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Over 1 TWh enøk og 

ny fornybar energi i 2001 

NVE har hatt ansvaret for det statlige arbeidet 
med introduksjon av nye fornybare energikil- 
der og enøk i 10 år. Fra 1. januar 2002 overtok 
Enova SF dette arbeidet. I denne rapporten 
presenterer vi resultatene av dette arbeidet i 
2001, som var det siste året NVE hadde dette 
ansvaret. 

I St.meld. nr. 29 (1998-99) er det angitt et mål om 

bygge ut fire TWh vannbåren varme og tre TWh vind 

innen 2010. Disse målene har vært styrende for NVEs 

arbeid i 2000 og 2001. To av virkemidlene NVE admi- 

nistrerte i 2001 har i særlig grad vært rettet mot å 

bidra t i l  å oppfylle disse målene - varmeanleggsord- 

ningen og støtten t i l  utbygging av vindkraftanlegg. 

RESULTATER 2001 
Resultatene for  2001 viser en kraft ig forbedring 

i forhold t i l  2000. Resultatene innen energireduk- 

sjon er forbedret med 57 prosent. Dette betyr at det 

i 2001 er satt i gang prosjekter som vil gi en energi- 

reduksjon på 656 GWh når de er ferdigstilt. Innen 

bruk av nye fornybare energikilder er økningen 44 

prosent. Dette vil innebære økt produksjon av elek- 

trisitet fra vindkraft og økt bruk av andre nye forny- 

bare energikilder med ti l  sammen 448 GWh når disse 

prosjektene er gjennomført. 

RESULTATER 1997-2001 
Resultatene fra 2001 er forventede resultater der- 

som alle prosjektene gjennomføres som planlagt. 

Flere av disse prosjektene vil ikke avsluttes før om 

flere år. Vi har gått gjennom alle de avsluttede pro- 

sjektene for å få en oversikt over hvilke resultater 

disse har gitt. 

Totalt har NVE i perioden 1997 t i l  og med 2001 

bevilget støtte t i l  265 varmeanleggsprosjekter. 

Dette er prosjekter der det blant annet er gitt støtte 

t i l  bygging av fjernvarme, bruk av bioenergi og 

installasjon av varmepumper. Hvis alle disse prosjek- 

tene gjennomføres som planlagt, vil bruken av nye 

fornybare energikilder og spillvarme øke med om 

lag to TWh/år. Ser vi på prosjekter som er ferdige pr. 
mars 2002, utgjør de en økt bruk av nye fornybare 
energikilder og spillvarme med hele 836 GWh/år. 

Innen vindkraft er ikke tallene like høye. Tar vi med 

anlegg som nå er under bygging, vil normalårspro- 

duksjonen av vindkraft ved utgangen av 2002 være 

omlag 295 GWh/år. 

NVEs VIDERE ROLLE 
NVEs arbeid er knyttet t i l  faglig rådgivning, innsam- 

ling og presentasjon av fakta om energisektoren og 

konsesjonsbehandling. Dette er oppgaver som griper 

inn i arbeidet med å legge om bruk og produksjon av 

energi. Vår oppgave er i denne sammenheng å gjøre 

helhetlige vurderinger der våre anbefalinger og 

beslutninger bygger på analyser av miljømessige og 

økonomiske forhold samt behovet for  en sikker 

energiforsyning. 

NVE har som oppgave å gi råd og fakta t i l  OED og det 

politiske system om spørsmål knyttet t i l  det landba- 

serte stasjonære energisystemet. Overfor ulike aktø- 

rer i energisektoren og allmennheten skal vi gi ut 

faktaorientert informasjon. NVE legger stor vekt på 

å utvide faktainnsamlingen på forbrukssiden og 

innen nye fornybare energikilder. 

Etter energiloven er vi i tillegg konsesjonsmyndighet 

overfor de som ønsker å bygge og drive energisen- 

traler, kraftlinjer og fjernvarmeanlegg, eller de som 

vil omsette elektrisitet. På dette feltet har vi en 

effektiv saksbehandling, der det legges opp t i l  et 

godt samarbeid med de øvrige offentlige myndig- 

hetene som er involvert i slike saker. Dette er nød- 

vendig for å sikre at riktige beslutninger blir tatt, og 

for å sikre god fremdrift i prosjektene. 

Agnar Aas 

vassdrags- og energidirektør 
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Bygg 

Industri 

Opplæring og Informasjon 

Teknologi-introduksjon 

Varmeanleggsordningen 

Vind 

RESULTATENE FOR 2001 VISER EN KRAFTIG FOR- 
BEDRING I FORHOLD TIL 2000. DE NYE PROSJEKTENE 
VIL GI EN ENERGIREDUKSJON PÅ 656 GWH, OG 448 
GWH NY FORNYBAR ENERGI. 
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For 2001 hadde NVE som mål å utløse energi- 
besparelser på til sammen 100 GWh i norske 
yrkesbygg. Resultatet er beregnet til 94 GWh 
og er realisert gjennom NVEs satsing på Byg- 
ningsnettverket for byggeiere. 

BYGNINGSNETTVERKET 
Bygningsnettverket har vært NVEs viktigste virke- 

middel for å oppnå energibesparelser innen bygg- 

sektoren. Gjennom dialog med medlemmene i nett- 

verket har NVE ønsket å avdekke og redusere barrierer 

for mer effektiv energibruk. Medlemmer har for- 

pliktet seg t i l  å innføre systemer for energioppføl- 

ging, utarbeide enøk-planer og gjennomføre opp- 

læringsaktiviteter. Til gjengjeld har medlemmer 

kunnet søke om støtte t i l  gjennomføring av enøk- 

analyser og andre energirelaterte prosjekter. 

BOLIGORDNINGEN I OPPLAND 
Siden 2000 har NVE prøvd ut en ordning for investe- 

ringsstøtte t i l  enøk-ti l tak i husholdninger med 

begrenset mulighet t i l  å finansiere slike ti l tak selv. 

Oppland ble valgt som pilotfylke, med pensjonister 

og barnefamilier som de primære målgruppene for 

ordningen. 113 boliger har deltatt i prøveprosjektet, 

og resultatene ble kartlagt i 2001. De viser en gjen- 

nomsnittlig reduksjon i strømforbruket på 2500 kWh 

pr. bolig. De totale energibesparelsene for perioden 

1999-2001 er beregnet til 282 000 kWh. 

I 2001 ble det bevilget 12,8 millioner kroner i støtte 

til 18 nye nettverksgrupper; ti kommunale, to statlige 

og hele seks private grupper. Dermed fortsatte den 

positive utviklingen fra 2000, som viser økende t i l -  

vekst av private grupper. De 18 nettverksgruppene 

t i l førte rundt 300 nye bygningsobjekter t i l  Byg- 

ningsnettverket. 

Nettverkets resultat i 2001 - 94 GWh - skal realiseres 

i løpet av en periode på fem år, ettersom resultatet er 

basert på bevilgningene som ble gi t t  t i l  nye nett-  

verksgrupper i 2001. Resultatet består dels av de for- 

pliktelsene nettverksgruppene inngår ved opptak i 

Bygningsnettverket, og dels av ringvirkningene som 

oppstår under nettverksprosessene. 

MÅL 2000: 100 GWH 
RESULTAT 2000: 93 GWH 

MÅL 2001: 100 GWH 
RESULTAT 2001: 94 GWH 

ØKOBYGG 
NVE bevilget 4,0 millioner kroner t i l  Økobygg-pro- 

grammet i 2001. Midlene fra NVE ble benyttet t i l  

løpende, større prosjekter, som Kvernhuset ung- 

domskole i Fredrikstad, Kvadraturen videregående 

skole i Kristiansand, Telenor-senteret i Bergen og 

flere boligprosjekter med nye energiløsninger. I t i l -  

legg ble midlene benyttet til utviklingsprosjekter, 

blant annet i regi av SINTEF og Byggforsk. 

NVEs bevilgninger t i l  Økobygg-programmet skal 

bidra t i l  å realisere miljøgevinster som følger av mer 

effektive og fleksible energiløsninger innen bygg-, 

anlegg- og eiendomsbransjen. Det ble ikke satt kvanti- 

fiserte energimål for NVEs bidrag t i l  programmet i 

2001. 

Statoil Hamang 

Kontorbygget Statoil Ha mang i Bærum er ett av Statoils bygg som deltok i bygnings- 

nettverket i regi av NVEs byggoperatør. Bygget rommer over 400 ansatte på vel 13.000 

kvadratmeter. Med enkle midler klarte Statoil Hamang å redusere energibruken med 

36 prosent fra 1997 t i l  2000. Systematisk energioppfølging ble innført, driftstider på 

ventilasjonsanleggene ble justert og det ble foretatt justering av sentral driftskontroll. 

I tillegg ble det innført hastighets- og utetemperaturregulering av pumper for varme- 

og kjøleanlegget. Dessuten ble temperaturer og vannmengder i varmeanleggetjustert. 

Automatisk styring av lysbruken ble innført, slik at ikke unødvendig lys stod på etter 

arbeidstid. 

Statoil har vist stort engasjement internt og har lykkes i å oppnå besparelser på samlet 

omlag 15 GWh for alle kontorstedene som deltok. De har dermed levd opp t i l  sitt eget 

motto i prosjektet: «Det finnes bare en miljøvennlig kWh. Det er den som man har klart 

å l a  være å bruke». 
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Industri 

For 2001 hadde NVE som mål å oppnå energi- 
besparelser på totalt 250 GWh i norsk industri. 
Målet ble nådd med god margin: Bransje- 
nettverk for energibruk i industrien opp- 
nådde besparelser på 310 GWh, og den kraft- 
krevende industrien bidro med ytterligere 
124 GWh. 

BRANSJENETTVERK FOR ENERGIBRUK 
I INDUSTRIEN 
Bransjenettverket for energibruk i industrien har 

vært i drift siden 1989. Det ble etablert som et faglig 

forum hvor medlemsbedrifter kan utveksle erfa- 

ringer, gjennomføre samarbeidsprosjekter og sam- 

menligne nøkkeltall og prosesser. Bedrifter fra 13 

bransjer deltar i nettverket, som vokste t i l  å omfatte 

rundt 800 medlemsbedrifter i 2001. 

Bransjenettverket oppnådde energibesparelser på 

totalt 310 GWh i 2001. Resultatene framkommer av 

beregninger og erfaringsmessige anslag over mulige 

energireduksjoner blant de enkelte industribedrif- 

tene i nettverket. NVE finansierte nettverksaktivite- 

tene i 2001, og bidro t i l  energibesparelsene ved å gi 

støtte til etablering av energiledelse, gjennomføring 

av enøk-analyser og innkjøp av systemer for energi- 

oppfølging blant medlemsbedriftene. 

KRAFTKREVENDE INDUSTRI 
NVE har siden 1999 drevet et samarbeidsprosjekt 

med den kraftkrevende industrien for å oppnå energi- 

besparelser og finne energiløsninger som sammen- 

faller med bedriftenes mål om økt avkastning. Sam- 

arbeidsprosjektet har resultert i en analysemodell 

for å kartlegge mulige energibesparelser i bedrif- 

tenes hovedprosesser. 

MÅL 2000: 240 GWH 
RESULTAT 2000: 215 GWH 

MÅL 2001: 250 GWH 
RESULTAT 2001: 434 GWH 

Fesil Rana Metall 

I 1999 ble Fesil Rana Metall med på enøk-samarbeidet mellom myndighetene og 

industrien - det såkalte SMIE-prosjektet. Målsettingen var å kartlegge potensialet for 

å redusere energibruken pr. produserte enhet, som utgjorde omlag 20 prosent av produk- 

sjonskostnadene. 

NVE dekket i overkant av 700.000 kroner av utgiftene t i l  konsulentbistand, og dette 

bidro t i l  aksept fra Fesil-konsernet for å starte arbeidet. Gjennom statistisk behandling 

av historiske data ble det utarbeidet en oversikt over de råvareblandingene som ga 

lavest energibruk og best inntjening. Og det var nettopp på inntjeningen at resulta- 

tene ble synlige: Fesil Rana Metall økte inntjeningen med 5 millioner kroner over en 

toårsperiode, blant annet som et resultat av enøk-samarbeidet med NVE. 

Erfaringene fra enøk-prosjektet har medført årvisse forbedringer i energibruken ved 

Fesil Rana Metall. Ved å gjenvinne varmeenergi fra ovnsprosessen, leverer smelteverket 

i tillegg fjernvarme ti l  en rekke lokale installasjoner, som næringsbygg, gågater og 

idrettsanlegg. 

NVE hadde som målsetting å prøve ut analysemo- 

dellen i fem kraftkrevende virksomheter i 2000. 

Analysene var mer ressurskrevende enn først antatt. 

De fem prosjektene måtte derfor sluttføres i 2001. 

Analysemodellen er nå prøvet ut i meieri-, trefored- 

ling-, ferrolegering- og sementbransjen. I 2001 ble 

det avdekket et enøk-potensial - uten investeringer 

- på 124 GWh. De deltakende bedriftene realiserte i 

tillegg energibesparelser på totalt 24 GWh. 

EN ERG IST A TISTIKK 
I februar 2002 mottok omlag 1000 industribedrifter 

tilbakemelding om bedriftens energibruk og -kostna- 

der sammenlignet med øvrige deler av bransjen. 

Dette har blitt gjort mulig gjennom et samarbeids- 

prosjekt som NVE og Statistisk sentralbyrå (SSB) har 

drevet siden 1997. I 2001 sto de deltakende bedrif- 

tene for hele 92 prosent av den samlede energibruken 

i norsk industri; 72 TWh pr. år. Systemet er nå videre- 

utviklet for å synliggjøre de miljømessige konsekven- 

sene av bedriftens energibruk, basert på de energibæ- 

rerne og prosessene hver enkelt bedrift benytter. 

NVE forventer at muligheten for å sammenligne 

egen energibruk med gjennomsnittet i bransjen vil 

påvirke bedriftene i retning av økt energieffektivitet. 

En undersøkelse blant de omlag 1000 bedriftene som 

mottok informasjon i 2001, viser at ca. 77 prosent av 

bedriftene anser tilbakemeldingene fra SSB som 

ganske eller meget viktige for deres virksomhet. 
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Opplæring og informasjon 

NVE hadde som mål å oppnå energibespa- 
relser på 110 GWh gjennom opplæringsakti- 
vitetene som ble gjennomført i 2001. Resul- 
tatet var i tråd med målsettingen og viste 
besparelser på i overkant av 100 GWh. Be- 
sparelsene følger hovedsakelig av systema- 
tisk opplæring av forvaltere og driftstekni- 
kere i yrkesbygg. 

MÅL2000: - 
RESULTAT 2000: 85 GWH 

MÅL 2001: 110 GWH 
RESULTAT 2001: 100 GWH 

OPPlÆRING 
I 2001 ble det avholdt 100 kursarrangementer i regi 

av NVEs opplæringsoperatør. Kursene hadde totalt 

1965 deltakere som tilsammen bidro med energibe- 

sparelser på 100, 1 GWh. Dette tallet er dels basert på 

faktiske målinger i enkeltbygg og grupper av bygg, 

og dels på erfaringstall som ble dokumentert i en 

undersøkelse MMI  gjennomførte blant tidligere 

kursdeltakere. 

I 2001 forsterket NVE sitt fokus på resultat- og 

effektmålinger i tilknytning t i l  opplæringsvirksom- 

heten. Som et ledd i dette arbeidet, ble første fase i 

ERO-prosjektet (Energisparing som Resultat av Opp- 

læring) gjennomført i 2001. Dette pilotprosjektet 

omfattet sju utvalgte bygg og deres driftansvarlige. 

Systematisk opplæring av de driftsansvarlige bidro 

t i l  å redusere energibruken i de aktuelle byggene 

med gjennomsnittlig 10 prosent, uten at det ble fore- 

tat t  energibesparende investeringer i den samme 

perioden. Målinger i utvalgte referansebygg, der det 

ikke ble gjennomført opplæringstiltak, viser t i l  sam- 

menligning en økning på 7,5 prosent i energibruken. 

INFORMASJON 
I 2001 ble det gjennomført en rekke evalueringstil- 

tak i t i lknytning t i l  NVEs informasjons- og opplæ- 

ringsaktiviteter. I tillegg t i l  den årlige husholdnings- 

undersøkelsen, ble det gjennomført en markeds- 

undersøkelse blant profesjonelle energibrukere og 

en leserundersøkelse blant abonnentene av aktuali- 

tetsmagasinet Enøk-forum. Det ble også gjennom- 

ført en evaluering av informasjon, kampanjer og 

opplæring som virkemidler i perioden 1995 - 2000. 

Resultatene fra disse undersøkelsene blir viktige for 

videreføringen av informasjonsarbeidet i det nye 

energiorganet Enova. 

Enøk via skolebenken 

Godt over 20.000 kursdeltakere har siden 1991 funnet veien tilbake til skolebenken via 

opplæringsvirksomheten t i l  NVE. Beregninger viser at kursdeltakerne har bidratt t i l  

energibesparelser på over lTWh. Opplæringsvirksomheten er nå selvfinansiert, med et 

bredt anlagt kursrepertoar. 

NVEs opplærings- og informasjonsoperatør Ofe (Rembra) har i perioden 1991-2001 

utviklet et kurstilbud som dekker alle aldersgrupper og kunnskapsnivåer; fra førskole 

t i l  universitet, fra teknisk drift t i l  strategisk energiledelse. Den viktigste målgruppen 

for kursvirksomheten har helt siden oppstarten vært teknisk personell, som vaktmes- 

tere, driftpersonale og eiendomsforvaltere. Denne gruppen har bidratt mest t i l  de gode 

enøk-resultatene. Den har samtidig opplevd å få hevet sin yrkesstatus. Barn og unge 

har også blit t  prioritert, og satsingen har båret frukter: Selv i førskolealder er barna 

mottakelige for metoder som tidligere var forbeholdt ingeniører og teknisk personell. 

ført i 2001. NVE deltok på tre store messer, utvalgte 

konferanser og en rekke utstill inger for å påvirke 

denne betydningsfulle gruppen energibrukere. 

Kontakt og dialog med brukerne, fra husholdninger 

til industri, ble også stimulert gjennom fire utgi-  

velser av aktualitetsmagasinet Enøk-forum, nett-  

stedet enoknorge.no, distribusjon av mer enn 

100.000 brosjyrer og veiledere, samt løpende drift av 

Enøk-telefonen. 15.679 personer henvendte seg t i l  

Enøk-telefonen i 2001. 

Arbeidet med å skape direkte kontakt og dialog med 

de profesjonelle sluttbrukerne av energi ble videre- 
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Teknologi-introduksjon 

I 2001 oppnådde programmet Teknologi- 
introduksjon et resultat på nesten 28 GWh. 
Programmet innfridde dermed målet om 
energibesparelser på minst 25 GWh. Ring- 
virkningene av programmet kan bidra med 
ytterligere 225 GWh årlig. 

Gjennom programmet Teknologi-introduksjon (Pro- 

gram for introduksjon av energieffektiv teknologi) 

har NVE tilbudt økonomiske tilskudd, samt faglig og 

kommersiell rådgivning t i l  produsenter og leveran- 

dører av enøk-produkter. I 2000-2001 fokuserte 

programmet på byggsektoren, og det ble arbeidet 

målrettet for å få enøk-produkter i bruk i markedet. 

Videre ble det fokusert på å etablere gode måleme- 

toder for resultatene av programmet. 

I 2001 ble det bevilget støtte t i l  12 prosjekter etter 

kritisk vurdering av deres potensielle energibespa- 

relser. Resultatene av prosjektene vil bli realisert 

over en prosjektperiode på to år. Markedsintroduk- 

sjon av enøk-produkter gir i tillegg ringvirkninger 

utover de direkte energibesparelsene i prosjektene. 

Disse ringvirkningene er beregnet til omlag 225 GWh. 

Tallet er imidlertid usikkert, da det forutsetter at de 

deltakende bedriftene når sine målsettinger hva 

gjelder fremtidig markedsandel. 

Energigjenvinningsanlegget på Ranheim 

Energigjenvinningsanlegget på Ranheim utenfor Trondheim produserer varme- 

energi t i l  Peterson Ranheim Lineboard. Anlegget forbrenner næringsavfall fra 

Trondheim Renholdsverk, samt restavfall fra Peterson, og har kapasitet til å produ- 

sere 48 GWh pr. år. 

Teknologien som benyttes på Ranheim er den såkalte Aitos-teknologien; en avan- 

sert og miljøtilpasset teknologi for energigjenvinning i småskala-anlegg. Aitos- 

teknologien er utviklet av SINTEF og selskapet Energos ASA, med omlag 30 millioner 

kroner i støtte fra NFR, SND og NVE. Måleresultater fra anlegget på Ranheim viser 

at Aitos-teknologien gir lavere utslipp til luft enn tradisjonelle forbrenningsanlegg 

- godt under utslippskravene ti l  EU og norske myndigheter. Når anleggene plasseres 

nær energibrukere, oppnås i tillegg en energiutnyttelse på 75-100 prosent. 

Utviklingen av Aitos-teknologien framstår som et av de beste prosjektene som er 

støttet gjennom NVEs program Teknologi-introduksjon. Energimessig har resulta- 

tene vært svært gode, og Energos ASA som markedsfører teknologien, har skapt nye 

arbeidsplasser og fått en solid posisjon i markedet. 

MÅL 2000: 15 GWH 
RESULTAT 2000: 23 GWH 

MÅL 2001: 25 GWH 
RESULTAT 2001: 28 GWH 
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Varmeanleggsordn ingen 

For 2001 satte NVE som mål å innføre 400 
GWh varmeenergi i det norske energimarke- 
det gjennom ordningen med støtte t i l  varme- 
anlegg. Målet var basert på Energimeldin- 
gens målsetting om f ire TWh varmeenergi 
basert på nye fornybare energikilder innen 
2010. Prosjektene som fikk støtte i 2001 vil 
bidra t i l  å innføre 328 GWh. 

Målet med ordningen for støtte t i l  varmeanlegg er å 

øke bruken av fornybare energikilder, varmepumper 

og utnyttelse av spillvarme ti l  oppvarming av byg- 

ninger og t i l  industriell prosessvarme, på en mest 

mulig kostnadseffektiv måte. Samlet behandlet NVE 

182 søknader om støtte t i l  varmeanlegg i 2001. Av 

disse ble 68 prosjekter støttet med totalt 109,9 mil- 

lioner kroner. Under forutsetningen at de gjennom- 

føres som planlagt, vil prosjektene som fikk støtte i 

2001 gi følgende resultater: 

• Avfall- og bioenergiprosjekter 

40 prosjekter ble støttet med totalt 70,4 millio- 

ner kroner. Prosjektene vil gi omlag 241 GWh 

varmeenergi pr. år basert på avfall og biobrensel. 

• Spillvarmeprosjekter 
Fem prosjekter fikk samlet 8,6 millioner kroner i 

støtte. Prosjektene vil gi 26 GWh varmeenergi 

pr. år basert på spillvarme. 

• Varmepumpeprosjekter 
23 prosjekter ble støttet med totalt 30,9 millio- 

ner kroner. Samlet vil prosjektene gi 61 GWh 

varmeenergi pr. år. Varmepumpene er hovedsa- 

kelige basert på energikilder som sjøvann, spill- 

varme og grunnvarme. 

MÅL 2000: 400 GWH 
RESULTAT 2000: 304 GWH 

MÅL 2001: 400 GWH 
RESULTAT 2001: 328 GWH 

Våler bo- og servicesenter 

Stiftelsen Våler bo- og servicesenter i Hedmark er et boliganlegg med 23 boliger. Varme- 

anlegget er etablert med vannbåren varme. 4000 meter plastlange med væske samler 

varme fra myra, og ved hjelp av en varmepumpe blir det produsert varmtvann ti l  for- 

deling i radiatorer og gulvoppvarming. 

Den årlige energibesparelsen tilsvarer like mye energi som 10 husstander bruker hvert 

år. For Våler bo- og servicesenter betydde investeringen i varmepumpe og varmean- 

legg en merkostnad på en million kroner til utbyggingen. NVEs tilskudd på 325.000 

kroner utløste i dette tilfellet en investering på 1,8 millioner kroner t i l  et anlegg som 

ellers ikke ville ha blit t  realisert. 
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Vind 

I 2001 innvilget NVE 72 millioner i støtte til en 
ny vindpark som vil få 40 MW effekt. I drift 
vil vindparken produsere omlag 120 GWh pr. 
år. Utbyggeren startet anleggsarbeidet høs- 
ten 2001 og regner med å være operativ 
ultimo 2002. 

NVEs interne mål baserer seg på Energimeldingens 

målsetting for vindkraft; tre TWh innen 2010. Ut fra 

denne målsettingen er det nødvendig å støtte etable- 

ring av gjennomsnittlig 300 GWh ny vindkraft hvert 

år fram mot 2010. 

Vindmøller i drift på Mehuken 

I desember 2001 ble fem vindmøller satt i drift på Mehuken i Vågsøy kommune i Sogn 

og Fjordane. Vindkraftparken har en samlet maksimaleffekt på 4 MW og en forventet 

produksjon som tilsvarer den årlige energibruken i 800 husstander. 

NVE ga konsesjon til vindkraftparken sommeren 2001. De svært gunstige vindforhol- 

dene var en viktig årsak t i l  at vindmøllene ble reist akkurat på Mehuken. Den 

gjennomsnittlige vindhastigheten er 10 meter pr. sekund - eller frisk bris. Naturen leg- 

ger dermed tilrette for høy og stabil produksjon. 

Mehuken er først og fremst et prøveprosjekt med hovedhensikt å vinne erfaring fra 

produksjon av ny fornybar energi. Anlegget er det største av sitt slag i Norge og eies 

av Kvalheim Kraft, som også har mottatt åtte millioner kroner i investeringsstøtte 

fra NVE. 

MÅL 2000: 300 GWH 
RESULTAT 2000: 0 GWH 

MÅL 2001: 100 GWH 
RESULTAT 2001: 120 GWH 
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Bioenergi er energi i form av varme eller elektrisitet 

Øfflllli,hålfflllh1Jlltt}ii1, 

Biomasse e brensel som ha sitt utgangsP.unkt i bio- _, . . .  == 
U1fmMm.L 

ENERGIBÆRER: 
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vanndamJJ, væsker og luft være energitiærere. 

ENERGIEFFEKTIVITET: 

mengden energi som brukes. 

ENERGIØKONOMISERING: 
Energiøkonomisering e et begreJJ som i videste for- 
stand betyr at energien skal brukes i den form, 

mmm;mBi]IIIMmil tid som totalt sett er mest lønn- 
som når alle fordeler og ulemJJer er veiet mot liver- 

mD 

Enøk er forkortelsen for energiøkonomisering 
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Fjernvarme er varmeenergi 
som fordeles til forbrukere via 

en eller flere varmesentraler. 

er omforming av energi 
eksempler er solenergi, bio- 

og vindkraft. Man skiller ormalt mellom 
fornybar energi og vannkraft. 

li\7 

Ii ENERGITEKNISKE DEFINISJONER 

Energi er definert som evnen til å utfore artieid. Som enliet for energi bruker man nor- 
malt enheten wattimer (Wh), som kombinerer effekt (W) og tid (h). En 40 W lyspære 
trekker jevnt strøm lik 40 watt; den har en effekt lik 40 W. Dersom lysfJæra står P.å 
time bruker den en energimengde som tilsvarer 40 Wh. 25 lysP.ærer med effekt 40 W vil 
i I0JJet av en time bruke elektrisitet tilsvarende 1 

lg 

l 

wattime (Wh) = 3600 wattsekunder (Ws) 
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lliijj,iiimcil4liMilJ,jpittt•t11f. lh 
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For mer informasjon om enøk og ny fornybar energi: 
www.nvc.no 
www.ordliste.enoknorge.no. 
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