisk kvalitetssikring 
en del av avdelingens profil. Tekniske tjenester er knyttet til problemløsning og 
assistanse på områdene temperatur, vibrasjon, lyd, trykk, kraft, strekklappmåling m.m. 

SINTEF reguleringsteknikk, Trondheim 
Enheten utfører oppdrag innen forskning og utvikling som bidrar til best mulig drift av 
prosesser. Avdelingens satsningsfelt er blant annet instrumentering, driftsoptimalisering 
og prosessovervåking. 
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SINTEF Kjemi, Oslo, Trondheim og Mo i Rana 
Innenfor dette faglige hovedområde, kan følgende være av betydning for effektiv og fleksibel 
utnyttelse av energibærere, også fossile: 

SINTEF Industriell kjemi, Oslo 
Enheten driver forskning og utvikling knyttet til foredling av olje og naturgass, 
prosesskjemi/katalyse, miljøteknologi, kjemisk analyse og kjemisk 
informasjonsteknologi. Enheten har velutstyrte laboratorier på området. 
Enheten har oppdrag for EU, på studier av partiell oksidasjon av metan til 
syntesegass, og har kompetanse og erfaring på katalyse til reduksjon av NOx 
fra forbrenningsprosesser. 

Olje- og gassforedling 
Avdelingen arbeider med blant annet petrokjemi, raffinering og naturgasskonvertering. 

Miljøteknologi og analyse 
Arbeider med renseteknologi, utslippsovervåking, olje- og raffinerte produkter, utslipp 
til luft og vann 

SINTEF Teknisk kjemi, Trondheim 
Enheten driver forskning og utvikling knyttet til kjemiske, biologiske, kjemitekniske, 
miljø- og datarelaterte problemstillinger for kjemiske og biologiske prosessanlegg. 
Kompetansen benyttes innen områder som olje- og gassforedling/produksjon og 
miljøforurensning. 

Miljøteknikk 
Arbeider med blant annet oljesøls skjebne og oppførsel, olje i is og sne, 
olje i strandsedimenter og jord, biodegradering av olje, opprensking av oljesøl. 

Petrokjemi 
Arbeider med prosesskjemi og katalyse, utnyttelse av naturgass (Syngas; metanol, direkte 
konvertering av metan), raffinering og petrokjemi. 

Sensor- og analyseteknikk 
Gruppen foretar organiske analyser (P AH, PCB, fenoler), driver miljøkartlegging og foretar 
prøvetaking og analyse av gass- og støvformige forurensninger. 

SINTEF Molab a.s, Mo i Rana 
Enheten driver forskning og utvikling knyttet til material- og miljøteknologi. 

Miljøteknologi 
Arbeider på to felter, miljoovervåk:ing og FoU. 

Miljøovervåking: Prøvetaking og analyse av arbeidsmiljø, utslipp til det ytre miljø og 
luftkvalitet i nærmiljøet. Miljøanalyser av fast stoff, vann, slam, spillolje, sediment og jord. 

FoU innen miljøteknologi: Hovedområdet er forurenset grunn i tillegg til FoU på industrielt avfall og 
livssyklusanalyse (LCA). 
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SINTEF materialer og foredling, Trondheim og Oslo 
Innenfor dette faglige hovedområde, kan følgende være av betydning for effektiv og fleksibel 
utnyttelse av energibærere, også fossile: 

SINTEF Materialteknologi 
Bruk av fossile brensler og gass medfører høye temperaturer. Denne problemstillingen 
arbeider SINTEF med. 

Keramer (Oslo) 
Testing, material- og produktutvikling innen ildfaste materialer, porselen og glasur, 
keramiske brenselceller for omdanning av naturgass til elektrisk energi, 
høytemperaturkorrosjon av metaller. 

Prosessmetallurgi og elektrokjemi {Trondheim) 
Arbeider blant annet med høytemperatur prosessutvikling og raffineringsmetallurgi. 

Korrosjon og beleggteknologi 
Arbeider med forskning og testing av korrosjonsbestandige materialer, innvendig korrosjon knyttet til 
oljeproduksjon, korrosjonsovervåking. 

SINTEF Sikkerhet og pålitelighet, Trondheim 
Avdelingen driver forskning og utvikling innenfor fagområdene sikkerhet, pålitelighet 
og kvalitet. Avdelingen har omfattende erfaring i å bistå industrien med effektiv 
håndtering av risiko- og driftsregularitetsproblemer. 

Gruppe for driftssikkerhet og vedlikehold, Trondheim 
Denne gruppen arbeider med å fremme driftssikkerhet og vedlikehold i industri og 
offentlig forvaltning for å øke inntjening og konkurranseevne gjennom høy 
tilgjengelighet. SINTEF mener gruppen er ledende innen sitt fagfelt i Norge, og 
arbeidet er knyttet mot teknologi og tekniske løsninger, organisasjon og ledelse, helse, 
miljø og sikkerhet, regelverk, økonomi, støttesystemer og metodikk. 

SINTEF Skip, olje og offshore, Trondheim 
Denne delen av SINTEF arbeider i hovedsak med olje- og miljøvern knyttet til 
utvinning av olje og gass, men tas likevel med for oversiktens skyld. 

!KU Pteroleumsforskning a.s 
Forskningsaksjeselskapet IKU driver forskning knyttet til offshore petroleumsleting, 
produskjon og miljøteknologi. Aktiviteten er konsentrert om fire områder: 
Det geologiske bassenget, reservoaret, brønnen og miljøet. 
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Tverrfaglige sammarbeidområder 
SINTEF har en rekke tverrfaglige samarbeidsområder (akvakultur, brønn- og 
undervannsteknologi, fiskeriteknologi, miljøteknologi, næringsmiddelteknikk, polarteknikk og 
transport og logistikk). Det som er mest relevant her er program for miljøteknologi. 

Program for miljøteknologi 
Programmet er et tverrfaglig innsatsområde. FoU innen miljøteknologi foregår innenfor 
alle fagfeltene i hele SINTEF-gruppen. Programsjefen vil bidra til at riktig kontakt 
blir etablert. SINTEF-gruppen utførte i 1992 230 årsverk innen miljøstudier og 
utvikling av miljøteknologi. 

Stiftelsen VEKST, 0106 Oslo 
Stiftelsen VEKST er en tverrfaglig stiftelse og arbeider for at det blir bygget kostnadseffektive, 
miljø- og energiriktige bygg. Stiftelsen arbeider også med markedsintroduksjon av ny energi- 
og miljøteknologi og som teknologimeglere innen området energi,- miljø- og 
informasjonsteknologi. 

Statens bygningstekniske etat (BE), 0034 Oslo 
BE har som sin viktigste oppgave å sørge for at bygge- og anleggsarbeider i Norge holder en 
høy standard både når det gjelder konstruksjon, materialer og utførelse. Et hovedmål er å verne 
menneskers liv og helse, miljø og verdier mot brann, ulykker og andre farer forbundet med 
byggemåte, installasjoner eller materialer. BE utvikler og moderniserer byggeforskrifter og 
normer. BE skal hjelpe bransjen med dokumentasjon når det gjelder gode byggematerialer og 
løsninger/konstruksjoner når andre ikke kan bistå med slik dokumentasjon. 

Teknologisk institutt (TI), 0131 Oslo 
TI er en selveiende stiftelse med kontorer i Oslo, Kongsberg, Stavanger, Gjøvik og Sarpsborg. 
Norges Industriattacheer tilhører TI-systemet, med kontorer i London, Paris, 
Stuttgart, Tokyo og San Francisco. TI har 300 medarbeidere med industriell kompetanse 
innen produksjonsteknologi, miljø- og sikkerhetsteknologi, bedriftsutvikling og 
internasjonalisering. Instituttes tjenestetilbud er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. 

Fra og med 1994 er TI organisert i to divisjoner: 

- Divisjon Miljø- og sikkerhetsteknologi 
Sentrale satsningsområder er miljøstrategi og opplæring i innføring av internkontron, 
miljøvennlig transport, avfallsbehandling og innemiljø. Divisjonen er sterkt engasjert 
i Nasjonalt miljøteknisk program, og har inngått avtale om teknisk miljøanalyse med 
150 bedrifter. 

- Divisjon Produksjonsteknologi 
Arbeider på felter som ikke er relevant i denne raporten. 

Norsk VVS Energi- og Miljoteknisk Forenings Stiftelsefor forskning, Oslo 
Stiftelsen ble opprettet i 1960 og har som formål å fremme vitenskapelig forskning og 
opplæring innend de varme-, ventilasjon- og sanitærtekniske området. Den ledes av en 
forskningsnemnd, som utdeler og bestemmer størrelsen og vilkårene for bidragene. 
Stiftelsen skal samarbeide med og kan yte bidrag til andre norske forskningsorganisasjoner som 
under medvirkning av staten arbeider med problemer av interesse for VVS-faget. 
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Andre forskningsinstitusjoner 
Både universiteter og andre høyskoler arbeider med forskning. I denne oversikten har en ikke 
kunnet skaffet relevant informasjon innen gitte tidsrammer. 

5.7.4 Kurs 

Det er flere aktører på kursmarkedet og som tilbyr kurs som er knyttet til bruk av flytende 
brensel og gass i Norge. 

Viktige kursarrangører på feltet er 

AGA Progas A/S (propan) 
Energiforsyningens Fellesorganisasjon EnFO (energi, miljø og sikkerhet) 
Kjelforeningen - Norsk energi ( energi, miljø og sikkerhet) 
Opplysningskontoret for energi og miljø AS ( energi og miljø) 
Teknologisk Institutt (miljø og teknologi) 
Det Norske Veritas Industry AS (miljø og sikkerhet) 
Norske Sivilingeniørers Forening, N1F (energi, miljø og sikkerhet) 
Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (sikkerhet) 
NORSAS - AS Norsk Spesialavfallselskap (spesialavfall) 

Hver og en av disse utarbeider kursoversikter, noen har egne kataloger, andre operere med 
egne ark som beskriver kursets innhold. I tillegg arrangerer relevante foreninger kurs for sine 
medlemmer. 
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6. Miljø 

6.1 Generelt 

Bruk av flytende brensel og gass påvirker miljøet i negativ retning. Av Norges samlede 
energibruk, er omtrent halvparten knyttet til bruk av fossile brensler. 

Teknologiorienterte bedrifter, institusjoner og offentlig forvaltning er og kommer til å bli 
opptatt av miljøet og miljøutviklingen. I energisammenheng, står norsk vannkraft i en 
særstilling i forhold til andre land, ikke minst i Øst- og Vest-Europa. 

Miljøproblematikken er svært omfattende, men det finnes mye norsk ekspertise på dette 
området, både i næringslivet, forskningsmiljøet og i offentlig forvaltning. 

Viktige aktører på området miljø - og da spesielt knyttet til bruk av flytende brensel og gass, 
er: 

Det Norske Veritas Industry AS 
Kjelforeningen - Norsk Energi 
Opplysningskontoret for energi og miljø AS 
NORSAS - AS Norsk Spesialavfallselskap 
Norsk institutt for luftforskning (NILU) 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 
Norsk Petroleumsinstitutt 
Scandpower AS 
SINTEF-gruppen 
Statens forurensningstilsyn (SFT) 
Stiftelsen VEKST 
Teknologisk Institutt (Tl) 

Miljøarbeidet på dette feltet er, som nevnt, svært omfattende, men følgende oppslagsverk og 
fagbøker gir tilstrekkelig førsteinformasjon om omfanget av utslipp knyttet til bruk av flytende 
brensel og gass i Norge, aktuelle rensemetoder og hvilke virkninger bruken har eller kan ha på 
miljøet. Det vises også til kapittel 7 om Lover og forskrifter og Miljølovsamlingen omtalt der. 

Naturmiljøet i tall 1994. 
Utgitt på Universitetsforlaget og er en samarbeidsutgivelse mellom 
Statistisk sentralbyrå, Direktoratet for naturforvaltning og Statens forurensningstilsyn. 
431 sider. 

Miljø- og energi/akta - Håndbok for energiforsyningen. 
Utgitt av Norges Energiverkforbund (nå Energiforsyningens Fellesorganisasjon, EnFO) 
(Ny, oppdatert utgave er under utarbeidelse). 168 sider. 

Forurensning i Norge 1994. 
Utgitt av SFT. 58 sider. 

Vår energi. 
Utgitt på Universitetsforlaget. Forfatter Eiliv Sandberg. 199 sider. 
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6.2 Oljesøl og oljetanker 

Oljen transporteres til kundene i hovedsak med tankbiler og fylles på nedgravde tanker. Det 
føres statistikk over tankbiluhell i Norge. Antall uhell i 1988 var 24 og har sunket hvert år 
siden, til 11 i 1993. Av disse førte 7 til utslipp ( oljesøl) og 1 til brann. 

Omfanget av nedgravde oljetanker i Norge er stort, og de enkelte kommuner kan nå kreve at 
tankene inspiseres jevnlig i følsomme områder. Noen kommuner har signalisert at de vil 
betrakte hele kommunen som følsomt område, også for villatanker. Det foregår en dialog 
mellom enkelte kommuner og Norsk Petroleumsinstitutt på dette feltet, siden signalene har 
kostnadskonsekvenser som ennå ikke er utredet. 

Miljøverndepartementet vedtok den 24. mai 1994 en lenge etterlengtet spesialavfallsforskrift. 
De viktigste endringene er en økning i antall spesialavfallsgrupper og øket ansvar for 
kommunene. Det er nå 15 grupper spesialavfall, hvorav de to første gruppene er knyttet til 
oljeprodukter og bruk av disse: 

Gruppe 1: 
Gruppe 2: 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Spillolje 
Annet oljeavfall 
Oljeavfall fra renseanlegg for oljeholdig avløpsvann 
Oljeavfall fra tankrensing 
Forurensede drivstoffer og fyringsolje 
Brukte oljefiltre 

Forskriften trådte i kraft 01.07.1994, med unntak om kommunenes ansvar, som trer i kraft 
01.07.1995. Kommunene vil fra da av være pålagt en plikt til å sørge for at det eksisterer et 
tilstrekkelig tilbud for mottak av spesialavfall. Tilbudet kan drives av kommunen selv, inngå i 
et interkommunalt samarbeid eller kommunen kan la andre stå for mottaks- og/eller 
innsamlingstilbudet. 

Ved oljesøl, enten fra tankbil, oljetank eller ved et annet uhell, vil olje renne ut over og ned i 
grunnen. Slike akutte utslipp må håndteres raskt, da den delen av jordsmonnet som blir 
forurenset nå blir spesialavfall, på lik linje med restene som ofte også må håndteres som 
spesialavfall. Tilsølt jordsmonn må renses og oljeproduktene som "gjenvinnes" må 
transporteres til godkjent behandlingsanlegg. Alle som er involvert i denne prosessen må være 
godkjent av SFT. 

NORSAS - AS Norsk Spesialavfallselskap eies av Miljøverndepartementet, Kommunenes 
sentralforbund og Næringslivets hovedorganisasjon og har vært i drift i fem år. 
NORSAS hovedoppgave er utvikling og administrasjon av et landsomfattende system for 
håndtering av spesialavfall i Norge. Selskapet registrerer gjennom egne rapporteringsrutiner 
spesialavfallsstrømmene fra avfallsprodusent til endelig disponering. 
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NORSAS ajourfører egne oversikter over blant annet følgende: 

- Oversikt over godkjente mottaksplasser for spesialavfall (i de fleste kommuner) 

- Oversikt over firmaer som er godkjente til å ta spesialavfall i retur fra egne 
kunder (rundt 25 stk., hvorav de fleste henter spillolje) 

- Oversikt over godkjente innsamlere ( operatører) av spesialavfall. Disse er i tillegg 
godkjent til å drive tankrensing som medfører spesialavfall (ca. 40 stk) 

- Oversikt over godkjente firmaer til å drive tankrensing som medfører 
spesialavfall (ca. 50 stk.). 

- Oversikt over behandlingsanlegg for spesialavfall i Norge (rundt 40 stk.), hvorav 
14 kan ta i mot spillolje og forbrenne denne ( energigjenvinning). 

6.3 Rensing 

Boken "Energi- og Miljøfakta - Håndbok for energiforsyningen" gir en god oversikt over 
aktuelle rensetiltak knyttet til bruk av flytende brensel og gass. 

I Norge er ABB Miljø Norsk Viftefabrikk i Oslo blant de store når det gjelder å levere 
renseutstyr (rensing av røykgasser). 
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7. Lover og forskrifter 

7. I Generelt 

Et utall av lover og forskrifter regulerer bruk og utnyttelse av flytende brensel og gass i Norge. 
De kan enkJest inndeles i følgende hovedgrupper: 

Brann 
Gass 
Støy 
Varmeanlegg 
Miljø 

Listene nedenfor viser at det kreves mye av organisasjoner som ønsker å holde seg ajour. 
Listen må ikke antas komplett, og nye forskrifter og EUÆØS-direktiver vil også berøre Norge 
på dette feltet. VVS-bransjen selv har en god oversikt over dette, og gjør et stort og 
omfattende arbeide for å holde seg ajour. Nedenfor har vi bare kort listet opp ulike lover og 
forskrifter uten ytterligere kommentarer. Listen bør ikke betraktes som komplett, gitt at denne 
rapporten er utarbeidet i løpet av tre uker. 

(I det etterfølgende avsnitt 7.6 Miljø, ser vi at det er tatt et initiativ til å få samlet alle 
miljølovene med forskrifter mellom to permer. Boken er blitt på over 700 sider. 
NVE kan bidra til at det blir utarbeidet en tilsvarende bok som inneholder alle lover og 
forskrifter som berører all form for landbasert bruk av energiressurser. Boken må også 
inneholde alle relevante miljølover ( og Energiloven). Oppgaven er på ingen måte 
uoverkommelig. Forfatteren av denne rapporten har vært i kontakt med forlaget Grøndahl 
Dreyer (Per Christian Opsahl, leder for Jusavdelingen i forlaget) og luftet ideen. Forlaget 
ønsker å gå videre med saken for å se om det kan etableres et prosjekt av forslaget. DBE 
arbeider selv med å få til en samling av sine lover og forskrifter, men den foreslåtte samlingen 
vil omfatte mye mer enn det DBE har ansvaret for.) 

7.2 Brann 
Plan og Bygningsloven; Brannloven; Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under 
trykk; Byggeforskrifter (brannverndelen); DBE (blant annet bestemmelser om 
oljefyringsanlegg). 

7.3 Gass 
Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk; Forskrifter om brannfarlige 
varer samt væsker og gasser under trykk; Regler for lagring av propan og butan; Orientering 
om utendørs propananlegg; Regler for omtapping av propan og butan; Oslo bygningskontroll: 
Byggeregler for Oslo kommune: Regler for gassinstallasjoner (regel nr. 5). 
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7.4 Støy 
Lov om helsetjenesten i kommunene ( det er helsetjenesten som tar seg av lokale 
støyproblemer); Byggeforskrifter (om lydforhold); Arbeidstilsynet (støy på arbeidsplassen - 
med kommentarer, kontroll av lydforhold på arbeidsplassen, vurdering av støybelastning, 
støydata fra maskiner og utstyr). 

7. 5 V armeanlegg 
Plan og Bygningsloven; Lov om vern mot forurensninger og om avfall; Lov om rettshøve 
mellom grannar; Lov om arbeidervern og og arbeidsmiljø ( ansvar for produsenter og 
leverandører); Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk; Lov om 
helsetjenesten i kommunene; Byggeforskriftene (røykkanal og varmeanlegg); Arbeidstilsynet 
(arbeid i tanker, rengjøring og reparasjon av små beholdere som har inneholdt brennbar 
væske); DBE (forskrifter for kjeler og beholdere som er utsatt for vanndamptrykk, utstyr for 
drift og overvåking av kjeler ved forskjellige former for energitilførsel, anmeldelse og 
beskrivelse av kjel og trykkbeholdere, forskrift om transport av petroleum i rørledning over 
land, forskrifter om brannfarlige varer (her aksepterer DBE tanker bygget etter følgende 
norske standarder: NS 1542 og NS 1543 Oljetanker i stål (ulike utforminger), NS 1544 
Vertikale sylindriske tanker, NS 1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert utmettet polyester, 
NS 1546, NS 154 7 og NS 1548 overgrunnstanker i stål), regler for oppbevaring av brannfarlig 
væske i nedgravd tank, bestemmelser om oljefyringsanlegg og til slutt regler om bruk av 
vannluftsaggregat til tørkeanlegg i jordbruket); Norsk Brannvernforening (piper og ildsteder); 
Miljøverndepartmentet/SFT (forskrifter om svovelinnhold i fyringsolje) og forskrifter om 
lagertanker for petroleumsprodukter. 

7.6 Miljø 

I takt med økte miljøproblemer får miljølovgivningen stadig større betydning og aktualitet. 
Miljølovgivningen har nå fått et stort omfang og er spredt rundt i lovverket. Dette gjør det 
vanskelig å få en samlet oversikt. Dette er det nå gjort noe med ved at Grøndahl Dreyer 
har gitt ut Miljølovsamlingen i år, ajour pr. 1. januar 1994. Samlingen er på 727 sider. 

Følgende er relevant: 

Arealdisponering og naturressurser 
Vassdrag og energi (6 lover, 7 forskrifter) 

Forurensning 
Forurensning ytre miljø og avfall (5 lover, 33 forskrifter) 
Produktkontroll (2 lover, 18 forskrifter) 

7. 7 Andre lover og forskrifter 

Vi har sett i denne rapporten at det har tilkommet nye, relevante forskrifter etter 
1. januar 1994. En ytterligere fordypning i temaet kan som nevnt i avsnitt 7.1 utføres 
i nært samarbeid med Jusavdelingen i forlaget Grøndahl Dreyer. 
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8. Foreninger og organisasjoner 

8. 1 Generelt 

Det er mange foreninger i Norge, og de mest relevante er tatt med i denne oversikten. For 
enkelte organisasjoner er en del aktiviteter beskrevet. 

Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO), 1324 Lysaker 
EnFO er en sammenslåing av Norges Energiverkforbund og Vassdragsregulantenes Forening. 
Fjernvarmeforeningen i EnFO er aktiv på områder som bidrar til at energiverkene utnytter olje 
og gass til oppvarming, og da gjennom fjernvarmeutbyggingen i Norge. 

Fjernvarmeproduksjonen i Norge har økt fra vel 300 GWh/år i 1983 til nærmere 
1 600 GWh/år i 1992. Når det gjelder fordelingen av energibærere i det norske 
fjernvarmesystemet, var den i 1992: 

Avfall 53% 
Industriell spillvarme/gass 7% 
Flis/bark 2% 
Elektrokjeler 33% 
V armepumper 4% 
Olje 1% 

EnFO gjennomfører flere prosjekter som tar sikte på å øke omfanget av vannbårne 
varmeanlegg i Norge, sammen med energiverks-, rådgivnings- og forskningsmiljøet og med 
Norsk Petroluemsinstitutt. Et eksempel er prosjektet "Fleksibelt energimarked: Optimal 
utnyttelse av olje og el". Dette prosjektet skal blant annet bidra til at det blir nasjonal 
( omforenet) enighet om beregning av fyrkjelers virkningsgrad og om hvordan et fyrhus med 
olje- og elkjeler skal kjøres optimalt med hensyn til priser, utetemperatur (varmebehov) og 
virkningsgrader. 

Det er Fjernvarmeforeningen i EnFO som står bak dette arbeidet. Andre relevante FoU- 
oppgaver som Fjernvarmeforeningen i EnFO står bak i 1994, er knyttet til fjernvarmeutbygging 
og økt bruk av vannbåren varme i Norge, som i seg selv vil bidra til bedret energifleksibilitet 
og være av betydning for bruk av flytende brensel og gass i Norge. 

Kje/foreningen -Norsk Energi, 0212 Oslo 
Foreningen har 540 medlemmer, hvorav 315 bedriftsmedlemmer. 
Foreningen er nærmere omtalt tidligere i denne rapporten. 

Kommunenes Sentralforbund, 0114 Oslo 
Forbundet har samtlige norske kommuner (448) og fylkeskommuner (19) som medlemmer. 
De skal ivareta medlemmes felles interesser, herunder hensiktsmessig forvaltning. 
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Norsk Brannvernforening, OJ 30 Oslo 
Foreningen har over 8000 medlemmer og 30 ansatte. Foreningen har et omfattende 
engasjement innenfor informasjon og samfunnskontakt, undervisning, brannteknisk 
rådgivnings- og kontrollvirksomhet foruten statistikk. Foreningen driver utstrakt konsultativ 
virksomhet innen prosjektering av automatiske slukke- og varslingsanlegg overfor blant annet 
arkitekter, ingeniører og konsulenter. Foreningen bistår andre med råd og veiledning om alle 
branntekniske forhold under planlegging av nye bygg, rehabilitering og ombygging. 

Norsk Kommunalteknisk Forening, OJ 24 Oslo 
Foreningen har 2000 medlemmer og avdelinger i samtlige fylker, og arbeider for å høyne 
det komunaltekniske nivået og formidle, drøfte og fremme kommunalteknisk fagstoff 

Norsk Petroleumsinstitutt (NP), 0255 Oslo 
NPs ble stiftet i 1970 og er et bransjeforbund for de markedsførende oljeselskaper. NP har nå 
følgende medlemmer: Esso Norge AS, Norske Fina AS, Hydro Olje AS, AS Norske Shell, 
Statoil Norge AS og Norsk Texaco AS. 

NPs oppgave er å samordne bransjens standpunkter der dette kan gjøres uten å svekke 
konkurransen, være et bindeledd med offentlige myndigheter og andre institusjoner, samt gi 
informasjon om bransjens virksomhet og synspunkter. Energi-, miljø- og avgiftspolitikk og 
sikkerhets-, arbeidsmiljø- og beredskapsspørsmål er de viktigste saksområdene. 

Bedrifter som omsetter engros flere av hovedproduktene fra råolje på regulær basis, kan 
opptas som deltagere. De selskaper som idag står bak NP, har 99% av oljesalget i Norge. 

NP ledes av et styre med en representant for hvert av de deltagende selskaper. Virksomheten 
er i stor grad bygget på komiteprinsippet, med seks hovedkomiteer: 

Bensinstasjonskomiteen 
Driftskomiteen 
Landtransportkomiteen 
Energikomiteen 
Produktkomiteen 

Administrasjonen består av fem personer under ledelse av generalsekretæren. 

NP arbeider for tiden med et teknologispredningsprogram som har som formål å informere 
spesielt villaeiere om vannbårne energiforsyngssystemer. NTH-studenter har samlet 
produktinformasjon fra store deler av verden, og skal i løpet av høsten systematisere dette 
arbeidet i samarbeid med relevante NTH-SINTEF-miljøer. NP samarbeider videre med 
EnFO, Kjelforeningen og firmaet Siv. ing. Arne Palm AS i et NOE-finansiert prosjekt om 
virkningsgrader av oljefyrte kjeler, fra villakjeler til noe større kjeler for flerfamiliehus og 
boligblokker/kontorbygg. Prosjektet er et ledd i arbeidet med å få økt energifleksibiliteten i 
Norge. 

Norsk varmepumpeforening (NOVAP), 2013 Skjetten 
Foreningen arbeider for kvalitetsbevist utbredelse av varmepumper i Norge. 
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Norsk varmeteknisk forening (NVF), 1605 Fredrikstad 
Foreningen er en videreføring og utvidelse av den tidligere "Oljefyrings Forhandlernes 
Forening" som ble stiftet i 1946. Tyndgen av medlemmene i NVF er samtlige norske 
oljeselskaper, ledende norske produsenter og importører av kjeler og brennere, samt en del 
service og installatørselskaper, med rundt 40 medlemmer. 

Foreningen skal fremme god fyringsøkonomi, og er tilsluttet "Nordisk Oljeeldningsunion", som 
omfatter søsterforeningene i de fire nordiske land. 

Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NEVF), 0104 Oslo 
Foreningen har 65 medlemmer som er bedrifter innen den utførende del av klima- og 
ventilasjonsbransjen. Et hovedmål for foreningen er arbeidet med oppgaver som følger 
leveranser og installasjoner av ventilasjon-, varme- og energitekniske anlegg. 

NORSK WS - Energi- og Miljøteknisk Forening, 0301 Oslo 
Foreningen er en ideell organisasjon med personlige medlemmer, som tilsuttes foreningen 
gjennom regionale grupper. 

Foreningen skal til enhver tid arbeide for en samfunnsmessig fornuftig bruk av våre 
energiressurser, god hygiene og utstrakt vern av det indre og ytre miljø. 

Norske Rørgrossisters Forening WS (NRF), 0603 Oslo 
Foreningen har ti medlemmer, som alle driver med engroshandel til VVS-bransjen.· 

Norske Rørleggerbedrifters Forening (NRL), 0305 Oslo 
Foreningen har 350 medlemmer, alle er firmaer som i næringsøyemed driver selvstendig 
virksomhet som rørleggerbedrift/Vv S-entreprenør. 

Rørleggerbedriftenes Servicekontor - VVS (RS), 0305 Oslo 
Målsettningen er å fremme fellestiltak for medlemmene i NRL når det gjelder rasjonalisering, 
opplæring og markedsføring, samt yte service til medlemmene i forbindelse med spørsmål av 
VVS-teknisk, merkantil og adminstrativ art. 

Rådgivende Ingeniørers Forening ANS (RJF), 0167 Oslo 
Foreningen har 350 deltagerfirmaer med 4 100 ansatte, som omsetter rådgivningstjenester for 2 
millarder kroner årlig. Det er et utstrakt samarbeide mellom de ulike fagområdene, med VSS- 
og klimateknikk som en av de mest aktive. 

Stiftelsen WS Utviklingssenter, 0510 Oslo 
Formålet er øke kunnskapene hos sentrale myndigheter, oppdragsgivere og publikum om 
VVS-bransjens produkter og kompetanse. 

varme- og Sanitærentreprenorenes Forening, 0208 Oslo 
Foreningen ble opprettet i 1912 og består av Oslos ti ledende rørleggerbedrifter. 



- - - - - - - - - - - - - - - -  

38 

9. Samspillet mellom aktørene 

9. I Generelt 

Denne rapporten gir en oversikt over hvor mye flytende brensel og gass som brukes globalt og 
i Norge og en oversikt over aktuelle aktører og foreninger i Norge på dette området. 

NVE skal i løpet av 1995 og videre fremover ha et overordnet ansvar for at "Naturens 
Ressourcer skall disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betratning, der ivaretager denne Ret 
ogsaa for Efterslægten" (fra Grunnlovens § 110 b ). Dette må også gjelde våre energiressurser. 

Vi ser gjennom denne oversikten at varmemarkedet i Norge domineres av el og flytende 
brensel og gass (91 % av innenlands bruk i 1992, resten var biobrensel). 

Denne undersøkelsen viser at det er et samspill mellom de ulike aktørene i store deler av 
energimarkedet som det er viktig for NVE å ha et ryddig og profesjonelt forhold til. 
Flere aktører har uttalt at de selv ønsker å ha et tilsvarende forhold til NVE. 

Den viktigste sarnletråden mellom el- og oljebransjen, er knyttet til et ønske om å få utvidet 
omfanget av vannbåren varme i Norge. Det norske VVS-miljøet, deler av Energiforsyningens 
Fellesorganisasjon, Energiforsyningens forskningsinstitutt, Norsk Petroleumsinstitutt og NOE 
ser her ut til å ha dette som felles mål. 

Vi ser også at det er et relativt godt samspill mellom alle aktørene på VVS-markedet. 
VVS-messen i Norge har utviklet seg til å bli Nordens største på sitt felt. Fagtidsskriftene 
som utgis av Kjelforeningen og av Skarland Press AS (Rørfag, som er organ for Norske 
Rørleggerbedriftenes Landsforening og Norsk VVS, som er organ for Norsk VVS Energi- og 
Miljøteknisk Forening) binder mye sammen. 

Likeledes er forskningsaktiviteten stor på flere områder, med både oljeselskaper, 
energiverkbransjen og relevante bedrifter/foreninger som oppdragsgivere. 

Når det gjelder bruk av flytende brensel og gass til oppvarming i Norge, har NVE et ansvar om 
å gjøre noe på dette området, et område som er relativt nytt for NVE. NVE kan ha egne 
meninger om hva som bør gjøres, eller lytte til aktører som er listet opp i denne rapporten. 

Det aller viktigste er at de viktigste aktørene, herunder NOE og NVE, kommer frem til 
oppgaver og prosjekter - evtl. mer langsiktige programmer, som involverte parter er enige om 
er viktig for Norge og det norske folk. Særinteresser må ikke få dominere arbeidet. The World 
Energy Council uttaler at forbrukerne selv må bli langt mer opptatt av effektiv utnyttelse av 
jordens energiressurser og her ligger det en stor utfordring for energimyndighetene. 

Forfatteren av denne rapporten har ingen innsikt i hvilke hovedoppgaver NVE selv har staket 
ut for 1995 og i årene fremover. Men av det som er kommet frem i denne rapporten, ser det ut 
til NVE i samarbeid med NOE, Energiforsyningens Fellesorganisasjon, Norsk 
Petroluemsinstitutt og Norges forskningsråd er de organer som i fellesskap kan komme frem til 
en overordnet strategi når det gjelder effektiv og fleksibel utnyttelse av flytende brensel og gass 
i Norge. 
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Når det gjelder implementeringen av de tanker og forslag som blir utarbeidet i denne 
sammenhengen, vil det være naturlig å først trekke på de ulike foreninger som er listet opp 
i rapporten, for å få innspill på hva som bør og kan gjøres for å få størst mulig 
gjennomslagskraft. 

Deretter er det flere miljøer som vil kunne bidra til å få oppgavene gjennomført i henhold til 
strategier og mål. Utdanningsmiljøet og relevante kursoperatører som kan trekkes inn, er listet 
opp i denne rapporten. De vedtatte oppgavene kan koordineres av NVE selv eller av andre. 

Som nevnte tidligere i denne rapporten, har The World Energy Council i rapporten 
"Energy for Tomorrow's World" understreket at det vil bli behov for en enorm innsats for 
å bedre energieffektiviteten. Vesentlige bidrag vil ikke bare være knyttet til nye, energieffektive 
produkter, men også til "general policy-making, accessing finance and technology, managerial 
skills and manpower training". 

Dette betyr at myndighetene i sitt eget energieffektiviseringsarbeid, bør få organisert arbeide på 
en slik måte at Norge kan få til en kombinasjon av bedret energieffektivitet og 
energifleksibilitet hjemme og eksport av relevante produkter og opplæringspakker ute. 
Multiplanen, FN og Norges Eksportråd er stikkord her. 
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Vedlegg - Adresser 

Flere adresser finnes i telefonkatalogens gule sider, under blant annet stikkordene 
Fyringsanlegg, Fyringsoljer, Gasser, Konsulenter og rådgivende ingeniører, 
Oljefyringsanlegg, Oljeraffinerier, Oljerensing, Oljeselskaper, Oljevern og Rørleggere. 
NB! Adresselisten helt bakerst i rapporten er denne listen pluss adresser til aktorer knyttet 
til fast brensel, sol og el 

ABB Miljø Norsk Viftefabrikk, Postboks 6260 Etterstad, 0603 Oslo. 
Telefon 22 72 90 00. 

AGA Progas AS, Postboks 42 Manglerud, 0612 Oslo. 
Telefon 22 67 97 50. Kontaktperson: Jøran Ellingsen 

Cresto Technologies AS, Postboks 248, 1301 Sandvika. 
Telefon 67 54 99 30. Kontaktperson: UlfRivenæs 

DET NORSKE VERITAS INDUSTRY AS, Postboks 300, 1322 Høvik. 
Telefon 67 57 72 50. Kontaktperson: Pål Cappelen 

Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern DBE, Postboks 3 5 5 Sentrum, 3101 Tønsberg. 
Telefon 33 39 88 00. 

Energiforsyningens Fellesorganisasjon - EnFO, Postboks 274, 1324 Lysaker. 
Telefon 67 11 91 00. Kontaktperson: Mats Rosenberg 

EFI - Energiforsyningens forskningsinstitutt, 7034 Trondheim. 
Telefon 73 59 72 00. 

Esso Norge AS, Postboks 350 Skøyen, 0212 Oslo. 
Telefon 22 66 30 30. 

Grøndahl og Dreyers Forlag N S ,  Postboks 1153 Sentrum, 0107 Oslo. 
Telefon 22 33 58 50. Kontaktperson: Per Christian Opsahl 

Hydro Olje a.s, Postboks 190, 1324 Lysaker. 
Telefon 22 73 81 00. 

Institutt for energiteknikk, Postboks 40, 2007 Kjeller. 
Telefon 63 80 60 00. 

IKU Petroleumsforskning a.s, 7034 Trondheim. 
Telefon 73 59 11 00. 

Kjelforeningen - Norsk Energi, Postboks 27 Skøyen, 0212 Oslo. 
Telefon 22 50 61 00. Kontaktperson: Jan Sandviknes 

Kommunenes Sentralforbund (KS), Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo. 
Telefon 22 94 77 00. 
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Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk/NBI), Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo. 
Telefon 22 96 55 00. 

Norges forskningsråd, Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. 
Telefon 22 03 70 00. 

NORSAS, Postboks 39, 0216 Oslo. 
Telefon 22 73 08 40. 

Norsk Brannvern Forening, Postboks 6703 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
Telefon 22 20 01 54. 

Norsk Institutt for luftforskning - NILU, Elvegaten 52, 2000 Lillestrøm. 
Telefon 63 81 41 70. 

Norsk Institutt for vannforskning - NIVA, Postboks 69 Korsvoll, 0808 Oslo. 
Telefon 22 18 51 00. 

Norsk Kommunalteknisk Forening, Postboks 1905 Vika, 0124 Oslo. 
Telefon 22 94 77 00. 

Norsk Petroleumsinstitutt, Drammensveien 10, 0255 Oslo. 
Telefon 22 43 10 50. 

Norsk Texaco AS, Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo. 
Telefon 22 95 73 00. 

Norsk Varmepumpeforening, Postboks 99, 2013 Skjetten. 
Telefon 63 84 47 47. 

Norsk Varmeteknisk Forening, Fagerliveien 67, 1605 Fredrikstad. 
Telefon 69 31 98 I 5. 

Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening, Postboks 850 Sentrum, 0104 Oslo. 
Telefon 22 25 17 10. 

NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, Postboks 5042 Majorstua, 0301 Oslo. 
Telefon 22 60 13 90. 

Norske Fina a.s, Postboks 108, 1371 Asker. 
Telefon 66 98 70 00. 

AS Norske Shell, Pilestredet 33A, 0166 Oslo. 
Telefon 22 66 50 00. 

Norske Rørgrosisters Forening, Postboks 6254 Etterstad, 0603 Oslo. 
Telefon 22 65 44 14. 
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Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Postboks 5480 Majorstua, 0305 Oslo. 
Telefon 22 96 11 50. 

Norske Sivilingeniørers Forening, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo. 
Telefon 22 94 75 00. 

Opplysningskontoret for energi og miljø AS, Postboks 6734 Rodeløkka, 0503 Oslo. 
Telefon 22 37 90 90. Kontaktperson: Per Daniel Pedersen 

Rørleggerbedriftenes Servicekontor, Postboks 5480 Majorstua, 0305 Oslo. 
Telefon 22 96 11 50. 

Rådgivende Ingeniørers Forening ANS, Pilestredet 56, 0167 Oslo. 
Telefon 22 56 40 60. 

Scandpower AS, Postboks 3, 2007 Kjeller, 
Telefon 63 81 49 20. 

SINTEF Molab a.s, 8600 Mo. 
Telefon 75 12 03 50. 

SINTEF Oslo, Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo. 
Telefon 22 06 73 00. 

SINTEF Trondheim, 7034 Trondheim. 
Telefon 73 59 30 00. 

Siv. ing. Ame Palm AS, Postboks 75, 1570 Dilling. 
Telefon 69 26 65 88. 

Statens bygningstekniske etat, Postboks 8185 Dep, 0034 Oslo. 
Telefon 22 20 80 15. 

Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo. 
Telefon 22 57 34 00. 

Statoil Norge AS, Postboks 1176 Sentrum, 0107 Oslo. 
Telefon 22 96 20 00. 

Stiftelsen VEKST, Postboks 641 Sentrum, 0106 Oslo. 
Telefon 22 41 30 35. 

Stiftelsen VVS Utviklingssenter, Postboks 235 Økern, 0510 Oslo. 
Telefon 22 72 05 05. 

Techno Consult a.s, Sandviksveien 76, 1300 Sandvika. 
Telefon 67 57 18 00. 
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Teknologisk Institutt, Postboks 2608 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. 
Telefon 22 86 50 00. Kontaktperson: Jan K. Westbye 



á 



Oversikt over varmemarkedet i Norge. 
Del2  

Bruk av fast brensel mm. og relevante aktører. 

Oslo 
1. desember 1994 



Innholdsfortegnelse 

Sammendrag 

1. Innledning 1 

2. Bruk av fast brensel i et globalet og norsk perspektiv 3 
2.1 Generelt 3 
2.2 Olje - globalt 5 
2.3 Gass - globalt 6 
2.4 Bruk av kull og annet fast brensel - globalt 8 
2.5 Globalt og nasjonalt forbruk av energivarer 10 
2.5.1 Generelt 10 
2.5.2 Kull og koks - Norge 12 
2.5.3 Ved, avlut, avfall 13 
2.5.4 Energibalansen 13 
2.6 Temperaturutviklingen i Norge siden 1970 14 

3. Energifleksibilitet i Norge og andre land 15 
3.1 Generelt 15 
3.2 Energiressurser i Norge og andre land 15 
3.3 Elektrisitetsproduksjon i Norge og andre land 17 
3.4 Energifleksibilitet i Norge og andre land 19 
3.5 Interne energidistribusjonssystemer i Norge og andre land 22 
3.6 Energifleksibilitet - Norge 23 
3.7 V armepumper i et fleksibelt energisystem 26 

4. Valg av oppvarmingsalternativ - skritt i retning av et mer 30 
fleksibelt varmemarked? 

4.1 Generelt 30 

5. De ulike aktørene i varmemarkedet i Norge 36 
5.1 Generelt 36 
5.2 Bioenergi - Norge 36 
5.2.1 Generelt 36 
5.2.2 Et utvalg av bioenergiprosjekter 38 
5.2.3 Bioeenergi - norske aktører 40 
5.2.4 Biobrensel - miljø og sikkerhet 44 
5.2.5 Utlsipp til luft - generelt 44 
5.3 Solenergi - Norge 47 
5.3.1 Generelt 47 
5.3.2 Solenergi - norske aktører 47 



6. 
6.1 

7. 
7.1 

7.2 

Forskning og utvikling - energifleksibilitet 
Generelt 
Energisektoren 
Petroleumssektoren 
Prosessindustrien 
Mekanisk industri 
Tjenstesektoren 
Bransjeuavhengige tiltak 

Eenergifleksibilitet - de viktigste aktørene og videre arbeid 
Generelt 
Fagdepartementene 
Foreninger/fellesorganisasjoner 
Forskning og utvikling 
Informasjon og teknologispredning 
Økt energifleksibilitet - hvorfor ligger forholdene spesielt godt til rette 
for å arbeide med det nå? 

49 
49 

52 
52 

53 

Vedlegg 
Adresser over viktige aktører i det norske varmemarkedet (flytende og fast 55 
brensel, gass, sol og el) 



- · ·  - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Sammendrag 

Dette er Del 2 av to interne NVE-rapporter som forsøker å gi et fyldestgjørende bilde av 
aktørene i det norske varmemarkedet (rom- og prosessvarme). Kraftintensiv (kraftforedlende) 
industri er ikke med. 

Del 1 dekker flytende brensel og gass, og ble overlevert NVE 12. september 1994. 
Del 2 dekker fastbrensel, sol og beskriver også varmepumper i et fleksibelt energisystem. 

Rapportene er et ledd i NVEs engasjement på hele energisektoren. 

Denne rapporten oppsummerer først det globale forbruket av energivarer, og gir også et 
sammendrag av en helt ny IEA-rapport fra september 1994, som gir et bilde av 
energifleksibiliteten i Norge sammenlignet med mange andre land. Rapporten er skrevet midt 
under EU-debatten 1994 og det har vært populært å bruke begrepet annerledeslandet om 
Norge i den pågående EU-debatten. Norge er annerledeslandet på energisektoren. 

Rapporten gir videre en oversikt over forbruket av faste brensler i Norge, som oppsumeres slik 
( tallene er avrundet og gjelder 1991 ): 

Energibærer Netto innenlands sluttforbruk 
PJ TWh 

Kull 18 5 
Koks 26 7 
Ved, avlut, avfall 36 10 
Petroleumsprodukter 240 67 
Naturgass og annen gass 4 1 
Elektrisitet 356 100 
Fjernvarme 4 1 

Sum 685 PJ 190 TWh 

Faste brensler 
Flytende brensel, gass 
Elektrisitet 
Fjernvarme 

80 PJ 
244PJ 
356 PJ 
4 P J  

22TWh 
6 8 T W h  
100 TWh 
1 TWh 

11,5% 
35,5% 
52,5% 

0,5% 



Rapporten tar deretter for seg de ulike aktørene på bio- og solenergimarkedet i Norge. 
Bioenergiforeningen og Solenergiforeningen er viktige aktører/støttespillere i et fleksibelt 
energimarked i Norge, sammen med andre foreninger nevnt i Del 1. 

Rapporten inneholder også en oversikt over luftsutslippene i Norge og globalt, slik at en del 
størrelser blir lett tilgjengelig, ikke minst fordi miljø- og energispørsmål hører sammen som 
hånd i hanske. 

Rapporten beskriver også de pågående forskningsprogrammene som nå er igangsatt i regi av 
Norges forskningsråd, og som er relevant i helhetstankegangen. Mye skal gjøres i løpet av de 
neste fire-fem år når det gjelder FoU. Hvordan NVE kan koordinere og samle resultatene fra 
det kommende FoU-arbeidet og være brobygger mellom resultater og marked er belyst i siste 
kapittel. 

Helt til slutt er det lagt ved en nyttig, samlet adresseliste, som omfatter alle adressene i Del I 
(flytende brensel og gass), supplert med nye adresser for å dekke opp resten av hovedaktørene 
i et fleksibelt energimarked. 



1. Innledning 

Energy Communication Systems AS utarbeidet for Norges vassdrags- og energiverk (NVE) 
en oversikt over aktørene i varmemarkedet i august/september 1994. Varmemarkedet dekket i 
dette tilfellet bruk av flytende brensel og gass til stasjonært bruk (for rom- og prosessvarme). 

På bakgrunn av denne rapporten, som ble fremlagt for NVE som et internt 
informasjonsdokument under tittelen 

Oversikt over varmemarkedet i Norge. Bruk av flytende brensel og gass og relevante aktører 
12. september 1994 

ønsket NVE at det også ble utarbeidet en tilsvarende rapport som omfattet faste brensler. 

Denne og ovennevnte rapport er et ledd i NVEs arbeid knyttet til energifleksibilitet i Norge: 

Del 1 
Del 2 

Flytende brensel og gass 
Faste brensler og solenergi 

(Rapport av 12. september 1994) 
(Denne rapporten) 

Rapportene er begge interne NVE-rapporter. 

Norge har, i motsetning til mange andre land, et relativt stivt oppvarmingsmarked. At dette er 
en realitet, kan illustreres som følger. 

Da Nederland for flere år siden fant Europas største onshore gassfelt ( et tilsvarende felt er ennå 
ikke funnet i Europa), tok det ikke mange år før så godt som samtlige husstander i Nederland 
var knyttet til et landsdekkende naturgassnett og forsynt med egen gass. Det samme skjedde i 
Danmark. Da Danmark oppdaget sitt store gassfelt offshore, tok det heller ikke lang tid før 
danske brukere fikk nyte godt av dansk gass til rom- og prosessoppvarming. 

Da Norge oppdaget verdens største offshore gassfelt Troll innenfor sitt territorium, ble det satt 
igang millionutredninger for å få kartlagt det norske gassmarkedet med sikte på å få etablert et 
norsk gassdistribusjonssystem. Både høytrykksledninger fra Vestlandet til Østlandet ( over land 
og langs kysten) og videre til Sverige (Stockholm- og Gøteborg-regionen), med tilhørende 4 
bars lavtrykksavgreninger langs hovedledningen i Rogaland, Hordaland, Telemark, Hedmark, 
Oppland, Oslo, Akershus og Østfold, ble traseundersøkt og lønnsomhetsberegnet. Østfold er 
det fylket i Norge som har det største naturgasspotensialet. Undertegnede var prosjektleder for 
flere av disse utredningene, blant annet for et oppdrag for Statoil som gikk ut på å kartlegge 
naturgasspotensialet i 159 kommuner i Norge. 

Resultatet ble nedslående for naturgassentusiastene. Det norske varmemarkedet var ikke 
bygget for fleksibilitet. Dette, i tillegg til at Norge er tynt befolket i forhold til andre europeiske 
land, har ført til at Norge er et av få land i Europa som ikke har eget naturgassdistribisjonsnett 
(bortsett fra et mindre i Rogaland). 

Det er derfor viktig for myndighetene å se nærmere på hva som kan gjøres for å øke 
fleksibiliteten i det norske energiforsyningssystemet. Det er ofte lite som kan gjøres med den 
etablerte bygningsmasse, men mye kan og bør gjøres når det gjelder nybygging og 
rehabilitering i Norge. I denne sammenhengen bør en ikke ta sikte på en landsdekkende 
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fleksibilitet. Her som ellers vil det være riktig å fokusere innsatsen på områder hvor nytten med 
arbeidet er størst. 

Spørsmålet er imidlertid hva som bør og kan gjøres, og hvilke aktører som bør være engasjert i 
et arbeid som kan gjøre det norske varmemarkedet mer fleksibelt enn det er i dag. Det er ikke 
gjort over natten, og det må myndighetskrefter til for å få dreiet utviklingen inn i et 
fleksibilitetsspor. NVE må spille en sentral rolle og kommer til å står overfor en lang rekke 
interessante problemstillinger. I siste kapittel har vi forsøkt å rette søkelyset på noen av disse. 
Vi har derfor i denne rapporten [ om fast brensel] forsøkt å trekke en del samlende 
konklusjoner av betydning for det videre arbeid. 
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2. Bruk av fast brensel i et globalt og norsk perspektiv 

2. 1 Generelt 

Verdens samlede energibruk er nå rundt 8 600 millioner tonn oljekevivalenter (8 600 Mtoe ), 
og det forventes at det vil øke til nesten 12 000 Mtoe i 2010. Ford elingen av de ulike 
energibærerne er vist i Figur 2-1. 

% 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
1971 

- Renewable 

Hydro - Nuclear - Oil 

1980 1990 2000 

Gas 

• Solids 

2010 

Figur 2-1. Forventet fordeling av verdens forbruk av energibærere i perioden 
1971 - 2010. 
Kilde: World Energy Outlook. IBA 1994 Edition. 
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Vi ser i Figur 2-1 at forholdet mellom de enkelte energibærerne vil holde seg ganske konstant i 
de neste 15 år. Forbruket vil øke ganske sterkt i perioden, som vi ser av de etterfølgende 
figurer, og vi kan se en forholdsmessig økning av kjernekraft, fornybare energikilder og 
naturgass på bekostning av olje og til dels faste brensler. 

Energiforbruksutviklingen skyldes menneskets fremskritt. Men hva er fremskritt? 
Norsk solenergiforening siterer Knut Hamsun i sin solenergibrosjyre: 

Fremskritt? Hva er det? 
At vi kan kjøre fortere på veiene? 
Nei, fremskritt det er legemets nødvendige hvile 
og sjelens nødvendige ro. 
Fremskritt er menneskets trivsel. 

Knut Hamsun 
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2.2 Olje - globalt 

Den forventede økningen i oljeforbruket er angitt i Figur 2-2. 
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Figur 2-2. Forventet økning i verdens oljeforbruk i perioden 1991 - 2010. 
Rød stolpe = OECD 
Grønn stolpe= ROW (rest of the world) 
Blå stolpe= FSU/CEE (Countries of the former Soviet Union/Central 

and Eastern Europe) 
Kilde: World Energy Outlook. IEA 1994 Edition. 
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2.3 Gass - globalt 

Den forventede økningen i gassforbruket er angitt i Figur 2-3. 
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Figur 2-3. Forventet økning i verdens gassforbruk i perioden 1991 - 2010. 
Rød= OECD 
Grønn= 
Blå= 

Kilde: 

ROW (rest of the world) 
FSU/CEE (Countries of the former Soviet Union/Central and 
Eastern Europe) 

World Energy Outlook. IEA 1994 Edition. 
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Figur 2-4 viser at den største økningen i gassbruket skyldes nye gasskraftverk. I Norge er 
gasskraftverk [1994] mer aktuelt enn på lenge. Dette er en viktig observasjon. EU har i mange 
år forbudt å bruke naturgass til ren elproduksjon, ikke minst på grunn av dårlig virkningsgrad i 
forhold til direkte fyring med gass (romoppvarming/prosessvarme). Årsaken til at 
gasskraftverk nå er på dagsordenen i Europa kan være flere, men den viktigste kan være at 
miljøvern og "the acid rain and global warming issues" nå er viktigere enn teknokratenes syn på 
termodynamiske virkningsgrader. 

I tillegg til at gass mer og mer vil bli benyttet til ren elproduksjon, vil naturgass i økende grad 
bli benyttet som drivstoff og til romoppvarming og oppvarming av tappevann. 
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Figur 2-4. Fordeling av naturgassbruk på en del utvalgte sektorer. 
Kilde: World Energy Outlook. IEA. 1994 Edition. 
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2.4 Bruk av kull og annet fast brensel - globalt 

Rapporten "Oversikt ove varmemarkedet i Norge. Bruk av flytende brensel og gass og 
relevante aktører. 12. september 1994", utarbeidet som et internt dokument for NVE av 
Energy Communication Systems AS, omfattet ikke bruk av faste brensler. 

I de foregående avsnitt har vi for helhetens skyld gjengitt en kortfattet global oversikt over 
situasjonen knyttet til olje og gass. På denne sektoren er Norge en liten nasjon når det gjelder 
bruk, men blant verdens største når det gjelder produksjon. 

For de aller, aller fleste land; verden er situasjonen det stikk motsatte. Derfor er 
signaleffekten knyttet til norske myndigheters holdning til energieffektivitet viktig. 

(At norske myndigheter har arbeidet med energieffektivisering i kontinuerlige tyve år er en 
positiv overraskelse i utlandet. Norske myndigheter kan sammen med relevant norsk næringsliv 
kapitalisere på denne observasjonen i årene fremover. Det kan i denne forbindelse nevnes at 
toppledelsen i ETSU (UK) og IIEC (International Institute for Energy Conservation, USA) har 
orientert rapportforfatteren at det globalt nærmest er et utømmelig behov for 
energieffektiviseringsekspertise. The Norwegian Energy Efficiency Technology Group (NEET 
Group) er et norsk fremstøt som i løpet av kort tid har vakt betydelig internasjonal 
oppmerksomhet. Årsaken skyldes ikke minst NVEs initialstøtte til NEET Gruppens 
utarbeidelse av markedsføringsmateriell.) 

Når det gjelder bruk av fast brensel, er det norske forbruket på mange måter på linje med 
forbruket i andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Norsk eksport av faste brensler 
er liten i forhold til andre land. Norsk kull utvinnes kun på Svalbard. De største 
netteksportørene (kull) innen OECD er USA, Canada og Australia. Andre land utenfor OECD 
er Sør-Afrika, Kina, Polen og Russland. 

Når det gjelder økt bruk av kull, regner IEA med at økningen i hovedsak vil skyldes bruk av 
kull til kraftgenerering. I Europa er kullindustrien sterkt subsidiert, men overføringsomfanget 
er på hell. Om kraftverkene i Europa kan kjøpe kull fritt, vil de skaffe seg kull fra de billigste 
leverandørene, som ikke nødvendigvis vil ligge i Europa. I så fall regner IEA med at 
importøkningen vil komme fra Nord-Amerika og Sør-Afrika. 

IEA sier selv i rapporten "World Energy Outlook. 1994 Edition." at kullforekomstene i verden 
er omfattende nok til ikke å bekymre seg. Globalt kan dette være riktig, men enkeltland får 
etter hvert som tiden går, merke at verdens fossile brensler sakte men sikkert tar slutt. 
Norge vil merke det ganske sterkt når den tiden kommer, og Polen, som idag er en 
netteksportør av kull, vil etter all sannsynlighet bli en nettimportør av kull fra år 2000. 

Når det gjelder bruk av fast brensel generalt og kull spesielt, vil Kina stå i en særstilling i årene 
fremover. Dette er kommer spesielt frem i Figur 2-5 på neste side. 
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Figur 2-5. Øverst: 
Bruk av faste brensler i verden i perioden 1971 til 2010 (øverst) 
Rød= OECD 
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ROW (rest of the world) 
FSU/CEE (Countries of the former Soviet Union/Central and 
Eastern Europe) 

Nederst: 
Forventet økning av faste brensler i verden fra 1991 til 2010. 
Kilde: World Energy Outlook. IEA l 99 Edition. 
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2.5 Globalt og nasjonalt forbruk av energivarer 

2.5.1 Generelt 

En kort oppsummering av verdens samlede energibruk sammenlignet med en del nasjoners 
forbruk av energivarer er gitt i Tabell 2-1. 

Område/land 

Hele verden 
OECD 
Norge 
Danmark 
Finland 
Sverige 
Frankrike 
Storbritannia 
Tyskland 
Tyrkia 
Canada 
USA 
Japan 
India 
Etiopia 
Nicuragia 

Forbruk av energivarer 1991 

Mtoe Pr. innbygger 

toe kWh1 

8600 
4000 4,50 53 000 
22 5,10 60 0002 
20 3,90 45 000 
29 5,74 67 000 
50 5,73 67 000 
232 4,07 48 000 
218 3,78 44 000 
347 4,35 51 000 
54 0,94 11 000 
211 7,84 92 000 
1933 7,65 90 000 
438 3,54 42 000 
153 0,19 2 200 
0,8 0,002 23 
0,7 0,21 2 500 

Tabell 2-1. Globalt og nasjonalt forbruk av energivarer. Tilgjengelige tall oppgis i joule, 
toe eller Wh, gjeme med prefiksene P, T, Geller M. 
1 T a l l e n e  er avrundet (1 toe=  11 750 kWh) 
20m Norges energibruk er 190 TWh (jfr, Tabell 2-3), blir forbruket 

44 000 kWh/innbygger og ikke 60 000. som angitt. 
Tallet på 60 000 kWh/innbygger stammer fra OECD og UNEP. 
Årsaken til forskjellen er ikke undersøkt. 

Kilde: Naturmiljøet i tall 1994. En samarbeidsutgivelse mellom SSB, Direktoratet for 
naturforvaltning og SFT. 
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For å få en oversikt over forsyning og bruk av energi i Norge, utarbeider Statistisk Sentralbyrå 

- energivare- og energibalanser 
- ressursregnskap for energi 

Varerene som er med i den norske energivarebalansen er listet i Tabell 2-2. 

Vare i energivarebalansen Varen omfatter 

Kull 
Koks 
Ved, avlut og avfall 
Råolje 
Bensin 

Parafin 
Mellomdestilat 

Tungolje 
Gass gjort flytende 
Naturgass 
Andre gasser 
Elektrisitet 
Fjernvarme 

Steinkull, brunkull 
Kullkos, petrolkoks 
Ved, sagflis, spon, bark, avlut og avfall 
Råolje 
Nafta, bilbensin, ekstraksjonbesnin, flybensin, jetbensin, 
båtbensin 
Jetparafin, fyringsparafin, annen parafin 
Autodiesel, marin gassolje, fyringsolje nummer 1, marin 
diesel, fyringsolje nummer 2, tungdestilat 
Tunge fyringsoljer 
LPG (propan og butan), NGL (etan, propan og butan) 
Naturgass 
Jernverkgass, raffinerigass, brenngass, metan 
Fastkraft, tilfeldigkraft 
V armt vann og damp distribuert i fjernvarmenett 

Tabell 2-2. Varene som er med i energivarebalansen som utarbeides av SSB. 

Forskjellen mellom energivarebalansen, energibalansen og ressursregnskapet for energi kan 
kort oppsummeres slik: 

Energivarebalansen 
Energivarebalansen er en oversikt over tilgangen på og bruken av de viktigste varene som blir 
benyttet til å fremstille energi ( en liste over de ulike energibærerne) 

Energibalansen 
Energibalansen er i prinsippet lik energivarebalansen, men alle energibærerne har her samme 
enhet (Petajoule, PJ, der 1 kWh= 3,6 x 1000000 Joule= 3,6 MJ) 
I energibalansen blir energibærerne til transport og råstoff skilt ut, og resten blir fordelt på 
nænnger. 
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Ressursregnskapet for energi (energiregnskapet) 
Energiregnskapet gir en oversikt over reserver, uttak, omforming og bruk av energibærerne. 
Den viser hvor mye energi som blir brukt i husholdningene og ulike næringer og formålet 
(vanne, maskindrift o.l.). Energiregnskapet skal i prinsippet ha med all energi som blir brukt av 
norske bedrifter, selv om energien er kjøpt og brukt i utlandet ( energibruk i norsk utenriksfart 
(sjø- og luftfart)). Energibalansen, derimot, omfatter kun energibruk i Norge. 

2.5.2 Kull og koks - Norge 

Norge er en nettoimportør av kull og koks. Vi bruker rundt 650 000 tonn kull pr. år, av dette 
går 7 000 tonn til private husholdninger og 5 000 til jordbruket, resten går til industrien. Kull 
og koks brukes i Norge som reduksjonsmidler i metallproduksjon, som råstoff i karbid- 
produksjon og til sementproduksjon og i liten grad til oppvarming og kraftproduksjon. 
De norske kullforekomstene ligger på Svalbard. Produksjonen er på hell, men ligger år om 
annet på rundt 400 000 tonn. 

Norge bruker i tillegg 840 000 tonn koks, fordelt på kullkoks og petrolkoks. Kullkoks 
er forgasset kull, petrolkoks er et avfallsprodukt fra oljevirksomheten. Petrolkoks har en meget 
høy brennverdi, men kan inneholde mye svovel. Privat husholdning kjøper beskjedne 1 000 
tonn koks pr. år, resten leveres til industrien. 

Den norske kull- og koksproduksjonen er vist i Figur 2-6. 
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Figur 2-6. Produksjon av kull og koks i Norge. 
Kilde: SSBs Energistatistikk 1992. 
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2.5.3 Ved, avlut, avfall 

Norge er selvforsynt når det gjelder ved, avlut og avfall i energisammenheng. Det produseres 
samlet ca. 950 000 toe pr. år, av dette går 100 000 toe til kraft- og fjernvarmeverk. 
Resten går til to hovedgrupper, private husholdninger og til industri og bergverk, med ganske 
nøyaktig en halvpart (vel 400 000 toe) på hver. 

1 toe (tonn oljeekvivalent) er lik 42 300 MJ eller 11 750 kWh (11,750 MWh), slik at 
bruk av ved, avlut og avfall i Norge tilsvarer ca. 10 TWh/år. 

2.5.4 Energibalansen 

Energibalansen for Norge i 1991 er vist i Tabell 2-2. 

Energibærer Netto innenlands sluttforbruk 
PJ TWh1 

Kull 18 5 
Koks 26 7 
Ved, avlut, avfall 36 10 
Petroleumsprodukter 2402 67 
Naturgass og annen gass 4 1 
Elektrisitet 356 1003 
Fjernvarme 4 1 

Sum 685 PJ 190 TWh 

Faste brensler 
Flytende brensel, gass 
Elektrisitet 
Fjernvarme 

80PJ  
244PJ 
356PJ 
4 PJ 

22TWh 
6 8 T W h  
100 TWh 
1 TWh 

11,5% 
35,5% 
52,5% 

0,5% 

Tabell 2-3. Energibalansen for Norge 1991. 
1 T W h - v e r d i e n e  er avrundet for å huske dem lettere. IPJ = 0,277 TWh. 
2 H e r a v  160 PJ (44 TWh) til transport. 
3 B r u t t o f o r b r u k e t  av el innenlands var 112,2 TWh i 1993. Netto fastkraftforbruk 
var 94,8 TWh, av dette var 30% forbruk i kraftintensiv industri og70% 
alminnelig forbruk. 

Kilde: SSBs Energistatistikk 1992. 
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2.6 Temperaturutviklingen i Norge siden 1970. 

Bruk av brensel til romoppvarming har variert i Norge i de senere år, ikke minst på grunn av 
årlige variasjoner i utendørstemperatur. 

Om vi ser på årsmideltemperaturen i perioden 1961 - 1990 (30 år), har variasjonene rundt 
denne, målt i graddager, utviklet seg fra 1972 som vist i Figur 2- 7. Graddager over streken 
betyr kalde vintre, graddager under streken betyr milde vintre i forhold til normalen. 
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Figur 2-7. Tallet på graddager for perioden 1972 - 1992. Graddager er differansen mellom 
utetemperaturen og en innetemepartur på 17° C. Differansen er summert for alle 
dager når utetemperaturen er lavere enn 11 ° C om høsten og 9° C om våren. 
Et høyt graddagtall indikerer derfor kalde år. 
Kilde: SSBs Energistatistikk. 1992. 
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3. Energifleksibilitet i Norge og andre land 

3. I Generelt 

Takket være Norges deltagelse i IEAs Internasjonale Varmepumpeprogram, har Norge 
tått delta i et stort, internasjonalt samarbeidsprosjekt som har hatt som mål å kartlegge 
blant annet energifleksibiliteten i hele 25 land, hvorav Norge er ett. 

Den omfattende rapporten, på bortimot 800 sider, er svært interessant lesning. Vi vil her legge 
frem et sammendrag av de mest relevante deler av denne rapporten. Figurene gir en godt bilde 
av hvordan den norske energifleksibilitene er i forhold til mange andre land, og NVE og 
Nærings- og industridepartementet bør derfor kjenne til resultatene. 

3.2 Energiressurser i Norge og andre land 

Rapporten "International Heat Pump Status and Policy Review. September 1994" fra 
International Energy Agency, er blant verdens mest omfattende energianalyser på sitt felt. 
Den gir en bred oversikt over energiressurser og energibruk i 25 land, deriblant Norge. 

Rapporten bygger på et vell av informasjoner fra de enkelte land, og materialet er sammenfattet 
og skrevet av Bert Stuij fra IEAs Varmepumpesenter i Nederland og Jørn Stene fra 
SINTEF Kulde i Norge. 

I OECD-landene dekker fossilt brensel 80% av primærenergibehovet, 15% dekkes av 
kjerne- og vannkraftverk, mens 5% dekkes av sol, vind, bølger, biomasse, tidevann, lut, avfall 
ol. 

Figur 3-1 på neste side gir en oversikt over energiressursene og energibruk i 16 land. 

Vi ser at Norge for øyeblikket står i en særstilling, og av de nevnte land er det bare Norge og 
Canada som ikke er i underbalanse. Storbritannia er også så godt som selvforsynt. 
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Figur 3-1. Primærenergibehov ( venstre søyle) og landets egne energiressurser i 
en del land. Norge står i en særstilling. 
Kilde: IBA-rapporten "International Heat Pump Status and Policy Review. September 1994." 
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3.3 Elektrisitetsproduksjon i Norge og andre land 

Hvordan enkelte land skaffer til veie sitt elbehov, varierer. Dette er illustrert i Figur 3-2 
på neste side. 

Fra denne oversikten kan vi trekke følgende konklusjoner (dataene gjelder for 1992): 

Oljekraftverk 
Av betydning i Italia, Japan og Hellas. 

Kullkraftverk 
Viktig i Danmark, Hellas, Tyskland, Storbritannia, USA og Nederland. 

Kjernekraftverk 
Viktig i Frankrike, Sverige, Belgia, Spania, Tyskland, Sveits, Japan, Storbritannia, USA og 
Canada. 

Gasskraftverk 
Dominerer i Nederland, innslag i Østerrike og Italia. 

Vannkraft 
Norge står i en særstilling, etterfulgt av Østerrike, Canada, Sveits og Sverige. 
Danmark, Belgia og Nederland har ingen vannkraft, mens innslaget er minimalt 
i Tyskland og Storbritannia. 
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Figur 3-2 Energibærere benyttet for kraftproduksjon i en del land. Jfr. 
oppsummeringen på foregående side. 
Kilde: IEA-rapporten "International Heat Pump Status and Policy Review. September 1994." 
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3.4 Energifleksibilitet i Norge og andre land 

IEA har gjennom rapporten "International Heat Pump Status and Policy Review. September 
1994" kartlagt hvordan 16 land dekker behovet for romoppvarming, komfortkjøling ( air 
conditioning), produksjon av varmt tappevann og prosessvarme. 

I denne sammenheng er det energibærerne som benyttes til romoppvarming og produksjon 
av varmt tappevann som er av interesse. Oversikten er vist på de to neste sider, og når det 
gjelder energifleksibiliteten i de enkelte land, kan vi trekke følgende konklusjoner: 

Komfortkjøling 
For komfortkjøling benyttes nesten utelukkende elektristet. Naturgassdrevne varmepumper 
(kjøling/varme) brukes i Canada, Storbritannia og USA, der USA har det støreste innslaget. 

Romoppvarming 
Elektrisitet 
Vi ser at Norge står i en særstilling i forhold til alle andre land i oversikten, med sitt 
dominerende innslag av heielektrisk oppvarming. 

Naturgass 
Dominerende i Nederland, Storbritannia, USA, Canada, Italia, Belgia, Tyskland og Østerrike. 

Olje 
Olje til romoppvarming er helt dominerende i Hellas og er en viktig energibærer til 
romoppvarming i Sveits, Spania, Belgia, Japan og Italia. 

Fjernvarme 
Det største innslaget av fjernvarme finner vi i Danmark og Sverige. 

Kull 
Kull er ikke noen dominerende romoppvarmingskilde i noe land i oversikten. Det største 
innslaget finner vi i Tyskland, Storbritannia, Belgia og Østerrike. 
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Figur 3-3. Energifleksibilitet i en rekke land knyttet til romoppvarming, komfortkjøling, 
produksjon av varmt tappevann og prosessvarme. 
Kilde: IEA-rapporten "International Heat Pump Status and Policy Review. September 1994." 
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Figur 3-3. Energifleksibilitet i en rekke land knyttet til romoppvarming, komfortkjøling, 
produksjon av varmt tappevann og prosessvarme. 
Kilde: IEA-rapporten "International Heat Pump Status and Policy Review. September 1994." 
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3.5 Interne energidistribusjonssystemer i Norge og andre land 

IEA-rapporten "International Heat Pump Status and Policy Review. September 1994." 
beskriver også hvilke systemer som benyttes for å varme- og kjøle bygningsmassen i de enkelte 
land. Aktuelle distribusjonssystemer er basert på luft, damp eller vann, og det er foretatt en 
kartlegging av boliger og yrkesbygg. Resultatet kan oppsummeres som følger: 

Boliger 
I USA har 70% av alle boliger kjøling, og varme- og kjølesystemene er i hovedsak basert på 
luft, enten direkte inn i boligen med ett aggregat i hvert rom, eller gjennom luftkanaler fra en 
sentral enhet. Vannbåren varme dominirere i den nordvestlige delen av USA. 

I Japan har 90% av boligene kjøling, og varme- og kjølesystemene er luftbaserte. 

I Canada har 30% av boligene kjøling. Oppvarming er basert på luftbåren varme (55%), 
radiatorvarme og gulvarme. Varmemedium inkluderer damp og varmt vann fra olje- og 
gassfyrte kjeler. Panleovner og varmekabler er også mye brukt. 

Komfortkjøling er ennå lite utbrett i de fleste land i Europa. Romoppvarming skjer i hovedsak 
ved hjelp av vannbåren varme (radiatorer, konvektorer eller gulvvarme). Komfortkjøling er 
derimot vanlig i Italia, Spania og Hellas. 

I Frankrike og Norge dekker helektrisk oppvarming henholdsvis 20% og 70% av 
oppvarmingsbehovet i boliger. I Sverige og Storbritannia er elektriske ovner også benyttet til 
oppvarming, mens denne form for oppvarming er regulert i Sveits. 

Yrkesbygg 
I USA er vannbåren varme mer utbrett i yrkesbygg enn i boliger, ikke minst på grunn av 
kombinasjonen kjøling/varme som er installert i 85% av alle yrkesbygg og institusjonsbygg 
i USA. Damp må brukes i skyskrapere fordi vanntrykket ellers ville blitt altfor stort i de 
nederste etasjene. 

I Japan har så godt som alle yrkes- og institusjonsbygg kjøling, basert på "vannbåren kjøling", 
kombinert med "luftbåren varme". 

I Europa er de aller fleste yrkes- og institusjonsbygg utstyrt med vannbåren varme, unntatt 
Hellas (luft). 

I Norge oppvarmes 15-20% av yrkesbyggene med elektriske panelovner. Vannbåren varme er 
i hovedsak basert på enten olje- eller elektrokjeler eller en kombinasjon av disse. 
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3.6 Energifleksibilitet - Norge 

Energibærere til rene romoppvarmingsformål i Norge fordeler seg noenlunde slik 
(Kilde: "Fossile brenslers plass i det norske energimarked. 27.09.1993): 

Boligsektoren 
Elektrisitet 
Flytende brensel/gass 
Fast brensel 

15 TWh 
4 T W h  
4 T W h  

Total energifleksibilitet i boligsektoren er beregnet til 14 TWh. Det betyr at differansen mellom 
største mulige elforbruk og minst mulige elforbruk er 14 TWh. Eneboligen står for den største 
fleksibiliteten. Beregninger viser at landets boliger kan forsynes med nesten 6 TWh mer el 
eller omvendt med nesten 9 TWh mer flytende og fast brensel om alle forhold ble lagt til rette 
for en slik dreining av forbruket. Dette er illustrert i Figur 3-4. 
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Figur 3-4. Netto fleksiblet forbruk til oppvarming i norske boliger. 
Kilde: Fossile brenslers plass i det norske energimarked. 27.09.1993. 
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Tjensteytende sektor 
Elektrisitet 
Flytende brensel/gass 
Fast brensel 
Fjernvanne 

11 TWh 
1,5 TWh 
0,1 TWh 
0,4 TWh 

Fleksibiliteten for yrkes- og institusjonsbygg i Norge er anslått til 5 TWh og altså langt mindre 
enn i boligsektoren. Forholdet er illustrert i Figur 3-5. 
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Figur 3-5. Netto fleksiblet forbruk til oppvarming i tjenesteytende sektor. 
Kilde: Fossile brenslers plass i det norske energimarked. 27.09.1993. 
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Økt fleksibilitet får vi i Norge gjennom valg av fleksible energianlegg i nye bygninger og 

gjennom rehabilitering i den eksisterende bygningsmasse. Mange energianlegg begynner å bli 

modne for rehabilitering, og Figur 3-6 viser at i de nærmeste ti-år vil det bli tatt en rekke 

investeringsbeslutninger som vil påvirke mulightene for et fleksibelt oppvarmingsmarked i 

Norge. Utviklingen i energipriser og investeringskostnader vil være sentralt for disse 
beslutningene. 
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Figur 3-6 Estimert aldersfordeling for oppvarrningsutstyr i boliger. 
Kilde: Fossile brenslers plass i det norske energimarked. 27.09.1993. 
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3. 7 Vannepumper i et fleksibelt energisystem 

Vannepumpeteknologien er den eneste teknologien som kan dekke et oppvarmings- og 
kjølebehov fra en og samme maskin samtidig. 

Nærings- og energidepartmentet har anmodet rapportforfatteren om åra utdypet 
vannepumpens plass i et fleksibelt energisystem. Hva vil et massivt innslag av vannepumper i 
Norge bety for energifleksibiliteten? 

Tidligere nevnte IEA-rapport om vannepumper viser at vannepumpen dekker idag opp mot 
5% av de undersøkte lands romoppvanningsbehov. Innslaget varierer fra ubetydelig og 
oppover, men overstiger ikke i noe land 5%. 

At innslaget er lavt kan sees på to måter, som historien om de to skoselgerne i Afrika. Den ene 
telegraferte tilbake med beskjed om å sende ti containere med sko. Den andre reiste hjem fordi 
ingen brukte sko i Afrika. 

Markedet for varmepumpeteknologiløsninger ansees som betydelig i alle land, og innslaget er 
økende. I verden er det installert 55 millioner varmepumper. Av dette er 40 millioner installert i 
Japan og 9 millioner i USA. Så godt som alle dekker et kombinert vanne- og kjølebehov. Det 
er installert bare 400 fjernvanne-vannepumper i verden, hvorav Sverige har de fleste. Verden 
har rundt 7000 industrivannepumper, hvorav Norge har imponerende 10%. 

Internasjonalt samarbeid på varmepumpesektoren er betydelig og voksende: 

• IEAs Internasjonale Vannepumpeprogram. 

• Commission El and E2 o f I I R  (International Institute of Refrigeration). 

• The International Power Utility Heat Pump Programme Committee, Norge har vært 
medlem (Statkraft), og norsk deltagelse etterlyses. Den norske deltager vil ra en enestående 
mulighet til å utveksle erfaringer med toppledelsen i flere av verdens største og mest 
betydningsfulle energiverk. 

• The Concerted Action Group on Heat Pump of the European Union (EUs 
Vannepumpeprogram) 

Rapportforfatteren er utpekt som Liason Officer mellom IEAs og EUs Vannepumpeprogram 
( 1994 - 1995). Det er viktig at Norge deltar i internasjonalt energi- og miljøsamarbeid der det 
er naturlig og økonomisk mulig. Det internasjonale arbeidet på vannepumpesektoren har vært 
finansiert av Norges forskningsråd, men bevilgningen har gått nedover (I MNOK i 1993, 
0,8 MNOK i 1994, 0,64 MNOK i 1995 med beskjed om O MNOK fra NFR i 1996). 

I Norge er det idag rundt 16 000 varmepumper som dekker 2-3 TWh av landets 
romoppvanningsbehov. I Oslo har I 0% av befolkningen, ca. 50 000 personer, 
varmepumpevarme. 

Det er generell enighet om at energifleksibiliteten i Norge kan bli bedre. Oversiktene i dette 
kapittelet viser at Norge er "annerledeslandet" på energisektoren, både når det gjelder 
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energibærere til kraftproduksjon, egne energiressurser og romoppvarmingsmåter. Det ser ut til 
at Norge og Hellas er de mest ensidige i så henseende, Norge med sitt elektriske 
oppvarmingssystem mot oljefyringens land Hellas. 

Når det gjelder romoppvarming, har vi følgende alternativer: 

- vannbåren varme i alle rom med sentralfyr (fyrt med el/gass/flytende-/fast brensel) 
- luftbåren varme i alle rom fra sentralfyr (fyrt med el/gass/flytende-/fast brensel) 
- elektriske ovner i de enkelte rom 
- ovner for fast eller flytende brensel/gass i de enkelte rom 
- en kombinasjon av alle eller noen av disse 

Norge har og vil fortsatt, sammen med andre land, arbeide for at omfanget av 
varmepumpeinstallasjoner skal øke når dette er lønnsomt i forhold til andre energiteknologier. 
Varmepumpeinstallasjoner blir mer og mer lønnsomt når energiprisene øker og rentenivået 
(kapitalkostnadene) går ned. V armepumper er ikke lønnsomt i land som har en stor forskjell på 
el- og olje/gasspris. Elektrisk drevne varmepumper har store problemer med å konkurrere med 
naturgass til oppvarming i land som her en elpris på 90 øre/kWh og en gasspris på 11 øre/kWh. 
Storbritannia er ett eksempel. 

I Norge vil derimot forholdet for mange være slik at varmpeumper fort blir lønnsomt om 
elprisen stiger fordi mange må foreta sammenligningen med helektrisk oppvarming. Norge kan 
nemlig ikke ikke nyte godt av egen svært så rimelige naturgass, og norske myndigheter har 
dessuten vedtatt at egen olje skal selges til verdensmarkedspris innenlands. 
Jfr. også Figur 4-1 til 4-3 på sidene 31 - 33. 

Generelt krever energifleksibilitet at et bygg er utstyrt med et varmeanlegg basert på vann- 
eller luftbåren varme. En lønnsom varmepumpe vil være den mest naturlige varmekilde 
i et slikt bygg fordi den bruker mindre av våre primærenergiressurser enn noen annen 
energiteknologi og vil i tillegg kunne dekke et komfortkjølebehov med minimale 
tilleggsinvesteringer. 

I Norge er det bare aktuelt med elektrisk drevne varmepumper. Det betyr at en kan forledes til 
å tro at et massivt innslag av varmepumper til romoppvarming i Norge kan sidestilles med 
helektrisk oppvarming, som ikke bidrar til økt energifleksibilitet. Denne observasjonen kan 
være riktig, avhengig av hvilken type varmepumpe som velges, men varmepumpen hører 
hjemme i et fleksibelt energiforsyningssystem. Hvordan kan kanskje best forklares som følger. 

Varmepumper kan være aktuelt i helt nye bygg (boliger, yrkesbygg ol.) eller i bygg som skal 
renovere/bygge om energianlegget. Det som er vesentlig er at en varmepumpe ikke 
dimensjoneres for å dekke det fulle effektbehov. Installasjonskostnaden pr. kW 
(kapitalkostnaden) er høy for varmepumper i forhold til andre energiforsyningssystemer, men 
når den først er installert, er den billig i drift. Varmepumper kommer derfor raskt på banen når 
det generelle energiprisnivået stiger og er mindre aktuell når prisnivået er lavt. 
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Dette betyr at ved siden av vannepumpen installeres det tilleggsfyring. Vi har følgende reelle 
alternativer: 

A. Luft til luft vannepumper med tilleggsfyring. Tilleggsfyringen er i slike tilfeller 
som oftest elektrisitet (panelovner, elektriske vannluftbatterier). Bruk av 
olje eller gassfyrte vannluftbatterier er fullt mulig, men er en sjeldenhet i Norge. Luft til 
luft vannepumper er mest aktuelt i eneboliger. 

B. x til vann vannepumper med tilleggsfyring. x er her vanne fra vann, sjø, jord, berg osv. 
Tilleggsfyringen kan her være: 

1. Elkjel 
2. Oljefyrt kjel 
3. Gassfyrt kjel 
4. Kjel fyrt med fast brensel 
5. En kombinasjon av en eller flere av ovennevnte alternativer 

Vi ser her at et massivt innslag av vannepumper i kategori A og BI ikke vil bidra til økt 
energifleksibilitet i Norge. Det er denned ikke sagt at slike løsninger på noen måte bør 
reguleres eller ikke oppmuntres, fordi et slikt innslag vil frigjøre effekt og energi i det norske 
vannkraftsystemet, selv om det norske kraftsystemet har et lite effektproblem. 
Vannepumpeløsninger i kategori fra og med B2 til og med B5 vil derimot bidra til økt 
energifleksibilitet i Norge. Slike vannepumpeløsninger vil i tillegg ha en ekstra miljøeffekt og 
vil også frigjøre effekt og energi i det norske energiforsynings. Om en byggherre står overfor 
valget mellom følgende alternativer 

- elkjel kombinert med fossilfyrt kjel (olje/gass/biomasse) 
- elektrisk vannepumpe kombinert med fossilfyrt kjel (olje/gass/biomasse) 

vil byggherren ved stigende elpriser koble ut vannepumpen langt senere enn elkjelen. 

Følgende enkle regnstykke viser dette (kapitalkostnader er ikke tatt med): 

Situasjon A 
Drift av elkjel for å dekke et gitt vannebehov i en gitt periode: 
Drift av fossilfyrt kjel for å dekke samme vannebehov i samme periode 
Konklusjon: Elkjel i drift 

Drift av vannepumpe for å dekke samme vannebehov i samme periode 
Drift av fossilfyrt kjel for å dekke samme vannebehov i samme periode 
Konklusjon: Varmepumpe i drift 

Situasjon B Dobling av elprisen, samme varmebehov, samme periode 
Driftavelkjel 
Drift av fossilfyrt kjel 
Konklusjon: Fossilfyrt kjel i drift 

Drift av vannepumpe 
Drift av fossilfyrt 
Konklusjon: Varmepumpe fortsatt i drift 

kr 10 000,- 
kr 12 000,- 

kr 4 000,- 
kr 12 000,- 

kr 20 000,- 
kr 12 000,- 

kr 8 000,- 
kr 12 000,- 
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Nå vil ikke regnestykket være like enkelt som skissert ovenfor. Ovennevnte oppstilling vil 
derimot alltid være en del av regnestykket, og viser med all tydelighet hvor lite følsomme 
varmepumpeeiere er for svingninger i energiprisen og at varmepumper blir et gunstig og riktig 
oppvarrningsaltemativ med generelt økende energiprisnivå. 

Hovedkonklusjonen er derfor at varmepumpeløsninger basert på blant annet fossilfyrt 
tilleggsfyring er høyst aktuelt i et fleksibelt energiforsyningssystem. V armepumpeløsninger er 
også en verdiøkende energiteknologi,/or kunden om energipisene stiger og om 
komfortkjølebehov er til stede (hvilket blir mer og mer vanlig),/or energiforsyningssystemet 
generelt (frigjøring av effekt og energi) og/or miljøet fordi overgang fra el til fossile brensler i 
kombinasjonsløsninger skjer senere fra kombinasjonen varmepumper/fossil tilleggsfyring enn 
fra kombinasjonen elkjeler/ fossil tilleggsfyring. 
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4. Valg av oppvanningsalternativ - skritt i retning av et mer fleksibelt 
vannemarked? 

4. 1 Generelt 

Arbeidsgruppen som 27.09.1993 la frem rapporten "Fossile brenslers plass i det norske 
energimarkedet" for Nærings- og energidepartementet, har utført et grundig og omfattende 
arbeid der gruppen blant annet har foretatt en vurdering av hvordan den norske 
husholdningssektor kommer til å velge av oppvarmingssutstyr i neste 15-års periode (frem til 
år 2010). 

Gruppen har sett på tre alternativer: 

Basisalternativet 
Prisen på fossile brensler har liten realvekst, elprisen stiger mer. 

H armoniseringsalternativet 
Prisen på fossile brensler lik eller noe lavere enn i basisalternativet, elprisen høyere. 

Opptrappingsalternativet 
Energiprisene stiger relativt kraftig i hele perioden (bortsette fra ved), for alle energibærere, 
som følge av en opptrapping av CO2-avgiften. 

Hvordan utviklingen (valg av oppvarmingssystem i Norge) antas å gå i de tre alternativene er 
vist i Figurene 4-1, 4-2 og 4-3 på de neste tre sider. 
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Varmepumpe og elpatr 3% 
Sentr.fyr m/el. 8% 

4% 

El. og ved 11% 

El. og olje 4% 

Varmep.og elpatron 18% 

El. 47¾ 

S.fyr m/olje, fast b 2% 

Sentr.fyr m/el. 6% 

El., olje og ved 6% 

El. og olje 6% 

Varmep.og elpatron 28% 

El. 36% 

S.fyr m/olje, fast b 4% 

6% 

El. og olje 6% 

El. og ved 14% 

El., olje og ved 6% 

Figur 4-1. Basisalternativ. Ovenfra pg ned: År 1992, 2000 og 2010. 
Valg av oppvarmingssystem i norske husholdninger. 
Kilde: Fossile brenslers plass i det norske energimarked. 27.09.1993. 
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Varmepumpe og elpatr 3% 
Sentr.fyr m/el. 8% 

: 

El., olje og ved 4% 

El. og ved 11¾ 

El. og olje 4¾ 

Varmep.og elpatron 20% 

El. 39¾ 
S.fyr m/olje, fast b 3¾ 

Sentr.fyr m/el. so;. 

El., olje og ved 7% 

El. og olje 7% El. og ved 19¾ 

Varmep.og elpatron 30% 

El. og olje 7% 
S.fyr m/olje, fast b 7¾ 

4% 

El. og ved 16% El., olje og ved 7¼ 

Figur 4-2. Harmoniseringsaltemativ. Ovenfra og ned: År 1992, 2000 og 2010. 
Valg av oppvarmingssystem i norske husholdninger. 
Kilde: Fossile brenslers plass i det norske energimarked 27.09.1993. 



33 

Varmepumpe og elpatr 3% 
Sentr.fyr m/el. so;. 

El., olje og ved 4% 

El. 

El. og ved 11o;. 

El. og olje 4% 

Varmep.og elpatron 22% 

El. 

El. og olje 7% 

S. fyr m/olje, fast b 5% 

Sentr.fyr m/el. 4% 

El., olje og ved 8% 

El. og ved 23% 

El. og olje 4% Varmep.og elpatron 36% 

El. og ved 23% 

El., olje og ved 7% 
S.fyr m/olje, fast b 12¾ 

Sentr.fyr m/el. 2% 

Figur 4-3. Opptrappingsalternativ. Ovenfra og ned: År 1992, 2000 og 2010. 
Valg av oppvarmingssystem i norske husholdninger. 
Kilde: Fossile brenslers plass i det norske energimarked. 27.09.1993. 
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Fra oversiktene på de tre foregående sider ser vi tydelig at helektrisk oppvarming med 
elektriske ovner, fortsatt vil være et aktuelt alternativ i samtlige utviklingsbaner og at 
varmepumpeteknologien naturlig nok slår igjennom i alle alternativer etter som energprisen 
øker. 

Oversikten på de tre foregående sider forteller oss hva som kan bli valgt når først et valg skal 
tas. Hva sluttresultatet blir i det norske sluttbrukersystemet, gir oversikten i Tabell 4-1 
en pekepinn på. 

Oppvarmingssystem 1992 Basis 
2010 

Harmonisering 
2010 

Opptrapping 
2010 

Elektriske ovner 25,7% 37,6% 34,5% 28,5% 

Elektriske ovner 6,7% 6,2% 6,9% 6,1% 
og olje/parafin kamin 

Elektriske ovner 41,1% 26,2% 27% 30,3% 
og vedovn og peis/peisovn 

Elektriske ovner, 18,2% 11,2% 11,6% 12% 
olje og fast brensel 

Sentralfyringsanlegg 3,6% 3,5% 3,2% 2,8% 
med elkjel 

Sentralfyringsanlegg 
med olje/fast brensel 3,2% 3,2% 4,3% 5,1% 

V armepumpe med el patron 0,3% 11,4% 11,9% 14,5% 

Annet 1,3% 0,6% 0,6% ·0,6% 

Sum 100% 100% 100% 100% 

Tabell 4-1. Andeler av boligmassen med ulike typer oppvarmingsutstyr. Andelene viser seg 
mer stabile enn valgsannsynlighetene siden det bare er nye bygg samt en andel 
av eldre boliger som foretar utstyrsvalg hvert år. De estimerte utstyrsandelene 
gjenspeiler valgsannsynlighetene som er vist i Figurene 4-1 til 4-3. 
Kilde: Fossile brenslers plass i det norske energimarked. 27.09.1993. 
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Hva viser Tabell 4-1 oss? For det første viser den oss at dagens boligoppvarmingssystemer 
domineres av følgende systemer: 

- elektriske panelovner (helektrisk) 
- elektriske ovner kombinert med vedovn/peis 
- kombinasjon el/olje/fast brensel 

Den viser videre at en utvikling av energiprisene som skissert i de ulike alternativene vil 
resultere i at andelen heleektriske boliger vil øke og at andelen tilleggsfyring med med 
ved/olje/fast brensel vil reduseres på bekostning av et sterkere innslag av varmepumper 
i det norske sluttbrukersystemet. 

Denne observasjonen, kombinert med det som er skissert som en ønsket energifleksibel 
varmepumpeutvikling helt til slutt i avsnitt 3.4 i denne rapporten (side 29), viser at en må 
foreta en grundig analyse av hva som skal til om myndighetene ønsker å dreie utviklingen mot 
en energifleksibel utvikling som er en annen enn den en "fri" energiprisutvikling vil føre til. Om 
myndighetene bare legger opp til en konkurransebasert prisutvikling på energi, og lar aktørene 
blir styrt etter dette, er det ikke sikkert myndighetene oppnår ønsket energifleksibilitet. 

Om myndighetene har egne mål når det gjelder energifleksibilitet, må disse listes opp og 
tilgjengelige ressurser må styres og kanaliseres mot de oppgaver som vil bidra til å nå 
oppsatte energifleksibilitetsmål. 
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5. De ulike aktørene i varmemarkedet i Norge 

5. 1 Generelt 

Denne NVE-rapporten er en del av en samlet oversikt over aktørene i varmemarkedet i Norge: 

Del 1 
Del 2 

Flytende brensel og gass 
Faste brensler og solenergi 

(Rapport av 12. september 1994) 
(Denne rapporten) 

Faste brensler omfatter kull, koks og biobrensel. Gitt at bruk av kull og koks er relativt 
beskjedent i romoppvarmingssammenheng og at det satses betydelige ressurser for å øke 
bruken av bio- og solenergi, har vi i denne rapporten forsøkt å gi en beskrivelse av aktørene på 
følgende områder: 

bioenergi 
solenergi 

5.2 Bioenergi - Norge 

5.2.1 Generelt 

Bransjer med tilgang på biomasse benytter biobrensel i stor utstrekning. Disse 
biobrenselanleggene gir betydelige innsparinger sammenlignet med bruk av for eksempel 
fyringsolje. Om prisen på olje og el-kraft harmoniseres og øker vil forholdene ligge vel til rette 
for omfattende investeringer i biobrenselanlegg også i andre sektorer. 

Overskudd av biomasse fra jord- og skogbruk er en viktig ressurs som kan utnyttes til 
energiformål. I tillegg gir aktivitetene i et moderne samfunn store mengder organisk avfall. Det 
oppstår ofte problemer med behandling og deponering av 

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

Disse problemene kan i stor grad løses på en samfunnsøkonomisk fornuftig måte ved å omsette 
biologiske avfall til anvendbar energi. 
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Viktige bioenergikilder er 

Halm 
Det dyrkes kom i Norge på en landområde som tilsvarer 3,5 millioner dekar. Halm har en 
brennverdi på vel 4 kWh/kg og det blir igjen 350 kg halm for hver dekar. Energiinnholdet blir 
derfor brutto 4,5 TWh/år. Kommer prisen på bensin over l 0 kroner literen, vil en kunne 
produsere alkohol fra kom som innblanding i bensin. En regner med at 80% av halmpotensialet 
eller 3,6 TWh kan utnyttes til energiproduksjon, om utnyttelsen blir lønnsom. 

Husdyrgjødsel 
Av en norsk årsproduksjon på 1 million tonn (tørrstoffinnhold), regnes det med at 1 TWh kan 
utnyttes av et samlet potensiale på 5 TWh til 50 øre/kWh. 

Energivekster fra jordbruket 
Dyrking av raskvokstende og tørrstoffrike salix-arter ( energiskog) til energiflis og dyrking av 
andre energirike vekster for å produsere drivstoff som etanol eller raps- og rybsoljer skjer og 
vurderes i flere land, ikke minst i Sverige satses det for tiden stort på å dyrke energiskog til 
fremstilling av energiflis. Potensialet fra energiskoger i Norge anslås til 0,8 TWh nyttbar energi 
pr. 100 000 dekar frigjort landbruksareal. 

Energigress 
Brennverdien for energigress er nesten 5 kWh/kg. Det vil fremover mot år 2000 bli frigjort 
betydelige mengder landbruksareal, og en del av dette kan brukes til å dyrke energigress 
( og energiskog). Det regnes med at om det blir lønnsomt å dyrke energigress, kan dette skje på 
200 000 dekar i Norge og gi 0,8 TWh/år (0,4 TWh nyttbar energi pr. 100 000 dekar frigjort 
landbruksareal). 

Avfall 
90% av landets samlede avfallsmengde på 2 millioner tonn deponeres. SFT mener at 80% av 
ikke resirkulert brennbart avfall bør utnyttes til energiformål. Kildesortering åpner for økt bruk 
av bioreaktorer som produserer energirik biogass ( 60% metan, 40% karbondioksyd). 

Deponigass 
Den naturlige mikrobielle omsetningen av alt organisk materiale i vanlige fyllinger produserer 
metangass, en drivhusgass som diffunderer ut i atmosfæreren. Det blir mer og mer aktuelt å 
suge ut denne gassen og å utnytte den til energiformål, ikke minst fordi metan er en 
10-20 ganger "værre" drivhusgass enn CO2. Det er idag 11 deponigassanlegg i drift i Norge og 
det samlede deponigasspotensialet anslås til rundt 1,5 TWh/år. 

Torv 
Torv som biobrensel er lite aktuelt i Norge, selv om bruttopotensialet tilsvarer 8 TWh/år. 
De norske torvforekomstene ligger langt fra sentrale strøk og det norske klimaet egner seg lite 
for naturlig tørking av brenntorv. 
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Avlut 
Avlut inneholder mye organisk materiale og har et høyt energiinnhold. I industrien blir 
uttrykket lut ofte brukt om vannholdige løsninger av forskjellige nyttige og unyttige stoffer. 
Et eksempel er den sure sulfitt-luten som dannes i store mengder ved opparbeidelse av trevirke 
til cellulose ved hjelp av kalsiumhydrogensulfitt. Avlut brukes som brensel i treforedlings- 
industrien. 

5.2.2 Et utvalg bioenergiprosjekter 

Skogbrukindustrien, sagbrukbransjen og trebearbeidende industri er betydeligste brukere av 
bioenergi i Norge. Her en noen slike samt andre prosjekter: 

Bark- og slamforbrenning ved AS UNION (UNION CO.), Skien 
Produserer damp med bark fra rundtømmer, presset mekanisk sedimentert slam, 
olje og el. Tanken om enda høyere elpriser fører til økt ønske om bruk av fast brensel tross 
store ombyggingskostnader av hele anlegget i 1994 på grunn av strengere rensekrav av 
røykgasser og vann fra dampproduksjonsanlegget. 

Sambrenning av slam og bark ved Norske Skogindustrier A.S., Follum Fabrikker 
Fabrikken har installert en multibrenselkjel for bark, kull og olje. Kull har aldri vært brukt. 
Kjelen produserer damp. Full oljedrift krever 600 000 tonn olje/år, men bruker nå bare 100 
tonn. Slam består av kjemislam, fiberslam og barkslam. Kjelen fyres med følgende faste 
brensler: Fersk bark, treavfall, gammel bark og slam. Driftserfaringene ved å blande slam med 
annet fastbrensel er så langt gode. 

Fjemvarme og biobrensel 
Hassleholm i Sverige har siden 1984/85 dekket deler av fjernvarmebehovet med fast brensel, 
først torv, senere iblandet større mengder flis, bark, kutterspon og rivningsvirke. Driften har i 
utviklet seg tilfredstillende. 

Produksjon og salg av briketter. Løvenskiold-Vækerø 
Bedriften har installert et anlegg som produserer biobrenselbriketter fra kutterflis og 
kløvsagflis. Det går med ett femtedels årsverk til drift og vedlikehold. Bedriften kan levere 
briketter til en pris av 22 øre/kWh. Fyringsbriketter kan produseres ved større høvlerier og kan 
bli et konkurransedyktig energiprodukt i følge Løvenskiold-Vækerø. 

Bioenergi i Landbrukets Hus 
Et oljefyrt sentralvarmeanlegg forsyner 30 000 m2 i Oslo sentrum. Norsk Biobrensel NS har 
inngått avtale med eiendomsselskapet om en 10-årig BOT-kontrakt (Build, Operate and 
Transfer kontrakt), som går ut på å levere varme fra et biobrenselanlegg. Anlegget er planlagt, 
men ikke realisert ennå. 
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Biogass til Glomma Papp i Sarpsborg 
45 gassbrønner overfører deponigass fra en 300 000 tonns avfallsfylling gjennom et 1,8 km 
langt gassrør til en 1,5 MW gassfyrt kjel ved Glomma Papp. Erfaringene har vist at arbeidet 
med avtaler, kontrakter, organisering og finansiering er svært tidkrevende. Etter et halvt års 
drift ligger gassmengden på 70% og metanprosenten på 40% av forhåndskalkulerte størrelser. 
Begge er økende og det vil ta minst ett år før kalkulerte størrelser nås. Dette er en viktig 
observasjon. 

Multiskap og biobrenselkjel for mindre sentralvarmeanlegg 
Firmaet Multiskap AS har i samarbeid med tidligere NTNF og Industrifondet arbeidet aktivt 
for å gjøre vannbåren gulvvarme med elkasett like billig som elektriske varmekabler og 
panelovner i nybygg og er så godt som i mål. Firmaet har med støtte fra NFR utviklet en modul 
for energiakkumulering med tilhørende oljekjel, og arbeider nå med å integrere en biobrensel- 
modul i systemet. I nye boliger bør denne modulen ifølge firmaet plasseres i oppholdsrom. 
Markedsundersøkelser har vist at folk flest ikke er opptatt av fakta om forbrenningsteknikk 
etc., men ønsker peiskos og mulighet for bruk av ved som en energimessig sikring. Firmaet 
søkte i 1993 NFR om støtte til å utvikle biobrenselmodulen, men fikk avslag. 
Biobrenselmodulen vil derfor ikke komme så raskt på markedet som ønskelig. 
Energiakkumulatoren i systemet egner seg ypperlig for bruk av billig nattkraft om dette blir en 
realitet i Norge. 

Biomasse som brensel i større oljefyrte varmesentraler i Oslo 
Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd - Energiforskningen (nå en del av 
Norges forskningsråd) har i prosjektet "Bioenergi-prosjekt for Oslofjord-regionen. 1991." 
sett på 193 anlegg med et samlet behov på nesten 0,6 TWh. Flere av disse anleggene hadde fått 
installert elkjeler i de senere år. Tre anlegg ble nøye gjennomgått. Disse hadde ingen elkjel og 
plass til et biobrenselanlegg. Beregningene viste at det var lønnsomt å gå over fra olje til 
biobrense i disse tre anleggene. 

Vedfyring i husholdninger 
Omtrent halvparten av husholdningene i Norge har vedovn og nesten en tredjedel har peis eller 
peisovn. I våningshus var faktisk vedfyring den viktigste oppvarmingskilden i 1990. Det totale 
antall ildsteder i Norge er anslått til 820 000. Det ble i 1989 solgt vel 40 000 vedfyrte 
småovner i Norge, og i en regner med et salg på mellom 30 000 og 42 000 ovner pr. år i årene 
fremover. Det er vanskelig å si hvorvidt forbrukerne vil opprettholde sitt vedforbruk etter å ha 
investert i en ny ovn med mye bedre virkningsgrad enn den gamle. Netto energipotensialet fra 
vedfyring ved en fullstendig utskfting av alle gamle vedovner er anslått til 3,6 TWh, mot 1,8 
TWh idag. Ved utgjør idag om lag 8% av energiforbruket i private husholdninger. 

Ved- og.flisfyring i mindre og større sentralvarmeanlegg 
På landsbasis er det 4000 anlegg som kan bruke biomasse som brensel. Mange fungerer lite 
tilfredstillende. De fleste er knyttet til gårdsbruk, 800 anlegg er installert etter 1973. Mange har 
akkumulatortank. Kirkenær og Trysil har idag fjernvarmeanlegg fyrt med flis og bark. 
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Energi fra kloakkslam 
Norske kloakkrenseanlegg produserer årlig 450 000 m3 kloakkslam. Omfanget forventes å øke 
til 700 000 m3 i år 2000. Dette vil gi 140 000 tonn tørrstoff som gir en gassproduksjon på 
0,3 Nm3 pr. kg tørrstoff eller 0,25 TWh/år (6 kWh pr. Nm3 gass). Det har til nå vært liten 
interesse for utvinning av energi fra kloakkslam. Potensialet er lite og kunnskapen ansees som 
mangelfull i Norge. 

Hovedkonklusjoner - bioenergi 

• Totalt energiinnhold i Norges samlede produserte biomasse tilsvarer 250 TWh/år. Dette 
kan sammenlignes med Norges samlede teoretiske vannkraftpotensial, om all nedbør gikk 
gjennom turbiner, på 500 TWh. Det regnes med at 30 TWh av bioenergimassen kan 
utnyttes til anvendbar energi på sikt. 

• Brenselprodusentenes evne til å kunne levere biobrensel med en definert kvalitet og pris vil 
være avgjørende for videre markedsintroduksjon av denne energibæreren. 

• Det er en viss skepsis til teknologien og til det estetiske 

• Usikkerheten mht. til prisutviklingen på olje/el er fortsatt stor 

• Kompetansenivået på moderne biobrenselteknikk er lav i involverte 
konsesjonsmyndigheter. Dette arbeides det med, blant annet i SFT. 

• Norsk Bioenergiforening er svært aktiv på dette området, og er en viktig medspiller i det 
videre arbeid på denne sektoren i Norge. 

5.2.3 Bioenergi - norske aktører 

Norsk Bioenergiforum ble stiftet i 1986 og skiftet 20. juni 1994 navn til Norsk 
Bioenergiforening. 

Norsk Bioenergiforening er svært aktiv på bioenergiområdet i Norge, og har igangsatt en 
omfattende kartlegging av alle aktørene på dette området i Norge. Kartleggingen er så godt 
som ferdig, og omfatter private bedrifter og offentlige institusjoner, som FoU-institutter mm. 

Oversikten vil bli klar i 1995, og en gjennomgang av et foreløpig utkast av oversikten over 
private bedrifter viser følgende (neste side). 
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A. Firmaregister 172 bed rifter 

B. Produktregister 

Trebrensel 
Flis 
Skogsflis 
Rivningsvirke 

Halmbrensel 

Foredlet biobrensel 
Pellets 
Briketter 
FAB (Foredlet alternativt brensel) 

Bio-drivstoff 
Biodiese/ 
Bio-etanol 

Totalentreprenører 
Forbrenning 
Brenselhåndtering 
Biogassanlegg 

Transport og frakt 

Prosjektering 
Brenselproduksjon 
Brenselhåndtering 
Forbrenningsanlegg 
Deponigassanlegg 
Bi ore aktorer 
Miljø- og personbeskyttelse 

Kjemisk, teknisk analyse 
Brensel 
Biogass 
Utslipp 
Prosesser 
Maskiner 

Informasjon om bioenergi 

Forsikring, juridisk hjelp, finansiering 

8 bedrifter 
3 bedrifter 
3 bedrifter 

2 bedrifter 

1 bedrift 
6 bedrifter 
4 bedrifter 

1 bedrift 
1 bedrift 

4 bedrifter 
4 bedrifter 
4 bedrifter 

2 bedrifter 

5 bedrifter 
7 bedrifter 

12 bedrifter 
10 bedrifter 

7 bedrifter 
7 bedrifter 

1 bedrift 
4 bedrifter 
3 bedrifter 
3 bedrifter 
2 bedrifter 

Forskning (for oversikt over offentlige FoU-insitutter, se Del I i denne rapportserien) 
Produksjon av biobrense/ 3 bedrifter 
Forbrenning 2 bedrifter 
Forgassing 1 bedrifle 
Biologisk om/onning 3 bedrifter 

Undervisning (for oversikt over skoler mm., se Del I i denne rapportserien) 
Undervisning innen bioenergi 7 bedrifter 

8 bedrifter 

3 bedrifter 
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Brenselflis 
Ryddeutstyr 
Avvirkning 
Vinsjer 
Lastetraktor 
Skogs- og flisvogn 
Grip/aster 
Hjullaster 

Utstyr for transport og lagring av fast brensel 
Mekanisk transportør! 
Pneumatiske transportsystem 
Containersystem 
Silo 
Mottaks/omme 
Utmati ngssystem 
Sisterne 

Utstyr for opparbeiding og foredling av fast brensel 
Flishogger 
Grovkvern 
Finmalingskvern 
River 
Maskinfor kapping, kløyving 
Pneumatisk sikt 
Skiveso/d 
Magne/separator 
Pelleteringspresse 
Brikketeringspresse 
Kaldlufttørker 
Varmlufttørker 
El-tørker 
Øving i tørkinglovvanning 

Komplette forbenningsanlegg 
Forbrenningsanleggfor villa 
Forbrenningsanleggfra 30 til 250 kW 
Forbrenningsanleggfra 250 kW til 3 MW 
Forbrenningsanlegg over 3MW 

15 bedrifter 
54 bedrifter 
12 bedrifter 
6 bedrifter 
8 bedrifter 

26 bedrifter 
7 bedrifter 

5 bedrifter 
3 bedrifter 
5 bedrifter 
6 bedrifter 
3 bedrifter 
5 bedrifter 
1 bedrift 

20 bedrifter 
3 bedrifter 
3 bedrifter 
3 bedrifter 

24 bedrifter 
1 bedrift 
1 bedrift 
1 bedrift 
4 bedrifter 
4 bedrifter 
1 bedrift 
3 bedrifter 
1 bedrift 
3 bedrifter 

1 bedrift 
8 bedrifter 
8 bedrifter 
8 bedrifter 
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Fyringsutstyr 
Forovner, gassgeneratorer 
Rislbrennere 
Brennere 
Pulverbrennere 
Brennere for pellets og briketter 
Biogassbrennere 
Fluidized bed 
Avfal /sovner 
Luftforvarmere 

Diverse kjelsystemer 
Varmluftkjeler 
Varmtvannskjeler 
Dampkjeler 
Røykgasskjeler 
Luftforvarmere 
Hetoljekjeler 

Vedovner og peiser 
Vedkomfyrer 
Vedovner 
Kaminer 
Kakkelovner 
Vedfyrt sentralvarmeanlegg 
Jnnbygningspeiser 

Røykgasssystem og renseanlegg 
Skorsteiner, rekrer 
Røykgassvifte 
Sykloner for rensing 
Tekstilfilter, slangefilter 
Elektro fl /ter 
Støvhåndteringsutstyr 
Askehåndteringsutstyr 

Varmtvannslagring (akkumulator) og distribusjon av energi 
Akkumulatortank 
Kulvert (rørsystemer) 

Biogassmotor for kraft/varme-produksjon 

Utstyr for analyse, styring og regulering 
Fuktighetsmå/ing 
Røykgassanalyse, detektorer 
Nivåmålere, Jo/ere 
Alarmsystem 
Flammevakter, strålningsmålere 
Trykkreguleringssystem 
Kaposi tetsreguleri ng 

Salg av varme 
Sentralvarme 
Fjernvarme 

3 bedrifter 
4 bedrifter 
4 bedrifter 
3 bedrifter 
3 bedrifter 
4 bedrifter 
5 bedrifter 
2 bedrifter 
2 bedrifter 

1 bedrift 
6 bedrifter 
9 bedrifter 
5 bedrifter 
3 bedrifter 
4 bedrifter 

1 bedrift 
4 bedrifter 
2 bedrifter 
2 bedrifter 
1 bedrift 
1 bedrift 

14 bedrifter 
5 bedrifter 
9 bedrifter 
4 bedrifter 
3 bedrifter 
2 bedrifter 
4 bedrifter 

6 bedrifter 
17 bedrifter 

I bedrift 

1 bedrift 
2 bedrifter 
2 bedrifter 
1 bedrift 
1 bedrift 
6 bedrifter 
1 bedrift 

2 bedrifter 
4 bedrifter (i tillegg tile-verk) 

Ovennevnte gir en oversikt over hva som inngår i et biobrenselanlegg og hvilke tjenester som 
tilbys. Flere av anleggsdelene går igjen i alle former for fossilfyrte energianlegg, dvs. anlegg 



44 

som fyres med olje, gass og faste brensler og i anlegg som inneholder elkjeler. Vi har her 
fokusert på anleggsdelene og antall bedrifter en kan henvende seg til i Norge på dette feltet. De 
enkelte bedriftsnavn vil bli tilgjengelig i et eget hefte som Norsk Bioenergiforening vil gi ut i 
1995. Listen rapportforfatteren har fått tilgang til (november 1994), er ikke 100% komplett. 

5.2.4 Biobrensel - miljø og sikkerhet 

Anlegg for biobrensel er stort sett regulert av de samme lover og forskrifter som gjelder for 
bruk av flytende brensel og gass. Vedrørende aktuelle aktører når det gjelder miljø og 
sikkerhet, henvises det til Del 1 i denne rapportserien. 

5.2.5 Utslipp til luft - generelt 

For at leseren skal kunne få et generelt overblikk over luftsutslippene i Norge og få et 
sammenligningsgrunnlag når en senere skal drøfte energifleksibilitet og evtl. utslippspåvirkning 
i tilknytning til dette, har vi laget to oversiktlige tabeller som angitt i Tabell 5-1 og 
Tabell 5-2. Tallene i de enkelte kolonner skal ikke summeres, bare sammenlignes. (Jfr. de to 
neste sider). 
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CO2 CH4 N20 S02 NOx NH3 co Pb Part. 
mill. Tonn 
tonn 

Utvinning av olje gass 7,4 16,9 0,2 4,5 36.l 0,0 7,6 2 0,4 
Industri og bergverk 9,5 1,5 6,9 29,8 26,7 0,3 61,1 3 1,9 
Jordbruk og skogbruk 0,8 92,6 6,5 0,7 8,3 38,4 9,7 1 1,1 
Fiske og fangst 1,4 0,4 0,1 1,7 29,7 0,0 2,7 0 0,5 
Landtransport, innenriks1 2,0 0,1 0,2 1,7 21,0 0,0 22,0 3 2,4 
Sjøtransport, innenriks 1,2 0,3 0,1 2,8 26.8 0,0 1,9 0 0,5 
Lufttransport, innenriks 1,0 0,0 0,1 0,1 2,9 0,0 2,4 2 0,1 
Offentlig kommunal virksomhet 0,3 165,3 0,0 0,2 0,3 0,0 0,5 0 0,0 
Private husholdninger 5,6 11,2 0,6 2,2 43,7 0,3 642,1 137 12,0 

Hele landet 33,9 288,8 14,9 45,4 220,4 39,1 880,1 182 20,2 

Stasjonær forbrenning 
Oljeutvinning 6,5 2,3 0,1 0,3 25,6 4,8 0,1 
Naturgassutvinning 5,3 2,1 0,0 0,0 14,1 3,8 0,0 
Fakling 0,9 0,2 0,0 0,0 5,8 0,5 0,0 
Gassterminal og oljeraffinerier 1,9 0,3 0,1 0,4 2,2 0,3 0,1 
Annen industri 2,9 0,4 0,8 6,5 8,1 6,6 0 1,6 
Boliger, kontorer 2,1 9,8 0,5 2,3 2,5 112,0 - 11,1 
Avfallsforbrenning 0,1 0,1 0,3 1,0 0,3 1 0,0 

Prosessutslipp, 
inkl. avfallsdeponier 
Hele landet 6,8 273,0 12,6 25,5 7,9 38,8 48,6 2 

Mobil forbrenning 
Bensindrevne biler 5,3 1,6 0,3 1,0 51,9 0,3 649,1 171 0,7 
Dieseldrevne biler 2,6 0,1 0,3 2,3 28,4 0,0 15,8 0 3,3 
Skip og båter 3,6 1,0 0,2 5,8 77,1 20,0 3 1,5 

Hele landet 
Oppvarming boliger/kontor 2,1 9,8 0,5 2,3 2,5 112,0 - 11,1 
Biltrafikk 7,9 2,9 0,9 10,0 173,0 0,4 707,5 178 7,3 
1 B r u k  av privatbiler i husholdningene er ikke med. Jfr. de to nederste linjer i oversiktstabellen 

Tabel l  5-1.  Oversikt over  luftutslipp i Norge  1991. Tallene i den  enkelte kolonne skal ikke 

summeres, bare sammenlignes. Alle tall er i I 000 tonn, med unntak av C O 2  og 

Pb (blyutslipp). 
Kilde: Naturressurser og miljø 1993. SSB. 
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Fylke Totalt CO2-utslipp 
x 1000 tonn 

Pr. innbygger 
xtonn 

Østfold 
Akershus 
Oslo 
Hedmark 
Oppland 
Buskerud 
Vestfold 
Telemark 
Aust-Agder 
Vest-Agder 
Rogaland 
Hordaland 
Sogn og Fjordane 
Møre og Romsdal 
Sør-Trøndelag 
Nord-Trøndelag 
Nordland 
Troms 
Finnmark 
Høyeste kommune Lindås (Hordaland) 
Laveste kommune Træna (Nordland) 

Spitsbergen 
Sokkelen sør for 62° 
Sokkelen nord for 62° 

1 230 
1450 
974 
804 
712 
922 
1102 
2953 
433 
865 
2372 
2859 
1064 
943 
1102 
566 
1745 
606 
308 
1111 
1 

96 
11421 
1432 

5,16 
3,44 
2,15Minst 
4,29 
3,90 
4,09 
5,52 
18,12 Mest 
4,43 
5,93 
6,94 
6,90 
9,96 
3,95 
4,36 
4,44 
7,27 
4,10 
4,10 
93,15 
1,21 

Utslipp av SO2 og NOx pr. km2 S02 pr. km2 
x 1000 tonn 

NOxpr. km2 
x 1000 tonn 

Fylker 
Høyeste fylke 
Laveste fylke 

Kommuner 
Høyeste kommune 
Laveste kommune 

Oslo 
Finnmark 

2,244 
0,026 

18,822 
0,046 

Fredrikstad 
Kvænangen 
Kautokeino 
Karasjok 
Lebesby 

24,280 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

18,190 
0,025 
0,014 
0,017 
0,013 

Region/land CO2 pr. innbygger Region/land CO2 pr. innbygger 

Hele verden 
OECD 
Norge 
Danmark 
Sverige 
Frankrike 

1,2 
3,4 
2,P 
3,4 
2,5 
1,8 

Storbritannia 2,9 
Frankrike 1,8 
Tidligere V-Tyskland 3,2 
Canada 4,8 
USA 5,8 
Japan 2,2 

Tabell 5-2. Generell oversikt over utslipp av CO2, SO2 og NOx i Norge i 1991. 
1 T a l l e n e  for Norge i denne OECD-oversikten avviker noe fra de siste norske 
utslippsbregningene. Kilde: Naturmiljøet i tall 1994 & Naturressurser og miljø 1993. 



47 

5.3 Solenergi - Norge 

5.3.1 Generelt 

Fornybare energikilder som solenergi, vindkraft og bølgekraft gir idag et ubetydelig bidrag til 
Norges totale energiproduksjon. Biomasse og bruk av varmepumper gir et større bidrag. 

Solenergi anvendt for norske forhold vil i hovedsak si termisk energi (solvarme). Termiske 
solfangere integrert i takkonstruksjoner ol. kan være lønnsomt for forbrukere med stort vann- 
og luftoppvarmingsbehov. 

Passiv utnyttelse av solenergi gjennom fornuftig arkitektur og husdesign kan også gi et positivt 
energibidrag ved at behovet for energi til oppvarming eller belysning kan reduseres. 

Solstrøm (solcellepaneler) vil ikke være noe reelt energialternativ i Norge i overskuelig fremtid. 
Til tross for at det er solgt 60 000 solcellepaneler til hytter, dekker disse et luksusbehov, og 
produserer på grunn av kort brukstid gjennom året en liten energimengde. Til dekning av små 
energibehov på avsidesliggende steder kan imidlertid solceller, eventuelt kombinert med diesel 
eller vindkraft, være et alternativ. Eksempler kan være fyrlykter eller forskjellige 
sambandsstasjoner. 

Nyttbar solinnstråling til romoppvarming er større i Tromsø enn i Oslo fordi fyringssesongen er 
lengre. Vanlige kommersielle solvarmeanlegg kan gi et årsutbytte på 200 - 500 kWh/m2, dvs. 
en solfanger på 5 m2 vil kunne dekke 30% av en eneboligs varmtvannsbehov, og prisen er 
rundt 50 øre/kWh. Solvarmeanlegg benyttes idag i hovedsak til oppvarming av bassenger, men 
kan også benyttes til romoppvarming (gulvvarme) og oppvarming av varmt tappevann. 

Et solcellepanel kan gi et strømutbytte på I 00 kWh/m2 og går en veien om batteri[lagring] og 
strømomformer vil energiutbyttet reduseres med 15-30%. For store solcellepaneler vil de under 
norske forhold idag gi en elpris på rundt 300 øre/kWh. 

5.3.2 Solenergi - norske aktører 

Norsk solenergiforening ble stiftet i 1981 og arbeider for å fremme bruken av solenergi innen 
egnede områder. Foreningen skal medvirke til utvikling av solenergiteknikk, til å fremme 
forskning og til å stimulere utdanning av forskere, teknikere og arkitekter innen 
solenergiområdet, samt bidra til informasjonsspredning og internasjonalt arbeid. Foreningen 
kan oppta personlige medlemmer, firmaer er støttemedlemmer. Foreningen har idag nesten 120 
medlemmer. 

De fleste aktørene i Norge på solenergisektoren er importører og forretninger som selger 
solcellepaneler til hytter. De er fortsatt populære. 

Når det gjelder solvarmeanlegg, viser det seg at det relativt beskjedne markedet i Norge 
dekkes av fire hovedaktører (i følge Norsk Solenergiforening): 
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CS Gruppen, Sarpsborg 
Norsk Varmegjenvinning, Vormsund 
Solnor AS, Holmestrand 
Teknoterm A/S, Eidsnes 

I tillegg lister Solenergiforeningen opp fire bedrifter som selger solcelleanlegg: 

Audio-Light A/S, Oslo 
Gaustad Energi, Trondheim 
Gylling Teledata A/S, Rud 
NAPS Norway A/S, Oslo 

Som den største aktøren på spesielt solvarmeanlegg, kan vi kort nevne at Solnor AS leverer de 
største solvarmeanleggene og eies av Hydro Aluminium vekst (aksjemajoritet). GLAVA og 
SND er også større aksjonærer. 

Solnors solvarmesystem er montert på et trettitalls steder i Norge, blant annet på Skårsetlia 
Olympic Village (Lillehammer), på låver og på privathus. Solnor har inngått partneravtale med 
General Electric Plastics om medvirkning til GEs Living Environment Europa program 
(LEEP). Solnor har fått betydelig støtte fra NFR og NVE og har brukt bortimot 15 millioner 
kroner for å utvikle dette norske solenergitaket der aluminium er et viktig element. 
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6. Forskning og utvikling - energifleksibilitet 

6.1 Generelt 

FoU-delen tilretteleges av Norges forskningsråd. Denne aktiviteten må koordineres med 
NVEs aktivitet(er) på dette energiområdet. NFR har gående en rekke brukerstyrte programmer 
innen området Industri og energi. 

Energisektoren 
Utvikling av nye fornybare energikilder (NFE) 
Effektiv energiteknologi i industri (EEi) 
Effektivt energisystem (EFFEN) 
ENØK/Effektiv energibruk i landbrukets bygninger 
teknologiutvikling i fiskerinæringen (FITEK) 

Petroleumssektoren 
7 programmer, ingen relevante 

Prosessindustrien 
6 programmer, ingen relevante 

Bygg- og anleggsektoren 
Utviklingsprogram for installasjonsbransjen (NORINS TALL) 
Produktutvikling og forsøksbygging i BA-sektoren 
Byggeprosess og totalproduktivitet 
3 andre, ikke relevante programmer 

Mekanisk industri 
Miljøteknologi for eksport 
11 andre, ikke relevante programmer 

Tjenestesektoren 
7 ikke relevante programmer 

Bransjeuavhengige tiltak 
Teknologiformidling fra FoU-institutter til SMB 
Forskningsbasert nyskapning og nyetablering (FORNY) 
Vekst og utvikling i mindre bedrifter (VEKST) 
4 andre, ikke relevante programmer 

Det relevante programmene beskrives kort i det etterfølgende. 

Utvikling av nye fornybare energikilder (NFE) [ 1994 - 1998 J 
Omfatter bio-, sol, vind- og bølgeenergi, samt varmepumper og hydrogen. 
Fra 1. januar 1994 ble de tidligere Norges forskningsråds aktiviteter på områdene bio-, sol- 
bølge og vindenergi samlet i ett program. Hensikten med det nye programmet er å fremme 
bærekraftig næringsutvikling innenfor nye, fornybare energikilder. Programmet skal gå over 5 
år, og bygger videre på resultater fra de tidligere programmer. 
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Det er antatt et markedet for norske aktører vil hovedsakelig ligge utenfor Norge. 

Programstyret for dette programmet vektlegger de ulike forhold slik ( forhold til tidligere 
programaktiviteter): 

• Mindre til kunnskapsoppbygging. 
• Mindre til internasjonal aktivitet (Når markedet ligger utenfor Norge? Forf anm.) 
• Mindre til generell administrasjon. 
• Mindre aktivitet på informasjon. 
• Mer til produktrelaterte aktiviteter 
• Mer til industriprosjekter 
• Mer til markedsvurderinger/implementering 
• Økt fokus på prouktideer 
• Økt aktivitet mot nyetableringer 

Programstyret har notert at EU vektlegger nye fornybare energikilder langt sterkere enn norske 
myndigheter og er opptatt av forholdet NorgeÆU. Programmet disponerer kun midler fra 
området Industri og energi (IE), men styret ønsker å arbeide for at andre av NFRs områder 
kommer aktivtmed i programmet slik at det kan legges mer vekt på kompetanseoppbygging 
(langsiktig FoU) på dette feltet. 
Programleder: Fritjof Salvesen, DnV Indusrti Norge AS. Tlf 67 57 78 25 
I NFR: Trygve U. Riis. Tlf 22 03 73 4 7 

Effektiv energiteknologi i industri (EEi) [1992 - 1994} 
Industrien står for 35% av landets totale energiforbruk (190 TWh). EEi er et enøk-program 
rettet mot ikke-kraftintensiv industri. Avsluttes i 1994. 

Effektivt energisystem (EFFEN) [ 199 2 - 1996 J 
Programmet skal bidra til bedriftsøkonomisk og miljømessig lønnsom effektivisering av det 
norske elforsyningssystemet, til utvikling av teknologi og metoder innenfor produksjon, 
systemdrift, eltransport, miljø og markedsfunksjoner og til å utvikle Norge som et 
internasjonalt tyndgepunkt for vannkraft. 
Programleder: Tor Ziegler, EnFO. Tlf. 67 11 90 00 
I NFR: Trygve U. Riis. Tlf22 03 73 47 

ENØK/Effektiv energibruk i landbrukets bygninger 
Avsluttes i 1994. 

Teknologiutvikling i fiskerinæringen (FITEK) 
Avsluttes 1994. 

Utviklingsprogram/or installasjonsbransjen (NORINSTALL) [1994 - 1996} 
VVS + Elektro = Installasjonsbransjen. Installasjonsfagene VVS og Elektro, viktige 
støttespillere i et fleksibelt energisystem, har tått sitt første felles FoU-program. 
Programmet vil satse på utviklingsvillige selskaper fra entreprenører, rådgivere, industri og 
byggherrer som kan samle installasjonsfagene med sterkere fokusering på systemtankegang, 
helhet og fleksibilitet. Fag- og teknologi som ønskes bundet sammen er VVS, energianlegg, 
elkraftanlegg (i bygg), tele-, data og automatisering, intern transport og andre fag som særlig 
har betydning for HMS. 
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Bransjens marked i Norge forventes å bli stabilt, men med en dreining fra nybygg mot 
rehabilitering. (I denne forbindelse kan det nevnes at investeringene i ROT (renovasjon, 
ombygging og tilbygg) forventes å beløpe seg til 20 mrd. kroner i 1995. ROT i yrkesbygg har 
utviklet seg eventyrlig i løpetr av de siste IO år, og energiflleksibilitetsarbeidet må gripe fatt i 
denne utviklingen). På tjenestesiden er det lite import, mens desto mer når det gjelder varer. 
Vareimporten bør søkes redusert. 
Programleder: Tone Gengenbach. Tlf 2203 73 02. 
I NFR: Trond Værnes. Tlf 22 03 73 03 

Produktutvikling og forsøksbygging i BA-sektoren (PFB) [1990 - 1995] 
Energi og innemiljø er en viktig del av programmet. Pr. 3 I august 1994 foreligger det 
rapporter fra i alt 34 ulike fagområder i programmet. Disse rapportene bør leses og være en del 
av bakgrunnsmaterialet for et evtl. energifleksibilitetsarbeid. 
Programleder: Ole Gunnar Søgnen, Bergen. Tlf 55 32 82 03 
I NFR: Trond Værnes. Tlf 22 03 73 03 

Byggeprosess og totalproduktivitet (BYGGPRO) [1991 - 1995] 
Programmet skal bidra til økt verdiskapning for byggenæringen og dens kunder. 
Programleder: Sigmund Høstmælingen, BA-senteret. Tlf 22 96 57 72. 
I NFR: Trond Værnes. Tlf 22 03 73 03 

Miljøteknologifor eksport (EKSPOMIL) [1992 - 1996} 
Programmet retter seg i hovedsak mot FoU tilknyttet ny teknologi for reduksjon av 
forurensende utslipp til luft og vann, og det samarbeides tett med SFT og SND. 
Deler av programmet kan være aktuelt vedr. utslipp til luft fra energianlegg basert på fast eller 
flytende brensel. 
Programleder: 
INFR: 

Tore Audunson, Euromil. Tlf 33 46 95 I 9 
Ingrid Alfheim. Tlf 22 03 75 06 

Teknologiformidlingfra Foll-institutter til SMB (TEFT) [1994 - 1998] 
Programmet har et to-delt mål. Ett knyttet til bedriftsutvikling (bedriftsutviklingsmål) og ett 
knyttet til FoU-instituttene (infrastrukturmål). Programmet skal bidra til at SMB øker sin evne 
og vilje til å gjennomføre FoU-prosjekter og er et likeverdig tilbud til alle fylker. Det kan gis 
tilskudd til inntil kr 100 000, egenandelen til bedriften settes til 25%. Prosjektet skal 
gjennomføres sammen med et FoU-institutt. 
Programleder: Mons Grøvlen, SINTEF. Tlf 73 59 29 35 
I NFR: Tor-Jørgen Thoresen. Tlf 22 03 72 74 

Forskningsbasert nyskapning og nyetablering (FORNY) [ 1994 - 1997] 
Programmet skal bidra til å få kommersialisert forskningsbaserte forretningsideer. 
Programleder: Nils Otto Ørjasæter, SINTEF. Tlf 73 59 30 00 
I NFR: Tor-Jørgen Thoresen. Tlf 22 03 72 74 

Vekst og utvikling i mindre bedrifter (VEKST) [ 1994 - 1996} 
Programmets hovedmål er å støtte bedrifter som vil tjene som eksempel på at ny kunnskap gir 
produktivitet, lønnsomhet og vekst, blant annet ved å etablere internasjonale nettverk for 
erfaringsutveksling og bedriftssamarbeid, også samarbeid mellom bedrifter i Norge. 
Programleder: Erik Skaug, NHO/Forskningsrådet. Tlf 22 96 50 00/22 03 74 43 
I NFR: Tor-Jørgen Thoresen. Tlf 22 03 72 74 
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7. Energifleksibilitet - de viktigste aktørene og videre arbeid 

7. 1 Generelt 

Vi har i to interne delrapporter til NVE kartlagt aktørene i vannemarkedet i Norge når det 
gjelder bruk av flytende og fast brensel, gass og elektrisitet. 

Det er mange som arbeider på dette feltet i Norge, et felt som omfatter alt som har med 
energifleksibilitet å gjøre. Forholdet er tverrfaglig og berører alle i Norge som skal investere i 
et bygge- eller industriprosjekt, enten det gjelder nybygging, renovering, ombygging eller 
tilbygg. Flere fagdepartementer med tilhørende direktorater/tilsyn er involvert sammen med 
mange private bedrifter og forskningsinstitutter/forskningsråd. De fleste private bedrifter er 
tilsluttet foreninger/organisasjoner som arbeider for deres sak. 

De viktigste aktørene synes å være følgende: 

A. Fagdepartementene 

Nærings- og energidepartementet 
Norges vassdrags- og energiverk (energi) 
Norges forskningsråd (Foll-midler til industri-renergiprosjekter) 

Miljøverndepartementet 
Statens f orurensningsti I syn (miljø) 

Kommunal- og arbeidsdepartementet 
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (sikkerhet) 
Statens bygningstekniske etat (byggeforskrifter) 

B. Foreninger/fellesorganisasjoner 
(Mindre aktuelle foreninger er satt i parantes. Samtlige står oppført i vedlagte 
adresseliste) 

Eelektrobransjens Utviklingssenter (ELBUS) 
Elektroforeningen (EFO). Norske elektroprodusenter, agenter og grossister 
Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO) 
Kjelforeningen - Norsk Energi 
Kommunenes Sentralforbund 
Norges Elektroentreprenørforening (NELFO) 
Norsk Bioenergiforening 
Norsk Brannvernforening 
Norsk Elvarmeforum 
(Norsk Forening mot Støy) 
Norsk Kommunalteknisk Forening 
(Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund) 
Norsk Petroleumsinstitutt 
Norsk Solenergiforening 
Norsk Varmepumpeforening 
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Norsk Varmeteknisk Forening 
Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening 
Norsk YVE - Energi- og Miljøteknisk Forening 
(Norske Varmeforhandlere) 
Norske Rørleggerbedrifters Forening 
(Oljeindustriens Landsforening) 
(Prosess- og foredlingsindustriens Landsforening (PIL)) 
Rådgivende Ingeniørers Forening 
(Trelast og Byggevarehandelsens Fellesorganisasjon) 
(Tømrer og Snekkernes fagforening) 
Varme- og Sanitærentreprenørenes Forening 

C. Forskning og utvikling 

Det fokuseres på de mest relevante programmene i Norges forskningsråd. 
De står listet i Kap. 6. 

D. Informasjon og teknologispredning 

Norske Enøk-sentra 
Opplysningskontoret for energi og miljø AS 
De enkelte foreninger (jfr. pkt. B) 
Energiverk. 
NVE koordinerer og samkjører. 

7.2 Økt energifleksibilitet - hvorfor ligger forholdene spesielt godt til rette 
for å arbeide med det nå? 

Om myndighetene ønsker å få økt energifleksibiliteten i Norge, bør en forsøke å arbeide mot 
alle former for byggeprosjekter - og mange forhold tilsier at tiden frem mot år 2000 er den 
rette. 

En viktig nyvinning i denne sammenheng, er at kommune-GAB er i sterk fremmarsj fra 1995 
og utover. Datakvaliteten er nå langt bedre enn for bare noen få år siden og kommune-GAB er 
fleksibelt nok til at nye energifelt kan legges inn i systemet, som for eksempel dokumenterer at 
energifleksibilitetstanken har vært ivaretatt i alle byggeprosjekter som skal registeres i 
kommune-GAB. 

Store utbyggingsprosjekter er under planlegging i Norge, både på bolig og yrkesbyggsiden. 
Den gruppen som skal arbeide med energifleksibilitet bør fokusere på et utvalg av disse 
prosjektene og la dem bli gjenstand for spesialbehandling, der alle sider av 
energifleksibilitetstanken blir belyst. Et av disse prosjektene er Gardermoen. Her er både 
biobrensel, el, avfall, sol og varmepumper aktuelt. Hva blir valgt, og hvorfor? 

Ved å gå gjennom prosjekter som dette og/eller andre, noen store, noen små, i løpet av 1995, 
og samtidig bygge opp et sammensveiset nettverk med de viktigste aktørene på privat og 
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offentlig side, vil en kunne få frem hvorfor endelige løsninger blir valgt. Om disse løsningene 
ikke er i tråd med oppsatte mål og strategier, hva må til for at riktigere løsninger, sett fra 
myndighetenes side, skal bli valgt? 

Det er gjort en del undersøkelser på dette området, men de fleste av disse er knyttet til en 
bestemt teknologi. Hvorfor velges det ikke varmepumper? Hvorfor velges det ikke biobrensel? 
Hvorfor velges ikke sol? Fellesbetegnelsen kan være: Hvorfor velges ikke energifleksibilitet? 

Å få forenet de ulike grupperingene på dette feltet lar seg gjøre, men det vil kreve et løft. 
Arbeidet vil involvere de ulike fagdepartementene med tilhørende direktorater/tilsyn, de 
viktigste foreningene/bedriftene på området og relevante forskningsprogrammer. Bruk av 
offentlige byggesaksregistre, som GAB-registeret (kommune-GAB og Riks-GAB o.a.), kan 
spille en viktig rolle i arbeidet. Vi vet det er flere offentlige databaser som er interessante å 
utnytte i dette arbeidet, og som kan utnyttes i en ny felles energidatabase som kan utformes og 
utvikles for bruk av Regionale Enøk-sentra og andre. 

I tillegg til å se på aktuelle byggeprosjekter, er det verdt å nevne at Norges forskningsråd i 
1994 har startet forskningsprogrammet Utviklingsprogram for installasjonsbransjen 
NORJNSTALL, som er et forskningsprogram som samler elektro- og VVS-bransjen om felles 
forskningsoppgaver. Dette forskningsprosjektet skal gå i årene 1994, 1995, 1996 og 1997, og 
vil være viktig for energifleksibilitetsarbeidet. Likeledes skal forskningsprogrammet Utvikling 
av nye fornybare energikilder (NFE) gå i perioden 1994 - 1998, som omfatter blant annet sol, 
biomasse og varmepumper, også viktige energifleksibilitetselementer. Det 6-årige 
forskningsprogrammet Produktutvikling og forsøksbygging i BA-sektoren (PFB), avsluttes i 
1995 og omfatter også gjennomførte prosjekter som er knyttet til energifleksibilitet. 

NVE er bindeleddet mellom FoU-arbeidet og markedet. Normalt tar det minst 12 måneder før 
en får et fireårig FoU-program 'varmt', og det tar ofte tid før en får FoU-resultater 
kommersialisert. 

Gitt de forskningsprogrammer som er skissert ovenfor, ligger forholdene spesielt godt tilrette 
for at myndighetene generelt og NVE spesielt i siste halvdel av 1990-tallet kan få dette svært 
relevante FoU-arbeidet og andre tiltak synliggjort gjennom en egen, organisert 
energifleksibilitetsvirksomhet, tuftet på de mål som de enkelte forskningsprogrammene har satt 
og egne mål og strategier knyttet til informasjon, opplæring, teknologispredning og 
introduksjon av effektiv energiteknologi. 

Etter rapportforfatterens syn er mange energifleksibilitetsbrikker lagt. De to rapportene som er 
fremlagt i denne sammenheng, danner et fyldestgjørende bilde av de ulike aktørene i 
varmemarkedet og samspillet mellom disse. I 1995 har vi en enestående sjanse til å få brikkene 
samordnet, der NFR, NVE og viktige foreninger sammen med myndighetene syr sammen det 
ønskede helhetsbildet og arbeider videre med det mot år 2000. 
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Vedlegg - Adresser 

Adressene er de samme som sto oppført i Del 1 (Rapporten om flytende brensel og gass), 
supplert med aktorer knyttet til fast brensel, sol mm. Tilsammen bør listen gi et 
fyldestgjørende bilde av de ulike aktørene som kan bidra til å utvikle et fleksibelt 
energimarked i Norge. Vi har lagt til noen kommentarer om noen få foreninger som ikke er 
nærmere omtalt i rapportsteksten. 

ABB Miljø Norsk Viftefabrikk, Postboks 6260 Etterstad, 0603 Oslo. 
Telefon 22 72 90 00. 

AGA Progas AS, Postboks 42 Manglerud, 0612 Oslo. 
Telefon 22 67 97 50. Kontaktperson: Jøran Ellingsen 

Byggeindustriens Landsforening, Postboks 112 Blindern, 0314 Oslo. 
Telefon 22 96 55 00. 

Cresto Technologies AS, Postboks 248, 1301 Sandvika. 
Telefon 67 54 99 30. Kontaktperson: UlfRivenæs 

CS Energiteknikk AS, Sarpsborg (CS Gruppen). 
Telefon 

Det norske Skogselskap, Wergelandsveien 23B, 0167 Oslo. 
Telefon 2246 98 57. 

DET NORSKE VERITAS INDUSTRY AS, Postboks 300, 1322 Høvik. 
Telefon 67 57 72 50. Kontaktperson: Pål Cappelen 

Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern DBE, Postboks 355 Sentrum, 3101 Tønsberg. 
Telefon 33 39 88 00. 

Elektrobransjens Utviklingssenter (ELBUS), Postboks 6778 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
Telefon 22 36 34 60. (Utdrag fra ELBUdStikka 2/94 august: Det går mot hektiske tider. Virkeligheten bak 
begrepet Reform '94 er ikke lenger på planleggingsstadiet. Bedriftenes fremtid avhenger av hvordan dere møter 
fruktene av reformen, - de nye lærlingene som i år velger elektrobransjen som sin fremtid Dette stiller hele 
spekteret fra den enkelte ansatte til bransjeorganisasjonene overfor en prosess. Hva er de faktiske endringene? 
Hvordan vil det påvirke vår bransje,- og andre bransjer? Hvilke tilpasninger må bedriften gjøre? Hvem kan 
bedriften samarbeide med for å bruke reformen til vekst? Prosessen starter nå. ELBUS satser på 
kompetanseheving gjennom regionale opplæringskontor, der bedriftene trekker sammen. Flere nye tema er 
kommet på kursplanen, og tidligere aktiviteter har endret form. Stikkord er: Trening i salg. Installasjonsbus. 
Edb, tele og data.) 

Elektroforeningen (EFO) 
Forening for norske elektroprodusenter, elektroagenter og elektrogrossister 
Postboks 2864 Solli, 0230 Oslo. 
Telefon 22 55 81 40. 

Energiforsyningens Fellesorganisasjon - EnFO, Postboks 274, 1324 Lysaker. 
Telefon 67 11 91 00. Kontaktperson: Mats Rosenberg 
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EFI - Energiforsyningens forskningsinstitutt, 7034 Trondheim. 
Telefon 73 59 72 00. 

Esso Norge AS, Postboks 350 Skøyen, 0212 Oslo. 
Telefon 22 66 30 30. 

Grøndahl og Dreyers Forlag A/S, Postboks 1153 Sentrum, 0107 Oslo. 
Telefon 22 33 58 50. Kontaktperson: Per Christian Opsahl 

Hydro Olje a.s, Postboks 190, 1324 Lysaker. 
Telefon 22 73 81 00. 

Institutt for energiteknikk, Postboks 40, 2007 Kjeller. 
Telefon 63 80 60 00. (Bransjenettverket viktig) 

IKU Petroleumsforskning a.s, 7034 Trondheim. 
Telefon 73 59 11 00. 

Kjelforeningen - Norsk Energi, Postboks 27 Skøyen, 0212 Oslo. 
Telefon 22 50 61 00. Kontaktperson: Jan Sandviknes 

Kommunenes Sentralforbund (KS), Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo. 
Telefon 22 94 77 00. 

Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk/NBI), Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo. 
Telefon 22 96 55 00. 

Norges Byggmesterforbund, Postboks 5475 Majorstua, 0305 Oslo. 
Telefon 22 96 11 50. 

Norges elektroentreprenørforening (NELFO), Postboks 6794 St. Olavsplass, 0130 Oslo. 
Telefon 22 17 35 00. 

Norges forskningsråd, Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. 
Telefon 22 03 70 00. 

NORSAS, Postboks 39, 0216 Oslo. 
Telefon 22 73 08 40. 

Norsk Biobrensel as, Postboks 136 Slemdal, 0321 Oslo. 
Telefon 22 60 07 88. 

Norsk Bioenergiforening, Postboks 189, 1430 Ås. 
Telefon 69 94 15 68. 
Foreningen vil i løpet av 1995 ha klar en oversikt over nesten 200 norske bedrifter m.fl. 
som er aktører på bioenergimarkedet i Norge. 

Norsk Brannvern Forening, Postboks 6703 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
Telefon 22 20 01 54. 
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Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, Youngs gate 11, 0181 Oslo. 
Telefon?. Telefax 22 20 20 75. 

Norsk Elektroteknisk Komite, Postboks 280 Skøyen, 0212 Oslo. 
Telefon 22 52 69 50. 

Norsk Elvarmeforum, St. Olavs gate 21B, Postboks 6794 St. Olavs plass, 0230 Oslo. 
Telefon 22 20 27 53. Norsk Elvarmeforum skal arbeide aktivt for å øke forståelsen av hvor viktig gode 
varmeanlegg er for inneklimaet, og hvor velegnet elvarme er for å lage et godt varmeanlegg. Norsk 
Elvarmeforum er en forening av organisasjoner, firmaer og enkeltpersoner innen elektrobransjen; produsenter, 
rådgivere, elentreprenører og energiverk. 

Norsk Forening mot Støy, Kingos gate 22, 0457 Oslo. 
Telefon 22 35 23 02. 

Norsk Institutt for luftforskning - NILU, Elvegaten 52, 2000 Lillestrøm. 
Telefon 63 81 41 70. 

Norsk Institutt for vannforskning - NIVA, Postboks 69 Korsvoll, 0808 Oslo. 
Telefon 22 18 51 00. 

Norsk Kommunalteknisk Forening, Postboks 1905 Vika, 0124 Oslo. 
Telefon 22 94 77 00. 

Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund, Postboks 1145, 4001 Stavanger. 
Telefon 51 56 79 80. 

Norsk Petroleumsinstitutt, Drammensveien 10, 0255 Oslo. 
Telefon 22 43 10 50. 

(Norsk Solenergiforening, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo. 
Telefon 22 94 75 00). Dette var første sekretariatssted. Sekretariatet er nå flyttet til: 
SOLFORSK, cio SINTEF, Arkitektur og byggeteknikk, 7034 Trondheim. 
Telefon 73 59 26 20. 
Kontaktperson: Anne Grete Hestnes 

Norsk Texaco AS, Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo. 
Telefon 22 95 73 00. 

Norsk Varmegjenvinning N S ,  Brunes, 2160 Vormsund. 
Telefon 63 90 21 35. (Solvarmeanlegg) 

Norsk Varmepumpeforening, Postboks 99, 2013 Skjetten. 
Telefon 63 84 47 47. 

Norsk Varmeteknisk Forening, Fagerliveien 67, 1605 Fredrikstad. 
Telefon 69 31 98 15. 
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Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening, Postboks 850 Sentrum, 0104 Oslo. 
Telefon 22 25 17 10. 

NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, Postboks 5042 Majorstua, 0301 Oslo. 
Telefon 22 60 13 90. 

Norske Bedrifters Innkjøpsforening, Møllerveien 4, 0182 Oslo. 
Telefon 22 11 10 00. (Bistår også sine medlemmer om kjøp av energi) 

Norske Fina a.s, Postboks 108, 1371 Asker. 
Telefon 66 98 70 00. 

AS Norske Shell, Pilestredet 33A, 0166 Oslo. 
Telefon 22 66 50 00. 
Norske Rørgrosisters Forening, Postboks 6254 Etterstad, 0603 Oslo. 
Telefon 22 65 44 14. 

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Postboks 5480 Majorstua, 0305 Oslo. 
Telefon 22 96 11 50. 

Norske Sivilingeniørers Forening, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo. 
Telefon 22 94 75 00. 

Norske Varmeforhandlere, Dronningens gate 23, 0154 Oslo. 
Telefon 22 33 40 90. 

Oljeindustriens Landsforening (OLF), Postboks 547, 4001 Stavanger. 
Telefon 51 56 30 00. 

Opplysningskontoret for energi og miljø AS, Postboks 6734 Rodeløkka, 0503 Oslo. 
Telefon 22 37 90 90. Kontaktperson: Per Daniel Pedersen 

Prosess- og foredlingsindustriens Landsforening (PIL), 
Postboks 2724 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. 
Telefon 22 96 IO 00. (PIL organiserer hovedtyngden av norsk eksportindustri). 

Rørleggerbedriftenes Servicekontor, Postboks 5480 Majorstua, 0305 Oslo. 
Telefon 22 96 11 50. 

Rådgivende Ingeniørers Forening ANS, Pilestredet 56, 0167 Oslo. 
Telefon 22 56 40 60. 

Scandpower AS, Postboks 3, 2007 Kjeller, 
Telefon 63 81 49 20. 

SINTEF Molab a.s, 8600 Mo. 
Telefon 75 12 03 50. 
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SINTEF Oslo, Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo. 
Telefon 22 06 73 00. 

SINTEF Trondheim, 7034 Trondheim. 
Telefon 73 59 30 00. 

Siv. ing. Arne Palm AS, Postboks 75, 1570 Dilling. 
Telefon 69 26 65 88. 

Skarland Press A.S, Postboks 5042 Majostua, 0301 Oslo. 
Telefon 22 60 13 90. 

Snekker og Tømmermennenes Forening og Målekontor, 
Olav Tryggvasons gate 5, 7011 Trondheim. 
Telefon 73 52 99 03. 

Solnor AS, Postboks 293, 3081 Holmestrand. 
Telefon 33 05 42 00. 

Statens bygningstekniske etat, Postboks 8185 Dep, 0034 Oslo. 
Telefon 22 20 80 15. 

Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo. 
Telefon 22 57 34 00. 

Statoil Norge AS, Postboks 1176 Sentrum, 0107 Oslo. 
Telefon 22 96 20 00. 

Stiftelsen VEKST, Postboks 641 Sentrum, 0106 Oslo. 
Telefon 22 41 30 35. 

Stiftelsen VVS Utviklingssenter, Postboks 235 Økern, 0510 Oslo. 
Telefon 22 72 05 05. 

Techno Consult a.s, Sandviksveien 76, 1300 Sandvika. 
Telefon 67 57 18 00. 

Teknoterm A/S, 6037 Eidsnes. 
Telefon 70 19 01 14. (Solvarmeanlegg/varmepumper). 

Teknologisk Institutt, Postboks 2608 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. 
Telefon 22 86 50 00. Kontaktperson: Jan K. Westbye 

Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon, Haakon VII's gate 5, 0161 Oslo. 
Telefon 22 83 68 29. 

Tømrer og Snekkernes Fagforening, Henrik Ibsens gate 7, 0179 Oslo. 
Telefon 22 20 90 24. 
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