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FORORD

Fornybar energi har lenge vært et viktig energipolitisk tema. For 20–30 år siden var det en 

økende erkjennelse av at jordens ressurser er begrenset og at verdens avhengighet av fossile ener-

gikilder må reduseres. I dag er klimaproblematikken dukket opp på den politiske dagsorden. 

Mange mener at de menneskeskapte klimaendringene globalt sett er den største miljøutfordrin-

gen menneskeheten står overfor.

Våre politiske myndigheter har derfor bestemt å satse på en omlegging mot et mer miljøvennlig 

energiforbruk. Årsproduksjonen av fornybar energi samt energieff ektivisering skal fra 2001 til 

2016 økes med 30 TWh.

Hensikten med dette informasjonsheftet er å presentere en samlet oversikt over den teknologis-

ke, økonomiske og markedsmessige utvikling innen fagfeltet fornybar energi. Heftet gir dessu-

ten en kort omtale av dagens energibruk, rammebetingelser for utvikling av fornybare energi-

kilder samt utsikter når det gjelder fornybare energikilders rolle i et fremtidig energisystem.

Heftet er en revidert og utvidet versjon av publikasjonen «Nye fornybare energikilder» fra 

2001. Begrepet «nye fornybare» har blitt brukt for å skjelne mellom kommersielt utviklet 

energiteknologi og ny fornybar energiproduksjon, som er og har vært avhengig av støtte. I dag 

ser vi at også de nye energiteknologiene i stor grad er kommersialisert og tatt i bruk i stor skala 

(for eksempel vindkraft). Vi fi nner det derfor ikke lenger meningsfylt å skille mellom «gamle» 

og «nye» fornybare energikilder og har på denne bakgrunn valgt å kalle heftet for «Fornybar 

energi”.

Det er også gitt ut en engelsk versjon av heftet med tittelen «Renewable Energy – Norwegian 

Developments» som i større grad handler om norsk teknologi innenfor fornybar energi.

Ytterligere informasjon om temaet fi nnes på nettstedet www.fornybar.no. Dette nettstedet vil 

bli løpende oppdatert. Nettstedet inneholder dessuten mange relevante nettadresser.

Arbeidet med oppdateringen av informasjonsheftet og nettstedet www.fornybar.no er utført 

av rådgivningsfi rmaet Sweco Grøner og fi nansiert av NVE,  Enova, Norges forskningsråd og 

Innovasjon Norge.

Heftet er kvalitetssikret av en rekke fagpersoner. I tillegg har Senter for Fornybar Energi, som 

er et samarbeid mellom NTNU, IFE og  SINTEF, bidratt med kommentarer og innspill.
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Alle troverdige undersøkelser og analyser de siste tretti 

årene peker i samme retning: Bruken av fossile brensler i 

transportsektoren og energiforsyningen bør ikke fortset-

te som i dag. Økningen av  klimagassutslipp i den sam-

me tidsperioden vekker også bekymring. I 1987 la den 

internasjonale Brundtlandkommisjonen, ledet av Norges 

daværende statsminister Gro Harlem Brundtland, frem 

rapporten «Vår felles framtid», den første helhetlige og 

totalomfattende politiske analysen av de internasjonale 

miljøutfordringene. Her ble blant annet begrepet «bære-

kraftig utvikling» lansert. Rapporten anbefaler landene 

om å legge om energiforbruket og å basere sin velferd på 

en bærekraftig utvikling.

I 1997 ble  Kyotoprotokollen etablert på bakgrunn av 

Kyotoavtalen. Den innebærer at globale utslipp av 

klimagasser skal reduseres med 5,2 prosent i forhold til 

1990-nivået innen 2012. Norge er blant landene som har 

ratifi sert avtalen, som trådte i kraft 16. februar 2005. I 

avtalen fi kk vi krav om ikke å øke klimagassutslippene 

med mer enn en prosent i forhold til vårt 1990-nivå. I 

2005 hadde imidlertid utslippene økt med åtte prosent i 

forhold til 1990.

På høsten 2006 la den tidligere sjeføkonomen i 

Verdensbanken, Sir Nicholas Stern, frem rapporten 

«Th e Stern Review». Den tegner et svært dystert bilde av 

situasjonen, om verdenssamfunnet ikke klarer å stanse 

økningen av klimagassutslipp. Rapporten slår fast at 

denne utvikingen må snus nå, og at de alvorlige konse-

kvensene vil gjøre seg gjeldende så raskt som innen en 

generasjon. Stern og hans analytikere forutser at fl ere 

områder i verden vil oppleve mangel på drikkevann, fl ere 

hundre millioner mennesker vil starte en folkevandring 

som følge av at havnivået kommer til å stige med 1 meter 

eller mer, og det mest alvorlige: En global mangel på 

mat. Rapporten peker også på en økning av klimatiske 

værfenomener som stormer, oversvømmelser, skogbran-

ner og tørke.

På slutten av 2006 la det internasjonale energibyrået  IEA 

frem rapporten «World Energy Outlook 2006» (se kapit-

tel 10), der de fremskriver fl ere scenarier for utviklingen 

frem til 2030. Referansescenariet beskriver en utvikling 

uten større innsats enn i dag for å legge om energibru-

ken. Da vil verden bruke nær dobbelt så mye energi i 

2030 sammenliknet med 2004, og de fornybare energi-

kildene vil utgjøre en enda mindre andel av totalproduk-

sjonen, selv om volumet øker.

Det positive, og vår utfordring, ligger i at rapporten i 

det mest optimistiske, men realistiske, scenariet viser 

at økningen i verdens energiforbruk kan fl ates ut, og at 

1. INTRODUKSJON

Foto: Corbis.
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klimatrusselen kan håndteres ved hjelp av blant annet å 

øke andelen fornybare energikilder betydelig.

Muligheter for norske aktører

Dette passer bra for Norge. Vi baserer allerede det alt 

vesentlige av vår stasjonære kraftproduksjon på en for-

nybar energikilde – storskala vannkraft. Vi har dessuten 

store uutnyttede vind- og  bølgekraftressurser langs den 

lange kysten vår. Høsten 2006 la  Lavutslippsutvalget 

frem sin analyse av hvordan Norge best kan redusere 

sine utslipp av klimagasser. Her ble det pekt på det store 

potensialet som ligger i å øke utnyttelsen av bioenergi, 

både til fj ernvarmeanlegg og som råstoff  for bioetanol, 

og i å utnytte de enorme vindressursene langt til havs ute 

i Nordsjøen.

Det er bred enighet i så vel det politiske miljøet som i 

næringslivet om at det ligger en stor samfunnsnytte i å 

utnytte disse ressursene. Regjeringen meldte i 2006 at 

den skal avsette 20 milliarder kroner i et fond, der Enova 

er gitt oppdraget å forvalte avkastningen. Den skal 

brukes til å fremme fornybar energi og energieff ektivise-

rende tiltak (se kapittel 10).

Norske forskere, fagfolk og næringsliv er i verdenstoppen 

innen fl ere områder som berører fornybare energikilder. 

Denne fagkunnskapen, kombinert med gode økono-

miske rammebetingelser og tilgjengelig teknologi, bør 

rede grunnen for en sunn, næringsbasert utnyttelse av 

våre hittil uutnyttede ressurser.

Fornybare energikilder i Norge kan også spille positivt 

inn på forsyningssikkerheten. I mange tilfeller kan til-

fanget være sammenfallende med behovet. Om vinteren, 

når det blåser mest, er også behovet for elektrisk kraft 

størst. Fjernvarmeproduksjon i innlandet, for en stor 

del basert på de store bioenergiressursene, kan redusere 

behovet for elektrisk kraft til oppvarming av boliger og 

andre bygninger.

Vind- og bølgekraft er dessuten mest aktuelt langs 

kysten, der regionalnettene ofte har begrenset kapasitet. 

Det kan være et problem at fornybar energi genereres 

langt fra forbrukssentrene. Dette belaster  overføringsnet-

tet som ikke alltid bygges ut for å møte behovet. I andre 

tilfeller, spesielt ved småskala produksjon, kan det i 

realiteten bety en styrking av kraftnettsystemet i utkant-

Norge, fordi det reduserer behovet for krafttransport fra 

store, men fj erntliggende kraftprodusenter.

Norske bedrifter har lang tradisjon i å etablere virksom-

het basert på samfunnsmessige behov. Det er grunn til å 

forvente mange små og mellomstore norske leverandører 

av utstyr og tjenester til den fremtidige vindkraft-, bølge-

kraft- og bioenergiindustrien. Det er interessant å merke 

seg at slik industri og næringsvirksomhet ofte lokaliserer 

seg nær områdene der behovet er størst. Det vil si at 

det kan ligge til rette for næringsvekst langs og utenfor 

kysten, der ressursene fi nnes.

Det er også verdt å nevne at norske industribedrifter er 

blant verdens største produsenter av silisium til produk-

sjon av solceller. Andre er kommet langt i utviklingen 

av bygningselementer med integrerte solceller og 

solfangersystemer.

Hva står i veien for videre 

utbygging av fornybar energi?

Det internasjonale energibyrået  IEA peker ikke bare på 

fornybare energikilder som klimavennlige tiltak i frem-

tidens samfunn. I rapporten «World Energy Outlook 

2006» peker de på at forbruket av fossile brensler med 

overveiende sannsynlighet kommer til å øke, uansett 

hvor optimistiske scenariene er. Dette skyldes at hoved-

delen av økningen kommer i Kina og India, som kom-
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mer til å basere sin forbruksøkning i det alt vesentligste 

på kull. Derfor peker  IEA på  CO
2
-fangst og -deponering 

som en viktig metode for å redusere klimagassutslippene. 

Også  kjernekraft blir holdt frem som et vesentlig bidrag. 

Kjernekraften har imidlertid fl ere problemer, bl. a. 

kostnadene ved videre utbygging, og opinionens skepsis 

knyttet til avfallsproblematikken. Ikke desto mindre er 

kjernekraftindustrien i mange land svært sterk, blant 

annet i Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Det 

er ventet at nye generasjoner med  kjernekraftverk vil 

avbøte mange av de problemene man i dag står overfor. I 

Finland skal Nordens største kjernekraftverk stå ferdig i 

2009, og enda ett er under planlegging.

CO
2
-fangst og -deponering kan være en mer aktuell 

konkurrent til å utvikle de fornybare energiressursene. 

Også på dette området er norske aktører langt fremme. 

Statoil har siden 1996 skilt ut CO
2
 fra gassen fra 

 Sleipner-feltet, og ført klimagassen tilbake ned i havbun-

nen. Langt under de olje- og gassholdige lagene med 

sandstein, ligger den såkalte  Utsiraformasjonen. Dette 

er en enorm saltvannslomme, som i teorien kan romme 

all CO
2
 som de fossilfyrte kraftverkene i hele Europa 

klarer å produsere i minst 500–600 år. Det er imidlertid 

knyttet store kostnader til realiseringen av slike tiltak, 

ikke minst når det gjelder å transportere klimagassen fra 

kraftverkene til Nordsjøen. Ikke desto mindre har EU 

fl ere store programmer og prosjekter som undersøker 

mulighetene for å realisere dette. Disse prosessene kan 

medvirke til å dempe trykket fra de bevilgende myndig-

heters side til å utvikle de fornybare energiressursene.

Et grunnleggende hinder for utbygging av en fornybar 

ressurs, er at den som oftest er dyrere enn et fossilfyrt 

alternativ. I 2006 virker det imidlertid som om prisene 

på olje og gass skal kunne stige såpass at de vil presse 

kraftprisene til et stabilt høyere nivå enn hva vi har sett 

de siste årene. Det kan være med på å utløse de rimelig-

ste utbyggingsprosjektene innenfor småskala vannkraft-

produksjon, bioenergiprosjekter og noe vindkraft. Det 

har imidlertid vist seg vanskelig å fi nne internasjonal 

konsensus om felles virkemidler for å utvikle de forny-

bare energiressursene. Flere land praktiserer forskjellige 

typer  «grønne sertifi kater» og garanterte minstepriser for 

å gi utbyggere av fornybare ressurser stabile rammevil-

Fra  Smøla vindturbinpark. Foto: Statkraft.
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kår. Norge har valgt en annen støtteordning, se omtale 

av  energifondet i kapittel 10 og på www.fornybar.no.

Miljøprotester rammer også utbyggere av vindkraft. 

Mer enn 100 meter høye vindturbiner, ofte i parker på 

fl ere titalls, blir oppfattet som visuell forurensing av så 

vel fastboende som forbipasserende. Dette gjelder så 

vel på land som innenfor synsrekkevidde fra kysten. 

Vindturbinene kan også oppfattes som støyende når 

man kommer nær. Om vinteren må ofte  vindparker på 

land stenges av for allmennheten på grunn av fare for 

isklumper som kastes av  rotorbladene. Enkelte steder 

kan det synes som om fuglebestander får problemer med 

de roterende vingene.

En lovende teknologi som ikke synes å skape vesentlige 

miljøkonfl ikter er  off shore vindkraft langt fra kysten. 

Den er fri for utslipp, kommer neppe i konfl ikt med 

fugleliv, kan plasseres utenfor fi skebanker og skipsleier, 

og vil være ute av syne for befolkningen. Det tekniske 

potensialet er enormt. Flere industribedrifter er engasjert 

i å forske frem og utvikle gode, kommersielle løsninger 

for off shore vindkraft. Også  Lavutslippsutvalget viet 

disse mulighetene spesiell oppmerksomhet i sin rapport.

Hensikt og målgrupper

Hensikten med denne publikasjonen er å samle oppda-

tert, relevant informasjon om fornybare energikilder. 

Målgruppene spenner fra 

• skoleelever som trenger å forstå hvorfor vi ønsker

 å utvikle de fornybare energikildene og utford-

 ringene ved å gjennomføre disse ønskene

• politikere og næringslivsledere som trenger

 bakgrunn for sine beslutningsprosesser

• fageksperter som trenger innsikt i andre fagfelt

 enn sitt eget

Heftet skal gi en teknisk beskrivelse av fornybar energi-

produksjon. Forfatterne har tilstrebet en politisk nøytral 

tilnærming, både med hensyn til forskning og energifelt. 

Papirutgaven, som leseren nå holder i hendene, er ment 

å samspille med nettsiden www.fornybar.no, der leseren 

til enhver tid kan få oppdatert informasjon omkring 

pågående prosjekter, endrede rammebetingelser og 

oppdaterte lenker og referanser.

Derfor legger vi i dette heftet vekt på statisk infor-

masjon, som de fysiske forutsetningene for å utnytte de 

forskjellige energikildene og eksempler på pågående og 

historiske prosjekter. Det kan imidlertid være grunn til 

også å gå inn på enkelte dynamiske elementer, som for 

eksempel aktuelle rammebetingelser.

I tillegg er det produsert en engelskspråklig kortversjon 

av heftet. Den skal gi lettfattelig informasjon om norske 

myndigheters holdning til og arbeid med fornybare 

energikilder og om næringslivets innsats på området.

I kapitlene 2–8, som omhandler de spesifi kke fagdisipli-

nene, drøfter vi også verdikjedene. En verdikjede i denne 

sammenhengen omfatter alle ledd fra bedriften som 

driver forskning og utvikling, prosjekterer og bygger 

ut en ressurs, utvinner ressursen gjennom kontinuerlig 

drift, distributøren som sørger for at energien kommer 

frem til sluttbrukeren, og til slutt forbrukeren selv. I til-

legg kommer alle side- og underleverandører til de ulike 

leddene i verdikjeden, det være seg myndighetene som 

legger premissene og rammebetingelsene, forsknings- og 

utdannelsesinstitusjoner som bidrar til å utvikle energi-

kildene og næringslivet som produserer varer og tjenester 

som må til til å utvikle og realisere ressursen. På den 

måten håper vi å synliggjøre hvor utfordringene ligger 

med hensyn til å utvikle og kommersialisere de forskjel-

lige teknologiene, og hvor det er muligheter for å gjøre så 

vel en forskningsmessig som en kommersiell innsats.
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Å bygge opp et energisystem krever en rekke store inves-

teringer over lang tid. Norge har rike vannkraftressurser. 

Derfor har vi bygd opp store verdier i infrastruktur for 

å produsere vannkraften og overføre energien helt ut til 

forbrukerne på en eff ektiv måte.

Når vi vil innføre andre fornybare energikilder, får vi 

utfordringer knyttet til at ressursene er stedbundne, har 

et variabelt produksjonsmønster, og kan kreve tilpasning 

eller utskifting av sluttbrukerens utstyr. I tillegg til nød-

vendige tilpasninger i infrastruktur, tar det tid å bygge 

erfaringer, praksis, normer og standarder som bidrar til 

eff ektiv innfasing og utnyttelse av nye energiressurser.

Hvordan kan en energiressurs gjøres tilgjengelig for 

sluttbrukeren? Hva koster det gjennom hele kjeden fra 

innfanging, konvertering, transport og anvendelse hos 

sluttbruker?

I sin enkleste form kan systemintegrasjon av bioenergi 

være privat vedhogst og vedfyring. Dette krever beskjed-

ne investeringer, men mye arbeid for å drifte anlegget. 

Valget er opp til den enkelte. I den andre enden av 

skalaen fi nner vi storskala utbygging av  vindparker i 

avsidesliggende områder, der fl ere hundre megawatt ny 

produksjonskapasitet kan utløse behov for bygging av 

nye kraftlinjer for å overføre kraften til markedet. Slike 

store utbygginger berører mange mennesker, og beslut-

ningsprosessene blir derfor kompliserte.

Energi som skal mates inn i et nettverk – det være seg 

kraftnett,  fj ernvarmenett eller distribusjonssystem for 

brensel – må tilpasses nettets normer, standarder og 

kapasitetsgrenser. Vi må også ta hensyn til regulerbarhet 

for å bidra til at nettet til enhver tid er i balanse mellom 

produksjon og forbruk.

2. SAMSPILL MELLOM ENERGIKILDER OG - BRUK

Figur 2-1 En oversikt over aktørene og interessegruppene som samspiller innenfor det norske kraftsystemet. Miljøhensyn 

trekkes inn som ett av aspektene i samfunnsøkonomiske vurderinger. Interessegruppene søker å påvirke de formelt invol-

verte ut fra sine interesser eller fagkompetanse.
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Fornybar energi til 

kraftproduksjon

Kraftsystemet består av kraftverk,  overføringsnett for å 

bringe kraften frem til områder hvor forbrukere fi nnes, 

og distribusjonsnett for tilknytting av de enkelte for-

brukerne. Vannkraften er utgangspunktet for hvordan 

vi har utviklet det norske kraftsystemet. Aktørene har 

brukt et århundre på å utvikle markedet, infrastruktur, 

kompetanse, normer, brukerutstyr og brukeratferd for å 

bygge, forvalte, operere og utnytte våre vannkraftressur-

ser. Figur 2-4 gir inntrykk av resultatet.

Nye energiressurser kan passe godt eller dårlig sammen 

med de vi har utnyttet fra før. Det betyr at vi får en 

rekke utfordringer når de nye energikildene skal tilpasses 

teknisk, organisatorisk og markedmessig til det vann-

kraftdominerte kraftsystemet vi allerede har.

Kraftsystemet
Kraftsystemet er dynamisk. Det skjer kontinuerlige vari-

asjoner fra millisekunds hurtighet til døgnvariasjoner, 

sesongvariasjoner og variasjoner over fl ere år. Forbruket 

endrer seg kontinuerlig, feil oppstår, produksjonskapasi-

teten endrer seg med vær og vind. I det lengre perspekti-

vet forandrer samfunnet seg, og dermed forbruket.

Statnett har ansvaret for å balansere kraftsystemet. I den 

daglige driften overvåkes og reguleres eff ektbalansen 

kontinuerlig, og bortfall av planlagt produksjon eller 

overskrideleser av produksjonsprognoser kompenseres 

med reguleringsreserven, dvs. ledig produksjonskapasi-

tet som er reservert for reguleringsformål. I tillegg har 

Statnett ansvar for en hensiktsmessig utforming av kraft-

systemet på lang sikt. Det er en økende politisk vilje til 

å utnytte andre fornybare energiressurser enn vannkraft, 

og dette vil i stor grad prege den videre utformingen av 

kraftsystemet.

De økonomiske rammebetingelsene for nye investeringer 

i kraftsystemet ble vesentlig endret gjennom omregule-

ringen i 1991. I perioden 1945 til 1992 økte den årlige 

produksjonskapasiteten fra vannkraft med ca. 100 TWh. 

Utbyggingen av overføringsnettet holdt en tilsvarende 

takt for å ha tilstrekkelig kapasitet til å overføre kraften 

fra vannressursene til forbrukerne.

Figur 2-2 Norsk kraftbalanse (TWh per år). Kilde: NVE.
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Da energiloven trådte i kraft 1991, var kraftsystemet 

dimensjonert for å dekke behovet i tørre år, og derfor 

hadde kraftsystemet en betydelig reservekapasitet i nor-

malår. Nettselskapene fi kk insentiver til å kutte kostna-

der, og oppmerksomheten ble rettet mot en mer eff ektiv 

drift og utnyttelse av kraftsystemet. Etter innføringen 

av energiloven har vi hatt svært liten utbyggingsaktivitet 

i kraftsystemet. Betydelige endringer i forbruket – både 

totalt for landet og forskyvninger mellom regioner – gjør 

at det kan oppstå forsyningsknapphet i visse regioner. Vi 

har dessuten blitt mer avhengig av import fra utlandet.

Fremfor å ensidig løse begrensninger i kraftsystemet med 

å bygge ut mer produksjonskapasitet og/eller  overførings-

nett, ligger det potensielle miljømessige og økonomiske 

gevinster i å vurdere alternativer som  energieff ektivise-

ring, lastutjevning, lokal produksjon, og energiomleg-

ging. Energiselskapet Lyse Energi i Stavanger valgte for 

eksempel å bygge ut infrastruktur for  naturgass i sitt 

forsyningsområde for å legge om deler av forbruket fra 

elektrisitet til gass, som et alternativ til en omfattende 

kraftlinjeutbygging.

For de fl este fornybare energiressurser er investerings-

kostnaden relativt høy, men energiressursen er helt eller 

tilnærmet gratis. Usikkerheten ligger i varierende og til 

dels uforutsigbar ressurstilgang basert på vær og vind.

Ressursen er stedbunden. Vi er derfor avhengig av å 

produsere kraften på stedet, og transportere den til 

forbrukerne via kraftnettet. Dette gir høyere kostnader 

for integrasjon i kraftsystemet enn fossil kraftproduk-

sjon, der vi står friere til å plassere produksjonsenhetene 

i nærheten av forbruket. Fossil kraftproduksjon kan 

imidlertid ha betydelige kostnader for transport av bren-

sel. Kraftproduksjon basert på bioenergi skiller seg fra de 

øvrige fornybare idet den er mindre stedsbundet, og har 

en stabil produksjonskapasitet.

Selv om utnyttelsen av de ulike energikildene har en rek-

ke like utfordringer, må vi ta i betraktning de vesentlige 

karakteristikkene i ressursenes egenskaper og produk-

sjonsteknologienes modenhet når vi utformer insentiver, 

driver systemplanlegging og vurderer enkeltprosjekter.

Produksjonsmønster
Med unntak av kraftproduksjon basert på  geotermisk 

energi og bioenergi, er det til dels store variasjoner i de 

fornybare energiressursenes tilgjengelighet. Variasjonene 

kan være periodiske og dermed forutsigbare, eller bok-

Figur 2-3 Tidsskala for de naturlige variasjonene for fornybare energikilder. Kilde : IEA.
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stavlig talt prisgitt vær og vind. Dessuten følger endrin-

gene forskjellige tidsskalaer. Egnede steder for utnyttelse 

av ressursen karakteriseres blant annet av relativt stabil 

tilgang. Kraftproduksjon basert på energiressurser med 

hurtige og uforutsigbare variasjoner båndlegger en regu-

leringsreserve som umiddelbart skal kunne kompensere 

for redusert produksjonskapasitet.

Vannkraft. Store vannkraftverk utnytter magasiner for 

å utjevne virkningen av vannressursens naturlige sesong- 

og døgnvariasjoner. Dette skaper frihet til å disponere 

og utnytte ressursen eff ektivt. Likevel kan det oppstå 

store variasjoner i kraftproduksjonen fra år til år. Med 

99 prosent av den norske kraftproduksjonen basert på 

vannkraft, vil vi få store variasjoner mellom tørre og 

våte år. I 2000 produserte vi 143 TWh, mot 106 TWh i 

2003. Produksjonen i et normalår er 120 TWh.

Små vannkraftverk har sjelden  reguleringsmagasiner, og 

produksjonskapasiteten vil følge de naturlige variasjo-

nene i tilsiget.

Vindkraft har hurtige variasjoner som er vanskelig å 

forutse mer enn noen timer fremover. Produksjonskapa-

siteten kan endre seg mye innenfor en time. Vindkraft-

produksjonen i Norge har en gunstig årsprofi l med størst 

produksjon i vintersesongen da forbruket er høyest.

Solinnstrålingen varierer foutsigbart over døgnet og over 

året, og dessuten varierer den med været. De områdene 

med kraftigst og mest stabil sol, for eksempel California, 

vil gjennom et kjølebehov ha godt sammenfall mellom 

sesongvariasjonene i forbruk og solinnstråling.

Havet oppviser også endringer. Tidevannsstrømmene 

er sykliske og dermed forutsigbare. I åpne havområder 

er det mulig å gi gode prognoser på  bølgekraftproduk-

sjon. Med gode prognoser på vannføring fra NVE er 

det også mulig å oppnå en planleggingshorisont på 

saltkraftproduksjon.

Kraftproduksjon med Bioenergi og  Geotermisk energi 

er regulerbar ut fra en stabil kapasitet. Disse kan benyt-

tes til grunnlast, og kan også benyttes for å forsyne et 

isolert område med elektrisk kraft. Verdensbanken og 

IEA fremfører dette som et lønnsomt alternativ til linje-

bygging til isolerte samfunn i utviklingsland.

Tilgjengelig overføringskapasitet
Ny produksjonskapasitet i et område med kraftunder-

skudd vil bidra til å frigjøre nettkapasitet og redusere 

overføringstap. Ny produksjonskapasitet i et område 

med tilstrekkelig eller overskudd på kraft medfører 

økte overføringstap opp til en øvre kapasitetsgrense der 

det blir behov for nettforsterkning eller bygging av nye 

Figur 2-4 Overføringsnettet i Norden. Sirklene representerer de norske 

regionenes relative elektrisitetsforbruk i 2002. Region Nord brukte 16,6 

TWh, Region Midt 16,3 TWh, Region Øst 29 TWh, Region Sør 22,6 TWh, 

og Region Vest 28,6 TWh. Kilder Nordel og Statistisk sentralbyrå.

Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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linjer. De beste forekomstene av fornybare energikilder 

fi nnes ofte i grisgrendte strøk og til havs. Det er gjerne 

lange avstander til nettet, som ikke nødvendigvis har 

kapasitet til å ta imot kraft fra en ny, stor kraftprodu-

sent.  Statnett gir økonomiske insentiver for å påvirke 

lokalisering av anlegg der det er store nettmessige bespa-

relser eller kostnader ved etablering av ny produksjon.

Det blir som regel en avveining mellom utnyttelse av 

de beste energiressursene og kostnadene ved å transpor-

tere energien til forbruker. Kraftkrevende industri ble 

i sin tid etablert i nærheten av ressursene, men nå har 

samfunnsutviklingen ført til at det er dårligere sammen-

fall mellom energiressursene og store forbrukssentra. 

I motsetning til de øvrige fornybare energiressursene, 

er biobrensel mer allment tilgjengelig. Biobrensel kan 

dessuten transporteres og lagres. Vi står altså vesentlig 

friere i å plassere ny kraftproduksjon fra bioenergi ut fra 

behov i kraftsystemet.

Bioenergi innebærer ofte utnyttelse av lokale biomasse-

ressurser. Kostnader knyttet til råvarelogistikk og gjel-

dende produksjonsteknologi vil i mange tilfeller trolig 

begrense kapasiteten til slike anlegg oppad til ca. 

20–50 MW elektrisk eff ekt. Det kan imidlertid også 

komme enkelte større anlegg som forsynes med impor-

tert brensel ved hjelp av sjøtransport.

 Rammebetingelser for nettilkobling
I tillegg til det grunnleggende behovet for fysiske 

koblinger mellom kraftproduksjon og forbrukere, er det 

en rekke krav til egenskapene ved det tilkoplede utstyret 

som må tilfredsstilles for at kraftsystemet skal fungere 

med forventet sikkerhet, tilgjengelighet og eff ektivitet.

Det stilles bestemte krav til det tilkoblede anleggets:

• Regulerbarhet

• Robusthet i feilsituasjoner

• Vern og automatikkfunksjoner

Hvert lands ansvarlige systemoperatører (Transmission 

System Operator – TSO) fastsetter krav for  nettil-

knytning av nye produksjonsanlegg. På verdensbasis 

øker vindkraften mest av de fornybare energikildene. 

Aktørene er uenige om hvor strenge tekniske krav som 

bør stilles til vindkraftparker. Vindkraftbransjen mener 

at kravene er ensidig utformet ut fra konvensjonelle 

betraktninger av dagens kraftsystem, og derfor er 

unødig kostnadsdrivende og begrenser mulighetene for 

optimal utnyttelse av vindressursen.

I Norge fastsetter Statnett kravene for tilkobling 

til sentralnettet i «Veiledende systemkrav til anlegg 

tilknyttet regional- og sentralnettet i Norge» (VtA), 

der nettilknytning av vindkraft spesifi seres i eget 

kapittel. Tilsvarende stiller de lokale nettselskapene 

krav ved tilknytning av produksjon til regional- og 

distribusjonsnettet i sine respektive  konsesjonsområder.

Økonomiske rammebetingelser
Nye kraftprodusenter må inngå avtale om tilknytning 

og  nettleie for innmatning med nettselskapet som 

har konsesjon i det området der anlegget skal 

bygges. Kostnadene for slike produksjonsrelaterte 

nettanlegg belastes produksjonsanlegget, gjennom 

tilknytningsavgift og/eller anleggsbidrag. Kostnadene 

for nettilknytning kan representere 5–15 prosent 

av den totale investeringen. Det er store variasjoner 

Et eksempel: Nord-Norge har blant verdens beste landbaserte 

vindkraftressurser. En storskala utnyttelse av disse vil kreve 
at vi bygger nye kraftlinjer sørover. I «Nettutviklingsplan 
for sentralnettet 2005–2020» har Statnett beregnet kostna-
dene for nødvendige tiltak i sentralnettet samt behov for nye 
utlandsforbindelser for noen alternative utviklingsscenarier i 
perioden.
Investeringene i scenariet med en storstilt vindkraftutbygging 
i Nord- og Midt-Norge er estimert til seks milliarder kroner 
mer enn for scenariet dominert av gasskraftutbygging.
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Kostnader og utfordringer med å integrere nye energi-

produsenter inn i kraftsystemet er knyttet til produk-

sjonsmønster og lokaliseringen av ressursene. I hovedsak 

handler det om behov for nettutbygginger og -forsterk-

ninger, men det dreier seg også i økende grad om det 

eksisterende systemets evne til å håndtere uforutsigbar-

heten til de nye energikildene. Eksempler på tekniske 

løsninger til reguleringsproblemene knyttet til et delvis 

uforutsigbart produksjonsmønster er:

• Teknologier for energilagring eller konverte-

 ring av elektrisitet til andre energibærere kan

 brukes for å utnytte vindkraftproduksjon som

 kraftsystemet ikke har kapasitet til å ta imot.

• Planleggingsverktøy og kontrollsystemer for

 samlet styring av produksjonsanlegg med stor

 geografi sk spredning, eller en kombinasjon av

 forskjellige energiressurser, gir samlet mindre

 variasjon og bedre forutsigbarhet.

• Systemer for toveiskommunikasjon med slutt-

 brukere gir mulighet til midlertidig lastutkob-

 ling ved eff ektknapphet og forskyvning av for-

 bruk til perioder med bedre kapasitet.

• Reguleringsteknologi som gjør at en  vindpark

 kan bidra til å styrke stabiliteten i nettet.

• Nettkompensering som øker overføringskapa-

 siteten i nettet gir økte reguleringsmuligheter.

Noen av disse er nærmere beskrevet i kapittel 9. 

Anvendelse av disse løsningene begrenses ikke bare av 

teknologiske og økonomiske faktorer. Noen ganger fi n-

nes det organisatoriske barrierer som hindrer realisering 

av disse løsningene.

Det er i dag et stort tidsgap for vindproduksjon mellom 

en presis prognose på ca. to timer og krav til produk-

sjonsinnmelding til spotmarkedet ett døgn i forveien. 

Det er teknisk mulig å korte ned innmeldingsfristen, 

samtidig som det arbeides med å forbedre prognostise-

ring av vindressursene. Sammenliknet med vannkraft 

er prognostisering og produksjonsplanlegging av vind-

fra prosjekt til prosjekt, og i en del tilfeller kan høye 

 nettilknytningskostnader gjøre et prosjekt ulønnsomt.

I tillegg til engangskostnadene betales  nettleie. Taps-

leddet i nettleien er avhengig av hvor mye energi som 

mates inn på nettet, og hvorvidt dette fører til reduserte 

eller økte tap i  overføringsnettet. I et område med kraft-

underskudd reduserer økt innmatning nettapene, og 

tapsleddet i nettleien snus til en inntekt for produsenten.

Eieren av et produksjonsanlegg har grovt sett tre mulig-

heter til å omsette kraften:

• Salg via kraftbørsen Nord Pool Spot

• Bilaterale avtaler, eventuelt også med

 prissikring

• Eget forbruk

Krafthandel via Nord Pool er mest aktuell for større 

produsenter. Dette vil vanligvis være for krevende og 

risikabelt for en eier av ett enkelt minikraftverk. Kravet 

om at produksjon meldes i spotmarkedet dagen i for-

veien, medfører at en vindpark må kjøpe regulerkraft for 

å klare leveringsforpliktelsene hvis vinden løyer.

Mindre, lokale produsenter velger gjerne en fastpris 

avtale med en større aktør, i tillegg til produksjon til eget 

forbruk. Produksjon til eget forbruk er gunstig på grunn 

av sparte avgifter og nettleie. All kjøp og salg krever egen 

omsetningskonsesjon.

Utfordringer og muligheter
Gjennom mange års erfaring med drift av vannkraft-

systemet – den senere tid i et konkurranseutsatt nordisk 

kraftmarked - er det etablert betydelig kunnskap og 

verktøy for å optimalisere produksjonsplanleggingen 

og disponeringen av vannressursene. Det er investert 

store beløp i vannkraftverk og kraftoverføring. Denne 

tekniske og institusjonelle infrastrukturen legger sterke 

føringer på nye investeringer i kraftproduksjon og 

-distribusjon.
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kraft et ungt felt. For å øke verdien av ressursen, bør 

presisjonen forbedres og prognosehorisonten forlenges 

[IEA, 2006]. Likevel forventer vi at de uforutsette 

variasjonene i produksjonen alltid vil forbli større enn for 

vannkraft. Aggregering av vindproduksjon over større 

geografi ske områder gir en jevnere kapasitet. For at dette 

skal ha en praktisk betydning, må det være tilstrekkelig 

overføringskapasitet.

SINTEF har påvist betydelige tekniske muligheter for å 

øke installert vindkraftkapasitet ved bedre samkjøring 

og -regulering av vannkraft og vindkraft [Xergi nr. 1, 

2006]. Ved at reguleringsegenskapene til vannkraftpro-

duksjonen utnyttes, har de påvist at nettet har kapasitet 

til betydelig mer vindkraftproduksjon enn tidligere 

antatt. Vannkraftmagasinene kan utnyttes for å ”lagre” 

energi fra vindkraft ved at man holder tilbake vann 

når det er mye vind. Dette er en energimessig eff ektiv 

løsning. På den annen side kan dette være lite eff ektivt 

eff ektmessig, ettersom vindkraften vil båndlegge eff ekt-

reserve, det vil si produksjonskapasitet fra vannkraft som 

må være i beredskap i tilfelle vinden løyer. Denne regu-

leringsreserven innebærer at noe vannkraftkapasitet ikke 

blir utnyttet. Kraftmarkedet, slik det er regulert i dag, 

har imidlertid ikke innebygde mekanismer for å realisere 

en slik optimalisert samkjøring av vann- og vindkraft.

Den mest fl eksible kraftproduksjonen, som brukes for 

å tilpasse produksjonen til enhver tid nøyaktig etter 

forbruket, kalles  reguleringskraften. Denne beta-

les godt og forventes å bli en mer etterspurt ressurs. 

Reguleringskraften kan bli en verdifull salgsvare til 

aktører på kontinentet, som sitter med termiske kraft-

verk som er dårlig egnet til hurtig regulering.

Også tiltak hos forbrukerne kan bidra til en bedre utnyt-

telse av kraftsystemet uten at brukernytten forringes. 

Det er mulig å fl ytte uprioritert forbruk fra høylast- til 

lavlastperioder. Ettersom den maksimale last er dimen-

sjonerende for systemet, kan man utnytte systemet 

bedre ved en jevnere belastning. Dette kan utføres med 

prisinsentiver og med muligheter til ut- og innkobling av 

forbruk ved hjelp av direkte kommunikasjon og styrings-

muligheter på bestemte laster i forbrukernes systemer. 

Samme mekanisme kan brukes for å bidra til å kompen-

sere for variasjoner i produksjonskapasitet.

Fornybar energi til 

varmeproduksjon

I vannbaserte oppvarmingssystemer benyttes en sentral 

varmekilde til å varme vann som sirkuleres i et rørsystem 

via radiatorer eller rørsløyfer i gulv. Med en tilstrekkelig 

høy temperatur, kan systemet også benyttes til å varme 

tappevann.

Varmen kan komme fra biomasse,  spillvarme, varme-

pumper, sol eller  geotermisk energi. Bygninger kan ha 

egne varmesentraler (punktvarme). En varmesentral kan 

også forsyne et avgrenset område med noen få bygnin-

ger, eller inngå i et system for storskala varmeproduksjon 

distribuert via et omfattende  fj ernvarmenett.

I motsetning til kraftsystemet er det ikke fri konkur-

ranse for varmeproduksjon levert via et fj ernvarmenett. 

Fjernvarmemarkedet reguleres ved tildeling av konse-

sjon for å bygge og drive et fj ernvarmenett i et avgrenset 

område. Konsesjonæren har monopol på tilknytning 

av varmeproduksjon og salg til de tilknyttede kundene 

i området. Brukere i området har rett til å bli tilknyt-

tet, det kan til og med bestemmes tilknytningsplikt. 

Samfunnsøkonomiske interesser søkes ivaretatt ved at 

 konsesjonssøknaden skal sannsynliggjøre at etablering 

av fj ernvarme skal gi reduserte oppvarmingskostnader 

sammenliknet med dagens alternativ.

Historisk rikelig og rimelig tilgang til vannkraft har 

medført at elektrisk kraft utnyttes i langt større grad til 

oppvarmingsformål i Norge enn ellers i verden. I 2005 
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brukte husholdningene 35 TWh elektrisk kraft, og 41 

prosent av dette gikk til termiske formål. Tilsvarende 

tall gjelder for næringsbygg. Spredt bosettingsmønster 

og en lang periode med god tilgang på rimelig elektrisk 

kraft har ført til at Norge har en begrenset infrastruktur 

for fj ernvarmedistribusjon, og tilsvarende få vannbaserte 

oppvarmingssystemer. Samlet forbruk av fj ernvarme i 

Norge i 2005 var 2,4 TWh, med i underkant av 

1 TWh i Oslo. Til sammenligning brukte Gøteborg 

alene over 4 TWh i 2005.

Stadig strammere eff ekt- og kraftbalanser i de senere 

år gjør at en overgang fra elektriske varmesystemer til 

vannbaserte oppvarmingssystemer, som kan utnytte 

ulike fornybare varmekilder som biomasse,  spillvarme 

og grunnvarmebaserte varmepumper, er et prioritert 

mål for myndighetene. Fjernvarme fordrer en bymessig 

bebyggelse for at det skal være lønnsomt. Det er kostbart 

å grave og legge rør i byer, så behov for fornyelse eller 

etablering av annen infrastruktur bør vurderes i samme 

prosjekt for å fordele kostnader på fl ere formål. En 

økende utbredelse av vannbaserte oppvarmingssystemer 

og fj ernvarmesystemer vil generelt bedre markedsadgan-

gen for fornybar varmeproduksjon.

Temperaturnivået i  fj ernvarmenettene kan være en barri-

ere for enkelte fornybare energikilder. Turvannet, det vil 

si vannet ut fra varmesentralen, holder en temperatur på 

80–120 °C avhengig av utendørstemperaturen og type 

nett. Grunnvarmebaserte varmepumper kan for eksem-

pel vanskelig levere så høye temperaturer kostnadsef-

fektivt. Varmeleveranser ved lavere temperaturer krever 

gulvvarme eller lavtemperaturradiatorer, og kan heller 

ikke uten videre benyttes til oppvarming av tappevann.

Ettersom kjøling er et økende brukerkrav, bygges nå fl ere 

varmesentraler og -nett for å levere både varme og kjø-

ling. Også kjøling krever energi. Fornuftig planlegging 

og drift av kombinerte varme- og kjøleleveranser kan gi 

betydelige energi- og kostnadsbesparelser. Varmeenergi 

Figur 2-5 Prinsippskisse for fj ernvarme. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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kan hentes fra kjøleanleggets retur, og benyttes direkte 

i varmeproduksjon i fyringssesongen, eller magasineres 

om sommeren.

Etablering av fj ernvarme er et valg som legger førin-

ger for fremtiden i det område der systemet etableres. 

Fjernvarmesystemer har skalafordeler – jo fl ere brukere 

som er tilknyttet, desto lavere blir de faste kostnadene 

per kWh levert varme. Etablering av fj ernvarme kan 

derfor komme i konfl ikt med lokale systemer for varme-

produksjon og med bygging av ekstreme lavenergihus.

Fornybar energi videreforedlet 

til drivstoff

En langvarig og verdensomspennende standardisering 

av spesifi kasjonene for bensin- og dieselkvaliteter har 

vært en forutsetning for eff ektiv drivstoff produksjon og 

-logistikk, samt masseproduksjon av motorer. Drivstoff  

med vesentlig avvikende spesifi kasjoner krever endringer 

i logistikkjeden, og ikke minst ombygging eller spesial-

produksjon av kjøretøy.

Det er realisert store skalafordeler i de globale kjedene 

for produksjon, raffi  nering og distribusjon av tradisjonel-

le drivstoff  basert på olje. Likeledes er standardisering og 

masseproduksjon drevet langt i alle ledd av verdikjeden 

for kjøretøyproduksjon.

I kommersiell skala skjer omsetning av drivstoff  basert 

på fornybar energi i dag gjennom at det tilsettes som 

en andel i distribusjonen av vanlig bensin, diesel eller 

naturgass. I tillegg foregår det uttesting av en rekke rene 

fornybare drivstoff  i spesialkjøretøy med nisjebrukere i 

begrensede geografi ske områder. Mens syntetisk diesel 

kan føres direkte inn i forsyningskjeden, krever en 

del av de andre rene fornybare drivstoff ene betydelige 

tilpasninger. De har derfor en lang og usikker vei fra 

pilotstadiet til et tilbud som er attraktivt for markedet. 

For å lykkes med større endringer, fordres utvikling og 

enighet om nye spesifi kasjoner, standardisering og mas-

seproduksjon. Slike gjennombrudd vil kreve internasjo-

nalt samarbeid og allianser. I mellomtiden er det mange 

alternativer som testes ut.

Biogass som skal benyttes til drivstoff  må behandles og 

renses, og inneholder da opptil 97 prosent metan, som 

også er den største komponenten i naturgass. Selskapet 

Fordonsgas i Gøteborg har utviklet dette markedet inn-

ledningsvis med en stor andel basert på naturgass, men 

med en ambisjon om gradvis økning av andelen biogass 

etter hvert som produksjonen øker.

Elbiler er i praksis kun egnet til bruk i byer, ettersom det 

vil være behov for et fi nmasket nett av tilkoblingspunk-

ter for ladning samtidig som rekkevidden er begrenset. 

På den annen side er det i byer at miljøfordelen er størst

Etanol eller teknisk sprit produseres av biomasse. Driv-

stoff et med betegnelsen E85 består av 15 prosent bensin 

og 85 prosent bioetanol, og kan benyttes i så kalte fl exi-

  Hydrogenfyllestasjon for biler. Foto: Air Liquide.
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fuelbiler. Flexifuelbiler er konstruert for å tåle en hvilken 

som helst blanding av bensin og etanol med opp til 85 

prosent etanol. Vanlige bensinbiler tåler innblanding av 

inntil ti prosent bioetanol i bensinen.

Dimetyleter DME er foreløpig på forsøksstadiet. DME 

produseres med utgangspunkt i termisk forgassing av 

biomasse, og kan benyttes i modifi serte dieselbiler. Dette 

er på forsknings- og pilotstadiet.

Biodiesel basert på vegetabiliske og animaliske oljer. 

Statoil har begynt distribusjon av biodiesel i Sverige 

ved fem prosent innblanding i all autodiesel . Den lave 

andelen biodiesel fordrer ingen inngrep i bilene, men en 

større konsentrasjon krever tilpasninger.

Syntetisk diesel kan benyttes i vanlige dieselbiler. Den 

gir mindre utslipp enn konvensjonell diesel, og kan 

produseres basert på fornybare råvarer som biomasse. 

Syntetisk diesel produsert med liknende teknologi fra 

kull og naturgass er et globalt vekstområde. Veksten er 

drevet av forsyningssikkerhet og miljøfordeler ved synte-

tisk diesel. Innblanding av syntetisk diesel i vanlig diesel 

er en måte å klare moderne miljøkrav på, uten kostbare 

ombygginger av raffi  nerier.

Hydrogen kan fremstilles fra fornybare energikilder som 

biomasse og ved elektrolyse med fornybar elektrisitet. 

Hydrogen i kjøretøy kan benyttes i forbrenningsmotorer 

og brenselceller. Dette er fremdeles på forsknings- og 

pilotstadiet. De norske prosjektene HyNor og Hytrec 

har som langsiktige mål å bidra til teknisk og kommersi-

ell utvikling av hydrogenverdikjeden.

Referanser
[IEA, 2006]

IEA, 2006, Renewable Energy: R & D Priorities, rapport.

[XERGI, 2006]
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Solen er forutsetningen for livet slik vi kjenner det på vår 

planet. Med unntak av  geotermisk energi og tidevann, 

er solenergi drivkraften bak alle andre fornybare energi-

kilder. Også de fossile  energibærerne antas i hovedsak å 

være lagret solenergi.

Menneskene bruker mye solenergi, og har gjort det i hele 

sin historie. I dag er de viktigste bruksområdene å tørke 

landbruksprodukter, å varme bygninger og å produsere 

elektrisk kraft. På sikt kan direkte bruk av solenergi bli 

vanlig også for å produsere kulde og å drive industrielle 

produksjonsprosesser.

Ressursgrunnlag

Solen som energikilde
Utenfor Jordens atmosfære er solstrålingens intensitet til-

nærmet konstant, 1 367 W/m2 ± 3 prosent. Variasjonen 

skyldes at avstanden mellom Jorden og Solen varierer 

over året. Solens utstråling varierer på grunn av fl uktua-

sjoner i de indre, fysiske prosessene. Dette fenomenet er 

imidlertid av så liten betydning at man kan se bort fra 

den i sammenheng med utnyttelse av solenergien. I gjen-

nomsnitt refl ekteres om lag 30 prosent av solstrålingen 

før den når bakken.

Strålingen fra solen modifi seres av atmosfæren, som 

sprer lyset og demper enkelte bølgelengder. Dempingen 

3. SOLENERGI

Figur 3-1 Daglig solinnstråling mot horisontal fl ate i henholdsvis januar og juli. Illustrasjon: Endre Barstad.
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varierer, avhengig av luftens innhold av gasser. Hvor mye 

av solinnstrålingen som står til rådighet for energimessig 

utnyttelse, avhenger derfor av:

• hvor man er på kloden, fordi langt nord og sør

 står solen lavere på himmelen enn ved ekvator.

 Da må solstrålene passere gjennom mer luft for å

 nå bakken.

• når det er på året, ettersom solen står høyere på

 himmelen om sommeren enn om vinteren,

 bortsett fra i tropene.

• lokale forhold, som for eksempel lokal skydann-

 else og skygger fra omkringliggende natur og

 byggverk.

Solenergien som når jordoverfl aten består av to kom-

ponenter: direkte og diff us innstråling. Den direkte 

solinnstrålingen kommer rett fra solen. Den diff use sol-

innstrålingen består av sollys som er spredt i atmosfæren, 

og den kommer fra alle retninger. Blått lys spres mest, og 

derfor er himmelen blå. På en klar dag er mesteparten 

av solinnstrålingen direkte, på en overskyet dag er det 

nesten bare diff us innstråling.

Solenergiressursen i Norge
Det er stor variasjon på tilgjengelig solinnstråling i ulike 

deler av landet. I Norge er årlig solinnstråling mot en 

horisontal fl ate mellom 600–1 000 kWh/m2 [DNMI, 

1985]. Det er enda større forskjeller mellom sommer og 

vinter. Figur 3-1 viser innstrålet energi mot en horisontal 

fl ate for henholdsvis januar og juli. Figuren gir imid-

lertid ikke et helt korrekt bilde av hvor mye energi som 

kan utnyttes. Ved å plassere solfangerne skrått mot solen 

kan man redusere forskjellen som fremgår av fi guren. I 

vintermånedene er det likevel lite å hente på grunn av 

mye skyer.

Globale solenergiressurser
Solen avgir veldige mengder energi. Den brøkdelen som 

årlig treff er jordoverfl aten, er mer enn 10 000 ganger 

verdens energiforbruk.

Til forskjell fra andre fornybare kilder er solenergi 

tilgjengelig overalt på kloden.

Utfordringer ved å ta i bruk solenergi
Solenergien har i uminnelige tider vært benyttet til en 

rekke viktige prosesser, som produksjon av biomasse, 

tørking av produkter, romoppvarming og belysning. 

Dette har vært en nærmest ubevisst forlengelse av proses-

ser som skjer i naturen. Solenergi har imidlertid et bredt 

spekter av bruksområder. Med tanke på hvor grunnleg-

gende solen er som energikilde, og hvor rikt tilgjengelig 

solenergi i realiteten er, er det overraskende at den ikke 

utnyttes enda mer.

Industriell utnyttelse av solenergi har gamle røtter. I 

perioden 1850–1880 opplevde Frankrike en rask indus-
Figur 3-2 Årlig innfallende solenergi mot jorden, påviste fossile energireserver

og årlig globalt forbruk av kommersiell energi. Laget på grunnlag av [bp, 2006].
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triell utvikling. Det ble imidlertid ikke investert tilstrek-

kelig i kullbryting for å dekke behovet, og følgen ble en 

energikrise. Prisene på ved og kull steg derfor raskt. Den 

franske regjeringen besluttet å subsidiere utviklingen av 

teknologier for å utnytte solenergi. Alle solenergitekno-

logier unntatt  solceller ble faktisk benyttet [Podesser]. 

Da tilgangen på kull ble bedre, sluttet man imidlertid å 

utnytte solenergien.

Erfaringen fra Frankrike viser at solenergi er et reelt 

alternativ til konvensjonelle energiteknologier, men at 

andre energiformer mange ganger er mer praktiske å 

bruke. Den viktigste ulempen med solenergi er at tilgan-

gen på kort sikt kan være usikker. Innstrålingen varierer 

som regel ikke mye fra år til år (typisk ±5 prosent), men 

hvor mye av dette som kommer i morgen er derimot 

usikkert.

Solinnstrålingen har sesongvariasjoner som er i mot-

fase med energibehovet for viktige bruksområder, for 

eksempel romoppvarming. Dersom man skal stole på 

solenergi som eneste energikilde, må man enten tilpasse 

seg de variasjoner som naturen gir, lagre energien, eller 

investere i et alternativt system for energioppdekking når 

solen ikke skinner. Det første alternativet er upraktisk, 

de senere er kostbare. Energilager utgjør en vesentlig del 

av kostnaden både for solvarmeanlegg og systemer for 

produksjon av elektrisitet for avsidesliggende bygninger 

og anlegg. Forbedrede energilagre vil derfor bety mye for 

solenergiens mulighet å konkurrere med konvensjonelle 

løsninger. En annen faktor som driver opp kostnadene 

for solenergi er at markedene og aktørene er umodne.

I dag er det teknisk mulig og økonomisk fornuftig å øke 

anvendelsen av passiv solenergi i Norge, og aktiv solvar-

me er også interessant med dagens prisnivå på elektrisitet 

og fyringsolje. Ettersom vi nå er tettere knyttet til det 

europeiske markedet, ser vi at strømprisen kan være høy 

også på sommeren, når solvarme kan gi et stort bidrag til 

oppvarming av tappevann.

Figur 3-3 Årlig solstråling mot optimalt vinklet fl ate (gjennomsnitlig kWh/m2 og år). Kilde: NASA. Illustrasjon: Kim Brantenberg.



Fornybar energi 23

Elproduksjon med solenergi er foreløpig for dyrt i 

Norge annet enn i spesielle situasjoner. I enkelte land 

med høye strømpriser til forbrukerne kan  solceller være 

konkurransedyktige for å dekke strøm til eget forbruk. 

I mange land investeres det store summer i anlegg for 

elproduksjon, både for forsyning av isolerte anlegg og for 

innmatning i  overføringsnettet. Dersom kostnadene for 

solelektrisk kraft faller tilstrekkelig, vil disse erfaringene 

kunne være verdifulle også for Norge.

Bruksområder, verdikjeder, 

teknologier og marked

Det er bemerkelsesverdig hvor mange fysiske fenomener 

som kan benyttes for innsamling og omforming av 

solenergi til nyttige formål. Derfor kan vi ikke gå inn i 

detaljene ved alle teknologier som er blitt demonstrert. I 

stedet vil fremstillingen fokusere på selve bruksområdet. 

Vi legger størst vekt på eksempler som er relevante for 

Nord-Europa, men også anvendelsesområder som er mer 

egnet i andre verdensdeler blir nevnt.

Følgende bruksområder blir behandlet:

• oppvarming av bygninger med passiv og aktiv

 solvarme

• bruk av dagslys til erstatning for kunstig lys

• oppvarming av tappevann

• kjøling

• produksjon av prosessvarme

• solkoking

• produksjon av elektrisk kraft

Energibehovet for så vel oppvarming som kjøling av 

bygninger har sine egne sesongvariasjoner. Behovet for 

oppvarming er i motfase med tilgangen på solenergi, 

mens kjølebehovet er i fase. Dette har stor innfl ytelse på 

økonomien for systemene.

Ved produksjon av elektrisk kraft tilknyttet et overfør-

ingsnett varierer også behovet med årstidene. Noen 

steder er variasjonen i fase med tilgangen på solenergi, 

andre steder i motfase. I dag har denne variasjonen ingen 

praktisk betydning for nettets stabilitet, fordi bidraget 

fra solenergi er så lite. Verdien av elektrisitet fra solenergi 

vil imidlertid avhenge av om leveransen skjer når strøm-

forbruket er høyt eller lavt.

Til sist fi nnes det også teknologier for andre formål. 

Disse er fremdeles på forskningsstadiet. De blir kortfat-

tet nevnt sist i kapittelet.

Passiv solenergi
Prinsippene for  passiv solvarme

Solenergi kan brukes direkte til romoppvarming. 

Sollyset slipper gjennom glass og andre transparente 

materialer, slik at det kan absorberes i golv, vegger, 

tak og møbler. Disse avgir i neste omgang langbølget 

varmestråling. Varmen slipper ikke ut igjen, fordi glasset 

ikke er transparent for langbølget varmestråling. Disse 

prosessene skjer i praktisk talt alle bygninger, uansett om 

de er designet for det eller ikke, og i en gjennomsnitt-

lig norsk bolig dekker passiv solvarme ca. 10 prosent 

av det årlige opp varmingsbehovet i fyringssesongen 

[Wienold et al, 2003]. I virkeligheten er bidraget høyere, 

siden passiv solvarme bidrar til å redusere lengden på 

fyringssesongen.

Vi kan øke bidraget fra passiv solvarme gjennom bevisst 

design og energieff ektive materialer og konstruksjons-

løsninger. Passive solvarmesystemer deles vanligvis inn i 

tre hovedgrupper:

• Direkte systemer, hvor solstrålingen slipper inn i

 rommet gjennom  lysåpninger.

• Indirekte systemer, hvor solstrålingen varmer

 opp en ”solvegg”. Denne består av et materiale

 som magasinerer varmen godt, og oppholdsrom-

 mene varmes opp av den varme solveggen.
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• Isolerte systemer, hvor solenergien fanges opp i

 et rom som er atskilt fra oppholdssonen, ofte

 kalt solrom eller glassgård.

Riktig orienterte og utformede  lysåpninger er fun-

damentet for direkte systemer for passiv solvarme. 

Sydvendte, og til dels også øst- og vestvendte vinduer, 

tilfører bygningen varme på dagtid. Dersom man tillater 

innetemperaturen å svinge noe over døgnet og bruker 

tunge bygningskonstruksjoner som kan lagre varme, vil 

man få et bidrag fra solen til romoppvarming også når 

det ikke er sol.

Indirekte systemer har bygningselementer som er utfor-

met som solfangere. Massive vegger med mørk overfl ate 

og transparent dekklag fanger opp og lagrer solvarmen. 

Dersom veggen er riktig dimensjonert vil varmebølgen 

nå rommet bakenfor med en tidsforsinkelse, slik at rom-

met tilføres varme når behovet for dette er størst.

Isolerte systemer er glassrom eller overdekkede glass-

gårder som fungerer som solfangere. Solvarme tilføres 

bygningene som ligger inntil eller rundt glassgården. En 

forutsetning for å spare oppvarmingskostnader er at man 

ikke holder glassgården oppvarmet til vanlig innetem-

peratur. I den kalde årstiden fungerer en soloppvarmet 

glassgård som en buff er mot uteklimaet og reduserer 

varmetapet fra tilhørende bygninger. Doble glassfasader 

utgjør et spesialtilfelle av  glasstilbygg.

Noen teknologier for passiv solenergi

Komponenter for passiv solvarme tjener som regel to 

formål samtidig, det bygningstekniske og det å samle 

inn eller lagre solenergi. Merkostnaden for å utnytte 

solvarme blir derfor lav eller ingen, og man kan dess-

uten redusere behovet for tekniske installasjoner for 

oppvarming.

Lysåpninger slipper inn solstråling dersom de er rettet 

mot solen, men også varmen ut. For å øke nettobidraget 

kan man benytte vinduer med ekstremt lav U-verdi. 

Spesielle belegg som slipper inn synlig lys, men blokkerer 

for varmestråling, er nå vanlige i kommersielt tilgjenge-

lige vinduer.

Det fi nnes imidlertid mer avanserte løsninger. Et 

område av stor interesse er vinduer med svitsjbare belegg. 

Disse kan styre hvor mye stråling som slipper inn eller ut 

gjennom et vindu. Det fi nnes fl ere typer belegg som kan 

reguleres elektrisk, mens andre typer reagerer på tempe-

Figur 3-4 Prinsippskisse for de viktigste passive solvarmekonseptene. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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ning opp mot 75 prosent, samtidig som installasjoner for 

kjøling kanskje kan gjøres mindre.

Vanlige vinduer gir typisk tilfredsstillende allmennbelys-

ning inntil 4 meter fra ytterveggene. Gjennom å sørge 

for at dagslyset når lenger inn i lokalet, kan man redu-

sere behovet for elektrisk lys på dagtid.

Den enkleste måten å få mer lys inn er å øke arealet 

på de lysgjennomslippelige fl atene. Både gode vinduer 

og transparente isolasjonsmaterialer (TIM) har høyere 

U-verdi (høyere varmetap) enn en godt isolert vegg. Økt 

transparent areal med økt tilskudd av varme og dagslys 

må derfor optimaliseres i forhold til det økte varmetapet 

på mørke og kalde tidspunkt. Det fi nnes en rekke kon-

septer for TIM som slipper gjennom lys uten å medføre 

for høye varmetap. Det er ikke nødvendigvis mulig å se 

gjennom TIM.

Aerogel er det transparente isolasjonsmaterialet med 

lavest gjennomslippelighet for varme. Det fi nnes to 

typer: monolittisk aerogel, som det er mulig å se gjen-

nom, og granulert aerogel, som slipper gjennom lys uten 

at man kan se hva som er på andre siden. Et vindu med 

20 mm evakuert monolittisk aerogel mellom glassene 

kan ha en U-verdi lavere enn 0,4 W/m2. Et eksempel 

på et kommersielt produkt er Kalwalls Nanogel®-fylte 

ratur eller innstråling direkte. I bygninger med kjøle-

behov er slike aktive systemer for å regulere solinnstrå-

lingen ofte vel så interessante for å redusere kjøle behovet 

som for å øke oppvarmingen.

I mange yrkesbygg er belysning en betydelig del av el-

forbruket. Samtidig medfører kunstig lys ofte et kjøle-

behov i næringsbygg. Dagslys gir mer lys per avgitt 

varmeenhet enn elektrisk lys, og ved å styre kunstig 

belysning etter tilgangen på dagslys kan en oppnå en 

betydelig energisparing, ofte også en eff ektreduksjon. 

Utnyttelse av dagslys til belysning kan spare energi på

to måter:

• direkte, ved at det spares elektrisk energi til

 belysning

• indirekte, ved at behovet for å kjøle bort varme

 avgitt av lysarmaturer minsker.

Riktig orienterte vinduer, god romutforming og automa-

tisk lyskontroll kan redusere behovet for elektrisk belys-

Passiv solenergi - Hydro Buildtec

 Norsk Hydro har gjennom selskapet Hydro Building Systems 
utviklet en avansert aluminiumsfasade som reduserer ener-
giforbruket betydelig. Produktet er hovedsakelig utviklet for 
kontorbygg og reduserer varmepåvirkningen utenfra og utnytter 
ventilasjon og kunstig belysning på en gunstig måte. Hydro 
kaller systemet ”double skin facade” TEmotion og har sett på 

en rekke ulike kombinasjoner av vinduer og aluminiumsram-
mer. Ved å optimalisere bruken av alle bygningselementer og 
elektriske komponenter reduseres varme-, kjøle-, ventilasjons- og 
belysningsbehovet i kontorbygg. Systemet er i første omgang 
utviklet for land med høye temperaturer, lange perioder med sol 

og stort kjølebehov. Det kan imidlertid benyttes i alle områder 
der det er behov for å redusere energiforbruket.

Siden systemet er modulbasert, er det raskere å sette opp og 
enklere å vedlikeholde enn konvensjonelle systemer. Systemet 
skal redusere energiforbruket med 50 prosent og bruken av 
elektriske ledninger med 70 prosent. Aktive solcellemoduler kan 
også integreres i systemet.

Monolittisk aerogel produsert ved NTNU i Trondheim.
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paneler. Et annet konsept, som fi nnes som kommersielt 

produkt, er basert på gjennomsiktige tynne rør plassert 

mellom to glassfl ater (Okalux).

Bedre utnyttelse av dagslys kan også oppnås ved hjelp 

av konsepter som bringer lys langt inn i lokalene. 

Takvinduer kan utstyres med anordninger som skjer-

mer for solen, men slipper inn diff us stråling. Vinduer 

kan også kombineres med anordninger som refl ekterer 

innfallende sollys opp i taket, og lysledende kanaler eller 

sjakter kan bringe dagslys langt inn i dype bygninger 

[Andresen et al, 2005].

Status og trender

I Norge brukes det om lag 30 TWh/år til oppvarming 

av boliger (elektrisitet og brensel) og 18 TWh/år i 

næringsbygg [Enova, 2005:2]. Det anslås videre at passiv 

sol varme bidrar med ca. 4,4 TWh per år til oppvarming 

av bygninger i fyringssesongen [Wienold et al, 2003]. I 

Finland, der arkitekturen i større grad enn i mange andre 

land trekker fordel av passiv solenergi, angir den samme 

kilden at tilsvarende tall er 8,6 TWh per år. Dette tilsva-

rer 18 prosent av oppvarmingsbehovet, noe som peker på 

at det med enkle midler vil være mulig i vesentlig grad å 

øke bidraget fra passiv solenergi i Norge. De nye tekniske 

forskriftene til plan- og bygningsloven som gjelder fra 

2007 kan gjøre dette mer interessant for byggenæringen, 

siden det kan være et middel for å nå rammekravene som 

stilles i forskriften.

Selv om man kan identifi sere komponenter som bidrar 

til passiv solenergi, er dette i liten grad et produkt som 

kan skilles fra selve bygningen. Dersom man installerer 

for eksempel et avansert vindu, men bygningen ikke er 

designet for å utnytte passiv solvarme, kan resultatet bli 

skuff ende. Passiv solenergi er derfor et bygningskonsept 

som må planlegges allerede når bygningen er på skissesta-

diet. Det kan være vanskelig å oppnå gode resultater ved 

etterhåndsinstallasjoner på eksisterende bygninger.

Det er viktig å unngå for stor avkjøling om natten og i 

overskyet vær. Det er også viktig å unngå overoppheting 

når utetemperaturen er høy. Dette krever at arkitekten 

har den nødvendige kompetansen. Videre må arbeidene 

utføres på en måte som ikke ødelegger for intensjonen 

om å oppnå lave varmetap til omgivelsene. Dette stil-

ler krav til håndverkernes kunnskaper og nøyaktighet. 

Verdikjeden for passiv solenergi er derfor integrert i ver-

dikjeden for bygging, og de viktigste fasene er design- og 

selve byggefasen. Leseren fi nner en fyldig fremstilling av 

lavenergiboliger i for eksempel [Dokka et al, 2006] eller 

[Wachenfeldt et al, 2003], og av passiv solenergi i boliger 

i [Aschehoug et al, 1992].Holografi sk vindu som refl ekterer lys opp i taket for økt utnyttelse av dagslys.
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Solfangere for aktiv solvarme
En solfanger samler solstråling og konverterer energien 

til varme. I sin enkleste form kan den være en overfl ate 

som eksponeres for solen. Lyset som absorberes av platen 

omdannes til varme. Platen har kanaler der det sirkulerer 

vann eller et annet  varme medium, som ledes dit man 

trenger varmen. Det fi nnes en rekke praktiske utformin-

ger av dette konseptet.

For at en solfanger skal gi et godt utbytte, må den 

oppfylle tre krav:

• Solfangerplaten – absorbatoren – bør være svart

 for å absorbere mest mulig stråling og refl ek-

 tere så lite som mulig. En ulempe med en vanlig

 svart fl ate er at den også sender ut mye infrarød

 stråling1, og dermed taper energi. Det kan

 motvirkes med et selektivt belegg på absorb-

 atoren som absorberer synlig lys godt, men som

 stråler ut infrarød stråling dårlig. (Legemet vil

 da også refl ektere infrarød stråling, men det er

 av mindre betydning.)

1 Et hvert legeme som har en temperatur over det absolutte nullpunktet vil stråle ut 

energi. Fordelingen av bølgelengder som stråles ut er karakteristisk for temperaturen til 

legemet, og ved romtemperatur dominerer bølgelengder som er 10 ganger lengre enn 

synlig lys.

• Varmen i absorbatoren må overføres eff ektivt

 til varmemediet. Aluminium eller kobber er

 gode varmeledere.

• Solfangeren må ikke ha for store varmetap. I alt

 annet enn svært enkle solfangere benytter man

 derfor et transparent dekklag og isolasjon på

 sider og bakside.

En solfanger samler inn solenergi mer eller mindre eff ek-

tivt, avhengig av konstruk sjon og materialvalg.

En eff ektiv sol fanger med lave tap kan levere varme av 

høy temperatur, men er relativt kostbar. Man velger der-

for solfanger med utgangspunkt i de behov som anlegget 

skal dekke og de praktiske forholdene rundt installasjo-

nen. Dersom man kun trenger beskjedne temperaturer 

kan man klare seg med en rimelig konstruksjon. Har 

man dårlig plass for solfangeren, kan man imidlertid bli 

nødt til å velge en mer eff ektiv solfanger enn hva som var 

nødvendig for å levere den ønskede temperaturen.

Figur 3-5 Prinsippskisse av de termiske forholdene i solfangeren. En del av solinnstrålingen refl ekteres og absorberes i glasset. Dette såkal te transmisjonstapet er 

avhengig av solstrålenes innfallsvinkel, samt dekklagets og absorbatorens strålingstekniske egenskaper. Den resterende delen av innstrålingen går gjennom dekk-

laget, og varmer opp absorbatoren. Varmetapet fra absorbatoren er avhengig av temperaturforskjellen mellom absorbator og ute luft, høyere temperaturforskjell 

gir økt varmetap. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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Væske eller luft som varmemedium?

Vann er det vanligste varmemediet i solfangere. Vann 

er rimelig og gir god varme transport kapasitet gjen-

nom små rør. Ulempen med vann er at det kan fryse, 

og at vannlekkasjer kan skade bygningen. Derfor må 

solfangerne frostsikres ved å bruke en glykolblandning i 

solfanger kretsen, eller ved å sørge for at solfangeren kan 

dreneres når det er risiko for frysning. Selve solfangeren 

befi nner seg oftest på utsiden av bygningens værhud, slik 

at risikoen for skader ved lekkasjer er små.

Luft er enda rimeligere enn vann, fryser ikke, og små 

lekkasjer fører ikke til praktiske problemer. Luft som 

varmemedium gir imidlertid mye dårligere varme-

overgang fra absorbator til medium enn vann. Det kre-

ves også mye større luft kanaler enn tilsvarende vannrør 

for å overføre varmen. Luftsolfangere blir derfor mer 

kostbare og mindre eff ektive enn vannsolfangere.

For høytemperaturanvendelser benytter man seg av 

andre medier, for eksempel olje eller smeltet salt. I 

forskningsprosjekter er det til og med prøvd smeltet 

natrium.

Aktiv solvarme i boliger og næringsbygg
Prinsippene for aktiv solvarme

I boliger og næringsbygg kan solvarme bidra til romopp-

varming og varming av tappevann. Dette er de to største 

postene i energiforbruket i norske husholdninger. Større 

bygninger kan også kjøles ved hjelp av solenergi. Vi 

omtaler dette nærmere senere i kapittelet.

Verdikjeden for aktiv solvarme består av innsamling 

av solenergi, lagring av energien og distribusjon av den 

til romoppvarming og/eller som varmtvann. Hoved-

komponentene i solvarmeanlegget er solfanger, varmela-

ger og varme fordelings system, men et fungerende system 

trenger også rør, ventiler, pumper, ekspansjons kar og 

Figur 3-6 Virkningsgraden – andelen av solstrålingen som faller på absorbatoren som ender opp i varmemediet – avhenger av forskjellen mellom varmemediets 

temperatur ut av solfangeren og omgivelsenes temperatur før noen ulike typer solfangere. Kilde: Refocus, May/June 2006. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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reguleringsanlegg. Det sistnevnte må være spesialtil-

passet solenergi.

Hva som er en økonomisk riktig dimensjonering av et 

solenergisystem avhenger av faktorer som:

• energipris

• geografi sk plassering av bygningen

• kapitalkostnadene for solenergisystemet

• prosjektspesifi kke forhold2.

I Norge vil det ofte være riktig å dimensjonere et tap-

pevannsystem slik at det dekker 40 til 60 prosent av 

behovet. Tilsvarende tall for kombinerte systemer, som 

gir både tappevann og varme, er 35 til 50 prosent. Hvor 

mye nyttiggjort energi som kan tilgodegjøres per kva-

dratmeter solfanger avhenger av hvilken type solfanger 

som benyttes, bruksmønster og systemets geografi ske 

plassering. Representative tall kan være:

• 400 – 450 kWh per kvadratmeter og år i Norge

• 450 – 550 kWh per kvadratmeter og år i

 Sentral-Europa

2 For eksempel hvor godt solenergisystemet kan integreres i bygningen.

• 700 – 800 kWh per kvadratmeter og år i

  Sør-Europa

• 1 000 – 1 200 kWh per kvadratmeter og år i

 tropiske områder

Jo bedre overlappet mellom energibehov og tilgangen 

på solenergi er, dess bedre økonomi har solenergianven-

delse. Oppvarming av bassenger er et spesielt gunstig 

bruksområde siden man ikke trenger høy temperatur og 

bassenget fungerer som energilager. For denne bruken er 

det tilstrekkelig med solfangere i gummi eller plast uten 

dekkglass [Perers, 1992].

Varmelageret er ofte en høy, slank vanntank. Kaldt vann 

tas fra bunnen og det varme vannet slippes inn på top-

pen for å oppnå en stabil sjiktning. Det fi nnes imidlertid 

også andre lagertyper. Solvarmesystemer med luft som 

varmemedium benytter ofte stein som varmelager. 

Luften sirkulerer rundt steinene og avgir eller tar opp 

varme. Varmekapasiteten på steinlagre ligger på omlag 

475 kWh/m3 . K, hvilket er rundt 40 prosent av vannets 

Figur 3-7 Prinsippskisse for solenergianlegg. Illustrasjon: Kim Brantenberg.



Fornybar energi30

varmekapasitet. Et steinlager må derfor være rundt 2,5 

ganger større enn et vannlager for samme energiinnhold.

Lageret er som regel ikke større enn at det maksimalt 

lagrer energi til én dags forbruk. Dersom man gjør 

energilageret så stort at det kan lagre energi fra sommer 

til vinter er det mulig å varme et hus med solenergi alene. 

Energiprisene må imidlertid øke kraftig fra 2006-nivå 

(91,5 øre/kWh inkl. nettleie og alle avgifter) før det blir 

regningssvarende å bygge boliger som utnytter solenergi 

som eneste energikilde. I praksis må man derfor i vårt 

klima ha et backup-system for oppvarming når solen 

uteblir.

Det vanligste er at vannet i solfangerkretsen ikke 

benyttes direkte, men at det avgir energi til oppvarming 

og varmtvannsproduksjon gjennom varmeveksling. Jo 

lavere temperaturen kan holdes i solfangeren, desto høy-

ere blir systemvirkningsgraden. Gulvvarme er derfor en 

teknologi som passer godt sammen med solvarme, fordi 

temperaturnivået i oppvarmingskretsen er lavt.

Solfangerteknologier
Solfangeren er nøkkelkomponenten i solenergisystemet. 

Den er en viktig del av systemkostnaden og setter ram-

mene for hva systemet kan levere. Derfor fi nnes det en 

rekke typer som er tilpasset ulike krav til ytelse.

Den plane solfangeren er den vanligste. Den består av 

en fl at plate der vann renner gjennom kanaler. Vanligvis 

er solfangeren utstyrt med ett eller fl ere dekkglass for å 

minske varme tapet. Det vanligste er at platen består av 

aluminium eller kobber, men også plast brukes. Dette 

åpner for betraktelig lavere produksjonskostnader ved 

store volumer.

Jo mer man ønsker å redusere tapene fra en plan sol-

fanger, desto mer avanserte og kostbare materialer og 

teknologier må benyttes. Vakuum gir svært god isolasjon 

mot vametap, men i praksis kan vakuum ikke benyttes 

Termisk solenergi – SOLARNOR

SOLARNOR produserer et norskutviklet solvarmesystem og 
leverer både solfangere, varmelager og styringsautomatikk. 
Solfangerne består av to doble plater i høytemperaturbestandig 
plast. Solfangerne kan enten integreres i tak eller vegg på en 
bygning eller monteres i en isolert ramme av aluminium. 
SOLARNOR benytter en åpen solvarmekrets. Vann pumpes 
kun opp i solfangeren når den kan levere varme til lageret. Når 
pumpen stopper, renner alt vann fra solfangeren ned til varme-
lageret, og dermed unngås koking eller ising i solfangeren. Når 
sola skinner på solfangeren vil strålingen passere den ytterste 
platen og tas opp i den svarte overfl aten på platen bak. Energien 
blir overført som varme til vannet i kanalene inne i platen.

SOLARNOR produserer varmesentralene i Norge. I tillegg 

settes solfangerne sammen til komplette moduler i Norge, mens 
solfangere og styringselektronikk produseres i utlandet etter 
SOLARNORs spesifi kasjoner. SOLARNOR har installert ca. 
300 solvarmeanlegg i Norge. Av styringssystemet er det levert 
ca. 500 enheter.

Bildet nedenfor viser solfangere på taket av Klosterenga 

Økologiboliger i Gamlebyen i Oslo. SOLARNOR har levert 
solfangerne, samt styringssystem for vannbåren gulvvarme i hver 
av de 35 leilighetene. Foto: SOLARNOR.
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mellom plane fl ater. Sylindriske glassrør tåler imidlertid 

trykket som oppstår når man lager vakuum i et hulrom. 

I vakuumrørsolfangere har man plassert solfangeren inne 

i et evakuert glassrør. Dette gir en solfanger med svært 

god ytelse, men den koster mer å produsere enn en plan 

solfanger.

Det fi nnes også luftbaserte løsninger for aktiv soloppvar-

ming. Moderne luftbaserte systemer er gjerne integrert i 

veggene.

Soloppvarming er mest vanlig i eneboliger og rekkehus, 

men kan også benyttes i større systemer, for eksempel i 

blokker. I Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike har 

man store installasjoner som leverer varme til nær- eller 

fj ernvarmenett. Den største enkeltinstallasjonen har et 

solfangerareal på 18 300 m2, hvilket tilsvarer ca.

10 MW.

I Sør-Europa, der solenergi bare brukes til å varme 

tappevann, bruker man systemer som bygger på selv-

sirkulasjon mellom solfangeren og lageret. Fordelene 

er at systemet blir kompakt og installasjonen enkel, 

siden man ikke trenger elektrisitet. Lageret må plas-

seres høyere enn solfangeren, og tappevannet passerer 

direkte gjennom. Slike anlegg egner seg ikke så godt i 

Norge, ettersom det er vanskelig å sikre dem mot frost. 

Slike integrerte systemer har gjerne en solfangerfl ate på 

Tappevannsystem med selvsirkulasjon. Kilde: ESTIF.

Konvensjonell fl at solfanger. Kilde: ESTIF.

Vakuumrørsolfanger. Kilde: ESTIF.
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2,5 m2. I det norske klimaet bør solfangerfl aten for et 

tappevann system være 4–6 m2.

Status og trender

Aktiv solenergi i boliger er en teknisk moden tekno-

logi, og det bedrives lite forsknings virksomhet på 

feltet. Teknologien er imidlertid kommersielt umoden, 

og det legges derfor ned mye arbeid på å eff ektivi-

sere produksjonsmetoder, markedsføringskanaler og 

installasjons arbeid. Økte volumer er viktig for å hente ut 

eff ektiviseringsgevinster.

Kostnadene avhenger av hvor i verden systemet skal 

brukes ettersom energiforbruk, solinnstråling og kost-

nadsstruktur er ulike. I Nord-Europa koster et system 

for tappevanns produksjon til en enebolig i området 

25 000–35 000 kroner, mens et system som bidrar til 

både rom oppvarming og varmtvann koster 

50 000–60 000 kroner [ESTIF, 2003:2].

Det europeiske markedet er i sterk vekst [ESTIF, 2006]. 

I 2005 ble det installert rundt to millioner kvadratmeter 

solfangere i Europa, hvilket var en økning på 26 prosent 

fra året før. Totalt er det installert ca. 16 millioner kva-

dratmeter i ulike systemer. Det meste av dette er plane 

solfangere.

Tyskland, Østerrike og Hellas er ledende både når 

det gjelder salg og totalt installert solfangerfl ate. De 

representerte 70 prosent av markedet i 2005. Salget er 

også spesielt sterkt på Kypros og i Spania og Italia. I de 

fl este land er markedet drevet av off entlige virkemidler. 

Vanligst er ulike typer av subsidier, men Spania har inn-

ført påbud om solenergi i en rekke bygningstyper. Fra 

september 2006 må en andel av energibehovet til varmt-

vann i de fl este nye bygninger dekkes med solenergi.

De fl este solenergisystemer som installeres i Europa 

er tappevannsystemer. I land der boligene har et 

oppvarmingsbehov øker imidlertid markedsandelene 

for kombinerte systemer som også leverer energi til 

romoppvarming.

I resten av verden har Kina, Japan og USA betydelige 

arealer solfangere installert [ESTIF, 2003:2]. I USA 

handler det hovedsakelig om lavtemperatur systemer til 

svømmebassenger. I Kina er situasjonen svært dynamisk. 

Der er det installert mer enn 60 millioner kvadratme-

ter solfangere og produksjons kapasiteten overstiger 13 

millioner kvadratmeter solfangere per år [Li Junfeng, 

2005]. I motsetning til andre land produserer Kina mer 

vakuum rør solfangere enn plane.

Den raske veksten i solenergimarkedet, sammen med 

stadig høyere pris på fossil energi, gir interessante mulig-

heter for fremtiden. Økte volumer senker produksjons-

kostnader gjennom bedre kapasitetsutnyttelse og innfø-

ring av mer kostnads eff ektive produksjons metoder.

Figur 3-8 Prinsippskisse for tørkeanlegg med solvarme i landbruket.
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Prisen på fossile brensler er ikke alene avgjørende for 

solenergiens fremtid. Bioenergi og varmepumper er 

konkurrenter til solenergi, og bioenergi er per 2006 

rimeligere enn solenergi i Nord-Europa. For å redusere 

kostnadene kan man integrere solfangeren i tak eller 

vegger. Dermed sparer man kostnader for alternative 

taktekkings- eller veggmaterialer, men metoden gjør det 

også lettere å oppnå estetisk tiltalende installasjoner som 

kan appellere til markedet. Den norske produsenten 

SolarNor hører til de som satser på bygningsintegrering, 

men Schüco, som er en stor aktør innenfor standardi-

serte fasadeløsninger, tilbyr også denne typen løsninger.

Spesielt lenger sør i Europa søker man å integrere 

solkjøling i systemene, da dette kan bedre systemenes 

totaløkonomi.

Aktiv solvarme i landbruk og industri
Varme er en vanlig innsatsfaktor i produksjons- og 

foredlingsprosesser. De vanligste bruksområdene er 

tørking, vask, farging av stoff er og varmebehandling av 

næringsmidler. Ofte skjer disse prosessene ved tempe-

raturer lavere enn 100 °C , noe som er oppnåelig for en 

god solfanger. Dersom man trenger høyere temperatur 

enn en solfanger kan levere til en forsvarlig kostnad, kan 

man bruke solenergi til å forvarme vannet.

For bonden avhenger ofte prisen av produktets tørrstoff -

innhold, ettersom dette er avgjørende for at varen skal 

være lagrings dyktig. I landbruk er tørking derfor en 

viktig prosess i verdikjeden. Solenergi egner seg godt, 

ettersom det ofte er god tilgang på solenergi når det 

er behov for å tørke avlingen. Luft kan benyttes som 

varme medium, temperatur behovet er beskjedent og 

systemene kan bygges relativt enkle. Også uten spesielle 

tørker er det naturligvis solenergien som tørker jordbruks-

produktene, men allerede fem graders temperatur økning 

gjør at luftens evne til å ta opp fuktighet øker merkbart.

I Norge er høy- og korntørkere som utnytter solenergi 

som regel integrert i bygningen. Solfangeren består av et 

dobbelt tak der uteluft trekkes inn mellom et yttertak 

av metallplater eller takstein og et undertak. Ved mønet 

samler en kanal opp luften, som transporteres ned i 

bygningen, der den distribueres i tørken gjennom en rist 

i gulvet. Systemet benytter kraftige vifter for å transpor-

tere luften. Solfangeren kan eventuelt også integreres i 

en vegg. I så fall kan den bestå av en perforert plate, noe 

som gir en enklere og rimeligere konstruksjon enn et 

dobbelttak. Perforerte plater kan også være en god løs-

ning i klimaer med utpregede regn- og tørketider.

Omlag 25 høy- og korntørkere i Norge er blitt evalu-

ert, og konklusjonen er at nesten samtlige av brukerne 

var meget godt fornøyd med anleggene. Det viktigste 

argumentet for å bygge slike anlegg er høyere og sikrere 

produktkvalitet.

Også i utviklingsland kan soltørking bidra til økt verdi-

skapning. Tradisjonelt tørkes grøden oftest på marken, 

noe som kan føre til betydelige tap til skadedyr. Med 

enkle, små tørker kan man tørke verdifulle produkter 

som krydder og frukt. Større tørkere for volum produkter 

som for eksempel kaff e er også under uttesting.Soltørker for frukt og krydder i Tanzania. Foto: Jonas Sandgren.
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Industrielle prosesser i næringsmiddel- og tekstilindus-

trien trenger ofte temperaturer i området 50–150 °C . I 

industrien er det oftest nødvendig med et reservesystem, 

slik at man kan garantere produksjonen uavhengig av 

vær. Industriprosesser har ofte små sesong variasjoner.

Industrielle solvarmesystemer består av en eff ektiv 

solfanger, buff ertank, reservevarmekilde og distribu-

sjonssystem for varmen. Selv om det fi nnes en rekke 

demonstrasjonsprosjekter, kan man ikke tale om et 

kommersielt marked for solenergi til prosessvarme ennå. 

Forutsetningene er imidlertid gode i solrike strøk.

For temperaturer under 100 °C benyttes i hovedsak 

samme typer solfangere som for boligoppvarming. 

Dersom man har behov for høyere temperaturer må sol-

lyset konsentreres og olje brukes som varmemedium.

En spesiell type solfanger for industrielle applikasjoner, 

som kun egner seg der solen står høyt på himmelen, 

er såkalte soldammer. Dette er grunne dammer som 

er fylt med sterkt saltholdig vann, saltest på bunnen. 

Saltinnholdet motvirker at vannet kommer i bevegelse 

på grunn av oppvarmingen. Dermed kan man få vannet 

i dammen varmest i bunnen, og vannlagene over virker 

som isolasjon. Varmen hentes ut ved hjelp av en var-

meveksler på bunnen. Selv om soldammer kan lages av 

rimelige materialer og kan oppnå temperaturer opp mot 

90 °C, har slike solfangere så langt hatt liten praktisk 

betydning.

 Solkjøling
Kjøling benyttes i mange sammenhenger, og kan ha stor 

verdi. De vanligste eksemplene er luftkondisjonering og 

lagring av nærings midler. I mange tilfeller er behovet for 

kulde stort når solen skinner, og vice versa, slik at sol-

energi passer godt til dette formålet. Isproduksjon med 

solenergi ble demonstrert allerede ved verdensutstillingen 

i Paris 1878 [Podesser].

Solkjøling kan benytte en rekke ulike sorpsjonsprosesser. 

Dersom man bruker ammoniakk som kjølemedium og 

vann som  absorpsjonsmedium, kan man oppnå tempera-

turer under –30 °C. Man trenger da en varmekilde som 

holder over 70 °C.

Figur 3-9 Prinsippet for en periodisk absorpsjonskjøleprosess. Fase 1, kjøling av A og B, der kjølemediet (for eksempel ammoniakk) fordamper i A og absorberes 

i et egnet absorpsjonsmedium i D (for eksempel vann); Fase 2, regenerering av kjølemedium i A, der man driver kjølemediet ut av absorpsjonsmediet gjennom 

koking og lar det kondensere i A. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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Mange typer  absorpsjonskjølere er kommersielt tilgjen-

gelige, og egnede solfangere er også å få kjøpt. Det kan 

imidlertid være vanskelig å fi nne leverandører som tilbyr 

ferdige systemer. De samme typene solfangere som kan 

benyttes til prosessvarme i industri vil være egnet.

Solkoking
For milliarder av mennesker er energi til matlaging den 

dominerende energianvendelsen. Den dekkes i dag av 

ved, trekull, gjødsel, og i byer også av parafi n og propan. 

De sistnevnte er kostbare å bruke for en fattig befolk-

ning, og i mer tett befol kede strøk er tilgangen på ved 

ofte utilstrekkelig [Sanga, 2003]. Det er fullt mulig å 

bruke solenergi til matlaging, og dermed spare folk for 

betydelige utgifter og tidsbruk til vedsanking.

Det er utviklet en rekke solkokere, dels for hushold-

ninger, dels for storkjøkken (for eksempel skoler). Den 

enkleste er bokskokeren. Den fi nnes i en rekke utgaver, 

ofte laget av enkle (men ikke så holdbare) materialer. 

Den består av en isolert boks med glasslokk, og ofte 

også en plan refl ektor som dekklokk. Maten plasseres i 

svarte kokekar med tettsittende lokk, og disse plasseres 

i boksen. Det er mulig å oppnå temperaturer i området 

80–130 °C, men det tar lengre tid å tilberede maten enn 

ved koking på et ildsted.

Det fi nnes også en rekke typer der man konsentrerer sol-

lyset på et svart kokekar. Disse fi nnes både for hushold-

ninger og for storkjøkken. For de sistnevnte fi nnes sågar 

også solkjøkken med energilager, slik at man kan lage 

mat utover kvelden.

På tross av mange fordeler, har det vært vanskelig å 

introdusere solkokere. Matlaging er et område der tradi-

sjonene står sterkt, og matlaging med solens hjelp forut-

setter ofte andre fremgangsmåter enn de tradisjonelle.

Det fi nnes ikke noen etablert industri for solkokere. En 

grunn er at brukerne er en kjøpesvak gruppe som ikke 

er så kommersielt attraktiv. Introduksjon av teknologien 

skjer i stor grad gjennom frivillige organisasjoner som 

driver opplæring av husmødre og lokale håndverkere.

Produksjon av elektrisk kraft – termiske 
systemer
Mesteparten av verdens elektrisitet produseres av 

dampturbiner i termiske kraftverk drevet av energi fra 

kull eller kjernebrensel. Solenergi kan også brukes for å 

drive dampturbiner. Siden det er nødvendig med høye 

temperaturer, helst mer enn 350 °C, må sollyset kon-

sentreres. Systemer som konsentrerer lyset mer enn ca. 

ti ganger, ”ser” kun en liten del av himmelen. I praksis 

Parabolkoker. Kilde: SolarCooker.Org. Bokskoker. Kilde: SolarCooker.Org.
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I parabolske trau er en smal, rørformet solfanger montert 

i fokus til et speil formet som et trau uten ender. Dette 

gir en konsentrasjon av sollyset opp til 40 ganger. Flere 

slike trau monteres i parallelle rader til et solfangerfelt, 

og olje sirkuleres gjennom feltet. Den hete oljen ledes inn 

til en kjel der varmen brukes til dampproduksjon.

I et soltårn er solfangeren en forholdsvis liten varmeveks-

ler montert oppe i et tårn. Et stort antall speil styres for 

å samle mest mulig lys på solfangeren. Det er mulig å 

konsentrere lyset opp til 1 500 ganger. Smeltet salt eller 

luft brukes som varme medium, og varmen brukes til å 

lage damp i et sentralt kraftanlegg.

En parabolsk disk består av et skålformet speil som 

konsentrerer sollyset til et punkt. Dette gjør det mulig 

å oppnå høy konsentrasjon, opp mot 1 000 ganger. 

Vanligvis har hver skål sin egen varmemotor montert i 

fokus for å omvandle varmen til elektrisitet. Opp mot 

30 prosent momentan virkningsgrad og ca. 20 prosent 

årsvirkningsgrad er blitt demonstrert for anlegg med 

25–50 kW eff ekt per enhet. Det er bygget anlegg med 

opp til 5 MW samlet eff ekt. På grunn av høy konsentra-

sjon av lyset og tett integrering av de ulike komponen-

tene er det dette konseptet som har størst potensial når 

det gjelder virkningsgrad.

kan de derfor bare konsentrere direkte sollys. Av den 

grunn må soltermiske kraftverk lokaliseres til områder 

med mye klarvær. Optiske systemer som konsentrerer 

lyset må videre hele tiden være rettet mot solen. De må 

derfor være utstyrt med en innretning, en ” tracker”, som 

sørger for at de kontinuerlig følger solens bevegelse over 

himmelen.

Et termisk kraftverk er et komplisert anlegg. Man 

bruker imidlertid delvis konven sjonell teknologi som blir 

relativt rimeligere jo større enheter som bygges. Derfor 

kan store soltermiske kraftverk produsere elektrisk kraft 

rimeligere enn  solceller.

Verdikjeden for termiske solkraftverk er i stor grad 

felles med den for konvensjonelle kraftverk og omfatter, 

foruten solspesifi kke komponenter som speil, avanserte 

solfangere, buff erlager og tilhørende mekanikk, stan-

dardkomponenter som rør, varmevekslere, damputstyr, 

 turbiner, reguleringssystemer, etc. Alle fullskalaanlegg 

har reservebrennere for å holde kraftverket i gang når 

solinnstrålingen er utilstrekkelig.

I dag har vi tre teknologier for å samle solenergi til ter-

miske kraftverk. Alle forutsetter at speil styres aktivt for 

å konsentrere mest mulig solinnstråling på solfangerens 

varmevekslerfl ate.

Solkraftverk med solfangere av typen parabolske trau. Foto: Corbis. Parabolsk disk med Stirlingmotor.
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Så langt er det kun parabolske trau som er kommersi-

ell teknologi. På 1980-tallet ble det bygd ni kraftverk 

i California med en samlet eff ekt på 354 MW, men 

utbyggingen stoppet opp på grunn av endrede økono-

miske rammebetingelser.

Interessen for å bygge soltermiske kraftverk har imid-

lertid tatt seg opp. I Spania planlegges/bygges en rekke 

anlegg, og det er også prosjekter i gang i utviklingsland. 

I Australia er det bygd et demonstrasjonsprosjekt der 

solenergi brukes som tilskuddsenergi i et konvensjonelt 

kullkraftverk.

De beste solkraftverkene i California har oppnådd 

produksjonskostnader i området 74 – 93 øre/kWh 

(0,12–0,15 USD/kWh), og man har forventninger om at 

det skal gå an å oppnå en produksjonskostnad på

31 øre/kWh (0,05 USD/kWh) [Stine et al, 2006], 

[NREL, 2003]. Soltårn og parabolske disker er fortsatt 

på demonstrasjonsstadiet, selv om man på sikt forventer 

at de skal være mer kostnadseff ektive enn trau.

Soltårnanlegget Solar Two i Mojave-ørkenen i California. Foto: Sandia National Laboratories, US Department of Energy/National Renewable Energy 

Laboratories.



Fornybar energi38

Produksjon av elektrisk kraft - solceller
Den  fotoelektriske eff ekten

Det er mulig å omdanne solenergi direkte til elektrisitet 

ved hjelp av den fotoelektriske eff ekten. Den ble oppda-

get allerede i 1839, men den fi kk ikke praktisk betyd-

ning før i 1920-årene, da man begynte å bruke fotoceller 

av selen i eksponeringsmålere.

En  solcelle består av en halvleder der frem- og baksiden 

er behandlet (dopet) slik at fremsiden vanligvis har 

overskudd på frie elektroner og baksiden underskudd. 

Av og til gjøres det motsatt. I grensesjiktet mellom de to 

områdene dannes et elektrisk felt som driver frie elektro-

ner mot fremsiden av cellen. Bundne elektroner i solcel-

len kan absorbere et foton og dermed bli frie. De aller 

fl este av disse vil fanges inn av feltet i grensesjiktet og 

transporteres til cellens fremside. Dersom man forbinder 

frem- og bakside med en elektrisk krets, kan elektronene 

utrette nyttig arbeid i en lyspære, elektrisk motor, PC 

eller lignende.

Det er mulig å benytte mange materialer for fremstilling 

av solceller. Det er også mulig å benytte kombinasjoner 

av halvleder-metaller og halvleder- elektrolytter. I dag er 

trolig over 90 prosent av produktene på markedet basert 

på mono- eller multikrystallinske silisiumceller. Disse 

ble utviklet i 50-årene som en del av USAs romprogram.

Solcellenes verdikjeder

Man skiller mellom krystallinske silisiumsolceller og 

 tynnfi lmceller. Verdikjeden for begge typene karakterise-

res av at de består av langt foredlede materialer med nøye 

spesifi serte egenskaper. Kravene til råvarer, produksjons-

prosesser og kvalitets kontroll er svært strenge.

Råvaren til solcellene er kvartssand fra naturlige fore-

komster. Deretter renses råvaren i en metallurgisk 

prosess, der sanden smeltes og forurensninger fj ernes 

ved hjelp av slaggdannende tilsatsmaterialer. Den videre 

foredlingen er et energiintensivt og kostnadskrevende 

trinn der silisiumet omdannes til en gass, typisk silisium-

triklorid (SiCl
3
H og/eller silan (SiH

4
). Dette muliggjør 

en eff ektiv rensing av silisiumet før det igjen avsettes som 

faststoff  i spesielle reaktorer (Siemensprosessen).

Utvinning av råvare

Foredling av råvarerRaffi  nering av råvare

Foredling til ”solar grade” materiale

Støping av poly- eller monokrystallinske 

blokker

Waferproduksjon

Saging av blokker i tynne skiver - wafere

Doping av wafere

Celleproduksjon

Overfl atebehandling som applisering av 

kontakter, antirefl ekssjikt, m.m.

Seriekobling av celler

Modulproduksjon

Innkapsling av celler til modul

Figur 3-11 Verdikjeden for krystallinske silisiumsolceller.Figur 3-10 Prinsippskisse for solcelle. Illustrasjon: Kim Brantenberg.



Fornybar energi 39

Det typiske for de krystallinske  solcellene, er at man 

først må produsere et materiale som består av store, eller 

helst bare én, silisiumkrystaller. Det vanligste er å lage 

sylindriske (for monokrystallinske celler) eller kvadra-

tiske blokker (for multikrystallinske celler). Deretter må 

denne krystallblokken kappes opp i tynne skiver som 

kan prosesseres til solceller. Kun én produsent (REC) 

utfører selv alle trinnene fra foredling av råstoff et til salgs-

ferdig modul, mens de fl este andre selskaper har spesia-

lisert seg på ett eller noen få av trinnene. Kjemikalier, 

digler, sagtråd og slipemidler som er nødvendige i 

foredlingen av silisiumet til ”solar grade” og kapping av 

wafere er også viktige produkter i verdikjeden.

For noen år siden var skrap fra produksjon av silisium 

til elektronikkindustrien den domine rende råvarekil-

den til solcelleindustrien. Nå har markedet vokst, slik 

at silisium produsert spesielt for solceller dominerer. 

Dette materialet kalles gjerne for «solar grade» silisium, 

ettersom kravene til dette er noe mindre strenge enn 

for silisium som skal brukes til produksjon av integrerte 

kretser.

Solceller basert på tynnfi lmteknologier er vesentlig tyn-

nere enn de krystallinske silisiumcellene, helt ned i noen 

få mikrometer aktivt materiale for de tynneste typene. 

Slike celler har ikke tilstrekkelig mekanisk styrke til å 

kunne håndteres. De bygges derfor opp ved at materia-

lene dampes på et substrat for deretter å gjennomgå fl ere 

prosesser for å bygge opp elektriske kontakter, overfl ate-

behandling etc. Alle produsenter av  tynnfi lmceller hånd-

terer hele kjeden fra innkjøp av råvarer til ferdigstilling 

av moduler innenfor den samme fabrikken. For de fl este 

teknologiene er energiutbyttet per kvadratmeter vesentlig 

lavere fra et tynnfi lmpanel (6-9 prosent) enn fra et panel 

basert på krystallinsk silisium (12-18 prosent).

Anvendelsen av  solcellepaneler representerer sine egne 

verdikjeder, avhengig av formålet med systemet som de 

integreres i.

REC – fullintegrert solcellekonsern

Det norske solenergiselskapet Renewable Energy Corporation 
(REC) er unikt ved at det leverer varer og tjenester i hele 
verdikjeden for solenergi. REC er verdens største produsent av 
”solar grade” silisium og wafere, samt en betydelig produsent 
av solceller og -moduler. Selskapet har over 1000 ansatte og 
virksomheten er delt i tre divisjoner.

REC Silicon er verdens største produsent av ”solar grade” poly-
silisium for den fotoelektriske industrien. Produksjonen foregår 
ved to fabrikker i USA, og selskapet er i ferd med å etablere en 
ny stor fabrikk i USA som vil benytte en ny patentert teknologi 
for fremstilling av granulert polysilisium gjennom FBR-proses-
sen (Fluidized Bed Reactor), som gir en mer kostnadseff ektiv 
produksjon enn tidligere.

REC Wafer er verdens største produsent av multikrystal linske 

wafere for solcelleindustrien. Produksjonen foregår ved fabrik-
ker i Glomfj ord og Herøya i Norge. Selskapet er også i gang med 
en ny fabrikk på Herøya som vil doble produksjonskapasiteten 
til 550 MW

p
. Selskapet har også en egen fabrikk som produserer 

monokrystallinske blokker for waferproduksjon i Glomfj ord. 
Denne fabrikken har en produksjonskapasitet på 25 MW

p
.

REC Solar produserer solceller i Narvik i Norge og solcel-
lemoduler ved Glava i Sverige. Selskapet har i dag en samlet 
produksjonskapasitet på 45 MW

p
, men holder på å utvide 

produksjonen til 225 MW celler og 100 MW med moduler. 
Selskapet har også en installasjonsenhet for småskala systemer i 
Sør-Afrika.

Polykrystallinsk wafer fra RECs fabrikk på Herøya. Foto: REC 
ScanWafer.
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Solcelleteknologier

Solceller gir kun en spenning på ca. 0,3–0,6 V, avhen-

gig av teknologi. For å få en praktisk brukbar størrelse 

på panelet og en egnet spenning, kobler man derfor et 

passende antall celler i serie i et solcellepanel. Et typisk 

panel med  solceller av krystallinsk silisium består av 

50-70 serie- og parallellkoblete celler, som er kapslet inn 

mellom et dekkglass og en bakplate. Panelet må beskytte 

solcellene mot vær og vind, og kvaliteten på innkaps-

lingen er derfor svært viktig. I tillegg må panelet ha 

tilstrekkelig mekanisk stabilitet for å beskytte de skjøre 

solcellene mot håndtering og påkjenninger fra hagl og 

lignende.

Solcellepaneler er standardiserte produkter som har en 

rekke bruksområder. Solceller integreres også direkte i en 

rekke produkter som for eksempel lommeregnere, klok-

ker og utendørsbelysning. Slike systemer utgjør imidler-

tid kun en liten del av solcellemarkedet og vil ikke bli 

drøftet videre her.

Krystallinske silisiumceller lages av tynne skiver, 

”wafers”, som sages ut av blokker av silisium. For noen 

år siden var disse skivene 0,3–0,4 mm tykke, men nå 

klarer industrien å sage wafers som ikke er mer enn 

0,12–0,2 mm tykke. Dette gir bedre utnyttelse av et 

kostbart materiale. Et alternativ er direkte trekking av 

tynne krystallplater fra en smelte, som siden kan kappes 

i passende wafers.

Wafers får en form som er gitt av blokkens tverrsnitt. 

Typiske cellestørrelser er 12,5x12,5 cm og 15,6x15,6 cm, 

men celler som måler 21x21 cm er også tilgjengelige. 

Det fi nnes to hovedtyper av de krystallinske solcellene, 

mono krystal linske og multikrystal linske.

Monokrystallinske celler har lavere tap og kan derfor 

omvandle noe mer av sollyset til elektrisitet enn de mul-

tikrystallinske. Kommersielle paneler av monokrystallin-

ske silisiumceller har normalt 14–15 prosent virknings-

grad, men enkelte produsenter kan levere opp til 

18 prosent3. Multikrystallinske solceller fremstilles med 

utgangspunkt i blokker som består av mange individu-

elle silisiumkrystaller. Dette er et rimeligere materiale 

enn enkrystaller av silisium, men virkningsgraden blir 

noe dårligere, ca. 13-14 prosent for panelene i dag, men 

også dette forventes å stige raskt i nær fremtid.

Det fi nnes en rekke ulike tynnfi lmteknologier. Den 

eldste som ble kommersialisert var amorfe silisiumceller 

(a-Si). Disse har lav virkningsgrad og begrenset levetid 

(ca. 10–15 år). De andre kommersielle tynnfi lmtek-

nologiene er kadmium tellurid celler (CdTe) og kobber-

3  Forholdet mellom mengden produsert elektrisk energi og innstrålt lys kalles solcel-

lens virk ningsgrad.

En ny produsent av wafere – Norsun

Det norske selskapet Norsun produserer monokrystallinske 
silisiumskiver. Selskapet ble startet opp i 2005 av Alf Bjørseth, 
som også sto bak etableringen av REC. Monokrystallinske 

silisiumskiver gir solceller med høyere virkningsgrad enn 
multikrystallinske. Silisiumskivene selges til aktører i det 
internasjonale solenergimarkedet for videreforedling til solceller 
og solcellepaneler. 

Selskapet etablerer produksjonsanlegg i Årdal med en produk-
sjonskapasitet tilsvarende 130 MW. Norsun vil ved utgangen 
av 2010 ha en produksjonskapasitet av silisiumskiver tilsva-

rende 430 MW.  Norsun vil også investere i produksjon av selve 
råmaterialet, polysilisium, og innen 2. generasjons solenergi, 
basert på tynnfi lmteknologi.

Utvinning av råvare

Foredling av råvarer

Raffi  nering av råvare

Belegging av aktivt material på egnet 

substrat

Modulproduksjon
Overfl atebehandling som: applisering av 

kontakter, antirefl ekssjikt, m.m.

Innkapsling av celler til modul

Figur 3-12 Verdikjeden for tynnfi lmsceller.
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indium-gallium-diselenidceller (CIGS). Virkningsgraden 

varierer noe mellom ulike produsenter og kvaliteter. 

Representative verdier er 6,4 prosent panel virknings grad 

for a-Si, 9,3 prosent for CdTe og 11,0 prosent for CIGS4 

[von Roedern, 2006].

Tynnfi lmceller lages gjerne på substrat av glass eller stål, 

men plast forekommer også. Modulene kan da gjøres 

bøyelige.

De viktigste fordelene med tynnfi lmteknologi i for-

hold til krystallinske silisiumceller er at de bruker mye 

mindre av kostbare råvarer, og at det er teoretisk mulig 

å lage store fl ater i en operasjon, noe som åpner for mer 

rasjonelle produksjonsprosesser.

Uavhengig av teknologi settes  solcellene sammen i pane-

ler, som leveres i mange størrelser. Vanligst er paneler 

i området 50–100  W
p
 for tynnfi lm og 50-300 W

p
 for 

krystallinske solceller. Paneler med krystallinske silisi-

umceller kan fås med 25 års garanti.

Det fi nnes videre en rekke spesialceller som foreløpig 

har begrenset kommersiell betydning. Et eksempel er 

solceller som er spesielt utviklet for å benytte konsentrert 

sollys. Det går da med mindre solcelle materiale til å 

konvertere en gitt mengde solenergi, og dessuten øker 

virkningsgraden med økende belysning. Det fi nnes 

4  Laboratorieceller har oppnådd bedre virkningsgrader enn de som oppgis her.

kommersielle systemer for konsentrert sollys som oppnår 

drøyt 26 prosent virkningsgrad, og i 2006 forventet 

man å passere 40 prosent virkningsgrad for forsøksceller 

[McConnell, 2005]. Kostnaden for selve solcellen blir 

dermed mindre viktig, men i stedet må man betale for 

en konsentrator, mekanikk for å følge solen og et mer 

komplekst system. Det benyttes samme typer konsentra-

torer som i andre solenergisystemer.

En annen celletype som fi nnes i kommersielle paneler 

består av fl ere lag, slik at de utgjør to for skjellige solceller 

oppå hverandre. Den øverste absorberer kun kortbølget 

lys, og de lengre bølgelengdene blir absorbert i den 

underste. Slike celler utnytter sollyset mer eff ektivt enn 

enkeltceller fordi man oppnår en høyere cellespenning, 

men de er mer kompliserte å lage. Det synes likevel som 

om slike høyeff ektive celler er på vei til å erobre en større 

del av markedet.

Det forskes mye på solceller, både på forbedring av 

dagens teknologier og på nye materialer. Laboratorie-

celler av monokrystallinsk silisium har oppnådd over 25 

prosent virkningsgrad, og de beste  tynnfi lmcellene over 

19 prosent, slik at det er store muligheter til å forbedre 

dagens teknologier [IEA, 2006]. Av de nye materialene 

er det noen som kan bli svært rimelige, men det gjenstår 

mye arbeid før de eventuelt en dag blir kommersielle.

Bruksområder 
De viktigste fordelene med solceller er driftssikkerhet 

og at teknologien lett kan tilpasses et gitt behov i alt 

fra svært små systemer (brøkdeler av W) til svært store 

anlegg (MW). Når solceller brukes i små systemer 

(noen få watt eller mindre), er de som regel bygd inn 

i et produkt, for eksempel en gatelykt, armatur for 

hagebelysning eller liknende. Det er som regel ikke noe 

strømuttak på disse systemene som kun kan brukes til 

det formål de er designet for. Slike produkter blir alt 

vanligere, men representerer likevel en svært liten del av 

markedet for solceller.

Betegnelsen W
p
 (peak-W) betyr solcellepanelets maksimale  eff ekt 

ved standardiserte testforhold, hvilket innebærer et solspektrum 
som tilsvarer at Solen står 42° over horisonten, en solinnstråling 
på 1000 W/m2 og en celletemperatur på 25 °C.

Solcellepaneler. Foto: NAPS.
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For generell strømforsyning, skiller man gjerne mellom 

følgende fi re systemtyper:

• Frittstående systemer for privat forsyning, som

 leverer elektrisitet til hytter, husholdninger

 eller landsbyer som ikke er tilkoblet overførings-

 nettet. De er vanligvis dimensjonert for å gi

 kraft til lys, radio / TV og eventuelt kjøleskap,  

 og de brukes når nettilknytting er kostbar.

 Er avstanden til nettet mer enn et par kilometer,

 kan  solceller være et rimelig alternativ for

 beskjedne behov.

• Frittstående systemer til andre formål leverer

 ofte kraft til spesifi kke formål: telekommunika-

 sjon, vannpumping, navigasjonslys. Disse sys-

 temene brukes når man trenger pålitelig strøm-

 forsyning, når det ikke er mulig å etablere en

 nettforbindelse og det er kostbart å bringe frem

 drivstoff  til  generatorer.

• Distribuerte nettilknyttede systemer er vanlige

 i en rekke land på grunn av sjenerøse tilskudds-

 ordninger. Japan og Tyskland er foregangsland,

 og det er disse ordningene som har ført til den

 sterke veksten i solcellemarkedet. Denne typen

 systemer har typisk noen  kW
p
 solceller, men kan

 være betydelig større, og reduserer eierens behov

 for å kjøpe elektrisitet fra nettet. Eventuell

 overskuddsproduksjon selges til nettet.

• Sentraliserte nettilknyttede systemer kan være

 på mange megawatt og er simpelthen et kraft-

 verk som benytter solcelleteknologi, siden elek-

 trisiteten mates direkte inn på et overføringsnett.

Et solcellesystem består av fl ere komponenter enn 

 solcellepanelene. I frittstående systemer er de viktigste 

batterier, laderegulatorer, koblings- og monterings-

utstyr og forbruksutstyr som lamper og kjøleskap. 

Frittstående systemer må praktisk talt alltid være utstyrt 

med et energilager, og blyakkumulatorer er fortsatt den 

dominerende teknologien. For frittstående systemer 

utgjør kostnadene for solcellepanelet ca. 30 prosent av 

totalkostnaden, mens energilageret kommer på annen 

plass. For å få et velfungerende system er det særdeles 

viktig at det er korrekt dimensjonert og installert. Dette 

innebærer at solcellepanelet og energilageret begge må 

ha en størrelse som er tilpasset klimaet på stedet og 

det aktuelle forbruksmønsteret. Det er videre viktig at 

solcellepanelet er optimalt rettet mot solen og at det ikke 

faller skygger på det under dagen, at laderegulatoren er 

tilpasset de spenningsforhold som kan oppstå i systemet, 

Frittstående system for privat forsyning. Foto: Richard Cohen.
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og at ledninger har tilstrekkelig tverrsnitt for å unngå 

unødvendige spenningstap i systemet.

De nettilknyttede systemene er noe enklere enn de 

frittstående, og består i tillegg til   solcellepaneler av 

vekselrettere og koblings- og monteringsutstyr. Slike 

systemer leverer som regel vekselstrøm som i første hånd 

erstatter kraft som brukeren ellers ville ha kjøpt fra net-

tet. Dersom det oppstår et overskudd av energi leveres 

dette til distribusjonsnettet, og man trenger derfor 

ikke noe energilager. I nettilknyttede systemer utgjør 

kostnadene for solcellepanelet typisk ca. 80 prosent av 

totalkostnaden.

I de senere år har det kommet en rekke produkter for 

bygningsintegrering av solceller. Panelene er utformet 

slik at de kan passes direkte inn i et takbelegg eller i en 

fasade.

Marked og trender
Markedet for solceller har vokst med 19–66 prosent

årlig de siste ti årene. I 2005 ble det produsert ca. 

1 500  MW
p
 solceller [IEA, 2006]. Over 90 prosent av 

disse var mono- eller polykrystallinske silisiumceller.

Solceller er mange ganger konkurransedyktige for kraft-

forsyning i frittstående systemer. Denne delen av mar-

kedet er derfor ikke avhengig av subsidier. Hoveddelen 

av dagens marked har imidlertid vært drevet av subsidier 

som har hatt til formål å stimulere industrien til å eff ek-

tivisere produksjonen. Den sterke veksten har ført til 

kostnadsreduksjoner i produksjon og installasjon, men 

også til knapphet på råvare de siste tre årene (2004–

2006). Prisfallet har derfor stoppet opp. I Norge er det 

ingen subsidier til solceller, og hele det norske markedet 

(hovedsakelig fritidsmarkedet) er derfor kommersielt. 

Dette markedet har naturligvis fordel av prisfallet som 

har skjedd som en følge av andre lands satsinger.

Frittstående system til andre formål enn privat forsyning. Foto: Jonas 

Sandgren.

Sentraliserte nettilknyttede systemer. Foto: ConergyAG.

Distribuerte nettilknyttet system. Foto: Ukjent.
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Silisium er, nest etter oksygen, det hyppigst forekom-

mende grunn stoff et i jordskorpen. Med dagens teknologi 

er det en komplisert og kostbar prosess å foredle natur-

lige forekomster til ”solar grade” silisium. Industrien 

arbeider derfor med å utvikle alternative, kostnadseff ek-

tivere metoder [IEA, 2006]. Elkem Solar har utviklet en 

metallurgisk renseprosess som unngår den kostbare veien 

om SiCl
3
H.

Også når det gjelder  solceller ser industrien utfordringer 

i å møte et fortsatt voksende marked med dagens pro-

duksjonsteknologier [von Roedern, 2006]. Krystallinske 

solceller er et teknisk modent produkt, men det fi nnes en 

rekke konkurre rende teknologier som er nyere på mar-

kedet. Mange mener at tynn fi lmteknologiene har større 

forutsetninger for å innfri håpet om rimelige solceller 

enn de krystallinske silisiumcellene. Spesielt i USA har 

produksjonen av  tynnfi lm celler begynt å øke raskt.

Spesielt CIGS og CdTe antas å kunne bli sterke kon-

kurrenter til krystallinske silisiumceller [von Roedern, 

2006]. Tilgangen på indium og tellur kan imidlertid 

bli en begrensende faktor dersom volumene for hver av 

teknologiene kommer opp i ca. 10  GW
p
 [von Roedern, 

2006]. Man er derfor opptatt av å redusere behovet for 

disse stoff ene i solcellene.

Man forsker også på såkalte fotoelektrokjemiske celler 

der man bruker den  fotoelektriske eff ekten til direkte å 

drive kjemiske reaksjoner. Slike celler kan få spennende 

bruksområder i fremtiden.

I de siste ti årene har Norge blitt en viktig nasjon i 

verdikjeden til solceller. Denne posisjonen er bygget 

på en industriell fortid innenfor produksjon av sili-

sium til andre formål og annen metallurgisk industri. 

Lærdommene som ble høstet fra denne industrien har 

trolig vært avgjørende for fremgangen. Dels har de ført 

til at Norge har skaff et seg høy kompetanse innenfor 

materialteknologisk forskning og utvikling, dels kan 

vi takke denne utviklingen for at solcelleindustrien har 

hatt tilgang til et industrielt miljø som omfatter bred 

kompetanse på produksjonsmetoder og forståelse for 

markedene for disse materialene.

Andre bruksområder for solenergi
Solenergi kan brukes til en rekke andre formål, og 

internasjonalt forskes det på bruk av solenergi, oftest som 

varme med temperatur over 1 000 °C, til formål som:

• Produksjon av  hydrogen og andre  energibærere.

 Ved høy nok temperatur og nærvær av egnede

 katalysatorer kan vann spaltes i hydrogen og

 oksygen. Dersom prosessen kombineres med

 en annen prosess som absorberer oksygenet, kan

 man få hydrogen som produkt.

En ny produsent av ”solar grade” silisium - Elkem solar

Det norske industrikonsernet Elkem satser på solenergi gjennom 
selskapet Elkem Solar. Elkem har vært involvert i forskning 
og teknologiutvikling knyttet til høyrent silisium siden begyn-
nelsen av 1980-tallet. Gjennom den lange erfaringen og brede 
kompetansen på metallurgiske prosesser har selskapet utviklet 
en metode for å fremstille polykrystallinsk silisium. Metoden er 
enklere og billigere enn den vanlige Siemens-prosessen, men gir 
ikke like rent silisium. Likevel har forsøk vist at materialet kan 
brukes i solceller og oppnå en virkningsgrad på 18 prosent. 

Elkem Solar har besluttet å investere 2,7 milliarder kroner i 

en ny fabrikk ved Elkem Fiskaa i Kristiansand. Anlegget vil ha 
en årlig produksjonskapasitet på 5 000 tonn rent silisium og 
sysselsette 140-150 personer når det står ferdig medio 2008.

Illustrasjon: Elkem Solar.
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• Reformering av  naturgass til karbonmonoksid

 og  hydrogen.

• Produksjon av metaller som aluminium og sink.

• Produksjon av nano-strukturelle materialer i

 karbon.

• Gjenvinning av materialer fra miljøfarlig avfall.

• Nedbryting av organiske giftstoff er i vann.

Disse bruksområdene er fortsatt kun på 

forskningsstadiet.

Miljøvirkninger

Utnyttelse av solenergi har beskjedne miljøpåvirkninger, 

men de vil likevel ikke være null. I det følgende drøftes 

de viktigste miljøaspektene som kan påvirkes.

Solfangere og   solcellepaneler trenger en fl ate å stå på, 

med potensielle brukerkonfl ikter som resultat. All annen 

bruk av området blir imidlertid ikke umulig, og heldigvis 

er det ofte mulig å integrere solfangere og –paneler i 

tak og vegger på bygninger slik at netto ekstra areal-

behov blir null. I Sveits er solceller til og med integrert 

i støyskjermer. Så langt har det ikke oppstått noen 

alvorlige konfl ikter, og større solkraftverk vil som regel 

være plassert i ørkenaktige områder, der potensialet for 

brukerkonfl ikter er lite.

Store termiske solkraftverk vil bruke noe vann i damp-

systemet og i kjøletårn. Vann er kostbart i de områder av 

verden der slike kraftverk er aktuelle, slik at det er mulig 

å forestille seg at konfl ikter kan oppstå.

Utslipp til vann og luft under drift vil under normale 

forhold være tilnærmelt null. Imidlertid kan man få 

utslipp i forbindelse med uhell. Fra termiske systemer 

kan frostvæske eller termisk olje slippe ut og forurense, 

for solcellesystemer er det batterisyren som er den største 

trusselen. Et annet forhold som må vies oppmerksomhet 

ved systemdesign og drift av termiske solenergianlegg er 

at det kan oppstå gunstige miljøer for legionella-bakte-

rier hvis temperaturen tillates å bli for lav.

Ulykker vil alltid kunne skje. Varme væsker fra solfan-

gere som lekker ut ukontrollert kan føre til brennskader. 

Solcelleanlegg som opererer på høye spenningsnivåer 

(først og fremst nettilknyttede) kan medføre fare for 

elektrisk sjokk. Lavspenningsanlegg medfører ikke 

denne risikoen, men de kan likevel representere en 

brannfare dersom man overbelaster usikrede ledninger i 

anlegget gjennom å koble inn for store laster.

Miljøpåvirkninger fra produksjon av systemene vil 

naturligvis oppstå. Termiske systemer produseres av helt 

vanlige materialer og skiller seg ikke fra annen teknologi 

vi omgir oss med. Solcelleproduksjon benytter enkelte 

svært aggressive kjemikalier, og enkelte teknologier 

benytter stoff er som kadmium og tellur. Disse stoff ene er 

svært giftige og må ikke komme på avveier. I de ferdige 

produktene er stoff ene stabile, og solcelleproduksjon 

foregår i høyrene og svært kontrollerte miljøer, slik at 

problemet synes overkommelig. Energiforbruket ved 

produksjon har mange ganger vært løftet frem som et 

tema. For systemer som er rasjonelt brukt er imidler-

tid dette ikke noe problem. Tilbakebetalingstiden for 

energien som er gått med vil normalt være under to 

år. Produksjonen genererer også avfall, blant annet fra 

sagingen av wafere. Dette avfallet representerer et vesent-

lig økonomisk tap i produksjonen, og i Norge er det 

etablert en bedrift som utvikler prosesser for gjenvinning 

av silisiumstøv og skjæremidler fra kappingen.

Uttjente systemer vil komme tilbake som avfall som 

trenger behandling. Dette må gis en forsvarlig behand-

ling, og vil i hovedsak være gjenvinnbart (metall, plast). 

I Japan har det allerede dukket opp industrielle aktører 

som ønsker å gjenvinne stoff er fra uttjente solceller.
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Produkter og tjenester i 

verdikjeden

Fremgangsrik anvendelse av solenergi til oppvarming er 

avhengig av at det fi nnes:

• kompetente arkitekter og ingeniører som kan

 integrere systemene estetisk og teknisk i

 bygninger

• tilgang på systemer til konkurransedyktig pris

• kompetente fagfolk for installasjon og service

I dag må man si at det fi nnes barrierer på alle tre nivåer. 

Det er få arkitekter som arbeider med å utvikle hus som 

integrerer solenergisystemene på en estetisk tiltalende 

måte, og det er få VVS-ingeniører med relevant erfaring. 

Rørleggerbransjen som helhet har lite erfaring med sol-

energi, og det kan derfor by på problemer for en huseier 

å fi nne kompetente fagfolk for å utføre en installasjon.

Selv om prisene på elektrisk kraft og olje stiger, så kon-

kurrerer solenergi også med bioenergi og varmepumper, 

som per i dag er rimeligere i bruk. Det er derfor viktig 

fortsatt å arbeide for å redusere kostnadene.

Bedre energilager ville bety mye for å gjøre solvarmesys-

temer mer konkurransedyktige. Dessverre er det ikke 

noen banebrytende oppdagelser i horisonten.

Når det gjelder solcellesystemer, så er en fortsettelse av 

den forrykende markedsutviklingen avhengig av at

• tilgangen på råvarer til moderate priser kan

 sikres

• produksjonsprosessene utvikles videre slik at

 prisen på solceller kan fortsette å falle

• det er klare rammebetingelser for salg av over-

 skuddskraft til kraftnettet

• det utvikles god teknologi og anerkjente stan-

 darder for nettilknytting av solceller, siden

 netteieren må være sikker på at fordelingsnettet

 er spenningsløst når vedlikeholdsarbeid skal

 utføres

I dag er råvareknappheten en trussel. Det hefter fortsatt 

usikkerhet ved om industrien vil lykkes i sine bestre-

belser på å utvikle mer kostnads eff ektive prosesser. For 

tynnfi lmceller kan tilgangen på kritiske materialer utgjø-

re fl askehalser i fremtiden. Det er også viktig at eierne 

av nettilknyttede systemer får solgt overskuddskraft til 

nettet, da dette vil ha mye å si for økonomien. I de fl este 

land er dette ikke en selvfølge, og dette er et område der 

myndighetene må engasjere seg. For isolerte systemer 

ville mer kostnadseff ektive batterier bety mye for å gjøre 

solceller konkurransedyktige i fl ere situasjoner.
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Bioenergi er et samlet begrep på energimessig utnyttelse 

av biomasse. Biomasse forekommer i mange ulike former 

med ulike egenskaper. Fellestrekket er at de har sitt opp-

hav i fotosyntesen, som utnytter energien i sollyset til å 

frigjøre elektroner fra vannmolekyler. De energirike frie 

elektronene benyttes i cellenes stoff skifte til å bygge opp 

organiske molekyler i planten gjennom å binde karbon 

fra luften.

Nettoreaksjonen kan beskrives med følgende kjemiske 

reaksjonsligning:

6CO
2
 + 6 H

2
0 + (energi fra sollys) → C

6
H

12
O

6 
+ 6O

2

Sluttproduktene er sukker, som planten bruker til 

byggesteiner og energilager, og oksygen som slippes ut i 

atmosfæren. Forbrenning av biomasse er det motsatte av 

fotosyntesen:

C
6
H

12
O

6
 + 6O

2
 → 6CO

2
 + 6 H

2
O + (fri energi)

Den kjemiske nettoreaksjonen er i prinsippet den 

samme, uansett om nedbrytningen foregår i fordøyelses-

systemet til ei ku eller et menneske, eller i et ildsted. I 

det første tilfellet utnyttes energien som kjemisk energi 

i cellene som bygger opp organismen. I det andre blir 

energien frigjort som varme.

Våre forfedre lærte antakelig å beherske ilden allerede 

før vår art så dagens lys for første gang. Store deler av 

befolkningen i utviklingsland er fortsatt avhengig av 

biomasse i form av tre, trekull eller tørket dyregjødsel 

som energikilde til matlaging og oppvarming. Bioenergi 

er den viktigste energikilden for minst halvparten av 

verdens befolkning. 

I vesten har vi fra midten av 1800-tallet og fremover gått 

over til å benytte fossilt brensel. Nå stiger energiprisene, 

det er fare for dramatiske klimaendringer, og amerika-

nere og europeere ønsker å gjøre seg mindre avhengig 

av importert brensel. Derfor arbeider de for å utvikle 

moderne teknologier for å utnytte bioenergi på en bære-

kraftig og miljøvennlig måte, som er like brukervennlig 

som de moderne fossile  energibærerne.

Biomasse benyttes til en rekke formål som for eksempel 

fôr, byggematerialer og papir, og den kan også viderefor-

edles til kommersielt interessante kjemikalier. Bruk av 

biomasse til energiformål konkurrerer derfor om råstof-

fet med mange alternative anvendelser. Det vanligste 

bruksområdet for bioenergi er å produsere varme. Det er 

også mulig å produsere elektrisk kraft, fl ytende  biodriv-

stoff , biogass og  hydrogen fra biomasse. 

4. BIOENERGI

Flis under brenning i ristovn. Foto: SWECO Grøner AS.
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Ressursgrunnlag

Plantenes (og algenes) produksjon av biomasse avhenger 

av temperaturen og tilgangen på vekstfaktorer som 

solinnstråling, næringssalter og vann. Grønne planter 

omdanner vanligvis mellom en til fi re prosent av sol-

innstrålingen til energi bundet i biomasse [Hohle (red), 

2001].

Kommersielle bioenergiressurser kommer i hovedsak 

fra skogbruk, jordbruk og avfall. Det er mulig å høste 

biomasse også fra havbruk, men dette er så langt ikke 

utnyttet til energiformål.

Biomassen foredles vanligvis til et brensel før man 

utnytter energien. Den enkleste formen for foredling 

er kapping, kløyving og tørking av vanlig ved. For mer 

raffi  nerte biobrensler kan foredlingen være både avansert 

og komplisert.

Det går mange veier fra biomasse til energiråvare. Alle 

er ikke like aktuelle, og det er viktig å ha god innsikt i 

bioenergi for å velge de mest fordelaktige løsningene i en 

gitt situasjon. På områdene termokjemisk og biokjemisk 

behandling er det for tiden en rask teknologiutvikling.

Figur 4-1 De vanligste foredlingsveiene for biomasse til energibærere. Termene er forklart senere i kapittelet. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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Bioenergiressurser i Norge
Det teoretiske tilvekstpotensialet Norge er ca. 425 TWh 

per år, hvorav 100 TWh er akvatisk biomasse. Den 

årlige tilveksten av skog, torv, halm, husdyrgjødsel og 

akvatisk biomasse som i prinsippet kunne benyttes til 

 biobrensel i Norge er anslått til 140 TWh [Hohle (red), 

2001]. Til sammenligning var netto innenlandsk energi-

forbruk 225 TWh Norge i 2005.

Store deler av biomassen er lite tilgjengelig for energifor-

mål. Den er enten for dyr å utvinne, den brukes allerede 

til andre formål som produksjon av trelast, papir eller 

cellulose, eller det er nødvendig å la den være i naturen 

for å opprettholde økosystemet.

Bioenergi dekker i dag ca. 25 prosent av energibehovet 

innen norsk treforedlings- og trebearbeidende industri 

(SSB, foreløpige tall 2005). I tillegg til tallene i tabel-

len antas det som et grovt anslag at det er mulig å ta 

ut ytterligere ca. 20 TWh/år bioenergiressurser til en 

kostnad lavere enn 50 øre/kWh uten at det går ut over 

økologiske forhold [Hohle (red), 2001].

Løvtrevirke, hogstavfall og tynningsvirke er de viktigste 

råstoff kildene, og har også det største potensialet for 

økt bruk på kort sikt. Håndteringen av biomassen fra 

skogen frem til bruker har stor innfl ytelse på kostnaden 

for å utnytte skogbrensel. Økt bruk av skogressurser til 

energiformål forutsetter som oftest at disse blir hogd og 

fraktet ut av skogen sammen med de mer høyverdige 

produktene (som sagtømmer til stolper og trelast).

Sagbrukene og treforedlingsindustrien benytter det 

meste av sekundærvirke, bark, avlut og annet treavfall til 

energiproduksjon for internt bruk. Energien benyttes til 

oppvarming av bygninger, som prosessenergi i produk-

sjonen eller til produksjon av elektrisk kraft ved hjelp av 

mottrykksturbiner.

Tabell 4-1 Anslag for dagens bruk av bioenergi i Norge og potensialet for økt anvendelse fra de samme massestrømmene. Tallene inkluderer ikke ressurser som 

energivekster. Det antas at uttaket kan økes med 10 - 15 TWh/år til en brenselkostnad under 12 øre/kWh. I takt med at energiprisen stiger, kan potensialet økes 

utover det som er angitt i tabellen [NVE, 2003].

Biomasseressurser til energiformål (TWh/år)

Kilde Ressurs Til energiformål

Trebearbeidende industri: norsk råvare + import biprodukter tilgj. 

til energiformål

i dag mulig økt

anvendelse

Trelast 6,4 1,9 4,6 0,9 3,7

Treforedling 10,0* 5,6 5,4 5,3 0,1

Møbel og trevare 0,5 1,8 1,2 0,7 0,5

Husholdningsavfall 4,4 utsortert: 2,0 0,9 1,5

Treavfall, bygg og anlegg 0,9 0,3 0,5

 Deponigass 1,0 0,1 1,0

Annen biogass 3,0 0,1 3,0

Skogbrensel 7,2 Hogstavfall, lauvtrevirke m.m 7,2 12-16

Halm og kornavrens 4,5 0,1 4,5

* Herav fl is fra trelastind.: 2,4 TWh, fl is fra møbel- og trevareind.: 0,3 TWh sum 16 TWh/år 27-31 TWh/år
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Den organiske fraksjonen av avfall kan også utnyttes 

til energiformål. Gjennomsnittlig brennverdi for avfall 

ligger på 3 kWh/kg. Avfallsmengden er stadig økende. I 

2004 mottok norske avfallsbehandlingsanlegg ca. 

4,5 millioner tonn avfall. Av dette ble til sammen 

739 000 tonn brent, eller ca. 16 prosent av den mottatte 

avfallsmengden. Ca. 75 prosent av energien i det brente 

avfallet ble utnyttet. Hvor stor andel av avfallet som er 

av fornybart opphav varierer med hvor man er og hvor 

mye som er sortert ut til materialgjenvinning. I Norge 

kan man anta at ca. 50 prosent av avfallet kan regnes 

som ”fornybar energi”.

Norge har et nasjonalt mål om å gjenvinne 80 prosent 

av avfallet, og fra 2009 blir det forbudt å deponere 

nedbrytbart avfall. Dette vil øke material- og energi-

gjenvinningen fra avfall. Myndighetene stiller svært 

strenge krav til utslipp fra forbrenning av blandet avfall, 

som derfor kun forbrennes i større anlegg med avansert 

røykgassrensing.

To utviklingstrekk kan presse frem økt utnyttelse 

av bioenergi. Strengere miljøkrav i forbindelse med 

behandling av restprodukter som halm, og overproduk-

sjon av korn på verdensbasis. Halm kan utnyttes som 

energiressurs i spesialdesignede forbrenningsanlegg, og 

fl ere europeiske land har lagt deler av jordbruksarealet 

om for å produsere energivekster som energiskog, gress 

og oljevekster som råstoff  for produksjon av fastbrensel 

og  biodiesel. Foreløpig krever dette subsidiering for å 

være konkurransedyktig. Husdyrgjødsel er et annet 

restprodukt som kan utnyttes til energiformål, spesielt 

gjennom konvertering til biogass.

Globale ressurser
Den totale tilveksten av biomasse på landjorden tilsvarer 

en energimengde på ca. 660 000 TWh/år. Bare en liten 

andel av denne tilveksten utnyttes til å dekke verdensbe-

folkningens behov, mesteparten trengs for å opprettholde 

økosystemet. Tilgjengelig biomasse som ikke foredles til 

mat eller varige produkter, kan i prinsippet utnyttes til 

energiproduksjon.

 IEA anslår verdens samlede bioenergiforbruk i 2003 til 

13 366 TWh. Dette tilsvarte omlag 11 prosent av det 

totale energiforbruket. Statistikken er neppe komplett, 

det virkelige tallet er nok større. For mange utviklings-

land er bioenergi den overlegent viktigste  energibæreren, 

ikke sjelden med en andel på 85 prosent og mer av det 

samlede forbruket av energibærere. Potensialet for økt 

bruk av bioenergi er imidlertid betydelig, dels gjennom 

økt produksjon og utnyttelse av biomasseressursene, og 

dels ved å bruke allerede utnyttede ressurser mer eff ek-

tivt. I utviklingsland, der bioenergi er det dominerende 

brenslet for matlaging, vannkoking og oppvarming, kan 

virkningsgraden ved sluttbruk være så lav som 10–15 

prosent. Også ved foredling, som for eksempel produk-

sjon av trekull, er tapene ofte store. Selv om teknologien 

i vesten er bedre, blir bioenergiressurser fortsatt ofte 

dårlig utnyttet fordi man ser på ressursen som avfall, og 

primært er interessert i å bli kvitt den.

EUs hvitbok om fornybar energi [EU, 1997] setter som 

mål å øke bidraget fra fornybar energi til det samlede Flising av grener og topper.
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innenlandske energiforbruket fra 5,4 prosent i 1997 til 

12,0 prosent i 2010. I 2001 ble det anslått at EUs sam-

lede bruk av bioenergi var 660 TWh (56 Mtoe). For å nå 

målet i hvitboken var det nødvendig å øke anvendelsen 

av bioenergi med 870 TWh/år (74 Mtoe/år).

EU har etablert fl ere kvantitative mål som skal nås innen 

2010:

• 22,1 prosent av all elektrisk kraft skal produseres

 fra fornybar energi

• 5,75 prosent av bensin og diesel til transportfor-

 mål skal erstattes med  biobrensel, tilsvarende ca.

 212 TWh/år

• bruk av 176 TWh/år biogass

Det er ikke satt noe spesifi kt mål for bruk av trebrensel, 

men med utgangspunkt i de målene som er satt, kan 

man anslå at EU bør bruke ca. 1 200 TWh trebrensel 

i 2010 for å nå målet i hvitboken. I lys av utviklingen 

frem til 2004 regnes det for å være vanskelig å nå målene 

[EurObserv’ER, 2005].

Som en følge av EUs direktiv om fornybar energi, har en 

rekke europeiske land satt ambisiøse krav om å øke blant 

annet bioenergi. Dette har ført til en økende handel med 

både faste og fl ytende biobrensler. I 2004 var verdens-

produksjonen av alkoholer til motorbrensel ca.

30 millioner m3, og produksjonen av biodiesel var ca. 

2 millioner m3 [EU, 2006]. Produksjonen er kraftig 

økende for begge deler. I 2006 forventes for eksempel 

produksjonen av biodiesel i EU25 å bli over

6 millioner m3.

Potensialet for uttak av biomasse til energiformål i EU 

i 2030 er anslått til ca. 3 500 TWh (300 MToe) [EEA, 

2005]. Samtidig er behovet for energi til transportformål 

i samme år anslått til ca. 5 150 TWh (437 Mtoe), og var 

i år 2000 allerede 3 800 TWh (322 Mtoe) [EU, 2003]. 

Dersom en vesentlig andel av fossilt brensel i  transport-

sektoren skal erstattes med biobrensel er det altså svært 

store volumer som skal til, og det blir sannsynligvis også 

en omfattende import av brensel. Man får anta at store 

kvanta biobrensler vil måtte produseres fra avlinger av 

energivekster, både i og utenfor EU. Mye av produksjo-

nen vil sannsynligvis skje i land som Russland, østeu-

ropeiske land, Brasil, Th ailand, Malaysia og Indonesia. 

Enkelte av disse landene eksporterer allerede i dag store 

kvanta biobrensel. Bærekraftig produksjon av biobren-

sel i stor skala er avhengig av en ansvarlig forvaltning 

av naturressursene. Land som for eksempel Brasil og 

Malaysia har viktige regnskogressurser, og det ligger en 

utfordring i å sikre at eksport av bioenergi fra slike land 

ikke fører til rovdrift på naturressurser, kommer i kon-

fl ikt med lokal matproduksjon eller naturverninteresser, 

eller involverer sosial dumping i land med svakt vern av 

arbeidsvilkår.

Utfordringer med å ta ressursen i bruk
Bioenergi er mye brukt over hele verden. Dersom utnyt-

telsen skal økes vesentlig, må ressursen utnyttes mer 

eff ektivt enn i dag, brukes i markedssegmenter der den 

ikke brukes i dag, og brukes til nye formål.

Mye av de bioenergiressurser som benyttes i dag oppstår 

som avfallsprodukter fra industri og husholdninger. De 

er derfor rimelige, og dagens energigjenvinningsanlegg 

får til og med betalt for å ta imot de dårligste avfallsfrak-

sjonene. Når bruken skal økes vesentlig, vil ikke avfalls-

strømmen rekke til som råvarekilde, og kostnadene vil 

øke.

Kostnaden for brensel hos sluttbruker er en av de 

viktigste faktorene som påvirker konkurransekraften til 

bioenergi. Siden biobrensel oftest har lavere energitetthet 

enn alternative brensler, blir transportkostnaden en 

tilsvarende større del av prisen til sluttbruker. Det er et 

stort forbedringspotensial i å eff ektivisere logistikkjeden 

for å bringe brenslet fra skogen eller jordet til brukeren.
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tribuerer varme over et større område, eventuelt fra fl ere 

varmesentraler. Varmegrunnlaget, det vil si det årlige 

energi- og eff ektbehovet, legger føringer for hva slags 

brensel og forbrenningsteknologi som er egnet.

Biomasse kan også foredles til høyverdigere energipro-

dukter. Ettersom produksjon av elektrisk kraft fra bio-

masse alltid gir betydelige mengder  spillvarme, er dette 

mest lønnsomt i  kraftvarmeverk, det vil si energiverk der 

man leverer elektrisitet og varme samtidig. Biomasse kan 

også foredles til fl ytende og gassformige  energibærere, for 

bruk i både kraftvarmeanlegg og kjøretøyer.

Faste biobrensler
Hva er biobrensel?

Her behandler vi i hovedsak de faste biobrenslene som 

har kommersiell interesse i Norge. Råvarekilden er avfall 

fra bearbeiding av massevirke og sagtømmer, trær og 

deler av trær som ikke kan brukes til produkter samt fl is 

fra returtre. Selv fra denne begrensede delen av bio-

masseressursen har vi et bredt spekter av kommersielle 

biobrensler:

• ved

• bark

• skogsfl is (stammefl is, grønnfl is)

• fl is fra returtre

•  briketter

•  pellets 

I noen land, for eksempel Danmark, er avfall som halm 

fra jordbruk et viktig brensel. På sikt kan avfall fra 

jordbruk bli interessant som brensel også i Norge, og 

man må også forvente at dyrking av energivekster vinner 

innpass. Halm kan briketteres og energivekster kan 

foredles på samme måte. Eksempler på vekster som dyr-

kes som energivekster er poppel, pil og ulike gressarter. 

Høsting skjer årlig eller annet hvert år med spesialiserte 

jordbruksmaskiner. Det er også mulig at de kan få andre 

foredlingsformer. Tabell 4-2 (side 56) oppsummerer 

typiske data og egenskaper for de viktigste biobrensler. 

Når det gjelder oppvarming av bygninger med bioenergi 

er det en stor fordel om det fi nnes et vannbåret oppvar-

mingssystem. Hvis det ikke er mulig med fj ernvarme-

tilknytning, trengs det også plass til fyringsanlegg og 

brensellager. Mange bygninger mangler disse grunnleg-

gende forutsetningene, og det er kostbart å bygge dem 

om.

Kvaliteten på brenslet er viktig for problemfri drift. 

Det fi nnes riktig nok utstyr som er i stand til å brenne 

inhomogent brensel, men de er kostbare og kan kun 

brukes i større anlegg. Rimeligere forbrenningsteknologi, 

som kan benyttes i mindre anlegg, stiller større krav 

til stabile egenskaper til brenslet.  Standardisering av 

brenslets egenskaper er viktig for å sikre problemfri drift. 

Det fi nnes standarder for noen typer  biobrensel, og det 

arbeides internasjonalt med fl ere standarder.

Markedet for faste biobrensel er ennå lite utviklet i 

Norge, og det kan derfor være krevende å fi nne frem til 

en leverandør av brensel av egnet kvalitet. Det kan også 

være vanskelig å fi nne frem til kompetente rådgivere for 

å utvikle bioenergiprosjekter. NoBio og  Enova har gitt 

ut en kursmanual for planlegging og prosjektering av 

bioenergianlegg [NoBio, 2005].

Teknologiene for de fl este fl ytende og gassformige brens-

lene må videreutvikles og skaleres opp for at kostnadene 

skal bli konkurransedyktige.

Bruksområder, verdikjeder, 

teknologier og marked

Det vanligste bruksområdet for bioenergi er oppvar-

ming. Varmeproduksjonen kan foregå i en lokal varme-

sentral for forsyning av et enkelt bygg (punktvarme), 

eller et mindre område (nærvarme). I tettsteder med 

blokkbebyggelse og industriområder kan det være 

regningssvarende å etablere et  fj ernvarmenett som dis-
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Både per kg og m3 inneholder fast biobrensel mindre 

energi enn fyringsolje.

I utviklingsland har trekull stor betydning som brensel 

og i noen tilfeller som eksportvare. Trekull produseres 

gjennom termokjemisk omdanning av biomassen uten 

tilførsel av oksygen ( pyrolyse). Mer enn halvparten av 

energien i treet går tapt i denne prosessen, men trekull 

har fordeler som jevn og svært ren forbrenning for bru-

keren. I industriell skala benyttes trekull blant annet som 

reduksjonsmiddel i metallurgisk industri, også i Norge.

Trepulver er et annet foredlet trebrensel som det brukes 

lite av i Norge. Trepulver er tørt trevirke som er malt 

til partikkelstørrelser under 1 mm. Trepulver forbren-

nes med spesialbygde pulverbrennere i store kjelanlegg, 

og for stabil forbrenning bør en andel av pulveret være 

under 0,2 millimeter. 10 m3 trepulver har samme brenn-

verdi som 1 m3 olje og veier ca. 2 tonn. Det er også gjort 

forsøk med bruk av trepulver som  drivstoff  i spesialtilpas-

sede dieselmotorer.

Biobrenslenes egenskaper

Biobrenslene har ulik foredlingsgrad. Jo høyere for-

edlingsgraden er, desto mer standardiserte og forut-

sigbare er egenskapene. Dette må brukeren betale for, 

til gjengjeld får hun et brensel som kan brennes i et 

forbrenningsanlegg som krever mindre arbeid med 

driftsoppfølging. Andre fordeler med høyt foredlede 

biobrensler er lagringsstabilitet og enklere regulering av 

forbrenningsprosessen.

Ved har lav foredlingsgrad. Behandlingen består i tillegg 

til hogst og transport, av kapping, kløyving og tørking. 

Ved er dårlig egnet til automatiserte anlegg.

Bark oppstår som et avfall i trebearbeidende industri, 

og har lav foredlingsgrad. Den har høyt askeinnhold 

og brukes mest i store energisentraler i forbindelse med 

barkeanlegg. Håndteringen krever mye manuell innsats.

Fuktig fl is i et brensellager. Det damper fra fl isen. Foto: Jonas Sandgren.

Flis fra returtre.

 Briketter. Foto: Kirkenær Varmesentral.
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Skogsfl is og skrapfl is kan ha varierende foredlingsgrad. 

Flisens egenskaper vil derfor avhenge av treslag, utstyret 

som er brukt for fl ising, eventuell sortering og fuktinn-

hold. Skogsfl is kan brukes i alle anleggsstørrelser, men 

fl is som brensel vil normalt kreve mer oppmerksomhet 

og totalinvesteringer sammenliknet med mer foredlede 

biobrensler. Tørr fl is er et lagringsdyktig brensel, men 

fuktig fl is begynner å kompostere hvis man lar den ligge 

for lenge. På landbrukseiendommer er det vanlig med 

fl iskjeler fra ca. 50 kW, og i nærings- og servicebygg kan 

det være god økonomi i anlegg fra ca. 300 kW.

Rivningsvirke og behandlet tre vil ofte ende opp som 

en avfallsfraksjon som kun kan forbrennes i godkjente 

avfallsforbrenningsanlegg. Dersom treavfallet ikke er 

forurenset, kan det foredles til fl is eller  briketter som 

kan brukes i vanlige forbrenningsanlegg. Dette brenslet 

blir som regel knust og siktet, i motsetning til skogsfl is 

som hugges. Stikker, mineral- og metallrester og større 

fi nfraksjoner kan være en utfordring ved forbrenning av 

fl is fra knust virke, og bidra til en betydelig askemengde. 

Dette kan føre til driftsproblemer som en følge av belegg 

i ovn, kjel, røykgasskanaler samt økt korrosjon.

Briketter er sammenpresset, tørket fl is fra jomfruelig tre 

eller returvirke. Flisen presses til kubber eller sylindere 

med en diameter på 25–70 millimeter. Lengden varierer 

opp mot 20 cm, avhengig av råstoff ets egenskaper og pro-

duksjonsprosessen. Briketteringen reduserer volumet og 

gjør brenslet mer egnet for transport og lagring. Briketter 

benyttes hovedsakelig i energisentraler større enn 1 MW, 

men brenner også bra i en vedovn.

 Pellets er det faste  biobrenslet som har høyest foredlings-

grad. På samme måte som briketter er det sammenpresset 

fl is, men basert på en mer fi nmalt råvare og med lengder 

mindre enn 25 millimeter. Standarddiametre er 6, 8 og 

12 millimeter. Pellets er velegnet til mindre anlegg og 

benyttes normalt opp til 1 MW, men i enkelte tilfeller 

benyttes pellets også i større anlegg. 

Pellets kan transporteres i skruetransportører eller med 

pneumatikk. Den har bruksegenskaper som ligner på 

oljens når det gjelder transport, lagring og regulering 

av forbrenningen. Oljefyrte anlegg kan ofte forholdsvis 

enkelt konverteres til pelletsfyring. Pellets er det bio-

brenslet som har mest homogen kvalitet, men også i 

dette tilfellet er det forskjeller avhengig av råmaterialet 

og produksjonsprosessen.

Statoil – Biodiesel og trepellets

Statoil er Norges største produsent av trepellets. Pelletsen 

produseres på en fabrikk i Brumunddal med en produksjon 

på 15 000 tonn pellets per år. I tillegg er Statoil deleier i 

en fabrikk i Sykkylven og har en egen fabrikk i Sverige. 

Pelletsen selges til både privat- og bedriftsmarkedet.

Med utgangspunkt i Statoils kompetanse og posisjon innen 

 drivstoff markedet, har selskapet også startet produksjon og salg 
av biodiesel. Foreløpig er salget først og fremst i Sverige, men 
enkelte steder også i Norge. Statoil har også åpnet Norges første 
pumpe for drivstoff et E85, som består av 85 prosent bioetanol 
og 15 prosent bensin. Pumpen, som ble åpnet i 2006, ligger på 
Storo i Oslo. Foto: SWECO Grøner AS.
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Standarder og krav til brensel

Jo bedre defi nert og mer ensartet kvalitet et  biobrensel 

har, desto høyere pris betinger det. Det gir imidlertid 

ingen mening å snakke om gode eller dårlige brenselkva-

liteter. Hvilken kvalitet som er mest fordelaktig for en 

bruker avhenger av en rekke faktorer som: 

• størrelse og type av energisentral og for-

 brenningsanlegg

• hva slags brenseltyper og kvaliteter som er

 tilgjengelige lokalt

• lokal brenselkompetanse

• tilgjengelig plass for lager og adkomst

• følsomhet for omgivelsene mht. støy, støv og

 lukt

• miljøkrav til brensel og utslipp

Standardiserte spesifi kasjoner er et viktig hjelpemiddel 

for at en kjøper skal kunne beskrive en brenselkvali-

tet som er tilpasset hennes behov. En standard gir et 

utgangspunkt for å svare på spørsmålet om en brensel-

leveranse er innenfor det som er avtalt mellom partene. 

Det fi nnes norske standarder for en rekke forhold knyt-

tet til biobrensel, blant annet for  pellets og  briketter, og 

mange ganger benyttes det også svenske standarder.

På europeisk nivå foregår det et omfattende arbeid med 

 standardisering på området bioenergi. Når de er vedtatt 

vil disse standardene bli en felles europeisk plattform, 

og de forventes også å få status som norsk standard. For 

informasjon om gjeldende standarder kan man henvende 

seg til Standard Norge.

Brensel Aske Vann Spesifi kk vekt Eff ektiv brenn-

verdi

Eff ektiv brenn-

verdi

% av tørrvekt % av totalvekt (kg/lm3) (MWh/tonn) (MWh/lm3)

Ved, bjørk 0,8 20 430 4,1 1,76

Ved, gran 1,3 20 345 4,1 1,41

Skogsfl is, furu 1,5 55 390 1,9 0,73

Skogsfl is, gran 2 55 355 1,9 0,69

Industrifl is, rå 1,8 55 300 1,9 0,55

Industrifl is, tørr 0,3 20 200 4,1 0,82

Høvelfl is 0,5 15 100 4,6 0,46

Sagfl is 0,5 44 230 2,7 0,63

Bark, nåletrær 3 50 280 2,3 0,65

Returvirke 15-20 20 265 3,8 1

Pellets 1 8-12 650 4,8 3,1

 Briketter 0,7 10-12 600 4,3 2,6

Trepulver 0,5 5 280 4,9 1,4

Bark 2,5-3,0 55 280 2,1 0,6

Tabell 4-2 Typiske data og egenskaper for ulike biobrensler. Sammenstilt fra fl ere kilder.
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Dimensjonering av anlegg for fast 
biobrensel
Eff ektbehovet i en varmesentral varierer over året. 

Under sommerperioden er dette normalt bare ca. 10–15 

prosent av det maksimale eff ektbehovet. For å oppnå 

best mulig totaløkonomi, er det viktig å dimensjonere 

kjelene i en varmesentral riktig og sikre at hele kjeden fra 

brenselmottak til askehåndtering og røykgassrensning 

ikke belaster driften med høyere driftskostnader enn 

nødvendig.

Hva som er optimal størrelse for et bioenergianlegg 

påvirkes av blant annet følgende forhold:

• Anlegget bør dekke mest mulig av varmebe-

 hovet, både i dag og etter eventuelle utvidelser

 de nærmeste årene.

• Anlegget bør ikke være større enn at det kan

 benyttes store deler av sommerhalvåret med god

 virkningsgrad og gode miljødata.

• Investeringen skal optimaliseres ut fra en

 levetidsbetraktning.

• Prisdiff erensen mellom grunnlast og spisslast.

Et biobrenselanlegg vil ofte dimensjoneres for en 

maksimal eff ekt som tilsvarer 30–50 prosent av det 

totale maksimale eff ektbehovet over året. Bioenergi 

vil da typisk dekke 80–85 prosent av energibehovet. 

Merkostnaden for å kjøpe en kjel med større eff ekt er 

relativt beskjeden, men dette kan gå ut over mulighe-

ten til å bruke anlegget ved lav last. En bioenergikjel 

kan normalt ikke reguleres ned til mindre enn 20–30 

prosent av maksimal kapasitet. Lavere last fører ofte til at 

forbrenningen blir ufullstendig, hvilket får konsekvenser 

som økte utslipp, økt slitasje på ovnen og økt behov for 

vedlikehold.

Bioenergikjelen fungerer derfor som regel som grunnlas-

tenhet, det vil si at den leverer den billigste varmen og 

derfor brukes mest mulig. Siden kjelen da ikke dekker 

hele eff ektbehovet, er det nødvendig med en spisslastkjel. 

Spisslastkjelen bør være rimelig i investering. Typiske 

spisslastkjeler er olje- og gasskjeler. En måte å øke eff ek-

ten i en biobrenselkjel, er å bruke et noe tørrere brensel 

enn hva enheten er dimensjonert for i perioder med høy 

last. Det er imidlertid viktig å holde seg innenfor de 

grenser for brenslet som leverandøren har spesifi sert.

Det kan være lønnsomt å investere i en elektrokjel for å 

benytte rimelig elektrisitet dersom dette er tilgjengelig i 

sommerperioden, og til dels vår og høst. Den store forde-

len med en elektrokjel om sommeren er det minimale 

tilsynsbehovet. Ferieavvikling og vedlikeholdsarbeider 

på biokjelen utføres normalt om sommeren. 

Ved hjelp av et varmemagasin er det mulig å jevne ut 

døgnforbruket og å unngå å kjøre bioenergikjelen på lav 

last i sommerhalvåret. Et solenergianlegg kan være et 

godt komplement til bioenergikjeler, siden behovet for 

drift av bioenergianlegget på sommeren blir redusert.

Verdikjeden for faste biobrensler
Det fi nnes mange faste biobrensler, og det fi nnes derfor 

ikke én men fl ere verdikjeder, som delvis overlapper 

hverandre. 

En måte å dele inn verdikjedene er etter hvordan varmen 

produseres i siste ledd, ettersom dette har konsekvenser Figur 4-3 Grunnlast, spisslast og sommerlast. Kilde: Enercon AS.
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for hvordan salg av varme er organisert. Man skiller 

mellom 

• Punktvarme /sentralvarme, der varme produse-

 res i eiendommen som skal varmes opp.

• Nærvarme, der varme produseres sentralt og

 distribueres innenfor et begrenset område.

• Fjernvarme, der varme produseres i en eller fl ere

 varmesentraler og distribueres over et stort

 område i et fj ernvarmenett.

I nærvarmesystemer er det ofte en varmeprodusent som 

samarbeider med brukere om å etablere varmesystemet 

fordi alle har tydelig nytte av et samarbeid. I et fj ernvar-

mesystem er varmeleverandøren et selskap med produk-

sjon og salg av varme som forretningsidé.

Punktvarme og sentralvarme

Mange ganger er det aktuelt å varme opp kun ett bygg. 

En bioenergiløsning vil da bestå av enten en frittstående 

ovn (punktvarme) eller en kjel koblet til et vannbårent 

varmedistribusjonssystem (sentralvarme).

Figur 4-4 Trinnene i verdikjeden for faste biobrensler i Norge. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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Verdikjeden for punktvarme har tre hovedgrener:

• Uttak av virke, transport, hugging/kløyving,

 tørking, forbrenning i vedovn. Ofte er det den

 samme personen som er ansvarlig for alle

 trinnene.

• Uttak av virke, transport, fl isproduksjon,

 tørking, pressing til  briketter, transport,

 forbrenning i vedovn eller brikettkjel.

• Uttak av virke, transport, fl isproduksjon,

 tørking, pressing til  pellets, transport, forbren-

 ning i  pelletsovn eller -kjel.

I utgangspunktet er det byggeieren som vil eie og drive 

en varmesentral i eget bygg. Det er imidlertid økende 

interesse for å etablere selskaper som leverer «ferdig 

varme». Leverandører av ferdig varme er selskaper som 

har som forretningsidé å overta ansvaret for å etablere og 

drive  biobrenselanlegg for større byggeiere. Salgsvaren er 

varmt vann. Energileverandøren tar ansvaret for inves-

teringene og den totale driften av biobrenselanlegget. 

Leveransene skjer i henhold til langsiktige kontrakter 

med avtalte priser. Dermed får både byggeier og energi-

leverandør langsiktige og forutsigbare  rammebetingelser. 
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Det blir stadig vanligere at lokale skogeiere tar aktiv del 

i selskaper som leverer ferdig varme. På den måten sikrer 

de avsetning for egne ressurser, samtidig som de gjen-

nom foredling av ressursen øker sine inntekter.

Nærvarme og fj ernvarme

Mange ganger kan det være en naturlig utvikling å 

begynne med sentralvarmeanlegg (for eksempel kontei-

nerløsninger) til oppvarming av enkeltbygg. Når forhol-

dene ligger til rette, kan disse «øyene» knyttes sammen 

til et nær- eller fj ernvarmeanlegg. 

Ved utbygging av nye områder med boligblokker, 

nærings- eller industribygg vil det være naturlig å vur-

dere å bygge ut et sentralt system for varmeproduksjon 

og -distribusjon samtidig. Nærvarmeanlegg har ofte et 

maksimalt eff ektbehov under 10 MW og en bioenergi-

kjel med maksimalt 3 MW eff ekt. Skogsfl is og  briketter 

er vanlige brensel for nærvarmeanlegg, men dersom det 

fi nnes rent treavfall i nærområdet kan dette også være 

et gunstig brensel. Verdikjeden for nærvarme har to 

hovedgrener:

• uttak av virke, transport, fl isproduksjon, tørking,

 pressing til briketter, transport, forbrenning i

 brikettkjel, distribusjon av varme

• uttak av virke, transport, fl isproduksjon, trans-

 port, forbrenning i fl iskjel, distribusjon av varme

I Norge er befolkningstettheten lav og tettstedene små 

sammenliknet med det meste av Europa. Norsk energi-

forsyning har dessuten vært preget av ensidig satsing på 

distribusjon og bruk av elektrisitet til oppvarming, der 

elektrisiteten produseres i fj ernt liggende vannkraftverk. 

Av naturgitte og historiske årsaker har derfor utbyggin-

gen av fj ernvarme ikke hatt så gode økonomiske  ramme-

betingelser som i våre naboland, der fj ernvarme er blitt 

utviklet for å nyttiggjøre restvarmen fra  kraftvarmeverk. 

Siden 2000 har dette imidlertid endret seg. Vannbåren 

varme blir regelmessig installert i større bygninger, og 

 fj ernvarmenett blir bygget ut, i stor grad med off entlig 

støtte. Verdikjeden for fj ernvarme er den samme som 

for nærvarme, men i tillegg kan det forekomme at man 

brenner «vanskelig» brensel som bark eller avfall i større 

forbrenningsanlegg.

Figur 4-5 Forbrenningsanlegg med fl iskran, og røykgassrensing. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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En fj ernvarmeoperatør kan få  konsesjon av NVE på 

fj ernvarmeleveranser i et avgrenset geografi sk område, 

og slik konsesjon er obligatorisk dersom anlegget har en 

ytelse over 10 MW [FOR-1990-12-07-959]. En fj ernvar-

mekonsesjonær har plikt til å levere fj ernvarme innen-

for sitt område, og kommunen kan fatte vedtak om 

tilknytningsplikt for nye bygg innenfor dette området. 

Tilknytningsplikt innebærer at et bygg kan kreves til-

knyttet  fj ernvarmenettet via en undersentral. Byggeieren 

er imidlertid ikke nødt til å kjøpe energi fra nettet.

Teknologi for biovarme
Et komplett forbrenningsanlegg består av brensellager, 

utstyr for brenselhåndtering og -innmatning, ovn/kjel og 

reguleringssystem. Større anlegg har som regel i tillegg 

akkumulatortank for lagring av varme og utstyr for 

røykgassrensing og askehåndtering. Også mindre anlegg 

kan ha dette, men anlegg under 100 kW har sjelden 

utstyr for røykgassrensing.

Utformingen av de forskjellige prosessenhetene avhen-

ger av valg av brensel, størrelse på anlegget og tekniske 

løsninger fra leverandørene. Den tekniske funksjonen er 

stort sett den samme for hver enkelt prosessenhet.

Brensellager og transportsystem er de mest sårbare 

enhetene i en bioenergisentral. De fl este driftsstopper i 

et  biobrenselanlegg kommer fra feil i brenseltransporten 

eller i innmatningssystemene. Lager og transportsystem 

må tilpasses både typen brensel, varmebehovet og 

økonomiske hensyn.

Det enkleste lageret for et lite anlegg er ferdigpakkede 

plastposer med 15 kg  pellets. Selv for små anlegg er det 

imidlertid fordelaktig å kunne ta imot store kvanta bren-

sel i én leveranse, ettersom man da kan oppnå en bedre 

pris. Det er også upraktisk å være avhengig av svært tette 

Brensellager for fl is med kran. Foto: SWECO Grøner.

Bionordic AS er et norsk bioenergiselskap som gjennom de siste 
årene har utviklet den første norske pelletsovnen. Utviklingen 
er gjort i nært samarbeid med  SINTEF, som også har foretatt 
testene av ovnen. Ovnen har svært høy brennverdi. 97 prosent 
av energien i pellets blir utnyttet og de målte partikkelutslippene 
er så lave som 0,5 g/kg pellets. Myndighetenes krav er på
10 g/kg. Foreløpig er det utviklet en type med en eff ekt på 
2-6 kW, men fl ere produkter er under utvikling. www.
bionordic.no 
Brennverdien i en pelletsovn er svært høy. I Bionordics ovn 
utnyttes 97 prosent av energien i pelletsen. Foto: Bionordic.
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leveranser. Normalt vil man i større anlegg ønske å ha en 

lagerstørrelse på 5–7 døgns forbruk på maksimal last.

Om man ser bort fra manuell håndtering bygges de 

fl este brensellager for 

• innblåsing fra bil under lavt trykk 

• innlasting med hjullaster

• bak -/sidetipping fra bil

Et brensellager kan bygges i blant annet stål, betong eller 

tre. Mindre lager kan lages med tekstilduk.

Et lager for vått brensel, det vil si med fuktinnhold i 

intervallet 30–55 prosent, må være nøye tilpasset anleg-

get og brensellogistikken. Lagring av vått brensel over 

lengre tid i høyde over 5 m kan medføre varmgang i 

brenslet. Varmgangen medfører redusert brennverdi 

og i verste fall selvantenning i brenslet. Det har også et 

positivt element ved at brenslet ikke fryser og danner 

klumper. Videre må man være oppmerksom på faren 

for dannelse av mugg og soppsporer og utforme lageret 

slik at disse ikke slipper ut. En god løsning er å trekke 

forbrenningsluften ut fra lageret. Vått brensel med over 

30–35 prosent fukt benyttes kun unntaksvis i anlegg 

under 1,5 MW.

Utmating fra et brensellager gjøres etter tre 

hovedprinsipper:

• I  pelletslager benyttes enten en skruetranspor-

 tør eller en sugeledning for å mate brensel til

 kjelen

• For «større» fl is- eller brikettlager benyttes ofte

 en traverskran med grabb for direkte innmating

 av brensel til ovnens innmatingssystem. Kranen

 kan også benyttes til å sortere eller blande fl is-

 kvaliteter i lageret

• Flislager kan også utstyres med en «levende

 bunn» hvor utformingen vil variere for ulike

 brenselkvaliteter. Hydraulisk drevne stang-

 matere er en enkel og driftssikker løsning for fl is,

 men skruetransportører kan også benyttes

Figur 4-6 Med en forgasser er det mulig enkelt å konvertere olje- og gasskjeler til bioenergi. Det fi nske selskapet Puhdas Energi Oy har en av de minste forgas-

serne på markedet og tilbyr slike anlegg helt ned i 1 MW varmeeff ekt. Anlegget kan også brukes til å drive en gassmotor. 1 pelletslager, 2 forgasser, 3 gassrensing, 

4 gasskjel, 5 pipe. Kilde: Puhdas Energia. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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Det er viktig å arrangere brensellogistikken slik at man 

har færrest mulig omlastinger og bend ved transport av 

brenslet. Unødig håndtering av brenslet koster pen-

ger og kan bidra til å redusere brenselkvaliteten og gi 

driftsforstyrrelser.

Ovnen eller kjelen vil ha ulik utforming avhengig av 

størrelse. De minste anleggene, beregnet for enkeltboli-

ger, er vedovner eller  pelletsovner som utgjør et bekvem-

mere alternativ til vedovner. Takket være ensartet brensel 

og jevnere innmatning og forbrenning, oppnår pellets-

ovner en ren forbrenning. For boliger med vannbåren 

varmedistribusjon fi nnes det vedkjeler og pelletskjeler.

Utslippene fra en vedovn avhenger i stor grad av kunn-

skapene til brukeren. Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår 

at det fi nnes nesten 1,2 millioner boliger i Norge som 

brenner ved i ovn eller peis. Vel 30 prosent av denne 

veden brennes i rentbrennende ovner, og i 2005 ble det 

brent snaut 1,4 millioner tonn ved. SSB regner med at 

nyttiggjort energi fra dette var ca. 3 TWh.

For anlegg større enn ca. 200 kW kan det være aktuelt 

med et annet brensel enn ved eller pellets. Valg av kjel-

type vil avhenge av størrelse, valg av brensel og forventet 

variasjon i brenselkvalitet. Ulike teknologier benyttes 

avhengig av størrelsen på kjelen. Tabell 4-3 gir et over-

ordnet bilde.

I praksis kan de fl este fyringsanlegg kun benyttes for en 

relativt snevert defi nert brenselkvalitet, med mindre man 

justerer utstyret mellom brenselbyttene.

Det er også kommet kjeler som forgasser brenslet før den 

endelige forbrenningen fi nner sted. Fordelen med dette 

funksjonsprinsippet er blant annet at anleggene kan 

gjøres noe mer fl eksible med hensyn på fuktinnhold og 

andre egenskaper til brenslet, og det er enkelt å kon-

vertere oljekjeler. Det er fortsatt begrenset kommersiell 

erfaring med slike ovner.

Nøyaktig kontroll med lufttilførselen i ovnen er en av de 

viktigste faktorene for å oppnå optimale forbrennings-

forhold og dermed god økonomi og lave utslipp. Ovnens 

Bioenergisentral basert på pellets m/ olje + el. som spisslast. Foto: Bio Varme 

0,2 - 0,5 MW Undermaterstoker for tørr fl is eller  pellets. 

Pelletsbrenner for innmontering i oljekjel.

0,5 - 1,0 MW Undermaterstoker for fl is, pellets eller 

 briketter.

Pelletsbrenner for innmontering i oljekjel.

Ovn med fast eller bevegelig rist for fl is, 

pellets eller briketter.

1,0 - 2,0 MW Ovn med bevegelig rist for fl is, bark eller 

briketter.

Undermaterstoker for fl is, bark eller bri-

ketter.

2,0 - 5,0 MW Ovn med bevegelig rist for fl is eller bark.

> 5 MW Bevegelig rist, ovner med forbrenning i to 

trinn der det første er forgassing, og ovner 

med fl uidisert bed. De sistnevnte drøftes 

nærmere i avsnittet om elproduksjon.

Tabell 4-3 Vanlige kjeltyper for ulike eff ektbehov.
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konstruksjon legger derfor viktige føringer for hvor godt 

resultat som kan oppnås. Lufttilførselen kan optimalise-

res på følgende måter:

• tilførsel av luften i soner ved fast brensel fyring

 på rist

• styring av fordelingen mellom primær-, sekun-

 dær- og evt. tertiærluft

For mindre anlegg er reguleringen av forbrenningen 

den eneste måten å kontrollere utslippene. For anlegg 

over 200 kW kan det være aktuelt å rense røykgassen fra 

partikler (svevestøv). De mest vanlige typene av rense-

utstyr er:

• sykloner (mekaniske utskillere)

• posefi lter

• elektrofi lter

• skrubber

I en syklon roterer røykgassen, og sentrifugaleff ekten 

tvinger de største partiklene ut mot syklonveggen. 

Tyngdekraften gjør at disse faller nedover og kan mates 

ut i syklonbunnen. Resterende røykgass passerer ut av 

syklonen oppover i senter av syklonen. Normalt må man 

benytte en multisyklon som er bygd opp som et batteri 

av fl ere sykloner. Sykloner er enkle, driftssikre og krever 

lite vedlikehold.

Ved strengere krav til utslipp enn ca. 150 mg partikler 

per Nm3 vil ikke en multisyklon alene gi det ønskede 

resultat og ytterligere rensing av røykgassen vil være 

påkrevet. Da benyttes:

• Posefi lter, hvor røykgassen passerer gjennom

 tekstilposer. Støv samler seg på fi ltret og spyles

 av med luft. Mekanisk slitasje, kjemisk

 nedbryting og gnister gjør at fi lterposer blir en

 forbruksartikkel.

• Elektrofi lter, som benyttes ved større anlegg.

 De er robuste og driftssikre. Filteret består av

 plateformede oppsamlingselektroder forbundet  

 med jord og en trådformet elektrode, påtrykt

 en likespenning (ca. 50 kV), plassert mellom 

 platene. Partiklene i røykgassen lades elektrisk

 og avsettes på oppsamlingselektroden. De opp-

 samlede partiklene fj ernes ved at elektrodene

 vibreres med jevne intervaller. Partiklene løsner

 da og faller ned.

• Skrubber, som er et vasketårn (eller en / to

 U-sløyfer på røykgasskanalen) hvor vann spyles

 inn i røykgassen og vasker ut partiklene. Det

 forurensede vaskevannet må renses før det

 resirkuleres eller slippes ut.

Renseanlegg
Virkningsgrad

(%)

Støvutslipp

(mg/Nm3 v/11 %0
2
)

Multisyklon 85-95 150

Posefi lter

(tekstilfi lter)
< 99 < 10

Elektrofi lter 95-99,9 < 10 (-100)

Skrubber 95-99,9 < 20

Tabell 4-4 Typiske egenskaper til renseanlegg for partikkelrensing. Multisykloner i et bioenergianlegg. Foto: SWECO Grøner.
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Med lav nok returtemperatur i varmesystemet kan 

røykgassen kondenseres. Dette gir god virkningsgrad 

for anlegget, samtidig som røykgassen renses. Røykgass-

temperaturen vil normalt ligge 10–20 °C over retur-

temperaturen på varmtvannet. For å få god eff ekt av 

røykgasskondensering bør returtemperaturen være under 

50 °C og fuktigheten i brenslet over 40 prosent (gjerne 

opp mot 60 prosent). 

Asken er det restproduktet som gjenstår etter forbren-

ningen. Den består hovedsakelig av ubrennbart mate-

riale. Asken kan deles opp i bunnaske, som tas ut fra 

kjelen, og fl yveaske fra røykgassrensingen. Askens sam-

mensetning er avhengig av brenslet og forbrenningen. 

Ved en ufullstendig forbrenning inneholder asken også 

uforbrent karbon. Asken bør håndteres i et helt lukket 

system for å unngå støvproblemer. Dette kan bestå av 

en skruetransportør fra ovnen og en lukket konteiner 

der asken oppbevares før egnet sluttbehandling. Det er 

et mål å få minst mulig aske som et resultat av en god 

forbrenning, ettersom deponering av aske medfører 

avfallsgebyr.

Teknologi for biovarme er teknisk moden. En rekke 

kvalifi serte utstyrsleverandører og entreprenører tilbyr 

ferdig varme. Det skjer likevel en kontinuerlig utvikling 

for å øke driftssikkerhet og redusere kostnader. Figur 4-7 

indikerer typiske investeringskostnader for ulike typer 

anlegg.

Fyring med faste brensel krever mer innsats i driften enn 

fyring med olje, gass eller elektrisitet. Erfaringen viser at 

god drifting av anlegget er vel så viktig for økonomien 

som investeringskostnaden. Vanlige problemer som 

fortjener oppmerksomhet under prosjekteringen, er:

• Lange fl isfraksjoner (stikker) kan blokkere

 brenselmatingen i fl isfyringsanlegg.

• Frost i rå fl is kan lage klumper som stanser  

 brenselmatingen.

• For liten varmtvannstank kan føre til problemer 

 i anlegg med dårlig evne til å regulere

 forbrenningen.

• Pellets som blir knust i håndteringen eller 

 «for myk» pellets gir fi nstoff  som skaper proble-

 mer i pelletsbrenneren. Det samme forholdet har

 man med  briketter.

I lys av de konkrete nasjonale målene i mange land i 

Europa og de stigende prisene på elektrisitet, olje og gass, 

er utsiktene for bioenergi til varmeproduksjon lovende.

Elproduksjon
Produksjon av elektrisitet med  biobrensel har lange 

tradisjoner i land som USA, Sverige og Finland. Økt 

bruk av bioenergi til dette formålet i fremtiden er også 

et svært aktuelt tema i USA og EU, og Verdensbanken 

har fi nansiert en rekke store biokraftprosjekter i 

utviklingsland. 

Figur 4-7 Oppsummering av investeringskostnader. Kilde: Enercon AS.
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Det oppstår alltid  spillvarme ved kraftproduksjonen. 

Det gunstigste er om både elektrisiteten og varmen kan 

utnyttes ved hjelp av et  kraftvarmeverk. Biokraftanlegg 

er derfor ofte plassert i nærheten av bedrifter med stort 

varmebehov eller koblet til fj ernvarmeanlegg.

Verdikjeden for elproduksjon er den samme som for 

biovarme, med det tillegg at man dessuten produserer 

elektrisk kraft. Det er i de fl este tilfeller svært viktig for 

økonomien å kunne selge både kraften og varmen.

Tradisjonelt har produksjon av elektrisk kraft fra bio-

masse foregått gjennom produksjon av høytrykksdamp 

som siden får produsere kraft i en konvensjonell damp-

turbin (se fi gur 4-8). I  turbinen ekspanderer dampen 

fra et høyt til et lavere trykk samtidig som den driver 

turbinen. Dersom man ikke har bruk for varmen, 

ekspanderer man dampen til et trykk som er lavere enn 

atmosfæretrykk gjennom å kondensere dampen til vann. 

Dette er den teknologi som brukes i konvensjonelle 

varmekraftverk, for eksempel kullkraftverk.

Kullkraftverk er ryggraden i verdens kraftforsyning i 

dag. I følge  IEA kom 39,9 prosent av verdens elproduk-

sjon i 2003 fra kull. Tilsvarende tall for bioenergi var 

0,83 prosent og for avfall 0,37 prosent. Gjennomsnittlig 

virkningsgrad fra varme til el (elvirkningsgrad) for 

kullkraftverk er ca. 30 prosent, mens de mest moderne 

anleggene har en elvirkningsgrad på 48 prosent. Det 

er gunstig med høyest mulig damptrykk, og i praksis 

brukes gjerne damp i intervallet 20–70 bar og tempera-

tur 200–550 grader celsius. Store kraftverk designes for å 

oppnå høy virkningsgrad, mens dette ikke er kostnadsef-

fektivt for små anlegg. Det fi nnes dampturbiner fra noen 

hundre kW opp til fl ere hundre MW. Det er imidlertid 

få leverandører av turbiner under ca. 3 MW.

Tradisjonelle dampturbinanlegg som fyres med biomasse 

oppnår i dag ikke høyere virkningsgrader enn ca. 

30 prosent, ettersom biobrensel inneholder stoff er som 

klor, natrium og kalium, som gir beleggdannelse og 

korrosjon på hetefl atene. Disse problemene tiltar med 

økende temperatur. Problemene kan unngås gjennom å 

bruke svært ”rene” brensler, men disse har også høyere 

pris.

Figur 4-8 Eksempel på investeringskostnad og virkningsgrad for mottrykksturbin, 16 bars trykk. Basert på [NVE, 2004]. Prinsippskisse for dampturbin-

anlegg. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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 Elektrisitetsproduksjon fra biomasse skjer i dag nesten 

utelukkende i situasjoner der man har et restprodukt 

med opphav i biomasse, for eksempel bark eller svartlut, 

som man brenner for å produsere damp. For å få øko-

nomisk drift er det ofte nødvendig å bruke  spillvarmen 

i et fj ernvarmesystem eller i en større industribedrift. 

I slike tilfeller ønsker man derfor ikke å kondensere 

dampen, fordi spillvarmen (som typisk er 70 prosent av 

all energien i brenslet) i så fall vil få for lav temperatur 

for å kunne utnyttes. I stedet bruker man en  mottrykks-

turbin, som ekspanderer dampen til et trykk høyere enn 

atmosfæretrykk. Mottrykksturbiner med mindre enn 

1 MW mekanisk eff ekt har lav virkningsgrad og høy 

investeringskostnad. I praksis benyttes de derfor nesten 

utelukkende i større anlegg.

På grunn av størrelsen på anlegget er det aktuelt med 

delvis andre forbrenningsteknologier enn for ren varme-

produksjon. Den dominerende forbrenningsteknikken 

er ristforbrenning i ulike varianter. Boblende fl uidiserte 

bed (BFB) fi nnes fra ca. 15–50 MW, mens sirkulerende 

fl uidisert bed ( CFB) er aktuelt i større anlegg. I fl uidi-

serte bed skjer forbrenningen i sand som gjennomblåses 

med luft, slik at den får egenskaper som likner på en 

væske. Brenslet mates inn i sanden. Fluidiserte bed kan 

forbrenne mange ulike typer brensler og er også fl eksibel 

med hensyn på brenslets fuktinnhold. Sanden bidrar til 

en jevn temperatur i forbrenningssonen, og dermed er 

det mulig å holde god kontroll med dannelse av skade-

lige stoff er under forbrenningen.

Dampkjeler med dampturbiner er velprøvd teknikk med 

mer enn 100 års driftserfaringer. Det pågår fortsatt en 

kontinuerlig utvikling av teknikken. Spesielt arbeides 

det med dampturbinteknikken for å øke utbyttet av el 

i forhold til varme. Målet er en elektrisk virkningsgrad 

opp mot 50 prosent (med kull som brensel). Dette for-

utsetter en økning av trykk og temperatur på dampen, 

noe som stiller store krav til materialene i både turbin 

og kjel. For å generere damp med høyere temperatur må 

temperaturen i kjelen økes, noe som øker problemer med 

holdefasthet og korrosjon.

Investeringen regnet i kr/kW reduseres med størrelsen 

og samtidig øker utbyttet av elektrisitet. For å kunne 

utnytte en biokjel på for eksempel 10 MW optimalt i et 

fj ernvarmesystem, bør fj ernvarmesystemet ha et totalt 

eff ektbehov på ca. 25 MW slik at  biobrenselenheten kan 

benyttes som grunnlast.

Den totale investeringen øker ved økende damptrykk 

og elektrisitetsutbytte ved konstant kjeleff ekt. Det er 

primært dampsystemet med kjel og rør samt turbin og 

styresystem / elektrisk tilkobling som gir økt investering. 

Tabell 4-5 Oversikt over ulike forbrenningsteknikker for bruk til 

dampproduksjon.

Forbrennings-

teknikk

Brensel Størrelse

Ristsystemer Tørt og fuktig bren-

sel, halm etc.

Opp til ca. 40 MW

 BFB

(boblende fl ui-

disert bed)

30–50 % fukt og en 

størrelse på maks 

ca. 50x50 mm (min-

dre er en fordel)

Over 10 MW

CFB

(sirkulerende 

fl uidisert bed)

30–50 % fukt og en 

størrelse på maks 

ca. 50x50 mm (min-

dre er en fordel)

Over 15 MW

Biobrenselkjel

total eff ekt

Beskrivelse

dampturbin

Antatt

investering

Kjeleff ekt 20 MW 4 MW
el

110 MNOK

Kjeleff ekt 40 MW 10 MW
el

250 MNOK

Kjeleff ekt 100 MW 30 MW
el

500 MNOK

Kjeleff ekt 235 MW 80 MW
el

1000 MNOK

Tabell 4-6 Anslag for kostnader for biofyrte kraftvarmeanlegg [NoBio 2005].
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I tillegg bør man regne med økte drifts- og vedlikeholds-

kostnader når trykk og temperatur på dampen øker.

I nær fremtid vil dampturbiner være førstevalget for 

biokraftverk i Norden. Dette skyldes at tekno-logien er 

godt kjent og at det fi nnes en rekke erfarne leverandører. 

Små anlegg basert på dampturbinteknologi blir imid-

lertid svært kostbare, og det er vanskelig å oppnå høy 

virkningsgrad.

For å få en god utnyttelse av energien fra et  kraftvarme-

verk er det en fordel om anleggene kan gjøres forholdsvis 

små. Da kan anlegget dimensjoneres med utgangspunkt 

i det tilgjengelige varmebehovet uten at man må gjøre 

altfor store investeringer i kostbare  fj ernvarmenett.

 Gassifi sering av biomasse omvandler et fast  biobrensel til 

en gass som kan brukes på fl ere ulike måter. Teknologien 

har potensial for å produsere elektrisk kraft både i mindre 

skala og med høyere virkningsgrad enn enkle dampsy-

kluser. Ved gassifi sering spaltes brenslet gjennom oppvar-

ming til en brennbar gassblanding bestående av karbon-

monoksid (CO),  hydrogen (H
2
), karbondioksid (CO

2
), 

metan (CH
4
) og små mengder tyngre hydrokarboner og 

tjære. Det må tilføres oksygen for å omdanne karbonet til 

CO. Dette kan oppnås ved hjelp av luft, ren oksygengass 

eller vanndamp (H
2
O). Slik gass ble brukt i gassnettene i 

byer på slutten av 1800-tallet.

Prosessen foregår typisk ved 700–1 000 °C og krever 

tilførsel av varme. Den vanligste måten å tilføre varmen 

som er nødvendig for å drive prosessen er å forbrenne en 

del av brenslet, men det går også å tilføre varme på andre 

måter. Gassens nøyaktige sammensetning avhenger av 

hva slags brensel som benyttes, av forgasserens konstruk-

sjon og av hvordan man tilfører den nødvendige varmen.

Figur 4-10 Prinsippskisse for kraftverk med kombinert gass- og dampturbin, såkalt combined cycle. Dampturbinen utnytter restvarmen i eksosen fra gassturbi-

nen. Kilde: Dick Nordberg. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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nitrogenfri gass med høyere brennverdi, ca.

12–13 MJ/Nm3. Det er spesielt når man ønsker å foredle 

gassen videre at nitrogenet er uønsket, siden det gjør at 

prosessutstyret må lages større og har en negativ innvirk-

ning på utbyttet i de kjemiske prosessene.

 Gassifi seringsteknologien er gammel. Den var mye 

brukt under annen verdenskrig. I perioden med billig 

fossilt brensel var den imidlertid lite brukt. For varme-

produksjon er teknologien kommersielt tilgjengelig. På 

verdensbasis fi nnes det rundt åtti større anlegg (hvorav 

13 i Finland, 7 i Sverige og 12 i Tyskland), og det fi nnes 

rundt førti produsenter som tilbyr slike anlegg. Akkurat 

som for forbrenning fi nnes det en rekke konsepter, deri-

blant basert på boblende og sirkulerende fl uidiserte bed. 

Man anslår videre at det fi nnes fl ere hundre små anlegg i 

utviklingsland, spesielt i India og Kina [Task 33, 2004].

En interessant mulighet for gassifi seringsteknologi er 

sambrenning av gassen med fossilt brensel i konvensjo-

nelle kraftvarme- eller kraftverk. Brenning av biomasse 

direkte sammen med kull medfører problemer med drif-

ten som man kan unngå ved å forgasse biomassen først. 

I Lahti i Finland fi nnes en CFB for forgassing av avfall 

med 60 MW termisk eff ekt. Den har vært drevet siden 

1998, og gassen brennes i et kullkraftverk. Forgasset 

biomasse kan også brennes i olje- og gasskjeler, hvilket 

naturligvis ikke er mulig for ubehandlet biomasse.

Det er gjennomført en håndfull storskalademonstrasjoner 

av gassifi sering av biomasse i kombinasjon med avanserte 

kraftproduksjonsteknologier. En av disse var  CFB-anleg-

get i Värnamo i Sverige, der trefl is ble forgasset og gassen 

brent i et kombikraftverk. Anleggets samlede eff ekt var

6 MW
el
, og det var i drift i årene 1996 til 2000. Anlegget 

ble stanset etter at demonstrasjonsprosjektet var avslut-

tet. Kommersiell drift var ikke mulig med datidens 

kraftpriser.

Gassen kan brukes til en rekke formål. Ved kraftproduk-

sjon benyttes den som brensel i forbrenningsmotorer eller 

gassturbiner. Den kan også videreforedles til gassformige 

og væskeformige brensler med veldefi nerte egenskaper. 

Gassen kan også brennes for å produsere varme. Dette 

gjøres i fl ere kommersielle anlegg. Teknologien er imid-

lertid mest interessant for produksjon av elektrisitet og 

videreforedling til høyverdige brensler.

Dersom man bruker luft til å drive prosessen, vil gas-

sen inneholde en stor mengde nitrogen. Dette forblir i 

hovedsak upåvirket ved senere forbrenning og er derfor 

en uvelkommen blindpassasjer i de fl este sammenhenger. 

Dersom man bruker ren oksygen til forbrenningen, 

eller tilfører varme indirekte, kan man få en tilnærmet 

EnviroArc Technologies AS ble etablert i 1999. Bedriften har 

blant annet utviklet en prosess som er i stand til å behandle 
biomasse og alle typer avfall, bortsett fra radioaktivt avfall. 
Ved hjelp av gassifi seringsprosessen PyroArc kan også de ”siste” 
avfallsfraksjonene behandles termisk. Prosessen innebærer at de 
metalliske deler av avfallet blir smeltet og oppkonsentrert enten 
som elementært metall eller som oksid. De øvrige komponentene 
(hovedsakelig organiske) gassifi seres, og gassens komponenter blir 
fullstendig destruert til enkle forbindelser i en plasmareaktor 
der ekstremt høy temperatur sørger for destruksjon. Den pro-
duserte gassen, som nå er en brennbar gass med CO og H

2
 som 

de brennbare komponentene ( syntesegass), brukes etter rensing 
dels til varmeproduksjon og dels til elproduksjon i en gassmo-
tor. Termisk energi fra anlegget brukes til å produsere damp 

og varmtvann. Restvarmen fra gassmotoren brukes også til å 
produsere damp i en eksoskjele. Som et alternativ til å benytte 
gassen til energiproduksjon kan den som syntesegass også være et 

råstoff  for en rekke produkter, fra biomasse til ulike plaststoff er.

Det første anlegget for behandling av garveriavfall ble levert i 
2001 til Osterøy Miljø. Anlegget er dimensjonert for 700 kg 
tørket avfall per time, hvilket tilsvarer 3,1 MW. Det er senere 

inngått fl ere kontrakter og gitt  konsesjon til fl ere anlegg i Norge 
og i utlandet. Selskapet har konsesjon av SFT til å behandle i 
prinsippet alle typer avfall. Anlegget på Osterøy har tillatelse 

til testing av for eksempel behandling av avfall med bromerte 
fl ammehemmere og elektronikk med PCB.
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 Gassifi sering kan også benyttes for kraftvarmeproduk-

sjon i mindre anlegg gjennom bruk av gassmotor. I 

Europa fi nnes det 10–20 mindre anlegg, med mellom 

50–1500 kW elektrisk eff ekt [Task 33, 2004]. I Güssing i 

Østerrike er det siden 2000 drevet et demonstrasjonsan-

legg med indirekte gassifi sering. Fordelen med dette er at 

gassen får lavt nitrogeninnhold (1–5 prosent). Anlegget 

produserer 2 MW elektrisk eff ekt og 4,5 MW varme ved 

en innfyrt eff ekt på 8 MW bioenergi [Hofbauer et al, 

2002]. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

(NTNU) i Trondheim vil i et forskningsprosjekt teste en 

fastoksid  brenselcelle med gassen fra anlegget.

Teknologien fra Güssing, sammen med andre, videreføres 

nå i EU-prosjektet ”Advanced Biomass Gasifi cation for 

High-Effi  ciency Power (2005 – 2008)” (BiGPower).

Siden teknologien ikke har fått sitt kommersielle gjen-

nombrudd ennå, er det vanskelig å få et klart bilde av 

kostnadene. Utfordringene i forbindelse med videreutvik-

ling av teknologien ligger blant annet i bedre rensing av 

gassen, tilpasning av motorteknologi, optimalisering av 

drift og oppskalering av anlegg. For å kunne levere kraft 

til en kostnad som kan konkurrere med konvensjonelle 

kraftverk, må anleggene trolig skaleres opp minst 3–4 

ganger. En oppskalering er forbundet med betydelig risi-

ko for det første anlegget. Mindre anlegg kan likevel være 

lønnsomme i situasjoner der de fortrenger elektrisitet som 

ellers ville blitt kjøpt fra nettet. Teknologien vil fortsatt 

trenge off entlig støtte for å komme inn på markedet, men 

det er også viktig å identifi sere de markedsnisjene der 

man lettest kan etablere teknologien kommersielt, slik at 

industriell læring kan føre til kostnadsreduksjoner.

Foredlede fl ytende biobrensler
Flytende brensler har store fordeler foran faste og gass-

formige. De er lette å lagre, transportere og laste om, og 

de har stort sett høyere energitetthet. De siste årene har 

interessen for alternativer til bensin og diesel som ikke 

bidrar til drivhuseff ekten blitt gjenstand for stor interes-

se. Mye oppmerksomhet blir derfor rettet mot å utvikle 

kommersielle, fl ytende biobrensler basert på biomasse.

Det fi nnes en rekke alternative brensler som skiller seg ut 

ved at de produseres med utgangspunkt i ulike råstof-

fer og har ulike forbrenningstekniske egenskaper. De 

viktigste er alkoholer, prosesserte vegetabilske/animalske 

oljer, pyrolyseoljer og ulike syntetiske brensler produsert 

Figur 4-9 Investering i biofyrt kraftvarmeanlegg på 20 MW brenseleff ekt. 

Kilde: Enercon AS.

Komponent Brensel

Trekull Ved (15-20 % fukt)

CO
2

1-2 % 10-15 %

C
n
H

m
0-0,10 % 0,2-0,4 %

CO 28-31 % 17-22 %

H
2

5-10 % 16-20 %

CH
4

1-2 % 2-3 %

N
2

55-60 % 45-50 %

Nedre brennverdi 4,6-5,6 MJ/Nm3 5,0-5,9 MJ/Nm3

Tabell 4-7 Typisk gassammensetning fra gassifi sering av biomasse med luft 

som oksidasjonsmiddel. Etter [IVA, 1950].
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av gassifi sert biomasse. Alle biobrensler kan gi store 

reduksjoner i utslipp av  klimagasser fra  transportsekto-

ren, men andre miljømessige virkninger og kostnader 

kan variere kraftig mellom ulike alternativer.

Når man diskuterer biobrensler er man ofte opptatt av 

hvor mye fossilt brensel de fortrenger. I prinsippet kan 

de fortrenge 100 prosent av det fossile brenslet som skal 

til for å yte et gitt transportarbeid, men i praksis benyt-

tes det i dag i varierende grad fossilt brensel ved høsting 

av ressurs, produksjon av kunstgjødning, foredling av 

råstoff  til brensel, og kanskje ved distribusjon og bruk 

(biodrivstoff et E85 er 15 prosent bensin).  Biodrivstoff et 

blir på den måten ”forurenset” av fossilt brensel.

Ettersom det fi nnes fl ere ulike brensler, som hvert og et 

kan produseres med utgangspunkt i fl ere ulike råstoff er 

og ved hjelp av fl ere ulike produksjonsprosesser, er det 

dessverre ikke uvanlig å fi nne motstridende data om 

biobrensler i media. Det er et faktum at det er betydelige 

forskjeller mellom ulike alternativer, både med hensyn 

på hvor mye innsatsvarer som trengs i produksjonen og 

hvor mye fossilt brensel som benyttes ved høsting og for-

edling av biomassen. Det er imidlertid godt dokumen-

tert at biobrensler gir redusert bruk av fossile brensler og 

reduserte utslipp av klimagasser [Quirin et al, 2004].

En annen interessant problemstilling er hvor stor 

ressursbruk som skal til for å produsere et gitt trans-

portarbeid med et  biobrensel. Da må man ta hensyn til 

all ressursbruk fra produksjon av avlingen til bruk av 

drivstoff et i kjøretøyet. Det fi nnes foreløpig ikke studier 

som gir et fullstendig bilde, men som en indikasjon kan 

man legge energiinnsatsen til grunn. Denne er knyttet 

til andre viktige faktorer, som behov for areal til produk-

sjon av ressursen. Med energiinnsats forstås summen av 

energiinnhold i råvaren og tilført drivenergi (fossil eller 

fornybar) i de ulike trinnene i livsløpet.

Figur 4-11 Prinsippskisse over energifl yten i de ulike fasene fra ressurs til utrettet transportarbeid for et brensel. Figuren er gyldig for både fossile brensler og 

biobrensler. Merk at ikke alle energistrømmene fysisk blandes med  drivstoff et. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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En aktuell rapport analyserer blant annet bruken av 

energiressurs for ulike biobrensler [JRC, 2006]. Det 

viser seg at det er vesentlige forskjeller mellom ulike 

 biodrivstoff , i hvert fall ved bruk av dagens produksjons-

teknologi. Dette er nærmere kommentert nedenfor.

Alkoholer

Etanol og  metanol er de alkoholer som har praktisk 

betydning som motorbrensel. Etanol fremstilles i dag 

gjennom gjæring av sukkerarter. Svært mange forskjel-

lige planter kan benyttes, for eksempel sukkerrør (vik-

tigst), sukkerroer, poteter, mais, hvete og all slags frukt. 

I treforedlingsindustrien hender det at man foredler 

svartluten blant annet til alkohol. Det største volumet 

ren alkohol kommer i dag fra gjæring av biprodukter fra 

sukkerproduksjon.

Brasil har siden 1970-tallet utviklet alkohol som et 

motorbrensel, og i dag fi nnes over tre millioner biler 

i Brasil som kan kjøre på alkohol. All bensin i Brasil 

består av minimum 25 prosent etanol. Restprodukter fra 

sukkerproduksjon er i dag en viktig råvare for alkohol-

produksjon i Brasil, men avhengig av hva som lønner seg 

best brukes det også råvare som kunne vært brukt for å 

produsere sukker. Produksjonskostnadene i Brasil ligger 

under produksjonskostnaden for bensin, men prisen på 

verdensmarkedet presses opp av høy etterspørsel i EU og 

USA, der man stimulerer til bruk av alkohol som motor-

brensel. I dag skjer dette gjennom innblanding i bensin. 

Det største volumet motoralkohol går til innblanding 

i vanlig bensin (opp til 5 prosent), men nå begynner 

også  drivstoff et E85, som består av 85 prosent etanol, 

å bli mye brukt. På sikt kan etanol bli aktuelt som rent 

motorbrensel i stor skala. Energiinnholdet i etanol er 6,2 

kWh/liter, hvilket er ca. 65 prosent av energiinnholdet i 

bensin.

Etanol kan blandes med bensin og har gunstige egen-

skaper som motorbrensel, både med hensyn på ytelse og 

utslipp av skadelige stoff er. Det er også enkelt å konver-

tere bensinmotorer til etanoldrift.

Sett i forhold til nyttiggjort transportarbeid medfører 

bruk av etanol at man trenger mer primærenergi (energi-

innhold i råvare + tilsatsenergi) enn ved bruk av  biodie-

sel, syntetisk diesel og  DME (se nedenfor). Ulike råvarer 

og foredlingsveier oppviser imidlertid store variasjoner 

[JCR, 2006]. Dette gjelder for dagens teknologier, 

og det pågår mye forskning for å utvikle eff ektivere 

prosesser, blant annet metoder for å produsere alkohol 

basert på cellulose og lignocellulose, det vil si vedbaserte 

råvarer. I disse prosessene hydrolyseres cellulosen slik 

at sukkermolekylene som utgjør byggesteinene i denne 

blir tilgjengelige for mikroorganismene, som gjennom 

en gjæringsprosess omdanner dem til alkohol. Viktige 

fordeler med å benytte cellulose som råvare er at man 

da får tilgang til et større mangfold av råvarer og ikke 

trenger å bruke planter som er viktige for produksjon 

av matvarer. Man vil da også kunne benytte treråvare i 

stedet for sukkerholdige planter.

Metanol kan i prinsippet produseres ved hjelp av en 

gjæringsprosess. Det meste produseres imidlertid gjen-

nom reformering av  naturgass. Metanol er vanskeligere å 

bruke i bensinbiler uten omfattende utskifting av mate-

Biodiesel - Uniol

Uniol AS er et norsk selskap som skal produsere og selge biodiesel 
i Norge. Selskapet har som mål å produsere og selge 100 millio-
ner liter biodiesel til det norske og skandinaviske markedet. Det 

vil i utgangspunktet bli benyttet vegetabilske oljer i produksjo-
nen som skal møte den Europeiske kvalitetsnormen EN 14214. 
Når produksjonen starter opp i 2008 skal produksjonsanlegget 
forsynes med rapsolje fra Polen og soyaolje fra Denofa. Det 
kan også bli aktuelt å benytte animalsk olje, det vil si olje fra 

slakteriavfall. 

Bak selskapet står Borregaard, Habiol, Unikorn og 
Østfoldkorn. Det skal bygges et helt nytt anlegg på området til 
Øraveien Industripark i Fredrikstad.
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rialer i motorer og infrastruktur for drivstoff distribusjon 

ettersom det er mer korrosivt. Det kan likevel være 

interessant i fremtiden, fordi  metanol kan være et egnet 

brensel for biler drevet med  brenselceller (se kapittel 9).

Vegetabiliske oljer og  biodiesel

Mange planter og dyr produserer betydelige mengder 

fett. De forbrenningstekniske egenskapene til disse 

substansene varierer betydelig, men gjennom esterifi se-

ring kan de omdannes til  fettsyremetylestere med mer 

ensartede egenskaper. Slike fettsyremetylestere har et 

energiinnhold på ca. 9,2 kWh/l, omtrent på nivå med 

diesel, og markedsføres som biodiesel. Biodiesel kan 

brukes direkte i dieselmotorer som er forberedt for dette 

og lar seg blande inn i vanlig dieselolje. Biodiesel har 

sammenliknbare eller marginalt bedre egenskaper enn 

vanlig diesel med hensyn til motorytelse og utslipp til 

luft.

Biodiesel kan produseres med utgangspunkt i både ”ny” 

råvare og fettholdig avfall som frityrolje og fett fra slak-

teriavfall. Ulike alternativer for produksjon av biodiesel 

viser ikke så store variasjoner når det gjelder behov for 

energiressurser som alkoholer. Sett i forhold til nyttig-

gjort transportarbeid er biodiesel sammenlignbart med 

de gunstigste alternativene for etanolproduksjon [JRC, 

2006].

Pyrolyseoljer

Dersom man oppvarmer fi nfordelte partikler av biomas-

se (tre, halm og lignende) raskt, vil de gå i oppløsning. 

Denne prosessen kalles for  fl ashpyrolyse, og foregår ved 

en temperatur i intervallet 700–900 °C. Resultatet blir 

en blanding av trekull, aske, oljer og andre organiske 

væsker og gasser (CO
2
, CO, H

2
, vanndamp).

Ved riktig valg av råstoff  og prosessparametere kan 

utbyttet av væske bli om lag 70 prosent. Dessverre er 

væsken svært forskjellig fra petroleumsprodukter, og 

lar seg ikke blande med slike. Det er mulig å bruke 

pyrolyseoljer som brensler i oljekjeler, men det er mange 

utfordringer som må overvinnes før de kan sies å være 

substitutter for bensin og diesel.

En alternativ prosess er å gjennomføre pyrolysen ved 

lavere temperatur (ca. 300 °C), høyt trykk og nærvær 

av vann. Også dette gir trekull, oljer og andre organiske 

væsker og noe gass som resultat, men oljene har mer 

felles med petroleum. Denne prosessen er imidlertid kun 

undersøkt i laboratorieskala.

Syntetiske brensler fra biomasse

Gassen fra  gassifi sering av biomasse egner seg for videre 

prosessering dersom man ikke bruker luft som oksi-

dasjonsmiddel. Gassen kan foredles til en blanding av 

CO og H
2
, en vanlig gassblanding i industrien som går Tømmer til fl isproduksjon. Foto: Eiliv Sandberg.
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under benevningen syngas. Denne gassen kan videre-

behandles på en rekke måter, blant annet for å lage 

fl ytende brensel.

Det er allerede utviklet fl ere prosesser for å konvertere 

både kull (coal to liquid – CTL) og  naturgass (gas to 

liquid – GTL) til fl ytende brensel. Konvertering av 

biomasse til fl ytende brensel via syngas (BTL) forutsetter 

derfor ikke nyutvikling, men tilpassing av kjente proses-

ser. De største utfordringene er at syngasen fra biomasse 

vil inneholde forurensninger som H
2
S, alkalimetaller, 

tjære og partikler. Dette medfører andre utfordringer 

enn man har ved GTL.

Det fi nnes fl ere industrielle prosesser tilgjengelig for å 

konvertere syngas til fl ytende brensel. Den mest kjente er 

 Fischer-Tropsch-prosessen, utviklet i Tyskland i 1920-

årene. Andre eksempler er Bergius-, Mobil- og Karrick-

prosessene. Under annen verdenskrig utviklet Tyskland 

CTL i stor skala, og i dag produserer Sør-Afrika meste-

parten av sin dieselolje på denne måten. Slik syntetisk 

diesel er sammenlignbar med konvensjonell diesel, men 

gir lavere utslipp av partikler og CO. Dessuten kan man 

lettere produsere diesel med lavt svovelinnhold.

Shell samarbeider med Choren Industries om å oppføre 

et BTL-anlegg i Freiberg med en kapasitet på 15 000 

tonn diesel pr år.

Dimetyleter ( DME) er et annet produkt som kan 

produseres med utgangspunkt i syngas. DME har kom-

mersiell betydning i dag som drivgass i spraybokser. Ved 

atmosfæretrykk er DME en gass, men på samme måte 

som propan går DME over til væske ved trykksetting. 

Bruk av DME som motorbrensel i stor skala forutsetter 

en omfattende omlegging av infrastruktur for brensel-

distribusjon og -lagring, men ikke utvikling av ny 

teknologi. 

DME har svært gode egenskaper som motorbrensel. 

For det første kan man benytte dieselteknologi, og 

dermed oppnå høy virkningsgrad. For det andre gir 

brenslet vesentlig lavere partikkelutslipp enn diesel. 

Forbruket av energiressurser ved produksjon av DME 

er marginalt lavere enn for biodiesel [JRC, 2006]. 

DME kan også være et egnet brensel for  brenselceller i 

 transportsektoren.

All prosessteknologi som skal til for å produsere de 

nevnte brenslene er kjent og tilgjengelig i industriell 

målestokk. Det er imidlertid behov for videreutvikling 

av katalysatorer for å redusere produksjonskostnadene og 

å optimalisere prosessen for å benytte gass med opphav i 

biomasse.

Fremtiden for biobrensler

Beskrivelsen ovenfor gjelder situasjonen i dag. Som 

nevnt pågår det et omfattende arbeid for å utvikle nye, 

forbedrede teknologier, og bildet vi i dag har av aktuelle 

biobrensler vil endre seg. Teknologiutviklingen vil trolig 

føre til en konvergens, der noen biobrensler og produk-

sjonsprosesser vil fremstå som økonomisk og miljømessig 

overlegne. Det kan likevel bli brukt et stort mangfold av 

Produksjon av brensel fra avfall ved Veolia Miljø på Haraldrud i Oslo. Foto: 

Veolia Miljø.
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råvarer også i fremtiden, da valget av disse er avhengig av 

naturgitte forhold.

Vi mangler fortsatt mye kunnskap når det gjelder 

biobrensler. Det er få studier som i tilfredsstillende grad 

belyser andre miljøforhold enn utslipp av  klimagasser. 

For enkelte brensler er ikke en gang klimagassproblema-

tikken tilstrekkelig kartlagt [Quirin et al, 2004]. For å 

gjøre de rette valgene for fremtiden er det derfor viktig å 

skaff e til veie et tilstrekkelig godt faktagrunnlag.

Biogass
Når fuktig organisk materiale brytes ned av mikroor-

ganismer i fravær av oksygen, dannes en gassblanding 

bestående av metan (ca. 40–50 prosent), karbondioksid 

og andre gasser i mindre mengder. Denne prosessen, 

anaerob gjæring, skjer spontant i naturen, for eksempel 

i en søppelfylling. Produktgassen kalles da gjerne for 

 deponigass. Dersom ikke noe gjøres for å samle inn 

deponigassen, siver den ut i atmosfæren og bidrar til 

drivhuseff ekten. I Norge er det krav om oppsamling og 

fakling av deponigass, og enkelte steder brukes gassen til 

energiproduksjon. Avfallsforskriften [FOR 2004-06-01 

nr. 930] forbyr deponering av våtorganisk avfall, slik at 

problemene med deponigass vil være forbigående.

Våtorganisk avfall er ofte forurenset med mikroorga-

nismer og er ikke et attraktivt brensel for forbrennings-

anlegg på grunn av høyt vanninnhold. Man kan imid-

lertid anvende og perfeksjonere den naturlige anaerobe 

nedbrytingsprosessen i en reaktor. Produktgassen kalles 

da for biogass. I tillegg får man  spillvarme og en rest 

av faststoff  som kan benyttes som gjødsel. Ubehandlet 

gjødsel kan benyttes som råstoff  for biogassprosessen. 

En fordel med kontrollert anaerob gjæring er at man 

kan oppnå temperaturer som dreper de fl este patogene 

mikroorganismer. Da blir det som kommer ut av reakto-

ren trygt å håndtere.

Biowaz

Det norske selskapet NRQ AS utvikler et nytt nøkkelferdig 
biogassanlegg for gårdsbruk under varemerket Biowaz™ (www.
biowaz.com). Det benyttes høykvalitets PVC både i bunn- og 
toppduk i stedet for reaktor i stål eller betong. Reaktoren, som 
graves ned, omdanner organisk avfall (kumøkk, matavfall osv.) 
til metangass som kan brukes både til oppvarming, kjøling og 
elproduksjon. Denne teknologien skal gi betydelig lavere investe-
rings- og driftskostnad enn konvensjonelle anlegg.

Det er beregnet at avfallet fra 60 kuer vil kunne gi en ener-

giproduksjon på ca. 86 000 kWh per år. Dette vil gjøre at 
bonden kan få dekket eget energibehov til varme, kulde og 
strøm, og eventuelt selge overskuddsenergi. 

Prosjektet er støttet av  Enova og Forskningsrådets ”Renergi-

program”, samt Innovasjon Norge i Østfold. Det ble satt opp et 
fullskala testanlegg høsten 2006, hvor teknologien ble utprøvd 
og godkjent av Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås.

Biogass-anlegget testes også ut i et testanlegg hos bonde Asbjørn 

Ruud - Onsøy Kusamdrift Da (Østfold). Foto: Biowaz.
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Sammensetningen av biogassen avhenger av hva slags 

råstoff er og mikroorganismer som brukes. Avanserte 

prosesser når et metaninnhold i området 55–75 prosent. 

Resten av gassen er stort sett karbondioksid, men det 

fi nnes små mengder forurensinger som gjør at det kan 

være nødvendig å rense gassen før videre bruk.

Biogassen kan brennes direkte for å produsere varme, 

men kan også brukes som et alternativ til  naturgass (eller 

simpelthen tilføres et naturgassnett). I slike tilfeller må 

gassen renses slik at den oppfyller standarden for natur-

gass. Dette innebærer å fj erne karbondioksid,  hydrogen-

sulfi d, vanndamp og eventuelle siloxaner. Den sistnevnte 

typen stoff er kan gi store problemer dersom gassen skal 

benyttes til motordrift.

Biogassen kan produseres i store, sentrale anlegg som tar 

imot avfall fra et større område, men vel så interessant 

er mindre anlegg tilpasset enkelte gårdsbruk. Gården 

kan ofte bruke gassen til å dekke en del av eget ener-

giforbruk. I Norge vil egenprodusert el til eget bruk i 

små anlegg ikke belastes med statlige avgifter, og man 

unngår også å betale  nettleie for den. I Danmark fi nnes 

et femtitall biogassanlegg på gårder og 20 større anlegg. 

Lønnsomhet krever at det betales ca. 70 øre/kWh (600 

DKK/MWh) for elektrisitet fra biogass. Den viktigste 

utfordringen for videreutvikling av teknologien er derfor 

kostnadsreduksjon både for små og store anlegg.

Hydrogen fra biomasse
Produktgassen fra  gassifi sering av biomasse kan opti-

maliseres med hensyn på hydrogenproduksjon og man 

kan omdanne karbonmonoksidet til karbondioksid og 

hydrogen ved hjelp av den så kalte skiftreaksjonen (se 

kapittel 9, avsnittet om hydrogen). Det vil være nødven-

dig å skille hydrogenet fra de andre gassene, noe som er 

kostbart.

Det fi nnes også muligheter for å produsere hydrogen 

direkte ved hjelp av biomasse. Alger kan under visse 

betingelser produsere hydrogen ved hjelp av fotosyntese. 

Dersom man sørger for mangel på svovel, vil algene gå 

over fra å produsere oksygen til å produsere hydrogen.

Denne teknologien er på laboratoriestadiet og gjen-

stand for en betydelig forskningsinnsats, blant annet i 

Tyskland og USA. Det er uklart hvor langt man er fra 

kommersielle applikasjoner, men det er nylig rapportert 

om 15 prosent virkningsgrad ved produksjon av hydro-

gen fra sollys på denne måten [Melis, 2006].

Miljøvirkninger

En viktig fordel med bioenergi er at bruken av den er 

nøytral med hensyn på  klimagasser. Det karbondioksi-

det som dannes ved forbrenningen er tidligere tatt opp 

av planten, og representerer derfor ikke noe nettoutslipp 

så lenge som stående bioenergireserver ikke utarmes. En 

kompliserende faktor er imidlertid virkningen på karbon 

som er bundet i jorden under planten. Her mangler det 

fortsatt mye forskning før vi har en fullstendig forståelse 

av prosesser og systemeff ekter.

Miljøvirkningene ved bruk av bioenergi er på mange 

måter mer kompliserte enn for andre fornybare energi-

kilder. De mest vidtfavnende og alvorlige miljøvirknin-

gene kan oppstå i forbindelse med produksjon og uttak 

av ressursen. Det fi nnes en risiko for redusert biodiversi-

tet og forringelse av produktive arealer gjennom erosjon 

i forbindelse med storskala produksjon av biomasse, 

dersom ikke slike forhold blir tilstrekkelig vektlagt. Det 

er også fare for omfattende brukerkonfl ikter, for eksem-

pel i forhold til matproduksjon og vern av naturressurser. 

I en tid da internasjonal handel med biobrensel synes 

å få et betydelig omfang, er det viktig å få på plass et 

internasjonalt regelverk og systemer som kan garantere 

opprinnelsen til en ressurs og dokumentere miljøforhol-

dene ved produksjonsstedet.
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Samtidig kan imidlertid dyrking av energivekster åpne 

for et større artsmangfold enn matproduksjon gjør, og 

de kan ofte dyrkes på arealer som ikke egner seg for 

matproduksjon. Dette er tilfelle for ulike energigress og 

for Jatropha-busken, som det gjøres mange forsøk med i 

tropiske strøk. Riktig gjennomført kan derfor økt bruk 

av bioenergi gi et mer bærekraftig landbruk og økte 

inntekter til landsbygd og utviklingsland.

I dag produseres det mye bioenergi med utgangspunkt 

i restprodukter som har lav alternativ verdi. Disse gir 

også liten marginal miljøpåvirkning ved produksjon 

av ressursen, ettersom biomasseressursen blir produsert 

og tatt vare på likevel. Det er ikke uvanlig at utnyttelse 

av restproduktet til energiformål gir en miljøgevinst, 

ettersom det ellers ville ha forurenset på ulike måter. 

Dersom bioenergi skal ta over for fossile brensler i stor 

skala, vil imidlertid andelen av energien som kommer 

fra restprodukter minske. Hvis for eksempel 10 prosent 

av verdens bensinforbruk skal erstattes med alkohol fra 

sukkerrør, må Brasil 40-doble sin produksjon [Nature, 

2006]. I et slikt scenario vil restprodukter fra sukker-

produksjon være en liten andel av råvaren. Det er derfor 

viktig å forbedre kunnskapsgrunnlaget når det gjelder 

de samlede konsekvensene av en storskala utnyttelse av 

bioenergi.

Forbrenning og forgassing av biomasse gir ofte lavere 

utslipp av nitrogenoksid enn forbrenning av fossile 

brensler. Utslippene av svoveldioksid er også lave, da 

trevirke normalt inneholder lite svovel. Likevel må større 

anlegg ha rensing av eksos og/eller produktgass dersom 

man ikke skal få miljøskadelige utslipp til luft. De fl este 

renseprosesser er laget slik at det ikke oppstår utslipp til 

vann.

Statistisk sentralbyrå anslår at små ildsteder fortsatt er 

en betydelig kilde til partikkelutslipp i tettsteder, selv 

om rentbrennende ovner nå utgjør ca. 30 prosent av alle 

ildsteder. Små, moderne  pelletsovner og -kjeler gir lavere 

utslipp.

Forbrenning av faste brensler gir også opphav til både 

bunnaske og fl yveaske. Bunnasken kan ofte deponeres 

på vanlige deponier, og i noen tilfeller benyttes som 

fyllmasser. Flyveasken er mer problematisk, fordi den 

inneholder farlige stoff er som tungmetaller. For å unngå 

at disse lekker ut må fl yveasken deponeres på spesialde-

ponier, dersom den deponeres. Sementindustrien bruker 

betydelige mengder fl yveaske som tilslagsmateriale i 

sementproduksjon. Studier har vist at tungmetallene 

blir varig bundet i sementen. Utvikling av forbrennings-

teknologi som minimaliserer dannelse av fl yveaske og 

renseteknologi som eff ektivt kan håndtere disse avfalls-

Flisfyrt varmeverk. Foto: Jonas Sandgren.
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strømmene er viktige komponenter for å bedre økono-

mien for bioenergi.

Bioenergiteknologier bidrar også positivt til løsning av 

miljøproblemer gjennom sluttbehandling av avfall i 

forbindelse med avfallsforbrenning,  gassifi sering av farlig 

avfall og produksjon av biogass fra våtorganisk avfall.

Produkter og tjenester i 

verdikjeden / teknologigap

De viktigste produktene i de mangfoldige verdikjedene 

er omtalt i forbindelse med de enkelte bruksområdene. 

Det dreier seg hovedsakelig om utstyr til brenselhånd-

tering, forbrenning og røykgassrensing. Kunnskap om 

prosjektering av bioenergianlegg, utslippsvurderinger og 

drift av fj ernvarmeanlegg kan også forventes å bli mer 

etterspurt i fremtiden.

Man ser allerede tegn til at det blir konkurranse om 

ulike biomasseressurser. Utvikling av teknologi som kan 

utnytte de minst attraktive bioenergifraksjonene uten at 

det oppstår ulemper for miljøet kan ha et stort potensial 

for verdiskapning.

Produksjon av fl ytende  biobrensel vil medføre økt etter-

spørsel etter kjemisk prosessutstyr og prosesskompetan-

se. Foredling av treråvare til biobrensel vil være spesielt 

interessant for Norge, både fordi vi har en viktig skogres-

surs og fordi vi har fagmiljøer med god kompetanse på 

kjemiske prosesser for foredling av denne ressursen.

Det området som trolig er viktigst for utviklingen av 

bioenergi, er eff ektivisering av logistikkjedene i skogen 

og i landbruket. På grunn av råvarens relativt lave ener-

gitetthet, vil et rasjonelt, eff ektivt og økonomisk apparat 

for primærproduksjon, transport, foredling og distribu-

sjon av bioenergi være avgjørende for å gjøre bioenergi 

til et alternativ som er konkurransedyktig i stor skala. 

Dette medfører behov for utvikling av ny teknologi, nye 

organisasjonsformer og nye forretningskonsepter. Denne 

utviklingen har begynt, men trolig vil vi se store endrin-

ger innenfor logistikk for bioenergi i fremtiden.
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Mennesket lærte seg tidlig å gjøre bruk av energien i 

luft i bevegelse. Allerede for 3 000 år siden benyttet 

sjøfarende folk vind til å seile over lange avstander. Siden 

oppfant bønder vindmøllen for å male korn. Vindmøller 

ble også brukt av nederlendere for å pumpe sjøvannet 

tilbake til havet utenfor dikene. På det meste var det i 

Europa over hundre tusen vindmøller.

Med fremveksten av billige dieselgeneratorer og utbyg-

gingen av det off entlige elektrisitetsnettet i begynnelsen 

av 1900-tallet, falt markedet for vindmøller drastisk. De 

senere år er vindenergi igjen blitt aktuelt, blant annet 

fordi den er en fornybar, ikke-forurensende energiform. 

Foruten vannkraft er vindenergi den billigste fornybare 

energikilden til storskala elektrisitetsproduksjon. Da 

det ikke lenger er møllefunksjonen som utnyttes, er det 

nå vanlig å benytte betegnelsen  vindturbin i stedet for 

vindmølle.

Hvordan virker det?

Vind er masse i bevegelse, altså energi. I en vindturbin 

omdannes noe av denne bevegelsesenergien til elektrisi-

tet. Et vindkraftverk består av en eller fl ere vindturbiner 

med tilhørende interne elektriske anlegg.

En vindturbin består av tårn, blader og maskinhus 

( nacelle) med  generator, gir og kontrollsystem. Vinden 

setter turbinbladene i bevegelse, på samme måte som 

en fl yvinge i bevegelse gir «løft» til et fl y. Energi over-

føres fra turbinen via drivakselen til en generator inne i 

maskinhuset. Generatoren omdanner bevegelsesenergien 

til elektrisk energi som overføres videre via transformator 

ut på elektrisitetsnettet.

Et moderne vindkraftverk produserer elektrisk energi 

når vindhastigheten i navhøyde er i området 4–25 m/s 

(lett bris til full storm). Maksimal eff ekt (merkeytelse) 

oppnås typisk ved 12-15 m/s, mens kraftproduksjonen 

normalt stanses ved vindstyrke over 25 m/s for å unngå 

unødvendig slitasje.

En vindturbin kan utnytte opp til 50 prosent av beve-

gelsesenergien i vinden som passerer  rotorbladene. 

Maksimal teoretisk utnyttelse av vindenergien er om lag 

60 prosent. Bladene på en vindturbin omdanner vindens 

krefter til et dreiemoment på  turbinens aksling. Hvor 

5. VINDENERGI

Figur 5-1 Normalisert eff ektkurve for vindturbin. Kilde:  SINTEF 

Energiforskning.
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mye energi som overføres til  turbinen avhenger av 

luftens tetthet, rotorarealet og vindhastigheten.

Formelen for eff ekten i luft, se under, viser at vinden 

øker eff ekten med vindhastigheten i tredje potens. 

Derfor vil selv små endringer i vindhastigheter bety mye 

for produksjon og lønnsomhet. Et område der det blåser 

gjennomsnittlig 8 m/s vil gi om lag dobbelt så mye 

energi som et område med 6 m/s. Vindforholdene må 

altså prioriteres ved vurdering av lokalisering.

For å få mest mulig eff ektiv arealutnyttelse, er det vanlig 

å plassere mange  vindturbiner på samme område. Da 

kalles det en  vindpark. Hver vindpark som kobles til 

høyspentnettet utgjør et vindkraftverk, og hver vindtur-

bin utgjør et aggregat i kraftverket. Se fi gur 5-7 på side 

88.

Ressursgrunnlag

Omtrent en prosent av innstrålt solenergi går med til å 

sette luften i bevegelse. For hele kloden tilsvarer dette en 

energimengde på rundt 100 ganger verdens energifor-

bruk, men kun en liten del av dette er mulig å utnytte i 

praksis.

Vindressurser i Norge
Norge har meget store vindressurser. De norske vindres-

surser er vesentlig større enn i Tyskland og Danmark, 

som har bygd ut langt mer vindkraft enn Norge. 

Gjennomsnittlig vindhastighet over året 50 meter over Figur 5-2 Prinsippskisse for vindturbin. Illustrasjon: Kim Brantenberg.

Eff ekten i luft som strømmer gjennom en sirkulær fl ate er 
gitt med uttrykket

P luft = 1/2 ρ*v3* π r2 [W]
der

ρ = luftens tetthet (ved normale betingelser 1,23 kg/m3)
v = vindhastighet i meter/sekund

π = pi (3,14)
r = rotorens radius i meter.
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Farge Grunt vann Åpent

landskap

Ved kysten Off shore På høyvinds-

rygger

m/s W/m2 m/s W/m2 m/s W/m2 m/s W/m2 m/s W/m2

>6 >250 >7,5 >500 >8,5 >700 >9,0 >800 >11,5 >1800

5,0-

6,0

150-

250
6,5-7,5

300-

500
7,0-8,5

400-

700
8,0-9,0

600-

800
10,0-11,5 1200-1800

4,5-

5,0

100-

150
5,5-6,5

200-

300
6,0-7,0

250-

400
7,0-8,0

400-

600
8,5-10,0 700-1200

3,5-

4,5
50-100 4,5-5,5

100-

200

5,0-

6,0

150-

250
5,5-7,0

200-

400
7,0-8,5 400-700

<3,5 <50 <4,5 <100 <5,0 <150 <5,5 <200 <7,0 <400

Figur 5-3 Vindressurser i Vest-Europa i 50 (45) meters høyde. Tabell 5-1 Forklaring av fargemarkeringene på kartet. Kartet ble opprinnelig laget som 

en del av European Wind Atlas. Beregningene for Norge, Sverige og Finland er fra et senere studium og er beregnet ut fra en høyde på 45 meter. Det er 

verdt å bemerke at vindhastighetene forutsetter åpent landskap, uten kupert terreng som svekker eller øker vindhastigheten. Faktiske lokale forhold gjør 

at den virkelige vindhastigheten er langt mer komplisert [www.windpower.org]. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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bakken på et godt eksponert kystområde i Norge, kan 

være 7-9 m/s. På steder med lokal aksele rasjon (rygger og 

åser) kan en fi nne over 9 m/s, men mange steder bremser 

komplisert kystterreng vinden og skaper turbulens. I 

Europa er vanlig brukstid om lag 2 000 timer, det vil 

si at en MW vindkraft gir 2 GWh/år elektrisk kraft. I 

Norge er vanlig brukstid ca. 3 000 timer, noe som gir 

3 GWh/år med samme installerte eff ekt. På gode vind-

områder i Norge og  off shore kan man oppnå en brukstid 

på over 4 000 timer.

Det samlede fysiske vindkraftpotensialet i Norge er 

anslått til å være fl ere tusen TWh/år, men store deler 

av potensialet er ikke realiserbart på grunn av blant 

annet miljømessige og økonomiske forhold. NVE har 

beregnet økonomisk utbyggbart potensial langs kysten. 

Nesten 70 prosent av de påviste vindkraftressursene lig-

ger i Finnmark. Dette skyldes en kombinasjon av gode 

vindforhold og store ubebodde områder langs kysten. 

Lavt egetforbruk innenfor fylket, lange avstander til 

forbrukssentrene lenger sør, svak nettkapasitet og andre 

forhold som reindrift og påvirkning av forsvarets rada-

rer er utfordringer i forhold til å kunne utnytte denne 

resursen.

I tillegg til vindkraftpotensialet på land, er det identifi -

sert et stort utbyggbart potensial off shore i områder som 

er grunnere enn 50 meter. Det forskes også på teknologi 

for å utnytte vindenergi der hvor havdybden er på mer 

enn 80 meter. Dette kan frigjøre et enormt potensial for 

vindkraft.

Utbyggingsstatus. Det var ved utgangen av 2006 

installert ca. 320 MW vindkraft i Norge, fordelt på 155 

 turbiner. Dette utgjør en produksjonskapasitet på om lag 

en TWh/år. Norske myndigheter satte i 1999 [St.meld.

nr. 29 (1998-1999)] som mål at det i Norge skal produse-

res minst 3 TWh/år vindkraft innen 2010, og i 2006 ble 

det satt et mål om 30 TWh/år økt fornybar energipro-

duksjon og  energieff ektivisering fra 2001 til 2016. Det 

er ventet at den norske vindkraftproduksjonen vil øke 

betydelig de neste årene.

Globale vindressurser
Forskere ved Stanford University har gjort beregninger 

av vindhastigheter 80 meter over bakken i hele verden. 

De har kommet til et globalt potensial for vindkraft på 

72 TW som tilsvarer en energiproduksjon på 144 000 

TWh/år. Selv om bare en femdel av dette potensialet 

blir utnyttet, vil det dekke hele verdens energiforbruk 

og syv ganger elektrisitetsforbruket. Det er også gjort 

egne beregninger i Europa. For EU-25 er det beregnet 

et potensial på 600 TWh/år på land og 3 000 TWh/år 

off shore. Figur 5-3 viser en oversikt over hvordan gjen-

nomsnittlig vindstyrke er fordelt i Vest-Europa.

Utbyggingsstatus. Globalt er installert eff ekt økt fra 

2 500 MW i 1992 til 59 200 MW ved utgangen av 

2005. Det tilsvarer en årlig vekst på ca. 30 prosent. I 

Europa satses det betydelig på vindkraft. Mer enn 75 

prosent av den nye kapasiteten i verden er installert i 

Europa.
Figur 5-4 Utvikling i installert kapasitet og årlig produksjon 1995-2005 i 

IEAs medlemsland.
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Selv om de beste vindforholdene fi nnes i Nord-Europa, 

er det særlig i Tyskland og Spania den største veksten 

har vært de senere år. I Danmark er andelen vindkraft i 

 elektrisitetsproduksjonen 20 prosent, mens den er på

fem prosent i Tyskland og Spania.

Den europeiske vindenergiorganisasjonen EWEA har 

jevnlig justert opp estimatene for vindkraftproduksjo-

nen i 2010, fordi kapasiteten har økt mye raskere enn 

beregnet. Målet er nå en installert kapasitet på 75 GW 

med en produksjon på 168 TWh/år i EU-15 innen 2010, 

og 180 GW innen 2020.

Utfordringer ved å ta 

vindressursen i bruk

Økonomi. Vindkraft er en relativt moden teknologi. 

Den konkurrerer mot andre energikilder når det gjelder 

pris, miljøpåvirkning og anvendbarhet. Med unntak av 

vannkraft, er vindkraft nærmere kommersiell lønnsom-

het enn noen av de andre fornybare energikildene. Bedre 

økonomi i prosjektene er likevel en viktig utfordring for 

vindkraft.

Investeringskostnadene for et ferdig prosjekt på land 

ligger i 2006 på minst 8 000 – 11 000 kroner/kW 

inkludert  nettilknytning, og ofte enda høyere. Hvilken 

energikostnad dette utgjør varierer med det enkelte 

prosjekt og er svært avhengig av vindforhold, brukstid og 

nettkostnader. Typisk energikostnad varierer så mye som 

mellom 30 og 60 øre/kWh, inkludert kostnader til vedli-

kehold og kapital. Investeringskostnadene  off shore ligger 

betydelig høyere, og for fl ytende anlegg typisk 50 til 

100 prosent over kostnader for landbaserte anlegg. Vind-

kraft er derfor i de fl este tilfeller avhengig av off entlig 

støtte for å bli lønnsom.

Turbinkostnaden utgjør ca. 60–80 prosent av utbyg-

gingskostnadene. Frem til 2001 sank turbinkostnadene 

med 9–17 prosent årlig, men økt etterspørsel, høyere 

stålpriser og manglende leveringskapasitet har ført til at 

prisen siden den gang har økt betydelig. Det er større 

etterspørsel enn produksjonskapasitet på  vindturbiner, 

noe som har ført til lang leveringstid på vindturbiner. 

Leverandørene prioriterer ofte de store, internasjonale 

markedene fremfor det norske marginale markedet. 

Dersom produksjonskapasiteten for  turbiner økes og 

etterspørselen dekkes bedre, kan prisene synke noe igjen. 

På sikt vil også utvikling av bedre teknologi føre til 

lavere priser.

Drift- og vedlikeholdskostnader for vindkraftverk varie-

rer i stor grad. Typiske driftskostnader ligger på ca. to til 

tre prosent av investeringskostnaden de første årene, for 

deretter å øke noe. Det er imidlertid observert betydelige 

variasjoner i driftskostnader. Vedlikeholdskostnadene 

kan bli langt høyere dersom hovedkomponenter må 

erstattes. Det er viktig å øke påliteligheten på kompo-

nenter, spesielt gjelder dette off shore der det kan være 

værmessige hindringer for reparasjoner og vedlikehold. 

Drifts- og vedlikeholdskostnadene for større  vindparker 

er normalt lavere enn for små, mens det  off shore er noe 

høyere driftskostnader [ SINTEF Energiforskning].

Figur 5-5 Kostnad for vindkraft i forhold til årlig middelvind. Kilde: 

 SINTEF Energiforskning.
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til overføringskapasitet og spenningskvalitet ivaretas ved 

nettilknytning av vindparkene.

Systemintegrasjon. Det blåser som regel mer i vinter-

halvåret enn i sommerhalvåret. Dette er gunstig for 

utnyttelsen av vind som energiressurs, fordi elektrisitets-

forbruket er større om vinteren enn om sommeren. Et 

forsyningssystem med vindkraft er avhengig av å sam-

virke med andre energikilder.

Radarforstyrrelser. Det har vist seg at Forsvarets 

radaranlegg kan bli forstyrret av roterende  vindturbiner. 

Dette har særlig vært tilfelle i forbindelse med utbyggin-

ger i Nord-Norge.

Miljø. I likhet med alle andre energikilder påvirker også 

vindkraftutbygginger miljøet. Utfordringer er særlig 

knyttet til beslagleggelse av areal, turbinstøy, visuell 

påvirkning av naturlandskapet og påvirkning av dyreliv. 

Miljøkonsekvenser ved vindkraft er behandlet i eget 

avsnitt.

Nettbegrensninger. Vindkraftpotensialet er ofte størst 

på avsidesliggende steder med lang vei både til forbruks-

sentra og til eksisterende høyspentnett. For å realisere 

vindkraftpotensialet må derfor nettet ofte forsterkes. 

Dette kan være både kostbart og tidkrevende. I Norge 

krever myndighetene at vindkraftutbyggere må utrede 

konsekvensene ved  nettilknytning av  vindparken. 

Konsekvensutredningene må blant annet avklare at krav 

Gjennom fl ere vindkraftprosjekter har norske vindkraftmiljøer opparbeidet seg en betydelig erfaring i utvikling av vindparker i arktiske strøk. Bildet er fra 

verdens nordligste vindpark på Havøygavlen. Foto: Atle Abelsen.
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Bruksområder, verdikjeder og 

teknologier

Vindkraften er en varierende energikilde og kan ikke 

reguleres slik som vannkraften. Når det ikke blåser, eller 

det blåser så mye at  turbinen må kobles fra, produserer 

ikke  vindturbinen energi. Derfor kan vindkraft bare 

dekke en viss del av kraftforsyningen. Dette kan til en 

viss grad avbøtes ved at det etableres et system med store 

 vindparker fl ere ulike steder. Det vil oftest blåse minst 

ett av stedene. Ettersom fl ere vindparker etableres over et 

større geografi sk område, vil påliteligheten for vindkraft 

som energikilde øke. Det er beregnet at ca. ti prosent 

av installert eff ekt alltid vil være tilgjengelig i et system 

med godt spredt vindkraftproduksjon.

Det er også fordeler ved regulerbarheten ved vindparker. 

Om en enkelt turbin kobles ut, vil det i liten grad merkes 

siden den er relativ liten. Kraftforsyningssystemet har 

alltid taklet utfall av produksjonsenheter. Flere små pro-

duksjonsenheter gjør det enklere for systemoperatøren å 

forutse og håndtere utfall. Utfall av en enkelt vindturbin 

på 2-3 MW er langt enklere å håndtere enn utfall av et 

gass- eller  kjernekraftverk på 1 000 MW.

Vannkraft egner seg godt i samspill med vindkraft. 

Vannmagasinene kan fungere som lager for vindener-

gien, og kan på den måten veie opp for at produksjon 

av vindkraft varierer. Gjennom interaksjon med norsk 

vannkraft over Skagerak-kabelen, har man i Vest-

Danmark klart å oppnå et funksjonelt elnett med 30 

prosent andel vindkraft.

Vindturbiner kan også egne seg godt på avsidesliggende 

steder uten tilkoblingsmuligheter til kraftsystemet. For 

å unngå at strømmen går når det ikke blåser, er man 

avhengig av et lagringsmedium for energien. En mulig-

het er en kombinasjon av vindturbiner og  hydrogen-

drevne  brenselceller for  elektrisitetsproduksjon.

Vindturbinteknologi 
Det fi nnes en rekke forskjellig typer vindturbiner på 

markedet. Den klart vanligste typen er horisontalakslede 

som består av et tårn, et maskinhus ( nacelle) som er 

plassert på toppen av tårnet og rotor med tre blader som 

er festet til nacellen. Nacellen, oppstrøms vindretningen, 

kan vris etter vindens retning, enten ved hjelp av elek-

triske motorer eller ved hjelp av vinden.

Avstanden fra bakken til navet kalles navhøyden. 

Rotordiameteren, det vil si diameteren i det arealet 

bladene sveiper, er typisk den samme eller litt større enn 

 Utsira-prosjektet 

På Utsira utenfor Haugesund har Hydro bygd et demons-
trasjonsprosjekt for å vise hvordan vindkraft og hydrogen 
sammen kan sikre energiforsyningen og gjøre et samfunn helt 
uavhengig av fossile brensler. Prosjektet går ut på å sikre stabil 
og tilstrekkelig kraft basert på fornybare energikilder til ti hus-
stander året rundt.

Elektrisitetsproduksjon fra vindturbiner må lagres for å sikre 
forsyning i perioder med stille vær. Hydrogen brukes derfor som 

et kjemisk energilager. I tider med overskuddskraft fra vind-

turbinene blir hydrogen fremstilt ved hjelp av en  elektrolysør. 
Hydrogenet lagres i trykktanker og benyttes til å produsere elek-
trisitet når vinden ikke dekker elektrisitetsbehovet. Prosjektet 

ble tildelt den prestisjetunge Platts «Global Energy Award» i 

2004. Foto:  Norsk Hydro.
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navhøyden. Dette forholdet gir en god funksjonell og 

estetisk balanse mellom de ulike delene av  vindturbinen. 

Man har eksperimentert med ulikt antall blader, og med 

vertikalakslede turbiner, men trevingede horisontalaks-

lede turbiner dominerer totalt i dag. Typisk forhold 

mellom vindturbinens merkeytelse og rotordiameteren er 

vist i tabell 5-2.

Turbinbladene lages vanligvis av glassfi berarmert polyes-

ter. Ved produksjon av blader søker en å oppnå gode 

styrkeegenskaper og glatt overfl ate. Bladene må tåle mye 

belastning, samtidig som utformingen skal føre til størst 

mulig energiproduksjon og minst mulig støy. I likhet 

med vingene på et fl y, lages bladene med tverrsnitt av 

gitte bladprofi ler. Bladprofi len kjennetegnes ved at luft-

motstanden kan være så liten som en prosent av kraften 

som genereres vinkelrett på luftmotstanden. Den største 

kraften betegnes vanligvis som løft. Det er denne som 

får vindturbinrotoren til å gå rundt, på samme måte som 

den får en fl yvinge til å fl y. Dersom angrepsvinkelen blir 

for stor, klarer ikke strømningen lenger å følge oversiden 

av bladet. Vi får avløst strømning, som på engelsk kalles 

«stall».

Eff ekten i vinden øker altså med vindhastigheten i tredje 

potens. Det betyr at når vindhastigheten kommer over 

merkevind (det vil si den laveste vindhastigheten som 

gir merkeeff ekt fra generatoren), typisk 12-15 m/s, så må 

vindeff ekten begrenses. Vindturbinen har da et system 

for å redusere eff ekten som rotoren genererer. Det er 

hovedsakelig tre systemer i bruk.

Passiv  stall-regulering utnytter aerodynamikken til 

turbinbladet, slik at løftet avtar og eff ekten reduseres av 

seg selv ved høye angrepsvinkler (angrepsvinkelen øker 

med vindhastigheten). Systemet benyttes mest på små 

turbiner. Aktiv stall-regulering utnytter samme prinsipp 

som passiv stall-regulering. Forskjellen er at bladene er 

vridbare. Når eff ekten nærmer seg ytelsesgrensen for 

generatoren, vrir bladene seg i retning av høyere angreps-

vinkel og tvinger frem stall. Med  pitch-regulering er 

også bladene vridbare. I motsetning til aktiv-stall vris 

vingene mot lavere angrepsvinkler ved høye vindhas-

tigheter. Fordelen med aktiv stall- eller pitch-regulering 

i forhold til passiv stall er bedre styrbarhet og dermed 

bedret eff ektkvalitet og mer kontroll på kreftene vind-

kraftverket utsettes for.

Rotasjonshastigheten varierer med størrelsen på vind-

turbinen. Store vindturbiner har lavere rotasjonshastig-

het enn små. En stor vindturbin på 3 MW har 8–22 

omdreininger per minutt, mens mindre turbiner, for 

eksempel 600 kW, har 20–28 omdreininger per minutt. 

Selv om diameteren øker med størrelsen på vindtur-

binene, er hastigheten ytterst på bladene forholdsvis 

konstant.

Utvikling av vindturbiner
Den mest åpenbare teknologiske utviklingen de siste fem 

årene er at størrelsen på vindturbinene har økt kraftig. I 

1996 var normal størrelse for kommersielle vindturbiner 

600 kW. I dag er 3 MW turbiner vanlig og 5 MW er 

i kommersiell produksjon. Det forskes på enda større 

turbiner. Det EU-støttede vindkraft forskningsprosjek-

tet  Upwind har som mål å undersøke muligheten for 

vindturbiner opp mot 20 MW.

Installert

eff ekt (kW)

Rotordiame-

ter (meter)

Årsproduk-

sjon ved 

brukstid 

3000 timer 

(GWh)

Antall vind-

turbiner per 

TWh

500 40 1,5 670

2 000 80 6,0 167

3 000 90 9,0 111

5 000 125 15 67

Tabell 5-2 Forholdet medllom eff ekt, rotordiameter og produksjon for 

vindturbiner.
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Elkraftgenerering

Generatoren omdanner mekanisk energi til elektrisk 

energi. En standard generator opererer vanligvis med et 

turtall på 1 000 eller 1 500 runder per minutt (RPM), 

som er vesentlig høyere enn turtallet  vindturbinen 

roterer med. Det er derfor vanlig å benytte et gir mellom 

 generator og hovedaksling. Alternativt kan generatoren 

utformes med tilstrekkelig mange poler slik at denne 

opererer på lavt turtall og man kan klare seg uten gir. 

Dette gir imidlertid generatorer med stor diameter. Det 

foregår for tiden en diskusjon i vindkraftmiljøet om 

hvilken løsning som er den beste. Begge fi nnes kommer-

sielt tilgjengelig.

Vindturbinene kan enten ha fast eller variabelt turtall. 

Vindturbiner med fast turtall benytter asynkronge-

nerator med kortsluttet rotorvikling og stator direkte 

tilkoblet nettet (via transformator). Vindturbiner med 

variabelt turtall kan være utstyrt med asynkrongenerator 

med variabel rotormotstand, eller med rotorkrets tilko-

blet frekvensomformer eller med full frekvensomformer 

mellom generator og nett. Fordelen med å ha variabelt 

turtall er bedre eff ektkontroll og redusert mekanisk 

belastning på turbinen.

De fl este generatorer leverer en spenning under 1 000 V, 

i Norge er 690 V mest brukt. For å knytte en  vindpark 

til et høyspenningsnett må en installere en eller fl ere 

transformatorer. I hver  turbin er det en transformator 

som transformerer strømmen til høyspentnivå, normalt 

22 kV. I en vindpark kobles anslagsvis tre til ti turbiner 

sammen, før strømmen sendes ut på elnettet. Internt 
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Figur 5-7 Vindturbin med  nettilknytning. Illustrasjon: Kim Brantenberg.Figur 5-6 Utviklingen i størrelse og eff ekt på vindturbiner. Kilde: EWEA.
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i parken går elnettet i kabler som legges i tilknytning 

til veiene i parken, mens det utenfor parken ofte går 

i kraftlinjer. Dersom  vindparken ligger i nærheten av 

forbrukssentre, kan strømmen kobles direkte på distri-

busjonsnettet. I Norge er vanligvis vindparkene langt fra 

forbrukssentrene. Da må strømmen transformeres opp 

til spenningsnivået til nærmeste høyspentlinje, normalt 

132 kV.

Konstruksjon og fundamentering av 
 vindturbiner
Tårnet i en vindturbin kan konstrueres av mange slags 

materialer. Store vindturbiner (større enn 500 kW) byg-

ges vanligvis i stål (rørtårn), men også betong benyttes. 

Vindturbiner mindre enn 500 kW leveres både med rør-

tårn i stål og med fagverkskonstruksjoner (gittertårn). 

Rørtårn foretrekkes vanligvis ut i fra sikkerhetsmessige 

og visuelle hensyn.

 Nacellen består av et maskinfundament påmontert 

et deksel for å beskytte maskineriet mot vær og vind. 

I nacellen plasseres  generatoren sammen med trans-

misjonssystemet med gir, akslinger og lagre. Nacellen 

dreies automatisk opp mot vinden ved hjelp av en 

motor.

Landbaserte vindturbiner er festet i bakken med solide 

fundamenter. Det fi nnes fl ere måter å utforme funda-

mentene på, avhengig av grunnforholdene. En vanlig 

fundamenteringsteknikk er å fj erne jordmasser og deret-

ter støpe et betongfundament. Denne teknikken brukes 

som regel ikke i Norge, der vindturbinene ofte forankres 

direkte på fj ell. Ved fj ellfundamentering støpes dype 

forankringsstag ned i grunnfj ellet. Disse settes i spenn 

og festes i betongtoppen av fundamentet. På toppen av 

fundamentet støpes en ring av bolter som tårnet festes i.

For vindturbiner  off shore er fundamenteringen mer 

komplisert og kostbar. På grunt vann er det hovedsake-

lig tre fundamenteringsmetoder: Enkeltpåle, senkekasse 

i stål eller betong og trefotsfundament. Enkeltpålen 

består av et stålrør som presses ned i havbunnen. 

Senkekasse er et fundament som består av et rør som 

plasseres vertikalt på en boks i stål eller betong på hav-

bunnen. Teknologien til trefotsfundament kommer fra 

off shoreplattformer. Fra et stålrør midt under tårnet går 

det gitterstenger til konstruksjonens tre føtter. Føttene 

er slått ned i bunnen.

Det utvikles også teknologier for forankrede, fl ytende 

vindturbiner som kan installeres på større havdyp. 

 Sway er et av to norske selskaper som utvikler teknologi for fl ytende vind-

turbiner. Illustrasjon: Sway.
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Flytende installasjoner gjør kostbare fundamenterings-

løsninger overfl ødige, men introduserer samtidig nye 

utfordringer som økt fare for slitasje og økte kostnader 

til forankring og  nettilknytning. Flytende  vindturbiner 

kan i første omgang være en løsning for energifat-

tige områder der det er lite tilgjengelig areal på land, 

men gode vindforhold  off shore, som for eksempel i 

USA, Japan eller i nærheten av off shoreinstallasjoner. 

Foreløpig er ikke denne teknologien utnyttet kommer-

sielt, men to norske selskaper,  Sway og  Norsk Hydro 

( Hywind), arbeider med slike konsepter.

Landbaserte  vindparker
Det er vanlig å samle nettilknyttede vindturbiner i 

vindparker. Det er fl ere grunner til dette. I tett befol-

kede områder vil landareal være kostbart. Et område 

med gode vindressurser bør derfor utnyttes maksimalt. 

Infrastrukturkostnadene, som utgifter til atkomstveier, 

nettilknytning, transport og oppsetting, blir mindre per 

enhet. Sett fra et miljøsynspunkt vil den totale visuelle 

«forurensning» bli mindre ved en samling i park fremfor 

spredning over et stort område.

Det aktuelle arealet med tilhørende veier som vindtur-

binene opptar, er bare ca. en til tre prosent av parkens 

areal. Jordbruk samt bruk av utmarka til rekreasjon kan 

derfor fortsette temmelig upåvirket. Hvor stort areal som 

behøves til en vindpark, er svært avhengig av hvordan en 

defi nerer sonen rundt turbinene og om vinden hoved-

sakelig kommer fra en eller fl ere retninger. Dersom en 

tar med arealet mellom turbinene, er en utnyttelse på 

10–20 MW/ km2 normalt. Med større turbiner vil det 

bli mulig med enda større utbyggingstetthet.

Offshore vindparker
Mange land ser med økende interesse på å plassere vind-

turbinene til havs. Dette er på grunn av begrenset areal 

på land, men også fordi vindkraftpotensialet off shore er 

større og mer stabilt enn på land. Det undersøkes mulig-

heter både for bunnfaste turbiner på relativt grunt vann, 

Norske fl ytende havturbiner

De norske selskapene Sway og Norsk Hydro (Hywind) ser på 
mulighetene for vindkraftproduksjon til havs. Selskapene utnyt-
ter teknologi fra oljevirksomheten i Nordsjøen til å utvikle fl y-
tende betong- eller stålkonstruksjoner som understell for off shore 
vindturbiner. På denne måten kan vindturbinene plasseres på 
fl ere hundre meters havdyp. Vindforholdene langt ute til havs 
er svært gode og slike anlegg vil kunne ha en gjennomsnittlig 
driftstid på opp mot 5 000 timer. På land regnes en driftstid på 
3 000 timer som bra. Prosjektene er foreløpig på planleggings-
stadiet, men begge selskapene planlegger testinstallasjoner innen 
de nærmeste år.

Hywinds konsept med  turbin på 5 MW og turbinblader på 

130 meter. Illustrasjon: Norsk Hydro.
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under 15 meter, såvel som fl ytende, forankrede turbiner 

på dypere vann.

De første  off shoreanleggene var konvensjonelle vind-

kraftanlegg modifi sert for marint miljø. Utviklingen går 

mot bruk av større turbiner (+ 3 MW) og med design 

spesielt tilpasset off shore forhold.

De store utfordringene er knyttet til installasjon,  net-

tilknytning, fundamentering og drift/vedlikehold. 

Investeringskostnadene er foreløpig ca. 50-100 prosent 

høyere enn for landbaserte anlegg, men det er ventet 

at videre forskning og mer erfaring vil redusere denne 

kostnadsdiff eransen.

Fordelene ved off shore vind er kraftigere og mindre 

turbulent vind, mindre miljøpåvirkninger og konfl ikter 

som følge av dette. I tillegg er energipotensialet så stort 

at det kan dekke hele Europas energibehov. I Europa var 

det ved utgangen av 2005 installert 522,4 MW off shore, 

og det er planer for ytterlige 3 500 MW innen 2007.

Småskala vindkraft
Tidlig i utviklingen av vindkraft dominerte de mindre 

vindturbinene. Selv om utviklingen har gått mot større 

turbiner, benyttes fortsatt småskala vindkraft (under 

100 kW). Småskala vindkraft benyttes særlig i avsides-

liggende områder der det er vanskelig å bygge ut elnett 

med tilstrekkelig kapasitet. USA har ledet an i denne 

utviklingen der vindkraft i stor grad har vært brukt på 

farmer i midtvesten. Mer enn 150 000 slike vindturbiner 

er installert i USA. Også andre land satser på småskala 

vindkraft. Dette markedet har fått et oppsving i Italia 

etter at en insentivordning ble utvidet til å gjelde også 

småskala vindkraft.

Installert eff ekt for småskala vindkraft ligger normalt 

mellom 20–100 kW. Kostnaden for slike anlegg varierer 

i stor grad, men er gjerne over 20 000 kr/kW. Anleggene 

fi nnes tilgjengelig både for såkalt off grid-bruk, der en 

ikke kobler anlegget til elnettet, og for tilkobling til 

elnettet, slik at man kan selge eventuell overskuddskraft. 

Siden anleggene er nokså ruvende i landskapet, blir små-

skala vindkraft oftest installert i tynt befolkede områder, 

men mulighetene for å installere småskala vindkraft i 

urbane strøk blir også vurdert. Også i Norge har enkelte 

gårdbrukere installert små vindturbiner, men generelt er 

slike anlegg foreløpig lite utbredt.

 Horns Rev off shore  vindpark

I 2002 ble verdens hittil største off shore vindpark oppført, på 
vestkysten av Jylland i Danmark. Parken består av til sammen 
80 vindturbiner med en samlet installert eff ekt på 160 MW.
Vindparken er bygget på 6 til 14 meters vanndybde 14-20 
kilometer ute i Nordsjøen. Parken er første del i en storstilt 
dansk satsing på utvikling av off shore vindenergi med et mål 

om å installere i alt 4 000 MW innen 2030. Foto: Elsam AS.
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Miljøpåvirkninger av 

vindkraftutbygging

All kraftproduksjon, også den som er basert på fornybare 

energikilder, har negative miljøkonsekvenser. Vindparker 

må tilpasses natur, landskap og bebyggelse. De negative 

konsekvensene må avveies mot de positive og søkes 

dempet, for eksempel ved endret plassering av  vindturbi-

ner, hvilket normalt vil redusere kraftproduksjonen. Den 

miljømessige påvirkningen av vindkraft kan deles inn i 

følgende tema:

Visuell påvirkning
Ofte fremstår de visuelle virkningene som den mest 

betydningsfulle konsekvensen av et vindkraftverk. 

Visuell påvirkning er av betydning for boliger og hytte-

bebyggelse, friluftsliv, kulturminner og kulturlandskap, 

og for viktige landskap og turistmål. Vindturbinene 

må plasseres mest mulig åpent i terrenget for å være 

godt eksponert for vind. Området vil endre karakter 

fra et åpent, lite berørt landskap, til et område visuelt 

dominert av tekniske installasjoner for kraftproduksjon. 

Vindturbinene virker dominerende i umiddelbar nærhet, 

men allerede i en avstand på 1,5-2 kilometer vil inntryk-

ket være vesentlig mindre dominerende. I en avstand 

på minst 6-10 kilometer vil vindturbiner fremdeles 

kunne sees, men normalt ikke lenger utgjøre et vesentlig 

element i det totale landskapsbildet. I tillegg til avstand 

vil også i hvilken retning vindturbiner ses, være av stor 

betydning. Synlige vindturbiner i viktig utsiktsretning 

og/eller i retning sør til vest, der sola står om ettermid-

dag og kveld, oppfattes av mange som mer forstyrrende 

enn vindturbiner i andre retninger. Selv om store 

vindturbiner ruver mer i landskapet enn små, har de en 

lavere rotorhastighet, og øyet vil derfor kunne oppfatte 

dem som mindre forstyrrende.

Støy og skyggekast
Vindkraftverk kan gi skyggekast og akustisk støy. Det 

genereres støy både av de mekaniske komponentene 

i turbinen, og av bladene. Hastighet og utforming av 

spissen av  rotorbladene er bestemmende for den aero-

dynamiske støyen. Utenfor en avstand på 500–600 

meter vil lyden fra vindturbiner i drift normalt ikke være 

hørbar, men terrengforhold kan medføre at lyden kan bli 

hørbar på noe lengre avstand en del steder. Skyggekast 

fra vindturbiner vil merkes i spesielle retninger, til visse 

tider på døgnet og i visse perioder av året. Skyggekast 

kan i spesielle situasjoner merkes på lengre avstand enn 

lyden kan høres, i alle fall på 1 kilometers avstand, men 

vil bare forekomme under spesielle situasjoner og være et 

kortvarig fenomen.

Vernede, verneverdige eller spesielt vik-
tige naturområder
Dette er områder der vi har forpliktet oss til å beskytte 

naturen mot inngrep. Mange av disse områdene, både 

på land og  off shore, har potensial for  vindparker, men er 

På  Smøla, Europas største landbaserte vindpark, er ni 
havørner drept under kollisjon med vindturbinene vinteren 
2005/2006. Årsakene til kollisjonene er uklare, men det 
testes ut avbøtende tiltak som å male vingene i sterke farger 

og å montere ultralyd. Dette er tiltak som også kan øke den 
visuelle forurensningen. Foto: Statkraft SF.
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utelukket for utbygging på grunn av hensynet til beva-

ring av naturområder. Både viktige natur- og kulturland-

skap, inngrepsfrie naturområder (INON) og biologisk 

mangfold, samt utsatte (rødlistede) dyre- og plantearter, 

er tema som må vurderes i forbindelse med utbygging av 

vindkraftverk.

Virkninger på biologisk mangfold, fl ora 
og fauna
Siden vindturbiner bare beslaglegger en til tre prosent 

av arealet i en  vindpark, vesentlig med veier, vil negative 

konsekvenser for hele økosystemet og biologisk mang-

fold være begrenset og kunne avbøtes eff ektivt. Heller 

ikke konsekvenser i forhold til plantelivet påregnes.

Men  vindturbiner og ikke minst den økte ferdsel som 

følger av vegene i terrenget, kan føre til forstyrrelser av 

dyrs naturlige miljø som gjør at de endrer trekkveier 

og hekkeplasser etc. Dette er kompliserte forhold, men 

man vet at de forskjellige artene reagerer høyst ulikt på 

forstyrrelser i sitt habitat. Fugler har også blitt drept 

som følge av kollisjoner med vindturbiner. I forhold til 

andre menneskelige inngrep, som trafi kk og kraftlinjer, 

er dette et lite problem. Enkelte steder er likevel dette en 

utfordring for utbygging av vindkraft.

Friluftsliv, jakt, fi ske og beite og annen 
arealbruk
Vindkraftområdet vil normalt ikke bli inngjerdet, og 

det vil være fri adgang til å utøve friluftsliv (turgåing, 

jakt og fi ske) og beite i området. Av sikkerhetshensyn vil 

det imidlertid som oftest være en sikkerhetssone rundt 

vindturbinene. Det kan blant annet i kaldt klima som i 

Norge være en fare for fallende isklumper fra bladene. I 

byggeperioden må det ventes at nærvær av mennesker og 

maskiner i området vil påvirke både friluftsliv og viltets 

atferd samt muligheten for jakt. Tilgjengeligheten inne 

i området vil bli enklere når det bygges veier. Dette kan 

øke friluftsaktivitetene i området.

Kulturminner og kulturmiljø
Ofte vil det innenfor vindparkområdet og langs linjetra-

seer, være registrert noen kulturminner som er automa-

tisk fredet. Direkte konfl ikt med slike kulturminner kan 

normalt unngås ved å holde en minsteavstand (5 meter 

eller mer). Slike konsekvenser må det alltid redegjøres for 

i konsekvensutredningen for utbyggingen.

Eksterne kostnader
I likhet med andre energikilder medfører også vindkraft-

utbygginger en del miljøkostnader knyttet til bygging, 

transport,  nettilknytning og nedlegging. Om man tar 

med hele brenselsforløpet, fra brenselutvinning, proses-

sering, transformering, konstruksjon, samt utslipp ved 

drift, er det tydelig at de økonomiske ulempene ved 

konvensjonelle energikilder er langt høyere enn ved 

vindkraft. I EU-programmet ExternE har man beregnet 

de eksterne kostnadene ved vindkraft til under 

2 øre/kWh, mens den for kullkraft ligger på mellom 16 

og 120 øre/kWh.

Positive miljøkonsekvenser
Vindkraften er uten forurensende utslipp. Den gir ikke 

drivhuseff ekt, «brenslet» er «fritt» og det er forholdsvis 

jevnt fordelt over hele kloden. Energien som forbrukes 

ved fremstilling og montering av en vindturbin tilsvarer 
Transport av turbinelementene til avsidesliggende vindparker er en stor 

utfordring. Ofte må det anlegges nye veier og kaianlegg. Foto: Vestas.
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energien den produserer i løpet av tre måneder. Dersom 

en regner med at vindkraft erstatter fossile alternativer 

som kull- og gasskraft, gir det norske utbyggingsmålet 

for 2010 på 3 TWh/år vindkraft et positivt CO
2
-bidrag 

på 1,1 millioner tonn CO
2
 [PWC, 2003].

Bygging av  vindparker er delvis et reversibelt inngrep. 

Det vil si at det meste av utbyggingen med relativt enkle 

grep kan tas vekk igjen dersom senere generasjoner måtte 

ønske det.  Konsesjon for å bygge og drive en vindpark 

gis vanligvis for en varighet på 25 år.

Samfunnets vilje til å akseptere miljøinngrepene vil være 

avhengig av landets behov for ny kraft og om det fi nnes 

andre og mer miljøvennlige kraftgenereringsformer. I 

likhet med motstanden mot vannkraftutbygginger, vil 

sannsynligvis også motstanden mot vindkraft øke etter 

hvert som det blir bygd fl ere vindkraftparker. Vindkraft 

vil også gi en rekke positive ringvirkninger, som økt 

skatte- og avgiftsinntekter lokalt og nasjonalt, økt sys-

selsetting og en mer robust kraftforsyning.

Marked

Vindkraftindustrien har endret seg betydelig de siste 

årene. Utviklingen har gått mot stadig større turbiner og 

større vindparker. Utviklingen mot større  vindturbiner 

vil sannsynligvis fortsette, og de aller største turbinene 

og vindparkene vil komme  off shore.

Den internasjonale vindindustrien omsatte for ca. 80 

milliarder kroner i 2005 og sysselsatte vel 150 000 men-

nesker [GWEC, 2006]. Tidligere var vindkraftmarkedet 

dominert av mindre, lokale aktører, men med et voksen-

de og mer profesjonalisert marked har også store interna-

sjonale industrikonsern som General Electric og Siemens 

engasjert seg i vindkraft. Også olje- og gasselskaper som 

Shell og BP utvikler egne vindkraftprosjekter. Ni av de ti 

største turbinprodusentene holder til i Europa, og euro-

peiske selskaper leverer ca. 90 prosent av den kapasiteten 

som er solgt i verden. Markedsutviklingen har blitt støt-

tet av off entlige insentivordninger for mer miljøvennlig 

energi for å møte utfordringen om klimaendringer.

Den voldsomme økningen i etterspørsel etter vind-

turbiner har ført til leveringstider på opp mot to år. 

Leverandørene fokuserer mer på leveranser enn på 

nyutvikling. En klar trend er økt  standardisering av 

turbinene. Selv om det er ventet at mye av den økte 

kapasiteten vil komme off shore, har denne utviklingen 

tatt lengre tid enn man har trodd.

Sysselsettingen i europeisk vindkraftsektor har vokst 

raskt. Direkte og indirekte var 72 000 sysselsatt i pro-

duksjon, installasjon og vedlikehold i 2004, en økning 

fra 25 000 i 1998. I følge beregninger fra den europeiske 

vindorganisasjonen EWEA vil sysselsettingen i vind-

kraftsektoren øke til 200 000 i 2020.

I Danmark, Tyskland og Spania er vindindustrien stor. 

I tillegg har andre land, som Norge, en sterkt voksende 

industri. Norsk industri eksporterte vindkraftteknologi 

for 400 millioner kroner i 2004 og sysselsatte vel 350 

mennesker.

Forskning og utvikling

Viktige utviklingsområder de nærmeste årene er utvik-

lingen av store vindkraftverk tilpasset tøft klima på 

land (sterk turbulent vind og kaldt vær) og off shore, 

herunder også bedre design/beregningsverktøy, utvikling 

av nye teknikker og verktøy for nettintegrasjon og bedre 

vindvarslingsteknikk. Bedret forståelse av prosesser 

knyttet til folkelig aksept er av avgjørende betydning for 

fremtidig utnyttelse av vindkraft i stor skala.

Økt bruk av kraftelektronikk, ny generatorteknologi, 

bedrede system for styring og kontroll, og videre utvikling 
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mot lettere konstruksjoner er sannsynlig og vil bidra til 

å redusere kostnader. Spesielle utfordringer for Norge er 

utviklingen av vindkraftverk tilpasset sterk og turbulent 

vind og kaldt klima. Innen   off shore vindkraft kan Norge 

utnytte kompetanse fra olje og skipsnæring; spesielt ses det 

muligheter knyttet til vindkraft på dypt vann.

Nettilkobling av store vindparker og eff ektiv samdrift 

med kraftsystemet er tema som krever økt forskningsinn-

sats. Norge har særlige utfordringer knyttet til utnyttelse 

av vindkraft i områder langt fra lastsentre og tilsluttet 

svake  overføringsnett. Samdrift mellom vannkraft og 

vindkraft er i utgangspunktet fordelaktig, herunder 

fi nnes muligheter for synergieff ekter både i forhold til 

integrasjon av vindkraft i Norge og i forhold til utnyt-

telse av norsk vannkraft i samspill med vindkraft i andre 

europeiske land. Det er også ventet en videre utvikling i 

bruk av vindenergi i ikke-nettilknyttede anlegg og innen 

energisystemer som utnytter  hydrogen og andre former for 

energilagring.

Bedre vindvarslingsteknikker kan øke verdien av vin-

denergien ved å varsle vindforholdene for eksempel 6 til 

48 timer på forhånd. Det er også rom for å få mer energi 

ut av et område. Det er stor forskjell på energiproduksjo-

nen ved en god og en dårlig plassering av  vindturbiner. 

Gode simuleringsprogrammer som egner seg til kupert 

terreng, og som regner vindfelt og vaker bak turbinene på 

en gang, er ikke fullt utviklet.

Bedre dataverktøy for å visualisere konsekvenser av 

utbyggingsprosjekter vil gi et bedre beslutningsgrunnlag 

i utbyggingsprosesser. Dette vil gjøre det lettere å fi nne 

egnede og mindre konfl iktfylte utbyggingsområder, både 

på land og off shore.

Norske vindkraftaktører

Vindkraftindustrien er i stadig vekst. Det er hard 

konkurranse på det internasjonale markedet. I andre 

land fi nnes det mer enn 25 års erfaring fra utvikling og 

produksjon av vindkraftverk og komponenter. Likevel 

fi nnes det innenfor fl ere ulike felt norsk kompetanse 

Scanwind

Den eneste norske turbinleverandøren er selskapet Scanwind. 

Turbinene leveres både som direktedrevne aggregater med 
permanentmagnetisert  generator og konvensjonell asynkronge-
nerator med kortsluttrotor. Teknologien i Scanwinds turbiner 
er spesielt tilpasset det røff e nordiske klimaet og er utviklet gjen-
nom et nordisk utviklingsprogram støttet av Norges forsknings-
råd, Innovasjon Norge, NVE og  Enova.

Scanwind skal levere 15 vindturbiner på 3,5 MW til NTEs 
 vindpark på Hundhammerfj ellet. Total installert eff ekt for 
parken vil være ca. 50 MW.

Montering av vindturbin på Hundhammerfj ellet. Foto: 
Scanwind.
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som kan nyttiggjøres på dette markedet. Graden av 

suksess er avhengig av produktet, evnen og viljen til å 

satse sterkt og på lang sikt. Eksempler på områder der 

norsk industri har muligheter er:

Komplette vindturbiner
Det norsk/svenske selskapet Scanwind produserer store 

vindturbiner. Selskapet har utviklet en tre og en 

3,5 MW vindturbin gjennom et svensk/norsk utvi-

klingsprogram, og skal levere 15 stk. 3,5 MW turbiner 

til Hundhammerfj ellet  vindpark.

Turbinbladproduksjon
Norsk kompetanse på komposittmaterialer og aero-

dynamikk kan utnyttes for produksjon av blader, som 

utgjør om lag en fi redel av kostnaden for en vindturbin. 

Umoe Rywing leverer blader til store vindturbiner 

over 1,5 MW og lengder over 34 meter. Selskapet har 

en betydelig eksport og leverte blader til prosjekter i 

Tyskland, Tsjekkia og Taiwan i 2004. Devold AMT er 

en betydelig leverandør av glass- og kullfi bermatter til 

forsterking av blant annet vindturbinblader.

Støpte nav
Kristiansand Jernstøperi var tidlig ute med å levere sto-

re, støpte stålkomponenter til blant annet nav i dansk 

vindturbinindustri. Selskapet er kjøpt opp av den dan-

ske turbinprodusenten Vestas AS og har skiftet navn til 

Vestas Castings Kristiansand. 200 mennesker er ansatt 

i selskapet som eksporterte for 215 millioner kroner i 

2004. Også Ulstein Støperier (nå Rolls-Royce Marine 

AS Foundry) leverer støpte nav og andre komponenter 

til vindturbiner. Ca. 30 prosent av produksjonen går til 

denne typen produksjon.

Elektronikk og kontrollsystem
Driftsstatistikk viser at mer enn halvparten av reparasjo-

ner av vindturbiner er knyttet til ubelastede deler som 

elektronikk og kontrollsystem. Forbedringer på dette 

området er særlig viktig  off shore, som bør ha minimalt 

med vedlikehold. Møre Trafo leverer transformatorer og 

nettstasjoner til vindturbiner. SmartMotor utvikler ny 

type permanent magnet  generator til vindkraftverk.

Offshoreteknologi
Med en omfattende oljerelatert off shoreindustri vil det 

være store muligheter for å utvikle gode konsepter for 

 off shore vindkraft. De norske selskapene  Sway og  Norsk 

Hydro ( Hywind) har utviklet prosjekter for forankrede 

fl ytende vindkraftturbiner. Med bakgrunn i off shore-

industrien designer OwecTower fundamenter (trefots-

fundament) for off shore vindkraftanlegg.

Vindressurser og simulering
Kjeller Vindteknikk AS leverer tjenester innen vindres-

surskartlegging og måletjenester. Vektor AS har utviklet 

vindressurskarttjenesten Windsim, som benyttes av 

vindkraftutbyggere i hele Europa. De leverer også konsu-

lenttjenester og simuleringer av vindressurser.

Støping av nav ved Vestas Castings Kristiansand. Foto: Vestas.
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Teststasjoner
 SINTEF Energiforskning, Institutt for energiteknikk 

(IFE) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

(NTNU) samarbeider om vindkraftforskning og utvik-

ling og har etablert Senter for fornybar energi. Selskapene 

samarbeider også om en teststasjon for vindkraftverk på 

Valsneset i Bjugn kommune, VIVA AS. FoU-aktiviteten 

ved denne utføres av SINTEF, IFE og NTNU både i egne 

prosjekt og for eksterne oppdragsgivere. Teststasjonen 

består (2005) av en forskningsturbin på 225 kW, en måle-

mast og et testhus. Vindturbinen er fullt instrumentert for 

å måle belastninger og ytelser på turbinen.

Andre aktører
De største utbyggerne i Norge har vært store kraftpro-

dusenter. Det fi nnes i tillegg en rekke utbyggerselskaper 

dannet av kraftprodusentselskaper sammen med andre 

aktører. På NVEs nettsider fi nnes oversikt over alle 

konsesjonssøkte eller meldte prosjekter der det fremgår 

hvilke aktører som står bak utbyggingene. www.nve.no

Jotun AS leverer spesialmaling og andre korrosjons-

dempende materialer til innside og utside av turbintårn, 

naceller og rotorblader.

Det Norske Veritas leverer sertifi sering av selve  vindpar-

kene og de ulike leverandørene innen vindindustrien.
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Teknologien for å utnytte fallende vann mekanisk er 

gammel. For over 2000 år siden ble vannhjul brukt av 

de gamle grekerne til å male korn. Men det var først i 

middelalderen at teknologien ble spredt til større deler av 

Europa. Vannkraft var også viktig under den industrielle 

revolusjon på begynnelsen av 1800-tallet og ga mekanisk 

kraft til tekstil- og maskinindustri. I 1870 utnyttet man 

første gang vannkraft til produksjon av elektrisitet.

I løpet av første halvdel av 1900-tallet ble  vannkraft 

verdens viktigste kilde til elektrisitet. Vannkraft blir 

regnet som en moden teknologi og bidrar fortsatt med 

en betydelig andel av verdens  elektrisitetsproduksjon 

(ca. 16 prosent) [IHA/IEA, 2006]. I Norge dominerer 

vannkraft totalt elektrisitetsproduksjonen med en andel 

på 99 prosent.

Hvordan virker det?

Vannets kretsløp drives direkte av solenergi. Når solen 

varmer opp vannet i hav og overfl atevann skjer det 

en fordamping og vannet stiger i form av vanndamp. 

Vannet har nå fått  høydeenergi. Når vanndampen når 

høyere luftlag og blir nedkjølt, faller vannet ned i form 

av regn, hagl eller snø. Vannet renner naturlig mot 

laveste nivå og transporteres på jordoverfl aten i bekker 

og elver, og når til slutt havet hvor det igjen fordamper. 

Ved å la vannet strømme gjennom  vannturbiner på sin 

ferd mot havet, kan vi utnytte høydeenergien i vannet til 

å produsere elektrisitet.

 Vannmengden og  fallhøyden bestemmer den potensielle 

energien i et vannfall. Fallhøyden er høydeforskjel-

len mellom vannstanden i inntaket og utløpet fra 

kraftverket. Fra inntaksmagasinet ledes vannet ned 

til kraftstasjonen, og deretter inn på turbinhjulet. 

6. VANNKRAFT

Figur 6-1 Prinsippskisse vannkraftverk. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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Bevegelsesenergien i vannet overføres via turbinens 

drivaksel til en  generator som omdanner energien 

til elektrisk energi. Ut fra trykkhøyde kan vann-

kraftverk deles inn i to typer:  lavtrykkskraftverk og 

 høytrykkskraftverk.

Lavtrykkskraftverk utnytter ofte en stor vannmengde 

med liten fallhøyde, for eksempel i et elvekraftverk. 

Vannføringen kan vanskelig reguleres, og vannet blir 

brukt stort sett når det kommer. Kraftproduksjonen vil 

derfor øke betydelig i fl omperioder ved snøsmelting eller 

ved svært store nedbørsmengder. Elven er demt opp ved 

kraftverket for å lede vannet inn til en eller fl ere turbi-

ner. Etter å ha blitt utnyttet i turbinene, renner vannet 

ut i elven nedenfor kraftstasjonen. De fl este elvekraftver-

kene i Norge ligger i lavlandet, særlig på Østlandet og i 

Trøndelag.

Høytrykkskraftverk er som regel anlegg som utnytter 

store fallhøyder og mindre vannmengder enn elvekraft-

verk. Mange slike kraftverk lagrer vann i magasiner, og 

kalles også magasinkraftverk. Fra vannmagasinet ledes 

vannet som regel i en trykksjakt. Nederst i trykksjakten 

fordeles vannet og føres gjennom rør til de enkelte turbi-

ner. Den store fallhøyden gjør at vannet står under høyt 

trykk. Vanntrykket driver turbinen rundt og momen-

tet fra turbinen overføres via en aksel til generatoren. 

Moderne høytrykkskraftverk er som regel bygd inn i 

fj ellet. Kraftstasjonen og reguleringsmagasinet er forbun-

det med tunneler i fj ellet eller rørledninger ned fra fj ellet. 

Disse kraftverkene har vanligvis større eff ektinstallasjon 

og kortere brukstid enn elvekraftverkene.

Vannmagasin
Et vannmagasin er et naturlig eller kunstig basseng 

for oppsamling av vann i perioder med høyt tilsig og 

lavt forbruk, og for uttak av vann i perioder med lavt 

tilsig og høyt forbruk. Vannmagasinet brukes m.a.o. 

til å regulere produksjonen og kalles derfor ofte for 

reguleringsmagasin.

Ved magasinering kan en større andel av avrenningen 

benyttes i kraftproduksjon. Magasinkraftverkene er også 

godt egnet til raske opp- og nedreguleringer av pro-

duksjonen (eff ektregulering). Dermed kan kraftverket 

produsere mer om dagen, når forbruket er størst, enn om 

natten. 

Magasinet kan benyttes til å lagre vann om sommeren 

og høsten for bruk om vinteren når behovet for kraft er 

størst. Dette kalles sesongregulering. Kraftprodusentene 

kan også holde tilbake vann i magasinet i fl omperioder 

og slippe vannet i tørkeperioder. Et reguleringsmagasin 

kan derfor virke fl omdempende.

Reguleringsmagasiner kan dimensjoneres for å lagre 

vann for fl ere sesonger. De kalles da fl erårsmagasin

Magasinkapasitet er den kraftmengden som kan pro-

duseres ved å tømme et fullt magasin. Som regel er det 

fastsatt en øvre og nedre grense for hvor mye et magasin 

kan reguleres. I perioden 1980–1990 økte magasinkapa-

siteten i Norge med ca. 22 terawattimer (TWh). Siden 

Vannkraftproduksjon er utnyttelse av stillingsenergien (potensi-
elle energi) i vannet, ikke hastigheten i elven. Utfordringen er å 
utnytte denne energien uten at vannet får unødig hastighet, for 
med økt hastighet øker falltapet (først og fremst friksjonstapet i 
røret) og utnyttelsen reduseres.
Energiproduksjonen (P) måles i kWh og beregnes ved hjelp av 
formelen:

P = (V · Hn)/Kp

der
V = Samlet midlere tilløp til turbinen(e) over et år [m3]
Hn = Midlere netto fallhøyde [m]
Kp = 3600 / (η · 9,81 · ρ) [m2· s2/h· kg]

η = Gjennomsnittlig virkningsgrad for turbin,  generator og 

transformator i løpet av året.
ρ = Vannets tetthet 

Vi ser at de avgjørende faktorene er vannmengde og fallhøyde, 
samt aggregatets virkningsgrad og vannets tetthet.
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1990 har kapasiteten kun blitt endret marginalt. Ved 

inngangen til 2006 var Norges totale magasinkapasitet 

84,3 TWh, som tilsvarer om lag to tredeler av ett års 

normalforbruk [OED 2006].

Kraftprodusentene kan oppnå en økonomisk gevinst ved 

å pumpe lavereliggende vann opp til  reguleringsmagasi-

ner med større  fallhøyde, fordi vannets potensielle energi 

øker proporsjonalt med fallhøyden. Ved lave kraftpriser 

kan det være lønnsomt for produsentene å bruke energi 

til å fl ytte vannet til et høyere magasin, slik at vannet 

kan nyttes til produksjon i perioder med høye priser.

Tilsig
Tilsiget er den vannmengde som renner til ett kraftverk 

fra dets lokale nedbørfelt. Et nedbørfelt er det landareal 

med avrenning til et bestemt utløpspunkt, for eksempel 

magasin eller inntak til kraftverk. Nedbøren varierer fra 

sted til sted og gjennom sesongen. Tilsiget er stort under 

snøsmeltingen om våren, og avtar normalt utpå som-

meren og frem mot høsten. Høstfl ommer gir normalt en 

økning i tilsiget, mens tilsiget i vintermånedene vanlig-

vis er svært lavt. I tillegg til at tilsiget av vann varierer 

over året, er forbruket av elektrisk energi mye høyere i 

vinterhalvåret enn om sommeren. I grove trekk kan en si 

at forbruket av kraft gjennom et år, og dermed behovet 

for å produsere, varierer motsatt av tilsiget. Figur 6-2 

viser hvordan forholdet kan være mellom vannkraftpro-

duksjonen og nyttbart tilsig i løpet av et år.

Det er også svært stor variasjon i nedbøren fra år til år. 

For eksempel var tilsiget til norske vannkraftverk 

90 TWh i 1996, mens det i 1990 var 146 TWh.

Figur 6-2 Tilsig og kraftproduksjon over året. Kilde: Nord Pool.

Brukstid 
Brukstid er forholdet produksjon og installert eff ekt målt i 
samme periode. Brukstid er et mål på «utnyttelsesgrad» av det 
utstyret som er installert.

Et kraftverk som har en kraftproduksjon på 200 GWh/år, og 

installert eff ekt på 50 MW, har en brukstid på 4000 timer. De 
fl este vannkraftverk i Norge har en brukstid på mellom 3500 
timer og 5000 timer [www.energifakta.no].
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Ressursgrunnlag

Vannkraftressurser i Norge
Det totale teoretiske ressursgrunnlaget for utnyttelse av 

vannkraft er beregnet til ca. 600 TWh/år. På grunn av 

økonomi og miljøhensyn er det ikke mulig å utnytte hele 

dette potensialet. Det totale teknisk/økonomiske utbygg-

bare vannkraftpotensialet ble i 2005 beregnet til 205 

TWh/år, med en øvre investeringsgrense på tre kr/kWh. 

Av det totale vannkraftpotensialet ligger om lag 44,2 

TWh/år i vernede områder. Dette potensialet er derfor 

ikke tilgjengelig for utbygging.

Installert eff ekt i norske vannkraftverk er i dag om lag 

28 300 MW, og fordeler seg på ca. 620 kraftverk med 

installert eff ekt over 1 MW. Den installerte eff ekten 

og det forventede tilsiget i et år med normal nedbør er 

grunnlaget for å beregne vannkraftverkenes midlere 

(gjennomsnittlige) produksjonsevne. Utbygd midlere 

årlig produksjonsevne var 119,7 TWh ved utgangen av 

2005. I tillegg var det prosjekter under bygging på

1,3 TWh og  konsesjon var gitt for utbygging av ytterli-

gere 1 TWh. Det gjenstår per i dag et potensial på om 

lag 41,3 TWh/år som ikke er vernet mot kraftutbygging 

[OED 2006].

Ny vannkraftproduksjon
I Norge er de fl este større prosjekter behandlet og klas-

sifi sert i stortingsmelding om  Samlet plan for vassdrag. 

Kategoriene i Samlet plan angir den ønskede utbyg-

gingsrekkefølgen av disse prosjektene. I forbindelse med 

implementeringen av EUs vanndirektiv vil det sannsyn-

ligvis etableres et forvaltningsregime som gjør at Samlet 

plan avvikles. Nye vannkraftprosjekter fordeler seg 

hovedsakelig i tre kategorier: Store utbygginger, opprus-

ting/utvidelse og  småkraft [www.nve.no].

Store utbygginger
«De store vannkraftutbyggingenes tid er over», slo 

statsminister Jens Stoltenberg fast i nyttårstalen 2001. 

De største kraftutbyggingene foregikk i perioden 

1965–1985, og fra 1990 har det kommet liten ny pro-

duksjon. En hovedårsak er at de fl este muligheter enten 

er bygd ut eller er vernet mot kraftutbygging. Politikerne 

har av miljøhensyn ikke ønsket fl ere store utbygginger, 

og de store utbyggingene som har fått konsesjon er 

blitt kraftig redusert. Stortinget reduserte  Øvre Otta-

utbyggingen fra 1 069 GWh/år til 525 GWh/år, men 

i 2005 fi kk utbyggeren tillatelse til å overføre vann fra 

Breidalsmagasinet. Det øker den samlede utbyggingen 

til 650 GWh/år. Også  Sauda-utbyggingen ble kraftig 

redusert av politikerne av miljøhensyn. Av produksjonen 

på 960 GWh/år (NVEs innstilling) ny kraft ble det 

godkjent en løsning som vil gi en produksjon på ca. 

500 GWh/år når hele utbyggingen er ferdig i 2008. 

Andre store utbygginger, som for eksempel  Vefsna, der 

  Statkraft planla utbygging og utvidelse på til sammen 

1,5 TWh/år, er foreslått vernet. I fl ere vassdrag der store 

utbygginger var planlagt foregår nå planlegging for 

et større antall små vannkraftverk. Det er en økende 

Norges største kraftverk i installert eff ekt er Kvilldal kraftverk i 
Rogaland (bildet). Det har en maksimal eff ektytelse på 
1 240 MW. Dette utgjør om lag 4,5 prosent av den totale 
kapasiteten i landet. Tonstad kraftverk i Vest-Agder er størst 
målt i midlere årsproduksjon med 4 169 GWh/år. Foto: 
 Statkraft
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erkjennelse av at mange små kraftverk kan gi større 

miljøulemper enn et stort i samme område.

Opprusting og utvidelse (o/u)
Opprusting innebærer at man moderniserer kraftverk 

for å utnytte mer av energien i vannet. I tillegg kan 

man redusere driftsutgiftene og øke driftssikkerheten. 

Falltapet kan reduseres ved å utvide  vannveiene ved for 

eksempel å gjøre tverrsnittet i tunnelene større. Nyere 

teknologi for  turbiner og  generatorer kan også øke 

utnyttelsesgraden. Utvidelser er større tiltak. Eksempler 

på dette kan være å overføre vann fra andre nedbørsfelt, 

å utvide eksisterende eller etablere nye  reguleringsmaga-

siner og å øke  fallhøyden og/eller maskininstallasjonene 

for å få mer disponibel eff ekt. Opprusting kombinert 

med utvidelse gir gjerne større energigevinst og bedre 

lønnsomhet enn ren opprusting. Bare opprusting krever 

normalt stans av kraftverket i lengre perioder. Dette kan 

gi tapt produksjon. Den reduserte inntekten må legges til 

utbyggingskostnaden og da blir ofte opprusting alene for 

dyrt. Økt kraftutveksling med utlandet har også ført til at 

mange norske vannkraftverk har økt eff ektinstallasjonene 

i forbindelse med opprustingsprosjekter.

Potensialet for opprusting og utvidelse ble beregnet i et 

stort prosjekt i perioden 1986 til 1992 og summert til ca. 

tolv TWh/år. Etter dette er noen vassdrag med mulighe-

ter for opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk 

blitt vernet og noen opprustninger og utvidelser er 

gjennomført. Basert på dette er kartlagt potensial for økt 

produksjon tilnærmet halvert. Teknologiutvikling på 

90-tallet og prisstigning på strøm de senere år har gitt 

grunnlag for nye vurderinger av potensialet og vil utvil-

somt øke dette merkbart. For tiden pågår undersøkelser 

Figur 6-3 Oversikt over vannkraftpotensialet per 2006, referert tilsigsperioden 1970–1999. Midlere årsproduksjon 205,2 TWh. Øvre investeringsgrense er på 3 kr/kWh. 
Diagrammet viser ikke potensial for små kraftverk i verneområder i verneplan I-IV. Kilde: NVE.
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Globale vannkraftressurser

På verdensbasis er det beregnet at det totale vannkraftpo-

tensialet som er teknisk mulig å utnytte er om lag 14 000 

TWh/år. Av dette regnes 8 000 TWh/år som økonomisk 

utnyttbart [IHA/IEA, 2006].

I dag produseres 2 645 TWh/år elektrisitet fra vannkraft, 

noe som dekker rundt 2,2 prosent av verdens energipro-

duksjon og 16 prosent av verdens  elektrisitetsproduksjon. 

Det gjør vannkraft til den klart største fornybare energi-

kilden med 90 prosent andel av fornybar elektrisitetspro-

duksjon, og 16,2 prosent av fornybar energiproduksjon 

[IEA, 2005a].

for å avklare potensialet med dagens  rammebetingelser. 

Ved opprusting og utvidelser er andelen vinterkraft, som 

det er større behov og bedre priser for, større enn ved 

utbygginger av helt nye kraftverk. En realisering av disse 

o/u-prosjektene kan dermed gi et verdifullt bidrag til det 

nordiske kraftsystemet [NVE, 2006].

 Små kraftverk
Kraftverk med installert eff ekt opp til 10 MW betegnes 

som små vannkraftverk og deles gjerne inn i følgende 

underkategorier:

• mikrokraftverk (installert eff ekt under 0,1 MW)

• minikraftverk (installert eff ekt fra 0,1 MW til

 1 MW)

• småkraftverk (installert eff ekt fra 1 MW til 

 10 MW)

Små vannkraftverk etableres ofte i bekker og mindre 

elver uten  reguleringsmagasiner. Kraftverkenes produk-

sjon vil da variere med tilsiget av vann. Siden småkraft-

verkene sjelden magasinerer vannet, kan de ofte bygges 

ut uten store konsekvenser for natur og miljø. Men det 

gjør også at kraftverkene kun produserer når det er nok 

vann i elva.

En stor del av potensialet for ny vannkraft er fra relativt 

små kraftverk. For å øke utbyggingsinteressen har myn-

dighetene blant annet forenklet  konsesjonsbehandlingen 

og etablert off entlige tilskudd.

NVE har kartlagt potensialet for små kraftverk i Norge. 

Samlet er det funnet ca. 18 TWh/år med investerings-

kostnad under 3 kr/kWh. I tillegg kommer ca. 7 TWh/

år fra  Samlet plan, slik at potensialet for kraftverk under 

10 MW med investeringsgrense 3 kr/kWh er ca. 

25 TWh/år. NVE antar at opp mot 5 TWh/år av dette 

potensialet kan realiseres innen 2015 [NVE, 2004].

Verdens største vannkraftverk og byggeprosjekt er Tre Kløfter-
ubyggingen (Th ree Gorges) i Kina. Changelva er demt opp 
med en 2,3 kilometer lang og 185 meter høy dam. Når alle 
aggregatene er på plass i 2009 skal 26  Francisturbiner på totalt 
18 700 MW kunne produsere hele 84,7 TWh/år. For å gi plass 

til vannmagasinet har 13 mindre byer blitt fl yttet. I tillegg til 
kraftproduksjon skal også anlegget hindre de årlige oversvøm-
melsene langs Changelva, som krever fl ere tusen menneskeliv 

i året. Byggingen startet i 1993 og kraftverket vil stå ferdig i 
2009. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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Det meste av den installerte eff ekten fi nnes i Europa 

og Sør- og Nord-Amerika, men det største potensialet 

for videre utbygging har Afrika, Asia og Sør-Amerika. 

Asia har et økonomisk potensial på 3 600 TWh/år, og 

utbygging av ca. 153 000 MW ny vannkraft er under 

planlegging. Sør-Amerika har et økonomisk potensial på 

1 600 TWh/år og Afrikas potensial er 1 000 TWh/år. 

Det er beregnet at vannkraftproduksjonen vil øke med 1,8 

prosent årlig frem til 2030, men andelen av energiproduk-

sjonen vil forbli uforandret på ca. 2 prosent [IEA, 2005b].

I mange land er drivkraften bak  vassdragsreguleringen vel 

så mye å dempe skadevirkningene ved fl om samt irriga-

sjon og vannforsyning.

Utfordringer ved å ta vannkraft i 

bruk

Vannkraft er en moden teknologi. Det trengs ikke store 

teknologiske gjennombrudd for ytterligere utbygging. I 

Norge er de fl este utbyggingsegnede vassdragene bygd 

ut. Vannkraftutbyggingenes påvirkning av natur og 

miljø har vært den største hindringen for ytterligere 

utbygginger i Norge. Endring i vannføring kan påvirke 

dyre- og planteliv og  vannmagasiner kan beslaglegge 

store landområder. Se eget avsnitt om miljøkonsekvenser 

ved vannkraft.

Den økonomiske risikoen kan være stor ved vannkraft-

utbygging fordi prosjektene er svært kapitalintensive. 

Det er også usikkerhet om kraftpriser i fremtiden, og 

kostnadene ved å bygge ut ulike vannkraftprosjekter 

varierer sterkt. En hovedvariabel er størrelsen av anleg-

get. En liten  generator krever omtrent like mange 

mennesker for drift og vedlikehold som fl ere store. 

Større vannkraftverket får som regel lavere kostnad per 

kilowatt. Sammenliknet med andre kilder til elektrisitet, 

er produksjonskostnadene ved vannkraft omtrent en 

tredel av kostnadene ved fossil kraft (gass, kull eller olje) 

eller kjernekraftanlegg. Hovedfaktoren for forskjellen i 

produksjonskostnad er  drivstoff kostnadene for annen 

kraftproduksjon. Anleggskostnader inkludert kapital-

kostnader for et vannkraftverk er omtrent som kjerne-

kraftanlegg, men noe høyere enn ved kull-, gasskraft-

verk. Men siden «drivstoff et» til vannkraftverk er gratis, 

er totalkostnadene per kilowattime i de fl este tilfeller 

lavere for vannkraft enn for kjerne-, kull- eller gasskraft-

verk. I Norge regner vi en utbyggingskostnad på under 

2 kr/kWh som svært lønnsom. Med økende kraftpriser 

vil også prosjekter med en høyere utbyggingskostnad 

være lønnsomme.

En annen stor utfordring er avhengigheten av nedbøren 

og dermed av nedbørsvarsling. Et vannkraftdominert 

kraftsystem som det norske er sårbart for store sving-

ninger i nedbøren. Systemet er derfor svært avhengig av 

kraftutveksling med andre energisystemer.

Utfordringer for utnyttelse av  små 
kraftverk
Kraftverkets ytelse og energiproduksjon er vik-

tige momenter for økonomien ved småkraftverk. 

Linjetilknytningen og andelen av produksjonen som 

vil gå til eget forbruk spiller også inn. De gunstigste 

prosjektene er gjerne der utbygger har behov for det 

meste av kraften selv. Under gitte kriterier kan man da 

få fritak for merverdiavgift, elavgift, naturressursskatt og 

grunnrenteskatt. Dersom forbruket heller ikke går via 

lokalnettet, betaler utbyggeren ingen nettkostnader.

Skal mye av energiproduksjonen selges, vil markedspri-

sen på kraft være styrende for investeringen. Dersom 

kraften skal gå til eget forbruk og utbyggeren kan spare 

merverdiavgift (25 prosent) og elavgift (ca. 10 øre/kWh), 

kan investeringsgrensen legges høyere. Hvis utbyggeren 

i tillegg heller ikke trenger å transportere kraften på 

det lokale elnettet, vil investeringsgrensen kunne heves 

ytterligere.
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For småkraftverk er produksjonen som regel forholdsvis 

liten. Driftspersonellet, ofte en bonde eller skogbruker, 

mangler gjerne vannkraftkompetanse. Det setter ekstra 

strenge begrensninger i forhold til driftsorganisasjon og 

kostnadskontroll. Dimensjoneringen av slike anlegg er 

derfor nødvendigvis ikke optimale i forhold til vannres-

sursen. Stor grad av automatisering er viktig for å få til 

en kostnadseff ektiv drift.

Utfordringer internasjonalt
De fl este nye vannkraftutbygginger i verden vil komme 

i utviklingsland. Der er det andre utfordringer enn i 

Norge. I utviklingsland kan de store investeringene og 

den lange tilbakebetalingstiden ved vannkraftutbyg-

ginger være en stor utfordring. Mangel på kompetanse 

lokalt er også ofte et problem, både når det gjelder 

hydrologiske data, prosjektledelse og ikke minst drift og 

vedlikehold. I tett befolkede land er det ikke uvanlig at 

folk bor i områdene som blir neddemt. Det er naturligvis 

en stor utfordring for et prosjekt dersom mennesker må 

fl ytte fra hus og gård. Ved neddemming av områder med 

rikt planteliv vil man også risikere en negativ klimaeff ekt 

ved at store mengder karbon som er bundet til trær og 

andre planter blir frigjort når magasinene første gang 

fylles med vann og disse vekstene råtner. Annet plante-

materiale som blir liggende på bunnen, råtner uten hjelp 

av oksygen, noe som fører til metandannelse.

Den største utfordringen for ytterligere vekst i vann-

kraftproduksjonen er å fi nne gode prosjekter som gir 

større nytteverdi gjennom økt kraftproduksjon og 

økonomiske ringvirkninger enn kostnader i form av 

investeringer og naturinngrep.

Bruksområder, verdikjeder, 

teknologier og marked

Vannkraft har fl ere fordeler i forhold til mange andre 

kilder til elektrisk energi. Vannkraft er en fornybar 

Stortinget vedtok i 2005 en supplering av Verneplan for vassdrag , der 

Hesjedalsfossen i Hordaland tilhører et av 52 vassdrag som ble vernet.

Foto: Øystein Søbye/Photographica.
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energikilde som i liten grad bidrar til luftforurensning, 

sur nedbør eller  klimagasser. Vannkraft bidrar til redu-

sert bruk av fossile energikilder som olje, gass og kull. 

Gjennomsnittlig CO
2
 utslipp fra produksjon ved de 21 

største kraftprodusentene i EU-15 var i 2003 på 358 kg 

CO
2
/MWh [PWC, 2003]. Til sammenligning er utslip-

pene fra produksjonen ved et typisk norsk vannkraftverk 

på ca 0,15 kg CO
2
/MWh og totalt 0,7 kg CO

2
/MWh 

inklusive byggingen av kraftverket [Statkraft, 2002].

Vannkraft med magasin har høy pålitelighet. Det er 

svært fl eksibelt å styre produksjonen og regulere eff ek-

ten. Det er en vel utprøvd teknologi med lang levetid, 

høy eff ektivitet og lave drifts- og vedlikeholdsutgifter. 

Reguleringen av vassdragene gir økt fl omsikkerhet og 

mulighet for å begrense skadeomfanget ved stor vann-

føring. Regulering kan også gi andre nytteeff ekter som 

sikring av vannføring i tørre perioder.

Det er vanskelig å lagre store mengder elektrisk energi. 

Den må produseres samtidig med at den brukes. Dette 

fysiske faktum er en utfordring for kraftforsyningssys-

temet. Vannkraftproduksjon med  reguleringsmagasin 

er, i motsetning til de fl este andre energikilder, svært 

lett å regulere. Det gjør vannkraften meget godt egnet 

til å kombinere med andre energikilder. Kjerne- og 

kullkraftverkene på kontinentet er tunge å regulere og 

har en relativt konstant produksjon. Krafthandel og 

utvekslingen av kraft mellom Norge og våre naboland 

utnytter fordelene ved å samkjøre vannkraft og varme-

kraft (olje-, kull-, gass-, bio- og  kjernekraftverk). Norge 

eksporterer kraft til kontinentet om dagen og importerer 

om natten. Denne fl eksibiliteten får norske vannkraftsel-

skap betalt for gjennom at prisene er høyere om dagen 

når man selger og lavere om natten når man kjøper. 

Reguleringsevnen ved de norske vannkraftverkene har 

vært en viktig og lønnsom del av kraftutvekslingen med 

utlandet. Dette gir betydelige gevinster ved handel med 

elektrisitet, både økonomisk og miljømessig.

Vannkraftens fl eksibilitet gjør den også svært godt egnet 

for å kombineres med annen fornybar energi, for eksem-

pel vindkraft. Når det blåser lite og vindkraftverkene 

produserer lite, kan lett regulerbar vannkraftproduksjon 

fases inn i forsyningssystemet. Når det blåser mye, kan 

vann holdes igjen og vannkraftproduksjonen reduseres.

Teknologier for magasin, 

dammer og vannveier

 Vannmagasin og dammer
Vannmagasiner etableres ved å demme opp naturlig 

vannstand av sjø eller vassdrag ved hjelp av dammer. Det 

benyttes ulike teknologier for å oppnå en slik oppdem-

ming. I Norge har vi bygd mer enn 330 store dammer 

(høyere enn 15 meter). De vanligste damtypene er  fyl-

lingsdammer og  betongdammer.

Førrevassdammen er en kombinert gravitasjons- og hvelvdam. Foto  Statkraft.

Storglomvassdammen er den høyeste fyllingsdammen i Norge. Foto: Statkraft.
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 Fyllingsdammer
Etter 1970 har 85 prosent av alle nye, store dammer i 

Norge blitt bygd som fyllingsdammer. En fyllingsdam 

er bygd opp av jord- eller steinmasser i ulike soner. 

Sonene består av ulike masser og fraksjoner, avhengig av 

den funksjonen de skal ha i byggverket. Mest utbredt er 

dammer med en tetningskjerne av morene, betong eller 

asfalt omsluttet av en fi ltersone av grus, så en overgangs-

sone av fi nsprengt stein. Deretter følger grovsprengt stein 

som støttefylling og ytterst en plastring av steinblokker.

I de senere utbyggingene har det blitt lagt stor vekt på 

å lage dammer som glir best mulig inn i omkringlig-

gende natur. Dammene kan være fra små enheter som 

nesten ikke synes i terrenget til store byggverk som 

ruver i naturen. Den høyeste fyllingsdammen i Norge er 

Storglomvassdammen i Nordland, som er 125 meter høy 

og 825 meter lang.

 Betongdammer
Det fi nnes en rekke forskjellige typer betongdammer. 

Valg av damtype avhenger av topografi en på stedet. De 

vanligste typene er gravitasjonsdammer, platedammer 

og hvelvdammer.

En gravitasjonsdam, også kalt massivdam, er en 

betongdam der stabiliteten er sikret ved dammens egen 

vekt. Hvelvdammer er plassert i trange daler, slik at 

trykket fra vannsiden overføres via hvelvet til fj ellet 

mot sidene. Platedammer overfører kreftene til funda-

mentet gjennom pilarer. Førrevassdammen ved Blåsjø 

i Rogaland er Norges største betongdam. Den er 80 

meter høy og 1 300 meter lang. Ved utbyggingen ble 

det brukt nesten 255 000 m3 betong.

 Vannveier
Vannveiene skal føre vannet fra magasinene via inntaket 

gjennom kraftstasjonen med minst mulig falltap og på 

billigst mulig måte. Vannveiene kan bestå av tunneler, 

kanaler eller rør som fører vannet mellom magasinene 

og til inntaksmagasinet, en trykksjakt eller rørgate som 

fører vannet til  turbinen i kraftstasjonen og et utløp.

Vannveien kan utføres med rør (stål, støpejern, glassfi -

ber, polyetylen, tre, betong), tunnel/sjakt (sprengt eller 

boret) eller kanal (i jord eller fj ell). Vannveien kan også 

være en kombinasjon av fl ere av disse typene. Vannveien 

må kunne stenges med ventil eller luke i inntaket. For 

store, moderne kraftanlegg er vannveien ofte ikke syn-

lig, men sprengt inn i fj ellet. I små kraftverk er variasjo-

nene større.

Teknologier for vannturbiner
Turbinvalget bestemmes av to faktorer:  Fallhøyde og 

 vannmengde. De tre vanligste turbintypene er Pelton-, 

Francis- og  Kaplanturbin.

Figur 6-4 Prinsippskisse for fyllingsdam. HRV og LRV betyr henholdsvis høy-

este og laveste regulerte vannstand. Illustrasjon Kim Brantenberg. Figur 6-5 Prinsippskisse for  Peltonturbin. Illustrasjon: GE Energy.
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I en   Peltonturbin blir vannet ledet i fl ere stråler (to til 

seks) mot skovlene i turbinen. Peltonturbin er vanlig å 

bruke i høytrykksanlegg. Her utnyttes vannets trykk ved 

at turbinhjulet drives med vannstråler med høy hastig-

het, men med relativt liten  vannmengde. Peltonturbiner 

benyttes ved  fallhøyder mellom 500– 2 000 meter og en 

god turbin har en virkningsgrad på 91-93 prosent.

Francisturbinen har skovler på samme måte som 

Peltonturbinen. Forskjellen er at i en Francisturbin går 

alt vannet samlet inn på skovlene og ikke som fristråle. 

Francisturbinen brukes ofte ved fallhøyder på 

30– 600 meter og en god turbin kan ha har en vir-

kningsgrad på 90-96 prosent.

  Kaplanturbiner blir ofte brukt ved fallhøyder opp til 

50 meter, og ved store vannmengder slik som i  elvekraft-

verk. Kaplanturbinen har ikke skovler, men en propell 

som blir drevet rundt av vannføringen.

For  småkraftverk er utfordringen ofte å fi nne turbiner 

som har god virkningsgrad ved varierende vannføringer, 

mer enn svært høy toppvirkningsgrad. Dette har ført 

til utviklingen av nye turbintyper som  tverrstrøms-

turbinen. En tverrstrømsturbin (Crossfl owturbin) 

overlapper delvis bruksområdet til Kaplan-,  Francis- og 

Peltonturbinene, men har lavere virkningsgrad. Den 

håndterer stor variasjon i vannmengde og en  fallhøyde 

Norges største Kaplanturbin

Solbergfoss II har Norges største Kaplanturbin. Løpehjulet, 
som ser ut som en stor skipspropell med vridbare blad, har en 
diameter på 8,3 meter og veier 170 tonn. Nominell slukeevne 
er 550 m3/s, men kan overåpnes til 630 m3/s, det vil si hele 

vannføringen i Glomma hvis en ser bort fra fl omperiodene. 
Foto: E-CO Vannkraft.

Figur 6-7 Prinsippskisse for Kaplanturbin. Illustrasjon: GE Energy.

Figur 6-6 Prinsippskisse for Francisturbin. Illustrasjon: GE Energy.
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på 2–100 meter.   Tverrstrømsturbiner benyttes i ure-

gulerte  småkraftverk. Det er også utviklet en såkalt 

 plateturbin for kraftanlegg under 4 MW. Denne 

typen dekker et fallhøydeområde på mellom 50 og 240 

meter. Plateturbinen er en forenklet  Francisturbin som 

er utviklet rundt Universitets- og forskningsmiljøet i 

Trondheim.

Teknologier for elkraftgenerering
Turbinens mekaniske energi overføres via en drivaksel til 

 generatoren. I generatoren omformes rotasjonsenergien 

fra turbinen til elektrisk energi. Opp til 98,5 prosent av 

energien blir til elektrisk energi.

Det fi nnes to hovedtyper generatorer: Synkrongenerator 

og asynkrongenerator. Den vesentligste forskjellen på 

disse er at synkrongeneratoren er selvmagnetiserende og 

kan forsyne et isolert nettverk, mens en asynkrongene-

rator (som i realiteten er en motor) trekker nødvendig 

reaktiv eff ekt fra nettet for å kunne produsere aktiv 

energi. Asynkrone maskiner kan ikke benyttes i isolerte 

nett, fordi de er avhengige av å få magnetiseringsstrøm 

fra nettet. Asynkrongeneratorer benyttes i mikro- og 

minikraftverk (dvs. opp til ca. 1 000 kW) som kobles til 

kraftnettet.

Generatorene må dimensjoneres for å tåle den maksi-

male ytelsen som turbinen kan gi. For vannkraftmas-

kiner er dette gitt ved turbinytelsen i kilowatt (kW). 

Turbinens transiente ruseturtall (maksimalt turtall) er 

også avgjørende for generatorens mekaniske og elektriske 

dimensjonering. Den maksimale ytelsen som turbinen 

kan gi vil variere med  vannmengden og fallhøyden. 

Dette kan avvike en del fra den nominelle ytelsen, da 

turbinen er defi nert i forhold til nominell fallhøyde og 

nominell slukeevne.

I kraftanlegget er det også en transformator. Den 

transformerer spenningen opp til nivået på kraftnet-

tet. I større kraftanlegg er det også et koblingsanlegg 

med brytere og måleutstyr. Her blir kraften fordelt på 

høyspentlinjene ut fra kraftstasjonen.

Miljøpåvirkninger av 

vannkraftutbygging

Vannkraft er en energikilde som gjør det mulig å 

produsere elektrisitet uten å bruke fossile brensler, og 

er derved fritt for de utslipp som forårsakes av  elektri-

sitetsproduksjon i kull-, olje- eller gassfyrte kraftverk. 

Miljøkonsekvensene av vannkraftutbygging er knyttet 

til inngrep i naturen ved oppdemming eller senking av 

vannstand, endret vannføring og bygging av veier og 

kraftledninger. 

Plateturbin

Selskapet Small Turbine Partner springer ut fra Universitets- og 
forskningsmiljøet i Trondheim og leverer egenutviklede turbiner 
for småkraftverk. Selskapet har utviklet en Francis plateturbin i 
eff ektområdet 500 kW og 4 MW og fallhøyde 50 til 230 meter. 
Foto: Small Turbine Partner.
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Neddemming
Etablering av vannkraftanlegg har medført et behov for 

neddemming av store arealer, særlig i høyfj ellet. Denne 

type inngrep kan påvirke biologisk mangfold og redusere 

tilgangen til enkelte områder, og derved påvirke den 

lokale muligheten til friluftsliv.

Endret vannføring
Vannkraftutbygging innebærer ofte inngrep i de natur-

lige variasjonene i vannstand og vassføring i et vassdrag. 

Vassdragene i Norge er imidlertid svært forskjellige. Det 

har betydning for hvordan de kan benyttes til kraftpro-

duksjon og dermed for det biologiske mangfoldet.

 Elvekraftverk uten vannmagasin medfører relativt små 

endringer i vannstand og vannføring. Slike kraftverk har 

derfor liten innvirkning på biologisk mangfold dersom 

ikke strykstrekninger neddemmes eller tørrlegges.

I  høytrykkskraftverk med  reguleringsmagasin er påvirk-

ningen på biologisk mangfold avhengig av regulerings-

høyden (det vil si forskjeller mellom laveste regulerte 

vannstand (LRV) og høyeste regulerte vannstand 

(HRV)). Vannstandsendringer over året kan føre til 

utvasking av fi nstoff  og næring og kan påvirke planter 

og vegetasjon, og føre til erosjon i reguleringssonen. 

Neddemming kan også påvirke viltets næringsområder 

og vandringsveier. Forskjellen mellom høyeste og laveste 

tillatte vannstand i magasinene er fastsatt i et manøv-

reringsreglement, som gis som en del av  konsesjonsvil-

kårene. Ved bygging av magasinkraftverk ledes vann 

normalt vekk fra sitt naturlige vannløp. Vannføringen 

i tilgrensede elver og bekker høyt oppe i vassdraget kan 

derfor også bli påvirket. Over tid vil vassdraget tilpasse 

seg en ny naturtilstand forårsaket av reguleringen.

Anleggsveier og etablering av massetak 
og tipper
Ved bygging av kraftverkene vil det nødvendigvis bli 

en del fysiske inngrep ved anleggsveier etablering av 

massetak og tipper. I moderne utbygginger er det strenge 

regler for slike inngrep. Utbyggeren er pålagt å beplante 

landskapet, slik at inngrepene i ettertid blir så skån-

somme og lite synlige som mulig.

Kraftledninger
Kraftledninger er fremmedelementer i naturlandska-

pet og kan virke skjemmende. Der kraftoverføringer 

anlegges som jordkabler, kan graving og sprenging av 

grøfter påvirke hydrologi og vegetasjon. Jordkabelanlegg 

påvirker vegetasjon på overfl aten og kan endre plante-

sammensetningen ved drenering av jord og myr.

Kraftledninger kan påvirke fuglebestander, enten ved 

kollisjon eller ved kortslutning på grunn av kontakt. 

Etablering av hogstgater i skog innebærer fj erning av 

trær og bedre forhold for kratt og bunnvegetasjon. Dette 

er normalt en fordel for beitende dyr. I fj ellområder 

kan kraftledninger i visse tilfeller være et inngrep som 

innskrenker beiteområdene for villrein. Luftledninger 

reduserer normalt ikke forekomsten av sårbare plantear-

ter eller naturtyper [St.meld.nr. 42 (2000-2001)].

Vannkraftutbygging påvirker vannføringen i vassdragene. Likevel er det fullt 

mulig å ha en god fi ksestamme i et regulert vassdrag, og mange av våre beste 

fi skeelver er regulert. Foto P. Storm-Mathisen.
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Fisk
 Vassdragsreguleringers virkning på fi sk og fi ske er et 

komplekst samspill mellom en rekke fysiske og biologiske 

faktorer. Flere brukerinteresser er knyttet til utnyttelsen 

av fi skeslagene, noe som bidrar til at dette er et felt som 

mange har sterke meninger om.

Fiskens leveområder formes av fysiske forhold som vann-

stand, vannhastighet og skjulmuligheter, samt tilgang på 

mat. Tørrlegging vil være totalødeleggende for fi sk. Ut 

over dette vil mengden vann ha ulik virkning på fi sken i 

et vassdrag, avhengig av art og stadium i livssyklus. Ikke 

alle uregulerte vassdrag er optimale med hensyn på fi ske-

produksjon, på grunn av store svingninger i vassføringer.

Reguleringer kan påvirke fi skeproduksjonen og styrke-

forholdet mellom de ulike fi skeartene via fi skens 

næringsgrunnlag. Vel så viktig er den direkte virkningen 

på rekrutteringen. Reduksjon av fi skens gyteplasser kan 

ha stor negativ innvirkning på bestandens størrelse i 

slike marginalområder. Dette kompenseres vanligvis 

med utsetting av fi sk. I magasiner med fl ere arter kan 

det bli en forskyvning av artsdominansen som følge av 

endringer i rekrutteringsforholdene. Eff ekten av vass-

dragsreguleringer på fi sk i rennende vann vil avhenge 

av reguleringsgraden og fi skens bruk av elven i naturlig 

tilstand.

Ved en del av de tidligste reguleringene var det primære 

målet å sikre nok kraft. Det ble ikke alltid tatt tilstrek-

kelig hensyn til de biologiske prosessene i vassdraget. I 

dag er kunnskapen om økologiske forhold langt bedre. 

Ved moderne kraftutbygging blir det normalt tatt 

hensyn som gjør at en kan utnytte vannkraftpoten-

sialet uten spesielle negative konsekvenser for fi sken. 

Utbyggeren kan pålegges å legge forholdene til rette for 

fi ske og friluftsliv med tiltak som fi sketrapper og terskel-

dammer. En rekke regulerte vassdrag er fortsatt blant 

våre beste fi skeelver.

Teknologiutvikling

De første vannkraftverkene ble bygd på slutten av 1800-

tallet, mens den store utbyggingsepoken startet etter 

1905. Mange av disse anleggene er fortsatt i full drift, 

riktig nok er de fl este oppgradert. Selv om vannkraft 

er en moden og velprøvd teknologi, foregår det fortsatt 

utvikling.

Bedre dataverktøy har ført til bedre og mer standardiser-

te systemer for overvåking, kontroll og driftssimulering. 

Denne utvikling vil sannsynligvis fortsette. De fl este 

kraftverk lar seg i dag fj ernstyres, noe som har redusert 

driftskostnadene dramatisk. Dette har ikke minst vært 

viktig for utviklingen av  småkraftverk, der de driftsan-

svarlige ofte er uten vannkraftkompetanse.

Moderne kraftutbygginger skal gjøres så skånsomme som mulig for naturen. 

Tusenvis av turister går fottur i Aurlandsdalen årlig. Samtidig er vassdraget 

et av de med størst kraftproduksjon i Norge. Foto: E-CO Vannkraft
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 Turbinenes virkningsgrad har gjennomgått en utvik-

ling de siste årene. Ved å bruke kraftigere dataverktøy 

for simulering og beregning samt tredimensjonale 

hydrauliske strømningsmodeller, er spesielt virknings-

graden for  Pelton- og  Francisturbiner forbedret. 

Toppvirkningsgraden kan ligge så høyt som 97 prosent.

Det har også skjedd en betydelig forbedring innen bore-

teknologi. Der man tidligere sprengte, kan man nå bore 

helt rette tunneler på mange hundre meter i fj ell. Dette 

har gjort dette arbeidet billigere og muliggjort tunneler 

på steder der man tidligere ikke fi kk boret/sprengt. At 

massetippene blir mindre er også en miljømessig fordel.

For småkraftverkene er ny teknologisk utvikling 

ofte et resultat av utviklingen innen storskala vann-

kraft. Den største forskjellen er den store variasjonen 

i design og sammensetning av utstyr og materialer. 

Småkraftprosjekter inkluderer sjelden det aller siste 

innen vannkraftteknologi. Utfordringen er snarere 

å designe og bygge prosjekter som egner seg best til 

utbyggerens vannressurs. Den strenge kostnadsstyringen 

innen småkraft påvirker også tankegangen for styring av 

større vannkraftanlegg.

De senere år har man også sett på muligheten for å 

utnytte vannkraftpotensialet i vannverk. Dette kan ut-

nyttes ved å erstatte trykkreduksjonsventiler med mini-

/mikrokraftverk, utnytte eksisterende dam og rørgate 

og koble på en kraftstasjon eller ved å bygge kraftverk i 

kombinasjon ved nye vannverksanlegg. Er vannverket på 

planstadiet, kan kraftverket bidra positivt til kostnadene 

ved å bygge vannverket.

Viktige satsingsområder for videre utvikling er:

• å modernisere ved kontinuerlig å skifte ut 

 aldrende utstyr

• å utvikle bedre metoder for å håndtere konse-

 kvensene av utkoblinger og skifte ut ødelagt  

 utstyr mer eff ektivt

• å utvikle bedre metoder for risikovurdering og  

 prioritering av investeringer

• å forberede driftstekniske endringer i nye 

 markeder

• å integrere ny teknologi og nye produksjons-

 kilder som vindkraft og  hydrogen [IEA, 2004].

Norske vannkraftaktører

Norge er verdens sjette største vannkraftprodusent og 

den største i Europa. Den norske vannkraftindustrien 

har lange tradisjoner. Norge har opparbeidet kompe-

tanse som dekker alle sider ved et vannkraftprosjekt; fra 

planlegging og prosjektering til levering og installasjon 

av vannkraftteknisk utstyr. I tillegg har myndighetene 

gjennom hundre års erfaring utviklet ekspertise i å 

regulere og forvalte vannkraftressursene.

Norge har bygd ut ca. 60 prosent av det tilgjengelige 

vannkraftpotensialet. De fl este utbygginger fant sted 

før 1990 og de siste årene er sysselsettingen i elektro-

teknisk industri blitt betydelig redusert. Den synkende 

etterspørselen i Norge har medført at norsk leveran-

dørindustri i økende grad har konkurrert om oppdrag 

i utlandet. I tillegg til turbiner og elektromekaniske 

produkter omfatter leveransene konsulenttjenester innen 

planlegging, prosjektering og andre ingeniøroppgaver. 

Det er også økende etterspørsel etter norsk kompetanse 

innenfor systemdrift og tilrettelegging for et kraftmar-

ked [OED, 2006].

Vannkraft – utbyggere og eiere
90 prosent av norsk vannkraft er off entlig eid av enten 

staten, fylkeskommunene eller kommunene. De off entlig 

eide kraftselskapene står for det meste av nye utbyggin-

ger. Ved  småkraftutbygginger kan det også være andre 

aktører, som bønder, skogeiere eller grunneierlag. De stør-

ste kraftselskapene (produksjonstall inkluderer selskaper 

med eierandel over 50 prosent) i Norge er   Statkraft
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(42 TWh/år), E-CO Energi (9,5 TWh/år),  Norsk Hydro 

(9 TWh/år), Agder Energi (7,4 TWh/år) og BKK

(6,6 TWh/år). Flere av kraftselskapene står også bak 

de mange utbyggerne av småkraft. De største småkraft-

selskapene er Småkraft, Norsk Grønnkraft, Fjellkraft, 

HydroPool og Miljøenergi Nordland. I tillegg bygger 

fl ere av kraftprodusentene og nettselskapene ut småkraft 

i egen regi.

Leverandører av utstyr til småkraftverk
Med den økende aktiviteten innen småkraft har leve-

randørindustrien blomstret opp med både nye og gamle 

aktører. Til tross for at det fi nnes fl ere utstyrsimportører, 

er det en tendens at norske småkraftutbyggere velger 

norske leverandører. Undersøkelser viser at det gjerne 

er  turbinleverandøren som også leverer den øvrige 

utrustningen som trengs i en kraftstasjon, i første rekke 

 generator, kraftelektronikk og systemer for overvåkning 

og styring [NVE 2005].

En oversikt over leverandører av utstyr til småkraftverk 

fi nnes på Småkraftforeningens nettsider: 

www.smakraftverk.com
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Havet er et enormt energilager, som får tilført energi fra 

sollyset, geotermiske kilder, jordas rotasjon og gravita-

sjon i samspill med mekaniske og hydrotermiske proses-

ser. Det har ikke manglet på ideer for å hente ut noe av 

potensialet i energien fra havet gjennom årenes løp. De 

eldste ideene er fl ere hundre år gamle, og på verdensba-

sis er det i dag mer enn 1 000 patenter på forskjellige 

konstruksjoner. Men kun et lite fåtall av disse er bygd 

og testet. Fremdeles gjenstår mye forskning og utvikling 

før  bølgekraft og  tidevannskraft blir konkurransedyktig 

med kommersielle energikilder. Havstrøm,  havtermisk 

energi og  saltkraft har enda lenger frem, til tross for et 

betydelig potensial.

Meteorologiske fenomener i atmosfæren skaper vind, 

som igjen lager bølger på havoverfl aten. Bølgekraften har 

høy energitetthet, typisk 30–40 kW/m langs norskekys-

ten. Ute på åpent hav kan energitettheten komme opp 

i 100 kW/m. Bølgekraften er kanskje den teknologien 

som ligger nærmest et kommersielt gjennombrudd av 

energikilder fra havet. Enkelte påpeker at gjennombrud-

det allerede er kommet, ut ifra et kriterium om store 

leveranser av elektrisk energi til kraftnettet. Dette skjer 

i i Portugal, der bølgekraftverket «Pelamis» fra leveran-

døren OPD skal levere kraft til nettet allerede i 2007. 

Andre interessante prosjekter opererer med en tre til fem 

års horisont (med utgangspunkt i 2007) før de kan få et 

kommersielt gjennombrudd.

Tidevannskraft er energien vi kan hente ut når solen og 

månen med sin gravitasjon trekker og drar i de enorme 

vannmassene i havet, og forårsaker fl o og fj ære langs 

kystene på hele kloden. På spesielt gunstige steder i 

streder og sund kan store vannmasser skyte fart og gi 

en energitetthet i området 500–1 000 W/m2. Et fåtall 

storskala anlegg er bygd, men de er langt unna å være 

kommersielt levedyktige. Også tidevannskraft kan få et 

gjennombrudd i løpet av denne publikasjonens levetid, 

kanskje innen 2010–2015.

Saltkraft er utnyttelse av forskjellen i saltinnhold 

mellom sjøvann og ferskvann. Det osmotiske trykket 

mellom saltvann og ferskvann tilsvarer en vannsøyle på 

hele 270 meter. Denne høydeforskjellen kan utnyttes 

i et konvensjonelt vannkraftanlegg, og energitettheten 

kan være 1 MW/m3 ferskvann. Teknologien som må til 

for å utnytte energikilden kommersielt er neppe klar før 

tidligst om 5 – 15 år [Statkraft, 2006a].

7. ENERGI FRA HAVET

Havet rommer mange ganger mer energi enn det man kan skaff e til veie fra 

olje og gass under havbunnen. Ill: Solberg production/Nork Hydro.
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Havtermisk energi kan hentes ut i tropiske farvann ved å 

utnytte temperaturforskjellen mellom det varme overfl a-

tevannet på typisk 25 °C og de kalde havstrømmer på 

1 000 meters dyp som holder 5 °C. På lang sikt kan 

dette gi et energiutbytte på 0,04 W/m [Energy, 1992], 

men en kommersiell teknologi er neppe tilgjengelig på 

denne siden av 2020.

Havstrømkraft har mange likheter med  tidevanns-

kraft. Her er det jordrotasjonen i samspill med solen 

og månens gravitasjon og hydrotermiske fenomener 

i enkelte havområder som sørger for energitilgangen. 

 Golfstrømmen holder for eksempel en fart på fem knop 

visse steder. Denne teknologien kan neppe utnyttes 

kommersielt før tidligst 2020.

Havets energiressurser i Norge

Bølgekraft
De største bølgeenergipotensialene fi nnes ute i Atlanter-

havet og Stillehavet mellom 40. og 65. breddegrad. Her 

er det omlag 50 til 100 kW per meter bredde av bølge-

kammen (bølgefronten). Nær land avtar energitettheten 

fordi bølgene blir hindret av øyer og fastland. I tillegg 

går energi tapt ved friksjon mot bunnen i grunnere 

farvann. Energien i bølger er likt fordelt mellom poten-

siell energi (på grunn av vann løftet fra bølgedalen opp i 

bølgekammene) og kinetisk energi (på grunn av vannets 

vekslende fart).

Det ferskeste estimatet over ressursgrunnlaget i Norge 

stammer fra NOU 1998:11 «Energi- og kraftbalansen 

mot 2020». I havet utenfor norskekysten mellom Stad og 

Lofoten utgjør bølgeenergien i gjennomsnitt 

30–40 kW/m bølgefront. Lenger sør og nord er det 

20–30 kW/m, men mindre innover i Skagerrak. Midlere 

bølgeenergi er minst dobbelt så stor om vinteren som om 

sommeren. Tilsiget av bølgeenergi inn mot norskekysten 

er anslått til 400 TWh i et normalår. Hvis en antar at en 

seksdel av kystlengden kan bygges ut med en utnyttel-

sesgrad på 20 prosent, vil dette gi om lag 13 TWh/år.

Størrelsen av energipotensialet er avhengig av teknolo-

gien som benyttes. Potensialet kan være større for anlegg 

lenger fra land enn for anlegg i sjøen nær land eller i 

strandkanten. NVE utførte, som et forarbeid til St.meld. 

nr. 65 (1981–82), en studie hvor potensialet for årspro-

duksjon ble regnet til ca. 6 TWh/år for utbygging av 

en kyststrekning i Norge på 130 km. Det var forutsatt 

tre ulike teknologier, hvorav to kunne utnyttes langt fra 

kysten.

Tidevannskraft
Tidevannsforskjeller skyldes at gravitasjonskreftene fra 

solen og månen fører til en heving av havnivået både på 

den delen av jorda som vender mot og fra månen. Det 

dannes bølger. Disse bølgene beveger seg vestover på 

grunn av jordrotasjonen med bølgehøyde mindre enn 

1 meter og med periode på 12 timer og 25 minutter, 

det vil si tiden mellom fl o og fj ære. Solen og månen i 

fellesskap resulterer i 14 dagers perioder med maksimum 

Figur 7-1 Tidevannsturbin fra  Hammerfest Strøm. Illustrasjon: HS.
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og minimum i tidevannsforskjeller. Topografi ske forhold 

fører til at lokale tidevannsforskjeller kan bli betydelig 

større eller mindre enn havbølgen på 1 meter. I tillegg 

kan variasjoner av høytrykk og lavtrykk sammen med 

innvirkning av vindretning føre til betydelige avvik i 

tidevannsforskjellen.

Høyden på bølgen varierer i forhold til månens påvirk-

ningskraft. Tidevannsforskjellen er størst i Nord-Norge 

med en midlere tidevannsforskjell på omkring 2 meter. 

Tidevannskraftselskapet  Hammerfest Strøm har tidli-

gere anslått det teknisk oppnåelige potensialet i Norge til 

rundt 650 GWh/år. Ifølge  Statkraft, som også prosjekt-

erer et pilotanlegg, kan potensialet bare i Nord-Norge 

være så høyt som 2 TWh/år.

Saltkraft
Det har vært kjent i århundrer at saltløsninger trekker 

til seg vann fra omgivelsene. Denne formen for natur-

lig drivkraft kan frigjøres der ferskvann fra elver møter 

saltvannet i havet. Den fysikalsk-kjemiske endring som 

oppstår ved blanding av saltvann og ferskvann gir et 

kjemisk energipotensial. Dette potensialet utøver en 

kraft som kan utnyttes til produksjon av energi. Kraften 

er proporsjonal med diff eransen i saltkonsentrasjonen 

mellom saltvannet og ferskvannet. Teoretisk kan hver 

kubikkmeter ferskvann som renner ut i havet generere 

0,7 kWh elektrisitet. Det teoretiske energipotensialet i 

Norge basert på midlere avrenning av ferskvann til havet 

er omlag 250 TWh/år. De ti største elvene i Norge står 

for 22 prosent av den totale avrenningen til havet. For 

disse er det utbyggbare potensialet grovt anslått til 

25 TWh/år. Det er da lagt til grunn at det totale tapet 

i prosessen er omlag 60 prosent. Statkraft har beregnet 

det utbyggbare potensialet i Norge, basert på optimal 

pumpe- og  membranteknologi, til å være ca. 12 TWh/år.

 Havtermisk energi
Havvarme går ut på å utnytte den temperaturforskjellen 

som eksisterer mellom kaldt bunnvann og varmt overfl a-

tevann til å produsere elektrisitet ved hjelp av turbiner. 

Den internasjonale betegnelsen er Ocean Th ermal 

Energy Conversion (OTEC). For å oppnå en brukbar 

virkningsgrad er man avhengig av temperaturforskjeller 

Figur 7-2 Prinsippskisse for saltkraft. Illustrasjon: Endre Barstad.
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på årsbasis på 20 °C eller mer. Slike forhold fi nner man i 

tropiske og subtropiske strøk.

Havstrømskraft
Utnyttelse av havstrømmer i Norges nærområder anses 

lite sannsynlig

Havets globale energiressurser

Ifølge det internasjonale energibyrået IEA ligger potensi-

alet for de samlede globale ressursene fra havrelaterte 

energikilder opp mot 100 000 TWh/år. Menneskehetens 

totale energiforbruk ligger til sammenligning på drøyt 

13 000 TWh/år (se kapittel 1). Umoden teknologi, store 

teknologiske utfordringer og høye kostnader har imid-

lertid bidratt til at det per 2006 ikke er etablert et eneste 

kommersielt kraftproduksjonsanlegg for energi fra havet 

som uten solid støtte kan konkurrere med konvensjonell 

kraftproduksjon. Andre viktige mangler er verdikjede-

funksjoner, infrastruktur, lovgivning og  standardisering.

Det største kraftproduksjonsanlegget i verden som 

baserer seg på å utnytte energien fra havet, er faktisk et 

 tidevannskraftverk. Det ligger ved munningen av elven 

Rance i Nord-Frankrike og fungerer i realiteten som et 

pumpekraftverk med kapasitet på 240 MW. Det globale 

potensialet estimeres av IEA til 200 TWh/år, mens 

Hammerfest Strøm opererer med et globalt potensial på 

450 TWh/år. Kanadiske eksperter tror imidlertid at hele 

3000 TWh/år kan hentes ut langs verdens kystlinjer.

Når det gjelder bølgekraft, har en rekke aktører etablert 

forsøks- og pilotprosjekter. En del av disse har vært i 

gang i mange år, uten å ha kommet lenger enn til pilot-

fasen. Ved utgangen av 2006 peker det skotske prosjektet 

Pelamis seg ut. Selskapet Ocean Power Delivery (OPD), 

der Norsk Hydro er inne på eiersiden, har lansert planer 

om å etablere hva de kaller «verdens første kommersielle 

bølgepark» utenfor kysten av Portugal. I løpet av 2007 

skal dette anlegget på 

2,25 MW starte verdens første kommersielle leveranser 

av elektrisk kraft fra havet.

Utfordringer ved å ta havets energi-
ressurser i bruk
Det kreves fremdeles en betydelig FoU-innsats og spe-

sielle tiltak for markedsintroduksjon for å etablere energi 

fra havet som et kommersielt alternativ til konvensjonell 

kraftproduksjon. Slike tiltak kan være spesielle insen-

Tabell 7-1 Kilde: Renewable Energy: R&D Priorities IEA 2006.

Ressurs Teknologier Estimert global 

ressurs

Kostnadsestimat

Bølgekraft På land, kystnært, 

off shore

Kystnært tidevanns-

basseng, streder, sund

8 000–80 000 TWh/år 99–137 USD/MWh

Tidevannskraft Kystnært tidevanns-

basseng, streder, sund

Propeller, turbiner 200 TWh/år

Havstrømmer Off shore Turbiner, vekselvinge 

(recipricating wing)

800+ TWh/år 56–168 USD/MWh

Saltkraft Ved elveutløp i havet Semipermeabel os-

motisk  membran

2 000 TWh/år

Havtermisk energi Off shore dyphav Termodynamisk Ran-

kine-syklus

10 000 TWh/år
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tivordninger for demonstrasjonsprosjekter. Det er ikke 

sikkert det er behov for store midler for å få dette til. 

Man kan for eksempel begrense ordningene til en instal-

lert eff ekt eller i tid. Støtteordninger (som for eksempel 

feed-in) er innført for å gjenopprette lik konkurranse 

mellom fossil og fornybar energi. Det er ikke regnet som 

ulovlig statsstøtte i EU, men et tiltak for å rette opp den 

urettmessige fordelen fossilt brennstoff  har fått, siden 

man ikke betaler for skadene man påfører samfunnet. 

Dette har vært prøvd for EU-domstolen, da Tyskland 

gikk til sak for å beholde sin feed-in ordning.

Det er en fordel for samfunnet at vi kan ta fl ere alterna-

tive energikilder i bruk. En teknologispesifi kk støtteord-

ning kan dermed ses på som en investering i en opsjon 

eller forsikring hvor vi betaler en premie i dag for å sikre 

fremtiden.

Andre steder der energi fra havet kan introduseres 

allerede i dag, er isolerte kraftsystemer i for eksempel 

øysamfunn, der alternativet er små, dyre og lite miljø-

vennlige løsninger som baserer seg på fossilt brensel. 

 Tidevannskraft er dessuten på et par steder etablert som 

pumpekraftverk i omfattende skala. Disse anleggene 

baserer seg imidlertid på å demme opp hele elvemun-

ninger, og her er miljøkonsekvensene så store at slike 

løsninger neppe får noen utbredelse.

Havbaserte energisystemer skal tåle å operere i særdeles 

tøff e marine omgivelser. Det saltholdige havvannet gjør 

miljøet svært korrosivt. Samtidig er energiinnholdet i så 

vel bølger som tidevannsstrømmer og havstrømmer så 

høyt at de mekaniske påkjenningene blir betydelige.

Kraften fra anleggene skal dessuten føres til land. Dette 

gjelder i første rekke fra  bølgekraftanlegg  off shore og 

nær kysten, og fra anlegg som utnytter havstrømmer 

og  havtermisk energi. Den største utfordringen er den 

dynamiske delen av høytspentkablene som forbinder 

transformatorstasjonen, hvor spenningen kan transfor-

meres opp, med land. Kabelen må tåle både bevegelsene 

i svai og egenvekten når dybden kan bli opptil hundre 

og kanskje mer enn tusen meter.

Dagens kabelprodusenter har god erfaring med dyna-

miske off shorekabler opp til 36 kV, men de er langt 

lettere enn for eksempel 170 kV-kabler. Slike spennings-

nivåer er aktuelle om man skal etablere kraftproduk-

sjonsanlegg med kapasitet i 100 MW-klassen.

Selv om kabelen kan føres ned til bunn i senter av et 

stivt ankerrør som er leddet i hver ende, vil det oppstå 

små bevegelser i hver ende av ankerstaget som kabelen 

må tåle. Blykappe, som er vanlig å bruke som vannbar-

riere for statiske sjøkabler for slike spenningsnivåer, 

kan ikke uten videre brukes på grunn av blyets dårlige 

utmattingsegenskaper. Det må derfor utvikles alternative 

barrierematerialer uten blykappe i isolasjonen. 

Alternativt kan en plattform som står fast på bunn 

med statiske kabler, brukes som transformatorstasjon. 

Kablene mellom hvert enkelt aggregat og samle-trans-

formatorstasjonen kan klare seg med lavere spennings-

nivåer, typisk 10–35 kV.

Bruksområder, verdikjeder,

teknologier og marked

Bølgekraft og tidevannskraft er varierende og kan ikke 

reguleres slik som vannkraft. Verdikjedene og samspillet 

med vannkraften er mye likt som for vindkraft, se kapit-

tel 5.  Saltkraft er derimot mer likt vannkraft, ved at den 

er stabil og kan reguleres. Havstrømmer og  havtermisk 

energi er stabile energikilder, men er vanskelig å regu-

lere. Disse energikildene er dessuten lite aktuelle i norsk 

sammenheng.
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Siden det kan være bølger (dønninger) også når det er 

vindstille, er bølgeenergien mer stabil enn vindener-

gien. Bølgekraften må oftest utnyttes langt utenfor den 

etablerte infrastrukturen. Bølgekraftverkene kan legges 

langt til havs ( off shore), nær kysten eller på land.

Off shore-anleggene har det desidert største energipoten-

sialet, og de er sannsynligvis også minst kontroversielle 

blant natur- og miljøvernere. Anleggene krever imid-

lertid store investeringer i kabler og ilandføringsanlegg. 

Storskalautbygging kan likevel redusere ilandførings-

kostnadene til et akseptabelt nivå.

Kystnære anlegg kan bli synlige fra land, og kysttrafi k-

ken setter begrensninger på arealutnyttelsen. Ved kysten 

er energitettheten i bølgene dessuten mindre enn lenger 

ute til havs. Investeringer i ilandføringsanlegg blir 

imidlertid lavere enn ved  off shoreanlegg, og atkomst 

for tilsyn og vedlikehold er enklere, selv om utnyttelse 

av storskalaeff ekt kan bli vanskelig. Anlegg på land kan 

innebære betydelige inngrep i kystlandskapet.

 Bølgekraft
Havbølger er en ren og fornybar energikilde, skapt ved 

omforming av vindenergi når vinden blåser langs havo-

verfl aten. Vindenergien kommer i sin tur fra solenergi, 

ved at solvarmen gir høytrykk og lavtrykk. Ved begge 

disse omformingene blir energitransporten fortettet. 

Rett under overfl aten er den gjennomsnittlige bølgeener-

gitransporten typisk fem ganger tettere enn vindener-

gitransporten 20 meter over vannet, og 10–30 ganger 

tettere enn intensiteten i solstrålingen. Derfor er det 

gode forutsetninger for utvikling av lønnsomme metoder 

for å utnytte bølgeenergien, noe som kan komme til å 

gi betydelige tilskudd til energiproduksjonen i mange 

kystnasjoner.

Middelverdiene av bølgeenergitransporten varierer til en 

viss grad fra år til år. Verdiene varierer kraftigere mellom 

årstidene. På den nordlige halvkule kan middelverdiene 

for november og mai være forskjellig med en faktor to 

eller mer. Forekomsten av bølgeenergi (og vindenergi) er 

høyere om vinteren enn om sommeren, selv om det er 

motsatt for solenergien.

Figur 7-3 Tidevann og bølger kan skaff e oss enorme mengde ren energi verden over. Kilde: Renewable Energy: R&D Priorities IEA 2006/red. Illustrasjon: 

Endre Barstad.
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Teknologier for innsamling / konvertering
Bølgeenergi må overføres til energi i et svingesystem som 

vekselvirker med bølgene. Svingesystemet kan være en 

svingende vannsøyle i et fl ytende eller faststående kam-

mer. Energien må dessuten konverteres til nyttig meka-

nisk energi ved hjelp av turbiner eller andre hydrauliske 

eller pneumatiske motorer. Til slutt skal energien 

konverteres til elektrisitet ved hjelp av en  generator.

Anlegg langt ute på havet må i større grad være mer 

robuste eller tilnærmet vedlikeholdsfrie, og driften må 

være maksimalt automatisert. Langt utenfor kysten er 

det mindre restriksjoner på plasseringen av  bølgekraft-

verkene. En utbygger må imidlertid ta hensyn til områ-

der med fi skebanker eller stor skipstrafi kk.

Et enkelt og populært konsept for utnyttelse av bølge-

energi er svingende vannsøyle. (På engelsk: Oscillating 

Water Column – OWC.) Denne teknologien benyttes 

ofte på anlegg på land.  Kværners demonstrasjonsanlegg 

på  Toftestallen, som havarerte under en vinterstorm i 

1988, var av denne typen.

Gjennom stadig endring i væskenivå skaper bølgene et 

vekslende lufttrykk inne i et kammer som igjen driver 

en luftturbin. Når vannet hever seg i kammeret, skapes 

et overtrykk. Når vannet synker igjen, skapes det et 

undertrykk. Trykkvekslingene driver luftstrømmer inn 

og ut av svingekammeret.  Wellsturbiner er velegnet til 

å utnytte denne luftstrømmen, fordi turbinen dreier i 

samme retning uavhengig av retningen på luftstrømmen. 

Et annet konsept med økende popularitet er bølgepum-

pen (point absorber). Her fl yter enheten i eller under 

vannskorpen, fortøyd i bunnen. En pumpe sitter fast i 

fortøyningen, og bølgebevegelsene driver pumpen. 

Et hybridanlegg kan pumpe sjøvann til en høytrykks-

tank eller et høydebasseng på land. Et aggregat ( turbin 

og  generator) kan produsere elektrisitet ved å føre vannet 

tilbake til havet.

Figur 7-4  Svingende vannsøyle. Illustrasjon: Endre Barstad. Figur 7-5  Bølgepumpe. Illustrasjon: Endre Barstad.
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Teknologistatus, kostnader, dagens mar-
ked og trender
Utnyttingen av bølgeenergi er fremdeles på et tidlig sta-

dium. Bølgeenergien er konkurransedyktig innen enkelte 

nisjer, for eksempel drift av navigasjonsbøyer, avsalting 

av sjøvann og til kraftforsyning til isolerte kystsamfunn 

der de bare har dyr elektrisitet fra dieselaggregater fra 

før.

Det fi nnes to OWC-anlegg i drift i Europa:

•  European Pilot Plant på øya  Pico på Azorene 

 ble etablert i 2000 og er på ca. 400 kW. Bak

  anlegget står seks portugisiske, ett britisk og ett 

 irsk selskap. Anlegget er fullautomatisert og står

 for en viktig del av kraftforsyningen på Pico. 

• På øya Islay i Irskesjøen har det britiske selska-

 pet  Wavegen Ltd. utviklet og etablert prosjektet

  Limpet på 500 kW i samarbeid med Queens-

 universitetet i nordirske Belfast.

En rekke anlegg er under planlegging og oppføring:

 Wave Energy AS er et annet norsk selskap som har 

utviklet et bølgekraftkonsept med bakgrunn fra olje-

industrien.  Bølgekraftverket bygges over et skråplan 

med fl ere etasjer hvor prinsippet er å la vann fra tre 

forskjellige basseng drive fl ere løpehjul på en felles aksel. 

Dermed blir bølger på alle nivå utnyttet. Teknologien 

vil forhindre start- og stoppsekvenser på turbinen, selv 

om det bare tilføres vann til løpehjulet på ett nivå. Dette 

øker forsyningsstabiliteten av elektrisitet og levetiden på 

generatoren. Tester utført ved Universitetet i Aalborg 

viser at bølgekraftverket kan utnytte 50 prosent av 

energien i bølgene.

Wave Energy AS har kjøpt patentet «Seawave Slot-cone 

Generator» (SSG) som gir den fordelen at vannenergien 

holdes i fl ere reservoarer over hverandre. Dette øker 

den hydrauliske eff ektiviteten. Selskapet har dessuten 

utviklet teknologien  «Multi-stage turbine» (MST), 

som utnytter forskjellige høyder vannfall på samme 

turbinhjul.

Konseptet kan brukes i så vel strandsonen som i fl y-

tende innretninger. Wave Energy planlegger et fullskala 

prototypanlegg på Kvitsøy i Rogaland, og har fått 

8,2 millioner kroner i støtte fra EU til dette. Norges 

forskningsråd har også støttet utviklingen av turbinen 

gjennom programmet Renergi.

Det australske selskapet Energtech har i fl ere år utviklet 

et OWC-konsept som bygges i dokk, men som plasseres 

enten på sjøbunnene eller fl ytende i kystnære områder. 

Selskapet har også en egenutviklet luftturbin, som blant 

annet kjennetegnes ved at turbinbladene justeres i for-

hold til trykkvariasjonene som skapes i OWC-anlegget. 

I området nær luftsylinderen fokuseres bølgehøyden, slik 

at den her er vesentlig høyere enn i sjøen utenfor.

I juli 2006 utplasserte Energtech et 500 kW anlegg ved 

Port Kembla. Selskapet melder at testperioden forløp 

Figur 7-6 Det britiske selskapet Wawegen Ltd. utnytter en variant av 

svingende vannsøyle. Kilde: Wavegen. llustrasjon: Kim Brantenberg.
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tilfredsstillende, med bedre resultater enn hva de kunne 

forvente etter laboratorietestene i bølgetank og vindtun-

nel. Anlegget står i tilknytning til et desalineringsanlegg 

(avsalting).

Av  off shoreanlegg er det først og fremst verdt å nevne 

 Archimedes Wave Swing (AWS). Konseptet ble utvi-

klet i Nederland og består av en trykksatt, hul sylinder 

som plasseres på sjøbunnen. En øvre del av sylinderen 

påvirkes av et vekslende hydrostatisk trykk som skapes 

av bølgene, det vil si nivåforskjellen mellom bølgedal og 

bølgetopp. Lineærgeneratorer omdanner sylinderbevegel-

sene til elektrisitet. Teknologien er testet utenfor kysten 

av Portugal, med tilfredsstillende resultater.

Det skotske eierselskapet AWS Ocean Energy Ltd. 

er i 2006 inne i en kapitaliseringsprosess. I april gikk 

investeringsselskapet RAB Capital inn med to millioner 

britiske pund. AWS Ocean Energy skal bruke 2007 til 

å utvikle et fullskala demonstrasjonsanlegg, som skal 

installeres i 2008.

Prosjektet Floating Wave Power Vessel har noen fel-

lestrekk med norske  Wave Energy. Anlegget minner om 

en off shoreplattform der vann skyller over et skråplan for 

senere å renne tilbake i sjøen via en  turbin. Et ankersys-

tem gjør at plattformen hele tiden orienteres mot bølge-

retningen, slik at alle bølger kan skylle over skråplanet. 

Det svenske selskapet Sea Power International AB testet 

et pilotanlegg utenfor Stockholm i 1999. Selskapet har 

annonsert at de vil bygge og drive et anlegg utenfor 

Skottland.

 Wave Dragon er navnet på et prosjekt og selskap som 

fokuserer bølgene slik at bølgehøyden maksimeres i et 

fokuspunkt i forkant av et skråplan. Her skylles van-

net opp, og driver et sett Kaplanturbiner når det renner 

tilbake i sjøen. Et 261 tonn tungt og 57 meter bredt 

pilotanlegg er testet ved Nissum Breding i Danmark, et 

fullskalaanlegg som vil yte rundt 4 MW.

Kostnader
Bølgekraftanlegg er i en så vidt umoden fase at det er 

umulig å gi noen generelle anslag over kostnadene. Dette 

er parametere som må beregnes for hvert enkelt prosjekt. 

De avhenger av bølgeressursene, teknologiens levetid 

og  nettilknytningen. Av disse punktene er levetiden 

det mest usikre punktet. Bølgeressursene er et stykke 

på vei kartlagt, men er avhengig av en rekke usikre og 

ustabile parametere, blant annet meteorologiske forhold. 

Kostnader vedrørende tilknytning til nettet på land kan 

være kjent, men teknologien og kostnadene ved å føre 

kraften i land fra anlegget er svært usikre.

Blant de aktuelle aktørene har  Fred. Olsen ( Fobox) uttalt 

et mål om å komme ned i en kraftpris på 22 øre/kWh. 

Men de understreker at det er langt frem før de kommer 

dit. Australske Energtech tror nøkternt at kraften fra de 

første anleggene vil koste rundt 10 cent/kWh (60 øre). 

På sikt er deres mål å komme ned i 4 cent per kWh.

 Tidevannskraft og havstrømmer
Til tross for at tidevann er en lite benyttet energikilde, 

er det etablert fl ere betydelige anlegg som drar nytte av 

Solens og Månens tiltrekning på vannet. Det største og 

viktigste er pumpekraftverket ved munningen av elva 

Rance i Nord-Frankrike. Det sto ferdig i 1966 og består 

av en 330 meter lang steinfyllingsdam der 24 såkalte 

bulb-turbiner, hver på 10 MW, er installert i luker i 

selve dammen. Bulb-turbinen er en  Kaplan-variant, som 

utnytter tidevannstrømmen både ved fl o (inn) og fj ære 

(ut). Rance-kraftverket er i realiteten et pumpekraftverk, 

som kan holde tilbake vannet ved fj ære sjø og produsere 

kraften når prisene er best under lavvannsperioden. 

Dette kraftverket har imidlertid store miljømessige kon-

sekvenser, siden det sperrer inne mye vann, sedimenter 

og annet som naturlig ville fl ytt med elvestrømmen ut 

i havet. Det blir neppe bygd fl ere slike «barriere-kraft-

verk», som det også kalles.
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 Ocean Power Delivery Ltd. (OPD) etablerer i 2006/2007 
det kommersielle  bølgekraftverket  Pelamis utenfor kysten 
av Nord-Portugal. Prosjektet har hatt en prototyp under 
testing og utprøving ved European Marine Energy Centre på 
Orknøyene. Fullskalaprosjektet til 8 millioner euro (ca. 67 
millioner kroner) får en samlet installert eff ekt på 2,25 MW. 
Hvis prosjektet blir vellykket, planlegger OPD å utvide med 
ytterligere 30 produksjonsenheter, med samlet eff ekt ca. 20 
MW. Illustrasjon: Endre Barstad.

Pelamis WEC (Wave Energy Converter) består av sylindriske 

seksjoner av stål som er hengslet sammen. Det gir den et 
«pølseliknende» struktur som fl yter halvt nedsenket i sjøen. 
Når Pelamis utsettes for bølger, beveger seksjonene seg i forhold 
til hverandre. Disse bevegelsene driver hydrauliske stempler 
i så vel vertikal- som i horisontalplanet. Stemplene pumper 
væske med høyt trykk via akkumulatorer gjennom hydrauliske 
motorer, som igjen driver  generatorer.

Pelamis-enhetene er ankret slik at de kan tilpasses alle typer 

bølger. Dybden under konstruksjonen blir 50–60 meter, 
og avstanden til land 5–10 kilometer. Det gjør det mulig å 
utnytte energien i havdønningene, upåvirket av sjøbunnen. 
Den elektriske kraften blir overført i kabler via sjøbunnen til 
land. Pelamis kan utnytte et stort spekter av bølgehøyder og 

-frekvenser. Samtidig vil anlegget tilpasse seg svært store bølger 
ved å redusere produksjonen. Konstruksjonen blir 120 meter 
lang, 3,5 meter i diameter og inneholde tre kraftkonverte-

ringsmoduler med hvert sitt hydroelektriske system på 250 kW. 
Det gir en samlet eff ekt på 750 kW per produksjonsenhet.

OPD er et skotsk selskap.  Norsk Hydro har i 2006 eierandeler 

i selskapet.

Norske Hammerfest Strøm er et av selskapene som lig-

ger lengst fremme i utviklingen av tidevannsteknologi. 

I 2002 installerte de en 300 kW  turbin (propell) på 

bunnen av  Kvalsundet utenfor Hammerfest. Nasellen 

(turbinhuset) på denne turbinen står 50 meter under 

vann, og propellens diameter er 22 meter. Pilotprosjektet 

avsluttes i 2006, og selskapet melder at prosjektperioden 

har forløpt uten stans eller problemer av alvorlig art. 

Målet er å komme ned i en produksjonskostnad rundt 

30 øre/kWh.

Ledelsen arbeider vinteren 2007 for å fi nne fi nansielle 

partnere som kan bidra til å ta selskapet over i den kom-

mersielle fasen. Den opprinnelige planen var å utvide 

installasjonen i Kvalsundet. Våren 2007 ble dette lagt på 

is. Forretningsideen er å prosjektere og bygge ut tide-

vannskraftverkene for lokale kraftprodusenter over hele 

verden.

Hammerfest Strøms teknologi baserer seg på horison-

talakslede propeller, lik en vindturbin. Siden tidevannet 

har en fast, forutsigbar karakteristikk, trenger ikke 

turbinen å være like fl eksibel som en vindturbin. De 

fl este tidevannsteknologiene som er under prosjektering 

og uttesting, er av samme kategori.

Hammerfest Strøm gikk tidlig bort fra et enbent tårn, 

og valgte en trebent struktur. Årsaken er de tidvis 

enorme kreftene i tidevannet. Vann har 850 ganger 

større tetthet enn luft, og kan produsere kraft allerede 

ved en hastighet på 0,5 m/s. Derfor har strømningene 

i vann også mye større kraft enn luftstrømninger. 

Tidevannsstrømmer er forutsigbare. De øker og avtar 

helt jevnt, og i kjente sykluser. Det gjør det enklere å 

dimensjonere anlegget, samtidig som man vet på for-

hånd hvilke krefter utstyret kommer til å bli utsatt for.

Både den fysiske og eff ektmessige størrelsen på en 

tidevannsturbin har helt andre begrensninger enn en 

vindturbin. Havstrømmer har strømvirvler som kan føre 

til at store møller ødelegges vet at det blir ulik kraft på 

hver vinge. På grunn av de store kreftene i vannmassene 

må rotorene i tidevannsturbinene tåle mye større belast-

ninger enn vindturbiner. Eff ekten på en tidevannsturbin 

Bølgeretning
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avhenger ikke bare av kraften i tidevannstrømmen. Også 

dypet i sundet spiller inn. Rotorvingene må ligge såpass 

dypt at de ikke kan komme i konfl ikt med trafi kken på 

overfl aten. Rotorhastigheten kan komme opp i 20 rpm, 

det vil si rundt tre sekunder per omdreining. Det gir en 

hastighet på rundt 80 km/h på rotorbladets tupp. Dette 

utgjør ikke bare en fare for trafi kken på overfl aten. Også 

det marine livet, som fi sk og bløtdyr, er utsatt. Likevel 

er det ikke rapportert om noen negative eff ekter på 

det marine livet etter fi re års prøvedrift i  Kvalsundet. 

[NINA, 2006]. Det er fremdeles et åpent spørsmål hva 

som skjer ved en fortetting av turbiner i sundet.

Pilotturbinen i Kvalsundet produserte strøm nærmest 

uavbrutt i fi re år. De eneste avbruddene i produksjonen 

var for å rengjøre rotorvingene. Overfl aten får et slipt 

belegg som minsker friksjonen, og dermed eff ekten. 

Dette er et fenomen som kan begrenses med en annen 

overlate- og materialteknologi.

Også  Statkraft har planer om å utvikle et tidevanns-

prosjekt gjennom selskapet  Hydra Tidal Energy 

Technology (HTET). Deres lokalisering er  Kvalsundet 

Norske  Pelagic Power baserer seg på en variant av  bølgepum-

peteknologien. En rekke pumper skal fortøyes i havbunnen, 
og fl ytere skal drive pumpene. Enhetene skal pumpe sjøvannet 
til et sentralt turbinaggregat som produserer elektrisk kraft. 
Anlegget bygges på enkel måte og med billige materialer, og 
selskapet satser snarere på lave produksjonskostnader enn høy 
virkningsgrad. Pelagic Power installerer en 1:3 pilotinstal-
lasjon i 2007, og planlegger en fullskalainstallasjon i 2009. 
Illustrasjon: Pelagic Power.

 FO3 er det norske  bølgekraftprosjektet som er kommet lengst. 
Skipsrederen og investoren  Fred. Olsen står bak selskapet  Fobox 
AS, som har fi nansiert prosjektet. Prosjektet har høstet erfaring 
utenfor Jomfruland med laboratorieplattformen  «Buldra», 
som er bygd i skala 1:3. Bølgekraftverket er her integrert i en 
fl ytende plattformkonstruksjon, som er bygd i et komposittma-
teriale. Innunder plattformen ligger en rekke plastpongtonger 
som beveger seg med bølgene. Pongtongene driver et hydraulisk 
system som igjen genererer elektrisk energi. 

Fullskalaplattformene vil bli 36 meter brede og 18 meter høye. 

De vil plasseres sammen med felles styrings- og kontrollsystem 
og felles tilknytning til fordelingsnettet på land via sjøkabel. 
Installert eff ekt i anlegget planlegges til 1,5 MW per plattform. 
Plattformene vil være ubemannede og ha en forventet levetid på 
minst 15 år.

Prosjektet støttes av Forskningsrådet gjennom programmet 

Renergi,  Enova og EU. Foto: Fobox AS.
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utenfor Tromsø som ikke må forveksles med Kvalsundet 

utenfor Hammerfest i Finnmark. Deres konsept er 

basert på en fl ytende, forankret stålstruktur og produ-

serer elektrisk kraft ved at tidevannsstrømmen driver 

fi re store turbiner. Turbiner og  generator vil ligge under 

vannlinjen, men kan enkelt bringes opp til overfl aten for 

vedlikehold. Siden  tidevannskraftverket fl yter på vannet, 

blir det ingen større permanente inngrep på havbunnen, 

og prosjektet har små miljømessige konsekvenser. Hele 

anlegget med tilhørende anker kan enkelt fl yttes eller 

fj ernes. Turbinene til prototypen er kontraroterende 

propeller med tre blader, med en propelldiameter på

22 meter. Nominell eff ekt per fl yteenhet blir ca.1 MW. 

De skal da kunne produsere rundt 3,6 GWh/år. 

Det britiske selskapet  Marine Current Turbines Ltd. 

(MCT). De har utviklet en prototyp med to propeller på 

hver side av et tårn, montert på havbunnen. Hvert tårn 

vil få en kapasitet på rundt 1 MW (2x500 kW). MCT 

har testet en 300 kW prototyp (Seafl ow) siden 2003, del-

vis fi nansiert av EU. Selskapet skal i 2007 bygge og teste 

en fullskala  turbin. Inkludert  nettilknytning er kost-

nadene beregnet til åtte millioner pund, der de britiske 

myndighetene vil dekke halvparten. 

Det amerikanske selskapet  Verdant Power har installert 

undervannsturbiner på 200 kW, med rotordiameter på 

3 meter, i blant annet East River utenfor Manhattan i 

New York. Her vil de utnytte tidevannsstrømmen ut av 

og inn i elva. Planen er å installere fl ere hundre av disse 

små turbinene, montert på korte, enbente tårn i elva. 

En slik installasjon kan få en kapasitet på 10–40 MW. 

Verdant Power prøver også ut fl ere teknologier med både 

horisontal- og vertikalbaserte løsninger. Den mest spen-

nende løsningen er en horisontal spiralturbin, der også 

bladene ligger horisontalt i tidevannsstrømmen, vridd i 

en spiral parallelt med akslingen.

University of Wales i  Swansey utvikler turbinen 

Swanturbine, som minner om den  Hammerfest Strøm 

Statkraft planlegger å installere et tidevannskraftverk i  Kvalsundet i Troms. 

Illustrasjon: Statkraft.

Britiske Marine Current Turbines skal installere denne tidevannsturbinen i 

2007. Illustrasjon: MCT.
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har utviklet. Turbinaggregatet i Swanturbine er girløst 

(direktedrevet) og er festet på et betongelement i sjøbun-

nen. Propellvingene sitter fast, og kan ikke vris (pitches). 

Maskinhuset er derimot vridbart for å kunne stanse 

turbinen i tidevannsstrømmen. Hittil har prosjektet 

testet ut en mindre skalamodell.

Kanadiske  Blue Energy er en av de få utviklerne 

som ikke satser på en horisontalakslet løsning. Deres 

vertikalakslede  turbin er prøvd ut i en rekke mindre 

prototypanlegg.

 Saltkraft
Saltkraft baserer seg på det kjemiske fenomenet at 

saltløsninger trekker til seg ferskvann fra sine omgivelser. 

Dette kalles  osmotisk trykk. Energiformen kalles også 

 saltgradienter, den engelske betegnelsen er osmotic 

power. Selv om fenomenet har vært kjent i hundre-

vis av år og potensialet ved elveutløp i havet er stort, 

har lite vært gjort for å utvikle teknologier for denne 

energikilden.

Fenomenet osmotisk trykk er først beskrevet av den 

franske presten og fysikeren Jean-Antoine Nollet (1700–

1770). I 1748 plasserte han en svineblære fylt med vin i 

et vannkar for å avkjøle vinen. Etter en stund «eksplo-

derte» blæren. Nollet skjønte at det måtte ha trengt vann 

gjennom blæreveggen, uten at vinen slapp ut, og at dette 

forårsaket et såpass stort trykk at blæren sprakk.

Det eksisterer fl ere teknologier for å utnytte saltgradien-

tene. Trykkretardert osmose er per 2006 den mest 

lovende, men i internasjonale miljøer vurderes også 

fordampning/kompresjon («vapor compression») og 

reversibel dialyse. Prinsippet for trykkretardert osmose 

ble funnet opp på 1970-tallet. Et kommersielt gjennom-

brudd for teknologien ventes ikke før tidligst i 2015.

Trykkretardert osmose baserer seg på å etablere et fersk-

vannsmagasin og et saltvannsmagasin ved elveutløp, der 

en semipermeabel  membran skiller de to magasinene. 

Membranen hindrer saltvannet i å blande seg med fersk-

vannet, men slipper ferskvannet gjennom til saltvanns-

magasinet. Saltgradienten vil da føre til at trykkhøyden 

i saltvannsmagasinet vil øke. Denne trykkhøyden kan 

utnyttes ved å slippe vannet ut gjennom en turbin, lik et 

alminnelig vannkraftverk.

Det er teoretisk mulig å skape et trykk på 27 bar, hvilket 

tilsvarer en  fallhøyde på 270 meter for et vannkraftan-

legg. Halvparten av energien går tapt i strømningsmot-

standen i membranen, men resten av energien går med 

til å skape et hydraulisk overtrykk på saltvannssiden. 

En  vannmengde på 1 m3/s kan gi en eff ekt på om lag en 

MW.

Per 2006 har ingen utviklet en semipermeabel membran 

med tilstrekkelig eff ektivitet, styrke og holdbarhet til 

å kunne gjennomføre et pilotforsøk. Men fl ere aktører 

har gjennomført modellforsøk som bekrefter at teorien 

virker i praksis.

Saltkraftverkene er fl eksible med hensyn til plassering 

og utforming. Prosessanleggene har begrenset størrelse, 

kan tilpasses de lokale omgivelsene og bygges i fj ell eller 

under bakken. Investeringskostnadene kan begrenses ved 

å kombinere prosessanleggene med eksisterende kraftsta-

sjoner og annen infrastruktur.

 Statkraft står bak det prosjektet som er kommet lengst 

internasjonalt. Sammen med  SINTEF har de gjen-

nomført et omfattende forskningsprosjekt, der de blant 

annet har installert småskala saltkraftanlegg i sjøkanten 

på Sunndalsøra og i SINTEFs laboratorier på Brattøra i 

Trondheim.

Statkraft har engasjert produsenter av membraner i 

Tyskland, Portugal og Finland for å utvikle en membran 

som er egnet for et storskalaforsøk. Per 2006 er membra-

nene tynnfi lmkompositter, og eff ektuttaket er nå på
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2 W/m2. For å oppnå tilstrekkelig ytelse, må de opp i 

4-5 W/m2.  Statkraft har i 2006 uttalt at de håper å opp-

nå en ytelse på 5 W/m2 i løpet av 2010–2015. Da skal 

produksjonskostnaden være kommet ned i et område der 

de kan konkurrere med annen ny, fornybar produksjon.

 Havtermisk energi
Solen varmer opp verdenshavene. Denne energien skaper 

en temperaturdiff eranse mellom vann på ulike dyp. I 

tropiske og subtropiske farvann kan temperaturen nær 

overfl aten være 20–25 °C høyere enn temperaturen på 

1 000 meters dyp. Denne temperaturforskjellen kan 

man bruke til å produsere elektrisk kraft. Vannets høye 

varmekapasitet og de enorme  vannmengdene gjør at 

havtermisk energi har et svært stort teoretisk potensial. 

Temperaturdiff eransene er imidlertid så små at vir-

kningsgraden ved kraftproduksjon blir lav.

Termodynamikkens lover og begrensninger bestem-

mer termisk produksjon av elektrisitet. Den praktiske 

grensen for hvor mye av den termiske energien som lar 

seg konvertere til elektrisitet er fi re prosent, selv om den 

teoretiske virkningsgraden er dobbelt så høy. I tillegg 

kreves en betydelig mengde energi for å pumpe vann. 

Dette utgjør gjerne 20–30 prosent av den produserte 

kraftmengden, slik at den reelle netto virkningsgraden 

neppe kommer over 2,5 prosent.
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Geotermisk energi er varmeenergi fra jordens indre. 

Dette er en betydelig energiressurs. Den har sitt opphav i 

varmeenergi lagret i kjernen og mantelen fra jordklodens 

opprinnelse, samt fra en kontinuerlig tilførsel av varme-

energi fra spaltning av radioaktive elementer i jordskor-

pen. Temperaturdiff eransen fører til en kontinuerlig 

varmestrøm fra jordens indre til overfl aten.

I gjennomsnitt øker temperaturen med ca. 25–30 °C per 

kilometer innover fra jordens overfl ate, men i områder 

med gunstige geologiske forhold kan denne økningen 

(gradienten) være opptil ti ganger høyere. Bruksområde 

og grunnforhold vil avgjøre hvor dypt ned man må gå 

for å hente varmeenergien.

Med geotermiske kilder over 175 °C er det mulig å 

utnytte brønnstrømmen direkte i en  turbin for å produ-

sere elektrisk kraft. Såkalt binærteknologi, der brønn-

strømmen varmeveksles med et medium med lavere 

kokepunkt, muliggjør kraftproduksjon for brønnstrøm-

mer ned til ca. 100 °C. Energibrønner med temperaturer 

over 40 °C kan utnyttes direkte til oppvarmingsformål.

Utnyttelse av lavtemperatur termisk energi fra grun-

nen betegnes som grunnvarme. I dette tilfellet kommer 

energien både fra jordens indre og fra solen via jordens 

overfl ate. Dersom energikilden holder lavere temperatur 

enn man trenger, kan man benytte en varmepumpe for 

å heve temperaturen slik at energien kan utnyttes, for 

eksempel til oppvarmingsformål eller prosessvarme. Det 

er også mulig å utnytte slike anlegg til kjøling. Ved et 

balansert varme- og kjølebehov, forbedres lønnsomheten 

for slike anlegg. For grunnvarme er det særlig energi-

brønner i fj ell med dyp ned til ca. 200 meter som får 

økende økonomisk og energimessig betydning.

Utnyttelse av  spillvarme benytter i prinsipp de samme 

tekniske løsningene som  geotermisk energi, men i stedet 

for energibrønner hentes energien fra en spillvarmekilde. 

Dette kan for eksempel være kjølevann fra prosessindus-

tri, avtrekksluft eller kloakk. Potensialet for spillvarme er 

derfor kort omtalt i dette kapitlet.

8. GEOTERMISK ENERGI

Figur 8-1 De viktigste geotermiske sonene og grensene mellom plater i jord-

skorpen. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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Grunnvarme og spillvarme representerer det mest 

lovende  geotrmiske potensialet i Norge. For grunnvar-

me er det særlig energibrønner i fj ell med dyp ned til ca. 

200 meter som får økende økonomisk og energimessig 

betydning.

Ressursgrunnlag

Geotermisk energi er varme som har sitt opphav i jor-

dens indre. Denne varmen har hovedsakelig to kilder:

• Den opprinnelige varmen fra den gang jord-

 kloden ble dannet

• Energien som frigjøres fra en pågående

 radioaktiv nedbrytning i jordskorpen

Forskere arbeider kontinuerlig med målinger, model-

ler og eksperimenter som forbedrer anslagene for den 

geotermiske energiressursen. En artikkel i tidsskriftet 

Nature angir 31 TW som det mest sannsynlige tall 

på den samlede varmeeff ekten som jordkloden avgir 

[Araki et al, 2005]. Om lag en tredel av denne var-

mestrømmen kommer fra den opprinnelige varmen i 

jordens kjerne og mantel. To tredeler har sitt opphav i 

radioaktivitet i jordskorpen.

Høytemperatur geotermisk energi brukes ofte syno-

nymt med den energien som kan hentes opp og utnyttes 

direkte til oppvarmingsformål, eller til produksjon av 

elektrisk kraft. En geotermisk ressurs karakteriseres av 

reservoarets temperatur, trykk, kjemiske sammensetning 

og kapasitet. Særlig temperaturen på brønnstrømmen er 

avgjørende for anvendelsen av ressursen. Høye tempera-

turer har fl est anvendelsesområder og anses som mest 

høyverdig.

Med dagens teknologi og kunnskap er det områder der 

varmt vann eller fj ell fi nnes nær jordens overfl ate hvor 

det er lønnsomt å hente ut høytemperatur geotermisk 

energi. Slike områder fi nner vi blant annet i USA, Italia, 

Japan, på Island og Filippinene.

Grunnvarme er en felles betegnelse på utnyttelse av 

lavtemperatur termisk energi i grunnen; utvekslet i fj ell, 

400˚C

Figur 8-2 Ulike temperaturområder for geotermisk energi og de mest 

aktuelle bruksområdene. Illustrasjon: Endre Barstad.
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grunnvann, løsmasser og jord. Dette er både solenergi 

og geotermisk energi lagret i grunnen som hentes ut ved 

lave temperaturer og oppgraderes til høyere temperatur 

med varmepumpe. I de øverste 10–20 meterne av jord-

skorpen varierer temperaturen med overfl atetemperatu-

ren og årstiden. Dypere er temperaturen stabil gjennom 

året og bestemmes av den geotermiske gradienten og den 

midlere årstemperaturen ved overfl aten.

Ressursen i Norge
For norske forhold er det utnyttelse av  spillvarme og 

grunnvarme som har en stadig økende kommersiell 

betydning. Forsøk på utnyttelse av geotermisk energi 

har per 2006 ikke vært regningssvarende, blant annet 

på grunn av kostnader og problemer knyttet til brønn-

boring ned til 5 kilometers dyp. Et prosjekt for å forsyne 

det nye Rikshospitalet med 2 MW varme fra 3-5 

kilometer dype brønner ble stoppet på grunn av proble-

mer med boringen. Utviklingen av konseptet Hot Dry 

Rock (HDR), som prosjektet var basert på, er imidlertid 

under videre utvikling internasjonalt. Det internasjo-

nale energibyrået ( IEA) forventer at denne teknologien 

på sikt kan bidra til å gjøre en betydelig større andel av 

verdens geotermiske ressurser tilgjengelige [IEA, 2006].

Når det gjelder grunnvarme ligger forholdene vel til 

rette i Norge. Ved boring av energibrønner i fj ell, er det 

løsmassetykkelsen og antall boremeter som bestemmer 

kostnaden. Nødvendig antall boremeter – brønndypet 

– er igjen bestemt av temperatur i grunnen, varmestrøm 

og varmeledningsevne. På hjemmesiden til Norges 

geologiske undersøkelse (www.ngu.no/) fi nnes det 

informasjon om lokale grunnforhold og forutsetningene 

for energiuttak fra fj ell, grunnvann og jord. En oversikt 

over landets berggrunn, grunnvannsforekomster og 

løsmassetykkelser er tilgjengelig i den digitale karttje-

nesten Arealis (www.ngu.no/kart/arealis).

Norsk industri representerer den største spillvarmekilden, 

men det gjenvinnes også energi fra andre spillvarmekilder 

som kloakk og avtrekksluft. En studie av treforedlings-, 

sement-, ferrolegerings- og aluminiumsindustriene i 

2002, identifi serte et samlet uutnyttet teknisk spillvar-

mepotensial på 9 TWh/år [PIL 2002].

Spillvarmens temperatur og lokalisering, og energi-

prisen avgjør hvor mye som kan utnyttes i praksis. 

Høytemperatur spillvarme og brennbare avgasser 

kan brukes til å produsere elektrisitet. Potensialet for 

elektrisk gjenvinning i norsk energiintensiv industri 

ble i 2004 anslått til totalt 3,4 TWh/år innenfor en 

tidsperiode på 7–15 år [NVE, 2004].

Globale ressurser
Det er stor spredning i estimatene for potensialet 

for utnyttelse av jordens geotermiske ressurser. IGA 

(International Geothermal Association) bruker begre-

pet «useful accessible resource base», som er den delen 

av ressursen som kan utnyttes lovlig og økonomisk 

innenfor en periode på 100 år. På sin internettportal 

for geotermisk energi (www.iea-gia.org) refererer IEA et 

estimat for verdens samlede geotermiske ressurs-

potensial tilgjengelig for fremtidig utvikling på 

42 PWh (150 EJ) elektrisk kraftproduksjon per år og 

350 EJ varmeproduksjon per år. Estimatet er behef-
Figur 8-3 Enkelte steder kommer varmt vann opp til jordoverfl aten. Blue 

Lagoon på Island. Foto: Ukjent.
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tet med stor usikkerhet, og den faktiske utviklingen 

avhenger av en rekke tekniske, økonomiske og politiske 

faktorer.

Utfordringer ved å ta ressursen i bruk
Investeringskostnadene er relativt høye for å utnytte 

geotermisk energi og grunnvarme, mens driftskostna-

dene er tilsvarende lave for et vel fungerende anlegg. 

For oppvarmingsformål må bygningen dessuten være 

forberedt for vannbåren varme. Ombygging fra elektrisk 

oppvarming til vannbåren varme er kostbart, men det 

skjer i økende grad i forbindelse med rehabilitering og 

nybygging.

Det er stor økonomisk risiko forbundet med prosjekter 

for utnyttelse av høytemperatur geotermisk energi til 

elektrisk produksjon. Kostbare og tidkrevende under-

søkelser og prøveboringer må gjennomføres før man får 

svar på om den geotermiske ressursen er drivverdig.

Selv om grunnvarmeprosjekter også fordrer god kunn-

skap om grunnforhold, er de vesentlig mindre kom-

plekse. Med tilgang til stadig bedre informasjon og 

forbedrede metoder for undersøkelser representerer de en 

betydelig lavere risiko. Tverrfaglig kompetanse er imid-

lertid nødvendig for planlegging og prosjektering, slik at 

varmesentralens spesifi kasjoner er tilpasset energikildens 

egenskaper og oppvarmings- og/eller kjølebehov.

Lavtemperaturenergi fra grunnvarme og  spillvarme må 

oppgraderes før den kan benyttes til oppvarming eller 

prosessvarme. For å heve temperaturen fra energikilden 

til forbrukeren benyttes en varmepumpe. Varmepumpen 

må tilføres elektrisk energi, men vil typisk avgi mer enn 

tre ganger så mye varmeenergi som den tilførte elektriske 

energien. Et høyere temperaturløft innebærer at varme-

pumpen bruker mer elektrisk energi i forhold til den 

varmeenergien den avgir.

Under ellers like forhold vil energiressursen koste mer 

å utnytte desto høyere temperatur som skal leveres. 

Tilsvarende vil en energiressurs med lavere temperaturer 

medføre høyere kostnader for utstyr og drift.

Driftstekniske forhold vil påvirkes av om det er åpne 

systemer, der for eksempel grunnvann sirkulerer i 

systemet, eller der lukkede kollektorsystemer benyttes. 

De åpne systemene krever større oppmerksomhet ved 

drift og krever mer vedlikehold fordi varmevekslere, rør 

og lignende deler som kommer i kontakt med de omtalte 

energikildene kan bli utsatt for problemer som korrosjon, 

gjengroing og tetting. Dette medfører større krav til 

profesjonell drift og vedlikehold av et åpent system med 

oppumping av grunnvann enn med et indirekte system 

med lukket kollektorsløyfe.

Bruksområder, verdikjeder, 

teknologier og marked

Den mest opplagte anvendelsen av geotermisk energi 

og grunnvarme med varmepumper er oppvarmings- og 

kjøleformål. Samlet installert eff ekt på verdensbasis er 

27 825 MW termisk eff ekt og den samlede produk-

sjonen i 2005 var 261 400 TJ (eller 73 TWh) [Lund et 

al, 2005]. Geotermiske energikilder med temperaturer 

over 90–100 °C kan utnyttes til kraftproduksjon. I 

2005 var total installert elektrisk eff ekt på verdensbasis

8 902 MW [IEA, 2006].

Grunnvarmebaserte varmepumper kan benyttes over 

hele verden, og dette er den geotermiske energiutnyttel-

sen som har vist desidert størst vekst på verdensbasis. I 

Norge har utnyttelse av spillvarme og grunnvarme med 

varmepumper hatt økende energimessig og økonomisk 

betydning.
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Høytemperatur geotermisk energi
Ettersom det ikke er praktisk å transportere varme 

over lange avstander, må ressursen utnyttes der den er, 

alternativt kan den brukes til å produsere elektrisk kraft 

som kan transporteres over lange strekninger til forbru-

keren. Utvikling av geotermiske felt krever omfattende 

forundersøkelser for å bedømme om feltet er drivverdig. 

Prøveboring og brønntester representerer en betydelig 

andel av den totale prosjektkostnaden, og kostnaden 

påløper før man er sikker på om prosjektet kan reali-

seres. Hvis undersøkelsene identifi serer en drivverdig 

ressurs, fortsetter prosjektutviklingen med design av 

anlegget, kommersielle avtaler, økonomiske vurderinger, 

samt innhenting av nødvendige godkjennelser. Forutsatt 

off entlige godkjennelser og at prosjektet lar seg fi nansi-

ere, begynner detaljprosjekteringen og anleggsarbeidene. 

Her er det feltutviklingen med brønnboringen som 

representerer den største kostnaden og begrenser frem-

driften. Ifølge  IEA kan et 50 MW anlegg for elektrisk 

kraftproduksjon koste opp mot 150 millioner amerikan-

ske dollar og ta ti år å bygge. Videreutvikling av et eksis-

terende felt er vesentlig mindre risikabelt og kostbart

Det første forsøket med kraftproduksjon med geoter-

misk energi skjedde i Larederello i Italia 1904 og fi kk 

etter hvert kommersiell betydning. Utbredelsen av 

geotermisk kraftproduksjon følger områdene med spe-

sielt gode forutsetninger, det vil si med kort avstand til 

høytemperatur reservoarer. Land med kommersiell kraft-

produksjon fra geotermisk energi er USA (2 020 MW), 

Filippinene (1 931 MW), Mexico (953 MW), Indonesia 

(807 MW), Italia (790 MW), Japan (560 MW), New 

Zealand (421 MW) og Island (202 MW).

Figur 8-4 Prinsippskisse av et geotermisk kraftverk. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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Geotermiske energikilder er aktuelle å utnytte til varme-

produksjon når de ligger i nærheten av energiintensiv 

industri eller relativt tettbefolkede områder. På Island er 

87 prosent av bygningene varmet opp med geotermisk 

energi distribuert som fj ernvarme. I tillegg til oppvar-

ming er det dessuten mulig å bruke høytemperatur 

geotermisk energi til å drive  absorpsjonsvarmepumper 

for kjøling.

Teknologistatus, kostnader, dagens marked og trender. 

Teknologiene for utnyttelse av geotermisk energi er langt 

på vei etablerte og modne. Kostnadene knyttet til utnyt-

telse av høytemperatur geotermisk energi er i stor grad 

styrt av egenskapene til det lokale geotermiske reser-

voaret, og det er vanskelig å gi generelle fremskrivinger 

av kostnadsutviklingen. Kontinuerlige forbedringer, 

 standardisering av mindre anlegg, samt bedre utnyttelse 

av stordriftsfordeler for større anlegg, forventes å gi 

fremtidige kostnadsreduksjoner.

I hovedsak bygges det store anlegg i områder med mulig-

het for etablering av infrastruktur for distribusjon av 

energi og små standardiserte anlegg i isolerte områder.

Lavtemperatur geotermisk 
energi og  spillvarme
I Norge utnyttes geotermisk energi kun i form av 

grunnvarme. Grunnvarme er utnyttelsen av lavtempera-

turenergi i grunnen; i øvre jordlag, i grunnvannsreser-

voarer eller i borehull i fj ell. Energien hentes ut ved lave 

temperaturer og oppgraderes til høyere temperaturer ved 

hjelp av varmepumper. Dette kan skje ved oppumping 

av grunnvann i såkalte åpne systemer, eller i lukkede 

systemer der en frostvæske sirkulerer i en lukket krets 

mellom varmekilden og varmepumpens fordamper. 

Anleggene kan også bygges for å dekke kjølebehov. Da 

føres energi tilbake til grunnen som brukes som energi-

lager for oppvarming senere eller et annet sted.

Den mest høyverdige geotermiske ressursen er brøn-

ner som produserer tørr damp. Dampen kan drive en 

standard dampturbin med  generator. Andre trykk- og 

temperaturforhold i brønnen krever behandling av 

brønnstrømmen før den kan drive en  turbin.

Lavere temperaturkilder, ned til ca. 100 °C, kan utnyttes 

ved hjelp av en såkalt binær syklus. Varmen fra brønnen 

overføres til en væske med så lavt kokepunkt at den går 

over til gassfase og driver turbinen. Binærsyklus er en 

mer kompleks løsning, men forventes brukt i de fl este 

fremtidige prosjekter ettersom de fl este geotermiske 

feltene har temperaturer under 175 °C. Dessuten kjøres 

brønnstrømmen i lukket krets uten utslipp til luft.

Elektrisk tilknytning til eksisterende  overføringsnett blir 

normalt en del av anleggskostnaden. Det fi nnes imidler-

tid eksempler i utviklingsland der mindre geotermiske 

kraftstasjoner bygges som et rimeligere alternativ til å 

bygge nye kraftledninger.

Geotermisk kraftproduksjon har et stabilt produksjons-

mønster. Ettersom den har lav elektrisk virkningsgrad, 

er kraftproduksjon mest interessant hvis restvarmen kan 

utnyttes til oppvarmingsformål. Dette gir en økning av 

den termiske eff ektiviteten fra mellom syv og ti prosent 

opp til 97 prosent.

Utnyttelse av høytemperaturkilder til oppvarming og 

prosessvarme er den eldste anvendelsen av geotermisk 

energi. Samlet installert eff ekt på verdensbasis er

12 103 MW termisk eff ekt, og den samlede produk-

sjonen i 2005 var 174 744 TJ (49 TWh) [Lund et al., 

2005]. De største anvendelsesområdene var badeanlegg, 

fulgt av punkt-, nær- og  fj ernvarme, drivhus, akvakultur 

og industri.

Ettersom det er kostbart å bygge infrastruktur for 

transport av varme, er det termiske energiforbruket per 

fl ateenhet avgjørende for økonomien i et slikt prosjekt. 
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Størrelsen på disse anleggene kan variere fra en enkelt 

energibrønn for punktoppvarming av et hus, og opp til 

kombinerte varme- og kjøleanlegg med hundretalls ener-

gibrønner. De største anleggene kan dekke varme- og 

kjølebehovet for næringsparker eller sykehuskompleks, 

alternativt forsyne sluttbrukere via et  fj ernvarme- og 

fj ernkjølenett.

Mange former for  spillvarme er egnede varmekilder 

for varmepumper, ettersom de ofte holder en jevn og 

relativt høy temperatur. Med ny varmepumpeteknologi 

er det etter hvert mulig å heve temperaturen med god 

eff ektfaktor opp mot 100 °C, tilstrekkelig for en rekke 

industrielle prosesser.

Teknologier for oppgradering av varme. Varme vil 

naturlig bevege seg fra varmt til kaldt. Ved hjelp 

av en varmepumpe er det mulig å få varmen til å 

bevege seg i motsatt retning, altså fra kaldt til varmt. 

Varmepumpeteknologi er omtalt i kapittel 9.

Teknologistatus, kostnader, dagens marked og trender. 

Grunnvarmebaserte varmepumper er den eneste utnyt-

telsen av geotermisk energi i Norge. Dette er også den 

geotermiske applikasjonen som har hatt den sterkeste 

veksten på verdensbasis, med en økning fra 5 275 MW 

samlet installert termisk eff ekt i 2000 til 15 723 MW i 

2005.

Grunnvarme kan utnyttes over hele verden, i motsetning 

til høytemperatur geotermisk energi som med dagens 

teknologi bare er praktisk tilgjengelig i grenseområdene 

mellom de ni platene som jordskorpen er bygd opp av.

Teknologien for grunnvarme kan anses moden i den 

forstand at både tilgjengelige produkter, kunnskap og 

tjenester er tilstrekkelig for kommersiell utnyttelse i stor 

skala. Forskning og utvikling, og ikke minst økende 

praktisk erfaring bidrar til kontinuerlige forbedringer.

I Norge er det særlig lukkede systemer med energibrøn-

ner i fj ell som er i stor vekst. Disse anleggene har vist seg 

mest robuste og minst vedlikeholdskrevende.

Figur 8-5 Vanlig varmepumpeløsning for bolighus (lukket løsning). Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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Der det også fi nnes et kjølebehov, benyttes energibrøn-

nene som et energilager der varme føres tilbake til brøn-

nen ved kjøling. Dette vil redusere nedbetalingstiden, 

dels ved at brønnkapasiteten og dermed investeringskost-

naden kan reduseres. Dessuten kan høyere temperatur 

i brønnen gi økt energieff ektivitet og dermed lavere 

driftskostnader.

Et grunnvarmeanlegg vil i mange tilfeller dekke hele 

eller store deler av kjølebehovet i bygninger med fri-

kjøling. Frikjøling innebærer at den lave temperaturen 

i energibrønnen eller grunnvannet varmeveksles med 

kjøleanlegget i bygget uten at varmepumpen må brukes 

som  kjølemaskin, og behovet for tilført elektrisk energi 

er derfor minimalt.

Energibrønnene representerer om lag 20–40 prosent av 

den totale investeringen. Spesifi kk investeringskostnad 

(kr/kW) for energibrønnene er nærmest uavhengig av 

kapasitet (kW), mens en større varmepumpe gir større 

ytelse per investert krone. Større anlegg har vist god 

lønnsomhet uten off entlig investeringsstøtte. Et lavt ren-

tenivå og forventninger om høye energipriser (el og olje) 

slår gunstig ut på grunnvarmeanlegg som representerer 

en stor investering, men med lave driftsutgifter.

Miljøvirkninger

Geotermisk energi, grunnvarme og  spillvarme er miljø-

vennlige energikilder. Utnyttelse av grunnvarme og 

spillvarme i Norge er et utslippsfritt alternativ til import 

av elektrisitet basert på fossilt brensel.

Noen eksempler på miljøvirkninger:

• Varmepumpens arbeidsmedium. Tradisjonelt  

 har syntetiske HKFK-gasser blitt brukt.  

 Disse har nedbrytende eff ekt på ozonlaget 

 samt sterk drivhusvirkning. HFK som nå  

 benyttes, bryter ikke ned ozonlaget, men bidrar  

 fortsatt til drivhuseff ekten. Dette har skapt en 

 økende interesse for bruk av naturlige gasser 

 som ammoniakk, CO
2
 og hydrokarboner.

• Kollektorkretsens arbeidsmedium. På grunn  

 av en viss risiko for lekkasje til grunnvann,  

 har glykol blitt erstattet med denaturert   

 sprit og biologisk nedbrytbare kaliumsalter.  

 Pilotinstallasjoner med CO
2
 i Tyskland har vært  

 vellykkede.

• Termisk forurensning. Temperaturheving ved  

 retur av kjølevann kan påvirke fl ora og fauna.

• Tømming av grunnvannsreservoar ved opp-

 pumping av grunnvann uten reinjisering.

• Hydrotermisk væske/damp fra geotermiske  

 reservoar kan ha et kjemisk innhold som for-

 urenser ved direkte utslipp til grunn eller luft.

Produkter og tjenester 

i verdikjeden / 

teknologibegrensninger

Prosjektenes livssyklus omfatter forstudie med kartleg-

ging av energibehov og forbruksprofi l, valg av løsning, 

lokalisering og dimensjonering av brønner, dimensjone-

ring av energisentralen, montasje og idriftsettelse, drift 

og vedlikehold.

De viktigste produktene i verdikjeden(e) er:

• Brønnlokalisering, -dimensjonering og boring. 

 Kostnader, temperatur og energiopptak.

• Kollektorer og varmevekslere. Viktige parame-

 tere er energiopptak og kostnader.

• Varmepumper. Avgjørende egenskaper i tillegg  

 til pris er eff ektivitet (  eff ektfaktor), tilgjen-

 gelighet og forventet levetid, type arbeids-

 medium og temperaturheving.

• Varme- og kuldedistribusjon. Tilknytning til og  

 eventuelt etablering av nær- eller  fj ernvarmenett,  
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 i tillegg til tekniske bygningsinstallasjoner for  

 varme og kjøling hos sluttbrukere.

Problemfri drift og god økonomi er avhengig av gode 

produkter og profesjonelle tjenester. Prosjektering og 

optimalisering av større anlegg krever høy kompetanse. 

Dette gjelder særlig i anlegg der fj ellet benyttes som 

termisk energilager – det vil si der fj ellet er varmekilde 

om vinteren og varmesluk (kjøling) på våren, sommeren 

og høsten.

Flaskehalser og teknologibegrensninger i verdikjeden. 

Vi har etablert teknologi for forskjellige anvendelser av 

geotermisk energi og  spillvarme. Det er ingen alvorlige 

hindringer for videre utbredelse. Kommersielle instal-

lasjoner er mange, og de øker i antall.

For høytemperatur geotermisk energi er de største 

utviklingsbehovene knyttet til lokalisering, karakteri-

sering og utvikling av reservoarene. Bedre teknologi vil 

redusere risiko og kostnader. Kostnadene må reduseres 

ved å utvikle teknikken med å bore brønner med en 

dybde på opptil 5 000 meter. Enhanced Geothermal 

Systems (EGS) er en teknologi der man kombinerer 

boring og hydraulisk trykking for å etablere geotermiske 

reservoarer på kunstig vis, eller for å opprettholde eller 

Figur 8-6 Prinsippskisse for Hot Dry Rock konsept. Illustrasjon: Endre Barstad.
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øke produksjonskapasiteten i et eksisterende geotermisk 

reservoar.  EGS er foreløping på utviklings- og pilot-

stadiet, men forventes å bidra til forlenget levetid på 

eksisterende reservoarer samt å gjøre ressurser i varmt 

tørt fj ell driveverdige. Dette vil øke det økonomiske 

potensialet for utnyttelse av geotermiske ressurser.

 SINTEF Energiforskning er en av deltagerne i  IEAs 

varmepumpeprogram som arbeider med å redusere 

tekniske og markedsmessige barrierer for økt anvendelse 

av grunnvarmebaserte varmepumper. Her fremheves 

betydningen av et tverrfaglig samarbeid samt behovet for 

å optimalisere kvaliteten over hele systemets levetid for å 

oppnå god lønnsomhet.

Norske aktører

Økende interesse for energigjenvinning og varmepro-

duksjon fra grunnevarme, stimulert av off entlige støtte-

ordninger og ikke minst en rekke vellykkede prosjekter, 

trekker stadig nye aktører til dette markedet. Dette 

sikrer tilgang på profesjonelle tjenester og produkter.

På Norsk Varmepumpeforenings hjemmesider fi nnes 

det en rekke henvisninger til relevante aktører. SINTEF 

Energiforskning har en tilsvarende oversikt på sin hjem-

meside for grunnvarme.
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Integrasjon av fornybare energikilder i energisystemet 

er en utfordring. I mange tilfeller krever denne integra-

sjonen tilleggsteknologier for at systemet skal fungere 

tilfredsstillende. Dette kapitlet tar for seg noen teknolo-

gier som kan være viktige for god integrering av forny-

bare energikilder. Noen av teknologiene som omtales har 

fått spesielt mye oppmerksomhet de siste årene. Disse 

har fått en bredere omtale i dette kapitlet. Det gjelder 

spesielt  hydrogen,  brenselceller og  varmepumper. For 

pumpekraftverk er mye av teknologien den samme som 

for vannkraftverk og derfor må omtalen av pumpekraft-

verk i dette kapitlet sees i sammenheng med kapittel 6.

Fornybare energikilder kan være vanskelig å kontrollere. 

De baserer seg på værmessige fenomener som vind, sol 

og regn. For å tilpasse energiproduksjonen til forbruket 

kan det derfor være nødvendig å mellomlagre energi i 

kortere eller lengre tidsrom.

• Pumpekraftverk er den mest eff ektive og mest

 brukte teknologien for å lagre energi.

• Komprimert luft kan lagre store mengder energi.

• Svinghjul, batterier og superkondensatorer har 

 vesentlig lavere kapasitet enn pumpekraftverk og

 komprimert luft.

• Varmepumper kan lagre termisk energi i bakken.

• Oppvarmet vann eller smeltet salt er andre gode 

 termiske energilagre.

Hydrogen er en energibærer som kan fremstilles fra 

alle typer energikilder ved hjelp av  vannelektrolyse, 

eller gjennom  gassifi sering eller kjemisk reformering av 

karbonholdige energikilder. Hydrogen er en ren energi-

bærer dersom den produseres fra fornybar energi. Derfor 

er hydrogen et alternativ for å lagre og forbruke energi 

fra en fornybar energikilde, men produksjon og lagring 

av hydrogen er svært dyrt og teknisk umodent. Dessuten 

er virkningsgraden for denne energikjeden (kilde til 

forbruker) relativt lav. Hydrogen brukt i brenselceller 

for produksjon av strøm gir vann som eneste utslipp. 

Forsyningssikkerhet er også et viktig argument for 

utstrakt bruk av hydrogen.

Brenselceller kan produsere elektrisitet mer eff ektivt enn 

gassturbiner, bensinmotorer og andre varmemotorer. 

En brenselcelle er bygd etter de samme prinsippene som 

et batteri, og det fi nnes fl ere typer. De egner seg for 

forskjellige bruksområder og brenseltyper. Noen er godt 

egnet i mobiltelefoner og biler, mens andre passer best til 

stasjonær kraftproduksjon.

Varmepumper fungerer som et «omvendt kjøleskap». De 

brukes til å heve temperaturen på en varmekilde, som for 

eksempel uteluft eller sjøvann. Varmepumper bidrar til 

eff ektiv utnyttelse av elektrisitet sett i forhold til panel-

ovner, men varmepumper kan også brukes til kombinert 

oppvarming og kjøling i matvareindustrien.

Toveiskommunikasjon mellom energiselgeren og energi-

forbrukeren (Automatic Meter Management – AMM) 

kan forbedre utnyttelsen av energiressursene. Foreløpig 

brukes AMM mest til å fj ernavlese energiforbruk.

9. Teknologi for fornybar energi
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Energilager

Behovet for energi varierer på fl ere forskjellige tidsska-

laer; fra time til time, dag til dag og sommer til vinter. 

De fl este fornybare energikilder har en produksjon 

som er vanskelig å tilpasse til forbruket. Når det blåser 

mye, er det ikke alltid behov for all energien fra vind-

turbinene, og når vinden løyer produseres det kanskje 

for lite energi. På samme måte har mange bygninger et 

behov for avkjøling på sommeren, mens det på vinteren 

er behov for oppvarming. I systemer med en stor andel 

fornybar energiproduksjon er det derfor ofte gunstig 

med lagring av energi.

Når det gjelder elektrisitet, er Norge i en særstilling, 

ettersom størstedelen av vår  elektrisitetsproduksjon skjer 

fra magasinert vannkraft. Vannkraft fra magasiner er 

lett å regulere og responstiden er svært kort, men på 

grunn av begrensninger i overføringskapasitet i nettet 

kan det likevel være behov for lokale lagringsløsninger 

selv i Norge. Vannkraft uten magasiner og vannkraft i 

elver har dårligere reguleringsevne.

Noen brukere, som for eksempel sykehus eller datasel-

skaper, er avhengige av sikker elektrisitetsforsyning. For 

å sikre seg mot forstyrrelser i forsyningen benyttes ofte 

lokal energilagring i kombinasjon med nødstrømsforsy-

ning. Denne typen systemer kalles gjerne nødstrømsys-

temer (eng: Uninterruptible Power System, UPS), og det 

er som regel brukeren selv som står for innkjøp, drift og 

vedlikehold av denne typen systemer. I forhold til eff ek-

tregulering har ikke UPS-systemene noen viktig rolle, 

Figur 9-1 Forskjellige teknologier for energilagring og deres bruksområder.
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med mindre det gis anledning til at brukere av slike 

systemer kan frakobles nettet i perioder med mangel 

på eff ekt. I Norge er en slik ordning for utkobling av 

enkelte forbrukere på forsøksstadiet.

Noen steder kan begrensninger i overføringskapasitet 

i nettet fremtvinge behov for lokale lagringsløsninger. 

Her vil lagringsløsningen være et virkemiddel for bedre 

utnyttelse av nettkapasiteten. Dermed unngår nettei-

eren en kostbar oppgradering av det lokale nettet. En 

lagringsløsning kan også være en god teknisk løsning for 

innfasing av lokal produksjon. I et slikt tilfelle ønsker 

man å oppnå det motsatte, nemlig at overføringen av 

elektrisitet til hovednettet skal være mulig, samtidig som 

man unngår nettutbygging. Langs kysten fi nner man 

mange øysamfunn der dette er en aktuell problemstil-

ling, og et godt eksempel på et slik tilfelle er  Utsira. I et 

demonstrasjonsprosjekt på Utsira produseres elektrisitet 

fra vind, og ved høy produksjon lagres elektrisiteten 

som  hydrogen. Ved for lite vind benyttes hydrogenet til 

elektristetsproduksjon, slik at kundene får oppfylt sine 

behov, uavhengig av vindstyrken. Det er ti husstander 

tilknyttet dette anlegget.

Elektrisitetslagring

Pumpekraftverk
Pumpekraftverk er den lagringsmetoden som er i stand 

til å lagre den største energimengden og samtidig ha den 

største eff ekten. Et pumpekraftverk består i hovedsak 

av to  vannmagasiner på forskjellig høyde. Ved det 

nederste magasinet plasseres en  turbin som kan kjøres 

begge veier, eventuelt en pumpe og turbin montert på 

samme  generator. Generatoren fungerer som motor ved 

pumping. Når man lagrer energi, pumpes vann opp 

til det høyeste magasinet. Energien hentes ut ved å la 

vannet renne tilbake gjennom turbinen. Energimengden 

som kan lagres er avhengig av høydeforskjellen mel-

lom magasinene og magasinstørrelsen, mens eff ekten 

bestemmes av størrelsen på pumpeturbinen. En mer 

detaljert beskrivelse av energipotensial, vannturbiner og 

magasiner er gitt i kapittel 6.

Pumpekraftverk er en moden teknologi med veldig høy 

virkningsgrad. Av energien som puttes inn i systemet er 

det mulig å gjenvinne mer enn 80 prosent. De største 

leverandørene av pumpeturbiner er i dag GE, Alstom og 

Voith Siemens.

I Norge fi nnes bare noen få pumpekraftverk i drift. Det 

største er Saurdal i Rogaland. Eff ekten er 640 MW og 

det er 500 høydemeter mellom magasinene. Det øver-

ste magasinet, Blåsjø, er Norges største magasin målt 

i energi. Som for de fl este andre pumpekraftverkene i 

Norge er formålet med Saurdal sesonglagring av energi 

fra sommer til vinter, i tillegg til utnyttelse av nedbør. 

Andre steder i verden benyttes pumpekraftverkene i 

hovedsak til døgnregulering, det vil si at vannet pumpes 

opp om natten mens det om dagen produserer strøm.

Komprimert luft som energilager (CAES)
Komprimert luft som energilager (Compressed Air 

Energy Storage, CAES) er en lagringsteknologi som 

på samme måte som pumpekraftverk baserer seg 

på turbiner, men her er det snakk om gassturbiner. 

Gassturbinen er en fl ere hundre år gammel oppfi nnelse, 

men det var faktisk en nordmann som klarte å konstru-

ere verdens første fungerende gassturbin: Ægidius Elling 

i 1903.

En gassturbin består av en kompressor, et forbrennings-

kammer, en turbin og en generator. Kompressoren og 

turbinen sitter på samme aksling. Forbrenningskamm-

erets hensikt er oppvarming av den komprimerte luften. 

Turbinen driver både kompressoren og generatoren. 

Gassturbiner som brukes i energilager med komprimert 

luft skiller seg fra vanlige gassturbiner ved at kompres-

sor og turbin settes på forskjellige akslinger, slik at de 

kan kjøres uavhengig av hverandre. Videre må man ha 
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et reservoar til lagring av komprimert luft. Reservoaret 

kan være en trykktank eller en underjordisk hule.

Energilagring skjer ved at luft komprimeres i lageret ved 

at en elektrisk motor driver kompressoren. Når energien 

skal frigis, kjøres luften gjennom turbinen som driver 

en  generator. I forhold til en vanlig gassturbin, bruker 

dette systemet 40 prosent mindre energi til kompresjo-

nen, ettersom det er elektrisk energi som driver kom-

pressoren. Avhengig av virkningsgraden til kompressor, 

 turbin og reservoar, vil denne typen energilager gjøre 

det mulig å gjenvinne 70–80 prosent av den lagrede 

energien.

Komprimert luft som energilager er en forholdsvis 

kostbar teknologi. For at det skal være lønnsomt å 

bygge, bør tiden mellom lagring og produksjon være 

kort. De få anleggene som fi nnes kjøres ofte for døgnre-

gulering. Det eldste anlegget sto ferdig i 1978 i Huntorf 

i Tyskland. Trykkluftreservoaret er en underjordisk hule 

som ligger 650–800 meter under jorda. Den øvre trykk-

grensen er på 70 bar. Ved full eff ekt leverer turbinen 

290 MW i maksimalt tre timer.

Batterier
Et batteri kan omdanne kjemisk energi direkte til elek-

trisk energi via en elektrokjemisk oksidasjon-reduksjon 

(redoks) reaksjon. Denne typen reaksjoner innebærer 

overføring av elektroner fra et materiale til et annet, og 

i batteriet sørger vi for at denne elektronstrømmen går 

gjennom en ytre krets slik at vi kan utnytte den. Den 

drivende kraften i prosessen er graden av edelhet til stof-

fene som er kapslet inn i batteriet. Litium er et eksempel 

på et veldig lite edelt stoff  som vil reagere elektrokjemisk 

med et edlere stoff  som sølv. Noen stoff er er i stand til 

å reagere elektrokjemisk med oksygenet i luften, og 

batterier av denne typen kalles ofte for batteri-hybrider. 

Et eksempel på en slik hybrid er sink-luft batteriet hvor 

sink reagerer med oksygen til sinkoksid. Det norske 

selskapet Revolt Technology arbeider med å utvikle en 

oppladbar variant av denne batteritypen.

Folk fl est kjenner til batterier for småelektronikk som 

mobiltelefoner, lommelykter og musikkavspillere. 

Mange av disse batteriene har veldig god lagringskapasi-

tet, som for eksempel litium-ion og nikkel- metallhydrid 

batterier. De aller fl este typene er for kostbare til at de 

kan brukes til storskala lagring av elektrisitet.

 Blybatteriet er den eldste og mest kjente batteritypen. 

Bilbatterier er nesten uten unntak av denne typen. 

Blybatteriet baserer seg på en reaksjon mellom bly og 

svovelsyre. Fordi blybatterier er forholdsvis billige, er 

de ofte brukt innen nødstrømsforsyning eller til appli-

kasjoner med et lite behov for mellomlagring. Et kjent 

eksempel fra Norge er i kombinasjon med solceller på 

hytter uten nettilknyttning. For store lagringsløsninger 

har blybatteriene for lav holdbarhet. Likevel har det blitt 

bygd anlegg på opp til 40 MWh.

I vanlige batterier er de nødvendige kjemikaliene 

(reaktantene) fysisk festet til elektrodematerialet. 

 Strømningsbatterier skiller seg fra vanlige batterier på 

dette punktet. Batteriet er bygd opp av to lagertanker 

for fl ytende  elektrolytt (redusert/oksidert) og en rege-

nerativ  brenselcelle (se også avsnittet om brenselceller). 

Fordelen med strømningsbatteriet er at reaktantene ikke 

lagres i kontakt med elektrodene, slik at selvutladnin-

gen blir svært lav. På grunn av tap i den elektrokjemiske 

prosessen og pumpearbeid er ikke systemvirkningsgra-

den høyere enn 60–85 prosent. Vanandium, polysul-

fi d/bromid og sink/bromid er eksempler på elektrolytter 

som egner seg til strømningsbatterier.
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Superkondensatorer
I kondensatorer lagres energi i form av et elektrisk 

felt, i motsetning til batterier der lagringen skjer via 

elektrokjemiske reaksjoner. Det elektriske feltet skapes 

ved at to elektrisk ledende overfl ater, atskilt av et tynt 

isolerende materiale, tilføres likestrøm. På den ene 

overfl aten vil man få et overskudd av elektroner, mens 

den andre får et tilsvarende underskudd. Fordi det ikke 

inngår faseoverganger eller kjemiske reaksjoner i denne 

prosessen, har kondensatorer svært høy virkningsgrad. 

De tåler dessuten fl ere ladesykluser enn batterier (opp 

til en million sykluser, mot noen tusen sykluser for 

batterier). Kondensatorene kjennetegnes ved relativt lav 

lagringskapasitet (målt i kWh) og at de både lades og 

utlades svært raskt.

I superkondensatorer benytter man seg av materialer 

med ekstremt stor overfl ate i forhold til vekt og volum. 

Et godt eksempel på et slikt materiale er aktivert karbon. 

Det kan ha en spesifi kk overfl ate på 1 000–2 300 m2/g. 

Mellom positiv og negativ overfl ate i en superkondensa-

tor benytter man seg også ofte av en  elektrolytt, slik at 

man får et dobbelt sjikt av ladninger, ettersom positive 

og negative ioner i elektrolytten vil samles ved den over-

fl aten som har motsatt lading. Derfor kalles også ofte 

superkondensatorer for dobbeltsjiktkondensatorer (eng. 

Electric Double-Layer Capacitor, EDLC). En superkon-

densator kan ha lagringskapasiteter opp til 3 kWh/kg 

med en eff ekt på 30 kW/kg.

På grunn av høye kostnader er superkondensatorer 

lite brukt til energilagring. Det er først og fremst i 

nødstrømsforsyning og i elektriske biler at superkon-

densatorene har blitt brukt. Men det forskes nå mye på 

både produktforbedring og kostnadsreduksjon, slik at 

superkondensatorene etter hvert kan bli tilgjengelige for 

fl ere anvendelser.

Svinghjul
Et svinghjul lagrer energi i form av en roterende skive. 

Skivens hastighet, masse og radius bestemmer hvor mye 

energi som kan lagres. Den roterende skiven er tilkoblet 

en elektrisk motor som også fungerer som  generator. 

Energi tilføres ved å øke rotasjonshastigheten med moto-

ren, mens energien hentes ut ved at motoren anvendes 

som generator. Tilførsel og uthenting av energi skjer 

svært raskt. Derfor har svinghjul ofte samme bruksom-

råde som superkondensatorene.

Prinsippet for energilagring med svinghjul har vært kjent 

og brukt siden man begynte å konstruere maskiner. 

Likevel har det den siste tiden blitt utviklet en ny type 

svinghjul som består av komposittmaterialer som tåler 

svært høye rotasjonshastigheter. Svinghjulet benytter seg 

av magnetiske lagre og plasseres i en tank med vakuum 

for å redusere aerodynamiske tap. Et moderne svinghjul 

har derfor svært lave tap. Det er mulig å gjenvinne ca 

90 prosent av den lagrede energien. Levetiden til et 

svinghjul er ca 20 år og det tåler fl ere titalls tusen lade-

Vanadiumbatteriet

Et eksempel på et  strømningsbatteri er vanadiumbatteriet. 
Denne batteritypen baserer seg på vanadiumspesier, dvs. 
vanadiumet er oppløst i svovelsyre. Vanadium er et grunnstoff  
i gruppen overgangsmetaller, og det forekommer rikelig i 
naturen.

Driftstemperaturen på vanadiumbatteriet er ca. 250 °C. 
Vanadiumbatteriene har en modulær oppbygging og fi nnes i 
enheter med mellom 5 og 50 kW ytelse . Har man behov for 
større eff ekt kan fl ere moduler kobles sammen, og for større 
lagringsbehov kan mengden elektrolytt økes. Fordeler med 
vanadiumbatteriet er at lading og utlading går like fort, og 
at en veldig stor andel  av den lagrede energimengden kan 
gjenvinnes.

Vanadiumbatterier kan fungere godt sammen med variable 

energiprodusenter som for eksempel vindkraft, og i Østerrike, 
Japan og USA fi nnes det slike systemer. Generelt er 
strømningsbatterier mest lønnsomme på steder hvor prisene 

varierer gjennom døgnet, men de brukes også som alternativ til 
oppgradering av nettkapasitet.
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Soltermisk  elektrisitetsproduksjon benytter konsen-

trerte solstråler til å varme lagringsmediet til mer enn 

100°C. Da blir oljer eller smeltet salt mer hensiktsmessig 

som energilager. Hensikten er å få jevnere elektrisitets-

produksjon, både gjennom døgnet og når skyer skygger 

for innstrålingen.

For bygninger som har behov for både kjøling og 

oppvarming kan det være hensiktsmessig å lagre energi 

mellom de forskjellige sesongene. Det mest hensiktsmes-

sige lagringsmediet til dette formålet er som regel i grun-

nen. Å bruke grunnen som energilager er relativt ukom-

plisert. Det er imidlertid forbundet med tap, ettersom 

varmelageret i undergrunnen vil spre seg til omliggende 

områder. Slike anlegg består ofte av en  varmepumpe i 

kombinasjon med energibrønner. Varmepumpen kan 

kjøres begge veier, slik at overskuddsvarme pumpes 

ned i grunnen på sommeren, mens den hentes opp på 

vinteren. For bygninger som ikke har behov for kjøling, 

er tapene for store til å kunne forsvare termisk lagring i 

grunnen.

  Hydrogen
Hydrogen (H

2
) er det grunnstoff et vi fi nner mest av i 

universet. På jorden er den største forekomsten i form 

av vann (H
2
O), men hydrogen inngår også i en rekke 

organiske og uorganiske forbindelser (eksempler: olje, 

 naturgass, kull, planter og metalliske forbindelser).

Det frigis store mengder med energi dersom hydrogen 

får reagere med oksygen (se etter ”brennverdi” i tabell

9-1). Produktet fra denne reaksjonen er vann. Det er 

derfor man ser på hydrogen som en ren  energibærer. 

Hydrogen kan sammenlignes med elektrisitet, siden 

både hydrogen og elektrisitet har som hovedfunksjon å 

transportere energi fra kilde til forbruker.

sykluser. Teknologien er forholdsvis moden og det fi nnes 

fl ere kommersielle produkter på markedet.

Svinghjul brukes ofte i nødstrømsforsyning for å levere 

strøm mens et nødstrømsaggregat med lengre oppstarts-

tid starter opp. Svinghjul blir også brukt i basestasjoner 

for mobiltelefoner. Kjente leverandører av svinghjul er 

Beacon Power (USA), Active Power Inc. (USA) og Piller 

Power Systems Gmbh (Tyskland).

Superledere
Superledere kan benyttes til å skape et sterkt magnetfelt 

som man senere kan omdanne til elektrisitet. Dette er en 

lagringsmetode som er på forskningsstadiet, på samme 

måte som superledere i seg selv. De fl este kjente superle-

dere krever svært lave temperaturer. De trenger kjøleag-

gregater som krever energi og senker virkningsgraden. 

Magnetfelt fra superledere kan lades og utlades raskt og 

med høy eff ekt.

Lagring av termisk energi
Termisk energi, eller varme, kan lagres i nært sagt alle 

typer materialer. For kommersielle anvendelser ser man 

gjerne etter materialer med høy varmekapasitet i forhold 

til vekt, volum og kostnader. Tykkelsen på isolasjonen 

rundt lagringsmediet avgjør hvor lenge energien kan 

lagres.

Vann er et godt egnet lagringsmedium for termisk 

energi. Det brukes ofte der varmen skal benyttes til 

oppvarming av bygninger. I vannbårne systemer med 

sentralvarme benyttes ofte en vanntank som akku-

mulator for lettere å kunne levere varme i henhold til 

etterspørselen. I systemer med solfangere (se kap. 3) er 

vanntanken et sentralt element for at man skal kunne 

lagre varme mellom natt og dag. Det fi nnes solfangersys-

temer hvor man benytter seg av svært store varmelagre 

for å spare solenergi til kaldere perioder på året. Slike 

lager er kostbare og så langt lite brukt.
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Produksjon og distribusjon
 Hydrogen inngår som et viktig råstoff  i fl ere veletablerte 

industrielle prosesser, som for eksempel oljeraffi  nering og 

produksjon av kunstgjødsel. På verdensbasis produseres 

det i dag mer enn 500 millioner normalkubikkmeter  

(Nm3) årlig. ”Normal” brukes her for å betegne tilstan-

den volumet er målt ved. Normalbetingelser er defi nert 

som 101,325 kPa (1 atm) og 273,15 K. I den industrielle 

hydrogenproduksjonen dominerer  elektrolyse og  natur-

gassreformering. Hydrogen fra fossile kilder står for ca. 

95 prosent av verdensproduksjonen, hvorav naturgass 

utgjør den største andelen. Dampreformering er den 

mest brukte metoden for utvinning av hydrogen fra 

fossile kilder. Den kjemiske prosessen kan beskrives på 

følgende måte:

metan + damp + energi → hydrogen + karbondioksid

CH
4
 + H

2
O → CO + 3H

2

CO + H
2 
0 ↔ CO

2
 + H

2

Energi i form av varme må tilføres prosessen, og vanlig 

driftstemperatur er høyere enn 800 °C. Prosessvarmen 

tilføres ofte ved å brenne noe av naturgassen. Kost-

nadene vil av den grunn bli høyere og energiutbyttet 

mindre enn om man hadde benyttet seg av naturgassen 

direkte. For at kravet til miljøvennlig energibruk skal 

kunne oppfylles, må man fj erne karbondioksidet (CO
2
). 

Det må lagres på et sikkert sted slik at det ikke slip-

pes ut i atmosfæren. For å fj erne CO
2
 kan man enten 

benytte seg av en  membran som skiller mellom hydrogen 

og karbondioksid eller et fast eller fl ytende stoff  som 

binder karbondioksidet. Operatøren Statoil fj erner 

karbondioksid fra naturgass i stor skala på  Sleipnerfeltet 

i Nordsjøen. I denne prosessen er det aminer (fl ytende 

kjemikalie) som binder seg til CO
2
 i en reaktor og som 

frigir CO
2
 i en annen reaktor. Karbondioksidet lagres 

deretter i saltvannslommen  Utsira-formasjonen 800 

meter under havbunnen. Uansett hvilken metode som 

velges for fj erning og lagring av karbondioksidet må det 

tilføres ekstra energi, slik at det produserte hydrogenet 

vil inneholde mindre energi enn den mengden man fi kk 

opp fra brønnen i form av naturgass.

Hydrogen

Symbol H

Plassering i det periodiske systemet 1

Utseende Fargeløs

Tilstand ved romtemperatur (25 °C) Gass

Atomær masse 1,008 g/mol

Tetthet (25 °C, 1 atm / 1,013 bar) 0,07(1) g/cm3

Smeltepunkt -259 °C / 14 K

Kokepunkt -253 °C / 20 K

Antenningstemperatur i luft 530 °C

Antenningsgrense i luft 4,1 – 72,5 volumprosent

Øvre brennverdi (HHV) 285,830 kJ/mol (39,41 kWh/kg)

Nedre brennverdi (LHV) 241,820 kJ/mol (33,33 kWh/kg)

Tabell 9-1 Hydrogen. Kilde: [Gordon, 1994] og [Moran, 1998].
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Per 2006 er lav pris hovedårsaken til at man vurderer 

 hydrogenproduksjon fra fossile kilder. Teknologien er 

kjent og store produksjonsvolumer er mulige. De fossile 

kildene er imidlertid ikke fornybare, så man ser denne 

typen løsninger mer som en overgang mellom et fossil-

basert og et hydrogenbasert energisystem.

Når man produserer hydrogen fra elektrisitet, blir 

vannmolekylet spaltet til hydrogen og oksygen i en 

 elektrolysør. En elektrolysør fungerer som en  brensel-

celle som kjører baklengs, dvs at elektrisitet brukes til å 

splitte vann til hydrogen og oksygen. Ellers er   elektrolyse 

et velkjent prinsipp som i tillegg til hydrogenproduksjon 

benyttes i stor skala til for eksempel fremstilling av alu-

minium og forsølving av smykker. Brenselcelleprinsippet 

er nærmere beskrevet senere i dette kapitlet.

Også elektrolyse er forbundet med tap, slik at hydro-

genet som produseres har et lavere energiinnhold enn 

mengden elektrisitet som gikk med i produksjonen.

Tabell 9-2 viser at det må 52,3 kWh elektrisitet til for 

å produsere 1 kg hydrogen, mens vi i faktaboksen for 

hydrogen ser at energiinholdet i hydrogenet kun er 

39,41 kWh/kg [HHV].

Hydrogen kan også fremstilles ved andre metoder enn 

elektrolyse og  naturgassreformering.

• Komposteringsgass fra biomasse eller gassifi sert  

 biomasse kan reformeres og renses på samme  

 måte som naturgass.

•  Gassifi sering av kull.

• Direkte splitting av vann ved hjelp av fotoelek- 

 troder (dvs. en fotospenning generert av en  

 fotoelektrode utnyttes for å drive elektrolysen).

• Det fi nnes alger som under visse omstendigheter  

 produserer hydrogen, men levetiden og produk- 

 sjonsvolumet er foreløpig for lavt til at dette 

 lønner seg.

• Ved hjelp av solvarme kan man splitte sinkoksid  

 (ZnO) til ren sink (Zn) og fremstille hydrogen  

 ved å la sinken reagere med vann til sinkoksid  

 og hydrogen (H
2
). På denne måten kan solener- 

 gien overføres til hydrogenet.

Dersom hydrogen fremstilles sentralt i en stor fabrikk, 

må hydrogenet transporteres frem til kunden gjennom 

en rørledning eller på tankbiler. Hvilken transportme-

tode som velges vil være avhengig av mengde og avstand. 

Den lave tettheten på hydrogen er imidlertid en stor 

ulempe. Ved atmosfærisk trykk og temperatur har en kg 

hydrogen et volum på mer enn 11 000 liter, mens den 

samme energimengden i form av bensin har et volum på 

3,79 liter. Derfor må den volumetriske tettheten økes før 

hydrogen kan transporteres.

For å unngå problemet med tanktransport kan man også 

se for seg desentralisert hydrogenproduksjon. I kombina-

sjon med elektrolyse kan energien transporteres i form av 

elektrisitet frem til en lokal elektrolysør. Elektrolysører 

er forholdsvis enkle å skalere slik at de kan bygges i en 

størrelse tilpasset forbrukeren.

Desentralisert hydrogenproduksjon fra fossile kilder kan 

også være en fordel med tanke på transport. Naturgass 

Tabell 9-2 Konverteringstabell for hydrogen. Energiverdiene er basert på mengden 

elektrisitet som trengs for å produsere hydrogen ved elektrolyse. Kilde: Knut Harg, 
Hydro.

Fra Til ->

 Nm3 kg kWh MJ

Nm3 1 0,0899 4,7 16,92

kg 11,21 1 52,3 188

kWh 0,21 0,019 1 3,6

MJ 0,059 0,0053 0,278 1
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og olje har en allerede etablert infrastruktur og kan 

være lettere å transportere frem til de lokale brukerne 

enn  hydrogen, men man er avhengig av å ha en refor-

mer lokalt som kan omdanne brenslet til hydrogen. 

Innfangning av CO
2
 blir imidlertid ansett for å være 

økonomisk urealistisk for et slikt system.

Lagring
Lagring er den største tekniske utfordringen for hydro-

gen til transportformål. Hydrogen har veldig lav tetthet 

og det er vanskelig å designe lagringstanker med lag-

ringskapasitet som tilsvarer bensin og diesel. Videre kan 

hydrogen forårsake sprøhet og brudd i enkelte metaller, 

slik at materialvalget er begrenset. Molekylet er dessuten 

så lite at det kan oppstå lekkasjer selv gjennom de minste 

sprekker. Derfor er sikkerhetskravene til materialbruk 

for lagringstanker for hydrogen svært høye.

Hydrogen kan lagres som gass, væske eller i fast form. 

I stasjonære applikasjoner er det mest vanlig å lagre 

hydrogenet som komprimert gass. Ettersom kravene til 

vekt og volum ofte er lavere for denne typen anvendelser, 

kan det benyttes konvensjonell teknologi. Det betyr at 

hydrogenet lagres i ståltanker ved ca. 200 bar. Derimot 

stilles det strenge krav til lagringstanker for transportfor-

mål. Disse kravene er fastsatt ut ifra hva som er oppnåe-

lig med dagens diesel- og bensinteknologi. Department 

of Energy i USA (DoE) oppsummerer de viktigste 

kravene slik:

• Massetetthet: 2 kWh/kg

• Volumtetthet: 1,5 kWh/m3

• Hydrogen massefraksjon, sett i forhold til hele  

 systemet: 6 vektprosent

• Driftstemperatur: -30 °C til + 50 °C

• Fylletid: mindre enn 5 minutter

• Gjenvinningsgrad for H
2
: 90 prosent

• Kostnader: 5 USD/kWh (gjelder kun lagrings 

 materialet, ikke omkringliggende komponenter)

Energimengdene som går med i lagringsprosessene må 

være så lave som mulig. Per i dag er det ingen systemer 

som oppfyller samtlige av disse kravene, og det er heller 

ingen teknologier som utmerker seg som vesentlig bedre 

egnet enn de andre. Derfor forskes det på en lang rekke 

forskjellige metoder, og noen av disse vil bli nevnt i dette 

Teknologi Volum

(liter)

Vekt

(kg)

Tetthet

(vektprosent H
2
)

Komprimert, 

350 bar
145 45 6,7

Komprimert, 

700 bar
100 50 6,0

Flytende

(-253 °C)
90 40 7,5

Lavtemperatur 

 metallhydrid
55 215 1,4

Tabell 9-3 Best tilgjengelig teknologi for de forskjellige metodene for hydrogenlagring. Tallene er beregnet for 
lagring av 3 kg hydrogen. For øvrig vil hydrogen komprimert til 800 bar ha samme volum som det har i fl ytende 

form, dvs. 90 liter. Kilde: [IEA-HIA, 2006].
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kapitlet. En oversikt over de best tilgjengelige metodene 

er for øvrig gitt i tabell 9-3.

Bilprodusentene har valgt forskjellige strategier for 

hvordan de lagrer hydrogen. I dag har de fl este demon-

strasjonskjøretøyene vært utstyrt med lagringstanker 

for komprimert eller fl ytende (-253 °C)  hydrogen. I 

systemene for komprimert hydrogen benyttes både 350 

og 700 bar, men trenden går mot at fl ere velger løsninger 

for 700 bar. Slike forhold setter svært strenge krav til 

systemkomponentene. Erfaringer fra demonstrasjonspro-

sjektet CUTE (Clean Urban Transport) viser at konven-

sjonell teknologi, som for eksempel kompressorer, har en 

tendens til å svikte på dette bruksområdet.

Komprimert hydrogen
De fl este høytrykkslagringstanker til transport frem-

stilles av komposittmaterialer. I fi gur 9-2 er det vist en 

skisse av en slik tank. Denne typen har en tynn tank 

innerst. Den består som regel av rustfritt stål, alumi-

nium eller plast og dens hovedoppgave er å sørge for 

tettheten. Rundt lineren vikles så karbonfi ber som skal 

sørge for trykkbestandigheten til tanken. Karbonfi beren 

kan plasseres slik at det oppnås størst styrke der belast-

ningene er størst.

Teknologien er kommet langt på dette området, og de 

fl este produsentene har allerede sikkerhetsgodkjente 

tanker å tilby for trykk opp til 700 bar. Fordelen er at 

det ikke kreves noen form for temperaturregulering i for-

bindelse med lagring og tømming, og at konvensjonelle 

materialer som karbonfi bre kan benyttes. Det arbeides 

med å fi nne bedre og billigere materialer for lineren.

Utfordringene med denne typen lagringsløsninger er 

at tankene må ha sylindrisk form på grunn av det høye 

trykket. Dermed får lagringstankene et volum og en 

form som ikke passer helt inn i dagens bildesign. Det 

stilles dessuten svært høye sikkerhetskrav til tanksys-

temer til biler som gjør utformingen av ventilsystem, 

Figur 9-2 Øverst: Forskjellige trykktanksystemer for lagring av hydrogen (Raufoss Fuel Systems). Den teknologiske utviklingen har gått fra venstre til høyre i 

fi guren. Siste generasjons trykktank fra Raufoss Fuel Systems er bedre forklart i det store bildet nederst i fi guren. Kilde: Raufoss Fuel Systems.
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koblingspunkter og regulatorer til en utfordring. I dag 

benyttes ofte rustfritt stål i disse komponentene, men 

av hensyn til både kostnader og vekt er det ønskelig å 

kunne benytte andre materialer i fremtiden. Et eksempel 

på en trykktanksløsning som brukes i busser er avbildet 

i fi gur 9-3.

Komprimert  hydrogen kan også lagres i mikroglasskuler. 

Denne teknologien er mindre moden enn rene trykk-

tanker. Konseptet går ut på at hydrogenet lagres ved 

høyt trykk og temperatur i små glasskuler. Glasskulene 

overføres til tanken hvor hydrogenet frigjøres ved høye 

temperaturer (ca. 200–300 °C). Utfordringene for denne 

teknologien ligger i å redusere frigjøringstemperaturen 

i tillegg til identifi sering av sterkere glassmaterialer og 

reduserte kostnader.

Flytende hydrogen
Hydrogen kan lagres i fl ytende form dersom tempera-

turen er lavere enn -253 °C. Denne typen lagring gir 

høyere lagringstetthet enn komprimerte løsninger, 

men nedkjølingen er svært energikrevende. Som en 

tommelfi ngerregel kan man regne med at 30 pro-

sent av energiinnholdet (LHV) i tanken går med til 

nedkjøling. Derfor er en av utfordringene for denne 

lagringsteknologien å utvikle mindre energikrevende 

nedkjølingsmetoder. En annen utfordring er at noe av 

hydrogenet fordamper over tid. For å unngå dette kre-

ves bedre isolasjonsmaterialer og metoder for behand-

ling av avdampet hydrogen. Nedkjølt (kryogen) lagring 

kombineres ofte med høyt trykk.

Det er også mulig å lagre hydrogen i fl ytende form 

dersom man benytter seg av en væske som kan oppta 

hydrogen. Eksempler på slike væsker er NaBa
4
 (boro-

hydrid) oppløst i vann og organiske væsker. En ulempe 

med hydrogenlagring i væsker er imidlertid at systemet 

krever væskeutveksling. Brukt væske må for eksempel 

overføres til tankstasjonen før ny og hydrogenrik væske 

kan tankes på bilen. Videre er det behov for kjemiske 

anlegg for både frigjøring og lagring av hydrogen i 

væsken både om bord i bilen og på tankstasjonen.

Faste forbindelser
Noen faste forbindelser har egenskaper som gjør at 

hydrogen kan lagres mer eff ektivt enn om hydrogenet 

hadde vært i gassfase. For eff ektiv lagring i slike materia-

ler er det viktig at lagringsmediet har en stor overf late. 

Dette oppnås best i pulverform. Noen av pulver-

typene har overf latearealer på opp til 3 000 m2/g og 

pulverdiameter ned til 1 nanometer (1 nanometer = 

0,000 000 001 m). I praksis vil en slik lagringstank 

se ut som en vanlig tank, men den vil være fylt med et 

pulver.

For lagring av hydrogen i faste forbindelser skiller man 

ofte mellom adsorbsjon og  absorbsjon. Adsorbsjon 

er en prosess hvor et stoff  tas opp på overfl aten av et 

materiale. Adsorbsjon kan videre deles inn i  kjemisorp-

sjon og fysisorpsjon. Kjemisorpsjon kalles også kjemisk 

 adsorpsjon. Dette er en prosess hvor de samme kreftene 

som er involvert i kjemiske reaksjoner fører til at et stoff  

(her: hydrogen) adsorberes på overfl aten av et materiale. 

 Fysisorpsjon fører også til at et stoff  blir adsorbert på 

overfl aten av et materiale, men i dette tilfellet er det Van 
Figur 9-3 Trykktankbatteri for hydrogen fra Raufoss Fuel Systems.

Foto: Raufoss Fuel Systems.
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der Waals krefter som driver prosessen.  Absorbsjon er en 

prosess hvor et stoff  tas opp inni strukturen til materialet. 

Ved lagring av  hydrogen i metaller går hydrogenet inn 

i metallet slik at metallet blir et  metallhydrid. I mange 

metallhydrider er hydrogentettheten større enn i fl ytende 

hydrogen.

Felles for de fl este prosessene er at varme frigis ved lag-

ring, mens det må tilføres varme for å løse ut hydrogenet 

igjen. Derfor må lagringstanker som baserer seg på disse 

prinsippene ha et system for varmeutveksling i forbin-

delse med tilførsel og uttak av hydrogen.

Det fi nnes i hovedsak fi re materialgrupper som egner seg 

for faststoffl  agring av hydrogen:

1. Karbon og andre materialer med stort overfl ate- 

 areal

2. H
2
O-reaktive kjemiske hydrider

3. Termo-kjemiske hydrider

4. Oppladbare hydrider

I den første gruppen fi nner vi karbon med nanostruk-

turer som baller, kjegler eller rør og forskjellige grafi tt-

strukturer. For noen av disse materialene har det vært 

demonstrert lagringstettheter på opp til tre vektprosent 

hydrogen. Beregninger viser at det skal være mulig å 

oppnå mer enn 6 vektprosent. I gruppe 1 fi nner vi også 

zeolitt, MOF (metal organic frameworks) og klorhy-

drater. Denne gruppen har ekstremt stor overfl ate hvor 

hydrogenet kan opptas ved  fysisorpsjon.

H
2
O-reaktive kjemiske hydrider (Gruppe to) er en 

gruppe som har en såkalt semi-fl ytende form, også kalt 

grøt eller slam (eng: slurry). Denne gruppen kan oppnå 

en høy vektprosent, men på grunn av formen er volum-

prosenten lav. En utfordring for denne gruppen er at 

energiforbruket ved lagring er svært høyt.

Gruppe tre består av metaller som kan oppta eller frigi 

hydrogen avhengig av temperaturen. Et stoff  i denne 

gruppen er ammoniakkboran som frigir hydrogen ved 

høy temperatur, og temperaturnivået avgjør mengden 

hydrogen som frigis.

Gruppe fi re utgjør en stor gruppe materialer som det har 

vært forsket lenge på. I denne gruppen skjer opptaket 

av hydrogen ved  kjemisorpsjon. Lagringsmulighetene i 

denne gruppen er lovende med tanke på volumprosent, 

men fordi det her er snakk om metaller er det vanskelig 

å oppnå tilfredsstillende vektprosent. Aluminiumhydrid 

og magnesium er to av stoff ene i denne gruppen som har 

vist lovende egenskaper. Mye forskning konsentrerer seg 

nå om disse stoff ene.

Forskere ved Institutt for energiteknikk (IFE) på 

Kjeller studerer metallhydrider i denne gruppen, spesielt 

aluminiumhydrid og magnesiumhydrid. Som et ledd i 

utviklingen har de også bygd lagringstanker for demon-

strasjon i samarbeid med Raufoss Fuel Systems. Et bilde 

av en type pulver som studeres er vist i fi gur 9-4.

Hydrogen i fremtidens energisystem
Det er ikke sannsynlig at hydrogen vil ha en sentral rolle 

i vårt energisystem i nær fremtid. I første omgang er det 

Figur 9-4 Nærbilde av et nikkelbasert pulver av typen AB5 (LaNi5) som IFE 
studerer lagringsegenskapene til. Kilde: IFE
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sannsynlig at vi vil se  hydrogen brukt i småelektronikk 

som for eksempel mobiltelefoner, lommelykter osv. Det 

er også en trend som går mot fl ere demonstrasjonspro-

sjekter for hydrogen til transportsektoren, men foreløpig 

er det langt frem til et kommersielt gjennombrudd. Etter 

hvert kan hydrogen spille en viktigere rolle i energisyste-

met. Det er da først og fremst snakk om hydrogen som 

en  energibærer som knytter stasjonær energiproduksjon 

sammen med forbruk til transportformål.

Hydrogen er imidlertid ikke den eneste løsningen på 

markedet. Som det går frem av kapittel 2, er energisys-

temet svært omfattende og komplisert i sammensetning. 

På mange måter er det også et låst system hvor det er 

svært vanskelig å oppnå forandring. Mye av proble-

matikken for hydrogenteknologien er behovet for en 

etablert infrastruktur. Hydrogendrevne biler trenger 

tankstasjoner, men hva skal komme først? En endrings-

prosess er avhengig av at viktige beslutninger fattes på et 

tidlig tidspunkt og med et langsiktig perspektiv.

Hydrogen er ikke den eneste løsningen for mobil energi 

i et fossilfritt energisystem. Flere av dagens teknologier 

konkurrerer med hydrogen og andre nyere teknologier 

for å tilpasse seg fremtidens energibehov. Nå i 2006 ser 

vi en fremvekst av teknologier for  biodrivstoff  til biler. 

Således er det sannsynlig at fremtidens energisystem vil 

basere seg på fl ere teknologier og energiformer som vil 

eksistere side om side. Flere energiteknologier i samspill 

passer også godt til ideen om forsyningssikkerhet, som 

i dag er en av hovedmotivasjonene for utviklingen av 

hydrogenteknologi.

Naturgass Elektrisitet Kombinert varme og kraft

Figur 9-5 Hydrogen som energibærer i fremtidens energisystem. Kilde: Statkraft. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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Allerede i dag er det mulig å kjøpe biler som går på 

hydrogen. Mange av disse baserer seg på forbrennings-

motorer som i dag er billigere enn  brenselceller. De fl este 

har lagringstanker med enten komprimert eller fl ytende 

hydrogen. De fl este bilprodusentene tror på en markeds-

introduksjon av hydrogenbiler i tidsrommet 2015–2020, 

men før den tid gjenstår det å løse en lang rekke tekniske 

utfordringer.

Hydrogenforskningen i Norge er i dag i stor grad 

motivert av en rik tilgang på naturgass, eksport av 

elektrolysører og elektrisk kraft. Derfor er norske tekno-

logimiljøer sterke på systemer for hydrogenproduksjon, 

lagring og logistikk, og på dette feltet har norske miljøer 

internasjonal anerkjennelse. Et eksempel på hvordan 

Statkraft ser for seg fremtidens energisystem er gitt i 

fi gur 9-5.

Brenselceller 

Brenselceller er ingen ny teknologi. Den første bren-

selcellen ble bygd av engelskmannen William Robert 

Grove i 1839, mens funksjonsprinsippet ble oppdaget 

i 1838 av den sveitsiske forskeren Christian Friedrich 

Schönbein. Det viste seg imidlertid å være vanskelig å 

overføre teknologien til praktiske anvendelser. Det var 

først med romprogrammet Apollo (NASA) i 1960-årene 

at de første brenselcellene kom i bruk. Til dette bruks-

området var brenselcellene spesielt godt egnet, ettersom 

«avfallet» fra strømproduksjonen var vann som astronau-

tene kunne drikke. Dermed sparte de plass og vekt.

Frem til i dag har det blitt nedlagt store ressurser i fors-

kning og utvikling av brenselceller. Drivkraften i denne 

utviklingen har hele tiden vært brenselcellens spesielt 

gode egenskaper med tanke på eff ektiv omdanning av 

kjemisk energi til elektrisk energi. Brenselceller er lette 

å skalere, slik at de kan benyttes i mobiltelefoner, biler 

og til kraftproduksjon. Dersom man i tillegg benytter 

hydrogen som brensel, vil det eneste utslippet være vann. 

Brenselceller nevnes derfor ofte som en miljøvennlig og 

utslippsfri teknologi.

Hva er en brenselcelle?
(fra kjemi til elektrisitet)
En brenselcelle består av to kammer som er atskilt med 

en membran (vegg). Det ene kammeret inneholder bren-

sel (for eksempel: hydrogen), mens det andre kammeret 

inneholder luft. En av hensiktene med membranen 

er nettopp å skille luft og brensel, for dersom disse to 

stoff ene blandes ved tilstrekkelig høy temperatur vil de 

reagere med hverandre og danne vann (brenne opp).

I en brenselcelle ønsker vi denne reaksjonen, men vi vil 

kontrollere prosessen slik at den skjer gjennom membra-

nen. Membranmaterialet må ha helt spesielle egenskaper. 

Dette er ofte enklest å få til ved å sette sammen ulike 

materialtyper. En brenselcelle består oftest av tre sjikt Figur 9-6 Hydrogen brenselcelle. Illustrasjon: Endre Barstad.
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hvor den delen som vender mot brenslet kalles  anode, 

den midtre delen kalles  elektrolytt og den delen som 

vender mot luften kalles  katode. Anoden og katoden, 

hvor henholdsvis brensel og luft reagerer, må ha høy 

katalytisk aktivitet i tillegg til god elektrisk ledningsev-

ne. De må være porøse, slik at luft og brensel kan trenge 

gjennom til elektrolytten. Elektrolytten må være ione-

ledende og ellers helt tett. Med disse egenskapene kan 

man få brenslet til å splittes i elektroner og ioner. I en 

 hydrogen  brenselcelle vil ionene transporteres gjennom 

 membranen og over til katoden, mens elektronene ledes 

bort fra anoden og gjennom en ytre krets til katoden 

der de reagerer med oksygenet i luften og brenselionene 

i membranen. På denne måten får man omdannet den 

kjemiske energien til elektrisitet istedenfor varme som 

ved en forbrenning. Et eksempel på virkemåte for en 

hydrogen brenselcelle er vist i fi gur 9-6.

Sammenlignet med tradisjonell  elektrisitetsproduksjon 

med varmemotorer (som gasskraftverk og kullkraftverk) 

er brenselceller mer eff ektive, ettersom man produserer 

strøm direkte fra den kjemiske energien. I varmemotorer 

blir den kjemiske energien først omdannet til varme, 

som deretter brukes til å drive en maskin som igjen 

driver en  generator.

I prinsippet er oppbyggingen av en brenselcelle og et 

batteri identisk, men batteriet kan kun produsere strøm 

tilvarende den brenselmengden som er innkapslet i 

batteriet. I brenselcellen er derimot både luft- og brensel-

kammeret åpent slik at det kan produsere strøm så lenge 

det tilføres ny luft og nytt brensel. Det betyr også at en 

brenselcelle er avhengig av å være omgitt av et driftssys-

tem som sørger for at brenselcellen får tilført nok luft og 

brensel med riktig kvalitet. Strøm og spenning vil variere 

med driftstilstanden til brenselcellen, slik at det er 

Brenselcelle 

type

Driftstempe-

ratur (0C)

Brensel Mobilt ion Bruksområde Virkningsgrad 

(prosent)

Lav

tempera-

tur

PEMFC 60 - 90 Hydrogen H+ 1 W - 250 kW 35 - 45

 DMFC 60 - 120  Metanol H+ 1 mW - 100 W 10 - 20

AFC 50 - 200 Hydrogen OH- 50  - 100 kW 50 - 65

Mellom 

tempera-

tur

 PAFC ~200 Hydrogen H+ 50 -  200 kW 35 - 45

Høy

tempera-

tur

 MCFC ~650
Reformerte

hydrokarboner
CO

3
2- 100 kW - 500 kW 45 (~53)

 SOFC 650 - 950

Hydrogen / 

reformerte

hydrokarboner

O2- 1 kW - 500 kW 45 (~53)

Tabell 9-4 Oversikt over de viktigste brenselcelletypene og noen av deres egenskaper.
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nødvendig med en omformer for å få en strømkvalitet 

tilpasset nettets krav.

En enkelt  brenselcelle kan produsere elektrisitet ved 

0,5–0,7 V. For å få høyere spenning kobler man ofte 

fl ere brenselceller sammen i serie i en såkalt brenselcel-

lestack. Strømmengden som produseres er proporsjonal 

med overfl atearealet til  membranen og tilført brensel. 

Derfor er brenselceller lette å skalere; fl ere brenselceller 

gir større eff ekt.

På samme måte som man har oppladbare batterier kan 

man også utforme brenselceller som kan kjøre begge 

veier. Man snakker da om «regenerative brenselceller» 

som enten opereres i «brenselcellemodus» eller  «elektro-

lysemodus», avhengig av om det forbrukes eller lages 

 hydrogen. En slik brenselcelle kan gjerne sammenlignes 

med et pumpekraftverk. Akkurat som for pumpekraft-

verket vil den regenerative brenselcellen ha litt dårligere 

virkningsgrad enn en ren brenselcelle eller  elektrolysør. 

Utviklingen av regenerative brenselceller er per 2006 

ikke kommet like langt som for rene brenselceller.

Kjernen i brenselcelleteknologien er membranen som 

skiller luft og brensel ( anode,  elektrolytt og  katode). 

Kravene som stilles til denne komponenten er store og 

har til nå vært vanskelig å oppfylle på en tilfredsstillende 

måte. Det er spesielt holdbarhet over tid som har vist 

seg vanskelig å få til. Materialene er dyre å produsere, i 

tillegg til at den spesielle atmosfæren inne i brenselcellen 

ofte krever dyre materialer i omliggende komponenter. 

Dette gjør at brenselcellene i dag er for kostbare til at 

de kan konkurrere på markedet. Noe av kostnadene 

kan man kutte ved å innføre masseproduksjon, men det 

er fortsatt et stykke igjen til man er på et tilfredsstil-

lende nivå. Til tross for disse utfordringene er bransjen 

optimistisk. Innen videre forskning fokuseres det sterkt 

på identifi sering av nye og billigere materialer med god 

holdbarhet samt billigere produksjonsmetoder.

Brenselcelleteknologier
Det fi nnes fl ere typer brenselceller, ettersom det fi nnes 

fl ere typer materialer som er egnet til bruk som mem-

bran. De mest vanlige typene er:

•  PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel  

 Cell, protonutvekslingsmembran brenselcelle). 

 PEM er en annen betegnelse som brukes for  

 denne typen.

•  DMFC (Direct Methanol Fuel Cell, direkte  

  metanol brenselcelle).

• AFC (Alkaline Fuel Cell, alkalisk brenselcelle)

•  PAFC, (Phosphoric Acid Fuel Cell, fosforsyre 

 brenselcelle).

•  MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell, smeltekar- 

 bonat brenselcelle).

•  SOFC (Solid Oxide Fuel Cell, fastoksid brensel- 

 celle).

De forskjellige membranmaterialene har forskjellig 

driftstemperatur. De deles videre inn i hovedgruppene 

lavtemperatur brenselcelle, mellomtemperatur brensel-

celle og høytemperatur brenselcelle. Noen viktige detaljer 

om de forskjellige typene er listet opp i tabell 9-4.

De forskjellige brenselcellene har egenskaper som gjør 

at de passer til forskjellige bruksområder. For eksem-

pel egner PAFC, MCFC og SOFC seg best til bruk i 

stasjonære applikasjoner, mens PEMFC, DMFC og AFC 

kan benyttes til både stasjonære og mobile anvendelser. 

Når man snakker om brenselcelledrevne biler, er det som 

regel PEMFC som brukes, for mobiltelefoner er det som 

regel PEMFC eller DMFC. De fl este av dagens elektro-

lysører er bygd etter samme prinsipp som AFC, men det 

begynner også å komme elekrolysører basert på PEM-

teknologien på markedet.

Ulike brenselcelleteknologier har også forskjellige krav 

til brenselkvalitet. PEMFC og PAFC brenselceller er 

sårbare overfor selv små mengder av karbonmonoksid 

(CO) i brenslet, mens  MCFC og  SOFC brenselceller kan 
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benytte CO som brensel. AFC er videre sårbare overfor 

CO
2
, mens MCFC er avhengig av CO

2
 for å fungere. I 

SOFC, som går på  naturgass, vil CO
2
 dannes på  ano-

desiden, sammen med damp. Dersom man kondenserer 

dampen vil man få rent CO
2
. Slik representerer denne 

teknologien en mulig løsning for CO
2
-fri gasskraft.

I tabell 9-4 ser man at virkningsgraden for de fl este 

brenselcellene er relativt høy. Denne kan man øke ved å 

la brenselcellen operere under høyt trykk. En slik prosess 

kan være spesielt attraktiv for høytemperatur-brenselcel-

ler, ettersom de kan integreres med en termisk maskin 

som for eksempel gass- eller dampturbin. Denne typen 

prosesser betegnes ofte hybridprosesser og et eksempel 

kan være integreringen mellom en SOFC og en gasstur-

bin. I en slik prosess «bytter» man ut brennkammeret i 

gassturbinen med en SOFC og bruker avfallsvarmen fra 

brenselcellen til å drive turbinen.

Alle brenselcellene i tabellen er tilgjengelige på mar-

kedet, men de kan per 2006 være svært vanskelige å 

få tak i. Kostnadene er dessuten svært høye og det kan 

være vanskelig å fi nne produsenter som er villige til å gi 

garantier med tanke på driftssikkerhet og tilgjengelig-

het. Enkelte leverandører vil også sette krav til hvordan 

brenselcellen skal brukes. Markedet for brenselceller er 

med andre ord langt fra modent, og man snakker gjerne 

om at de nå i 2006 er inne i en prekommersiell fase.

I Norge er det kun Prototech i Bergen som utvikler 

brenselceller. Prototech har arbeidet med brenselcel-

ler siden 1990-tallet og var med på å bygge den første 

SOFC-stacken i Norge (Mjøllner). Per 2006 arbeider 

Prototech fortsatt med denne teknologien, både i sam-

arbeid med NTNU i Trondheim, Universitetet i Bergen 

og IFE på Kjeller.

Internasjonalt fi nnes det fl ere tusen fi rmaer som arbeider 

med brenselceller eller relatert teknologi. Noen av de 

mest kjente fi rmaene er Ballard ( PEMFC, Canada), 

MTU (MCFC, Tyskland) og Siemens Westinghouse 

(SOFC, USA).

 Brenselceller i energisystemet
Brenselcellens oppgave i energisystemet er eff ektiv 

omforming av kjemisk energi til elektrisitet. Allerede 

i dag ser vi antydninger om at det i fremtiden kan bli 

vanskelig å skaff e nok energi. Derfor er det viktig at man 

oppnår bedre virkningsgrad på alle typer energiproduk-

sjon og energiforbruk. I dette perspektivet har brensel-

cellen lovende egenskaper, men om vi får et gjennom-

brudd for brenselcelleteknologien vil også avhenge av hva 

konkurrerende teknologier vil være i stand til å levere.

Til kraftproduksjon har man sett for seg brenselcellen 

som en del av et system for distribuert kraftproduksjon. 

For det første er virkningsgraden til brenselcellen nesten 

uavhengig av størrelse, slik at selv det minste anlegget 

kan oppnå høy virkningsgrad. Dersom  elektrisitetspro-

duksjonen skjer lokalt, er det lettere å nyttiggjøre seg 

spillvarmen til for eksempel oppvarming av tappevann.

En annen viktig årsak er forsyningssikkerhet. Et kraft-

system som baserer seg på få, men store produksjonsen-

heter er sårbart. Utfall av en enhet vil medføre et stort 

fall i produksjonen. Mange små enheter vil derimot ikke 

være like sårbart. Den praktiske størrelsen på enhetene 

vil imidlertid variere med typen brenselcelle som blir 

brukt. Spesielt i kombinasjon med gass- eller damptur-

biner vil det være nødvendig med en viss størrelse for å 

kunne oppnå god lønnsomhet. Enkeltstående brenselcel-

ler kan for eksempel være lønnsomme helt ned til

1 kW, mens et hybridanlegg bør være på minimum noen 

hundre kilowatt.

I et system der  hydrogen produseres fra fornybar energi 

( elektrolysører) er det mest sannsynlig at brenselcellen 

vil bli brukt innen den mobile sektoren. Grunnen er at 

tapet i energiomformingen gjør det kostbart å først lagre 

energi som hydrogen, for deretter å produsere elektrisk 
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kraft. Da vil det være mer lønnsomt å produsere  hydro-

gen til den mobile sektoren, ettersom man da konkur-

rerer med motorkonsepter med dårligere virkningsgrad 

(bensin- og dieselmotorer). Et slikt system vil bety en 

større integrering mellom stasjonær og mobilt energi-

forbruk. Det kan være både en fordel og en ulempe for 

reguleringen av det totale energisystemet.

Økonomiske forutsetninger
Kostnadsreduksjon er den viktigste forutsetningen for 

at  brenselceller skal få et kommersielt gjennombrudd. I 

det ligger også at kostnaden står i forhold til levetiden. 

Det er imidlertid ikke nødvendig at kostnadene kom-

mer ned på nøyaktig samme nivå som konkurrerende 

teknologier, dersom kostnadene for brensel går opp. I en 

slik sammenheng kan brenselcellens høye virkningsgrad 

kompensere for høyere innkjøpspris.

Brenselcellens skalerbarhet gjør at den kan konkurrere 

på fl ere nivåer. Det er sannsynlig at de første anven-

delsene kommer i små apparater som for eksempel 

mobiltelefoner, pda-er, mp3-spillere osv. Her er beta-

lingsvilligheten i forhold til eff ekten (kr/kW) høy. Et 

gjennombrudd på dette markedet vil føre til massepro-

duksjon, som igjen vil bidra til reduserte kostnader. På 

grunn av brenselcellens skalerbarhet er det rimelig å anta 

at et gjennombrudd for små enheter vil føre til at større 

enheter også vil få lavere kostnader.

Varmepumper

Teknologi
Ved hjelp av en varmepumpe er det mulig å fl ytte ter-

misk energi fra en kilde med lav temperatur til en motta-

ker med høy temperatur. Siden dette er motsatt vei av 

hva som er naturlig, må det tilføres energi av høy kvalitet 

(for eksempel elektrisitet) i prosessen, men tilførselen 

av drivenergi er mye mindre enn den mengden termisk 

energi som fl yttes. En prinsippskisse for  varmepumpen 

er gitt i fi gur 9-7. Varmepumpen er en viktig bidragsyter 

til energisparing.

De fl este varmepumpene består av to varmevekslere, en 

kompressor, en ekspansjonsventil og et såkalt arbeids-

medium. Arbeidsmediet er en væske eller gass med 

koke- og kondensasjonstemperaturer som er tilpasset 

temperaturene på kilde og mottaker. Det fi nnes også 

varmepumper som baserer seg på energi av høy kvalitet 

i form av varme. For disse varmepumpene er det ikke 

nødvendig med kompressorer. Derimot trengs varme fra 

en kilde med høy temperatur som driverenergi. Denne 

typen varmepumper kalles  absorbsjons-varmepumper. 

En varmepumpe og en  kjølemaskin (som kjøleskap) er 

samme type maskin. Det er bare bruksmåten som er 

forskjellig.

 Varmepumper og   kjølemaskiner baserer seg på sammen-

hengen mellom trykk og temperatur for gasser og væs-

ker. En gass som komprimeres vil få høyere temperatur, 

Figur 9-7 Varmepumpeprinsippet. Ved  å tilføre energi (elektrisitet) kan 

energi fl yttes fra et reservoar med lav temperatur til en mottager med høy 

temperatur. Kilde: NRK/Schrödingers Katt. Illustrasjon: Endre Barstad.
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og tilsvarende vil en trykksenkning gi lavere temperatur. 

Kort forklart fungerer prosessen slik: I den kalde varme-

veksleren (fordamper) er arbeidsmediet i væskeform og 

temperaturen lavere enn omgivelsestemperaturen. Mens 

arbeidsmediet føres gjennom varmeveksleren tilføres 

den termisk energi og den fordamper. Deretter kompri-

meres gassen slik at den får høyere trykk og temperatur 

før den føres inn i den varme varmeveksleren (konden-

sator). I kondensatoren avgis varme gjennom kondensa-

sjon. Deretter går arbeidsmediet gjennom strupeventilen 

slik at trykk og temperatur reduseres før det kommer til 

fordamperen.

Varmepumper kan benyttes til nær sagt alle oppvar-

mingsformål med moderat temperaturnivå. Det kan 

være romoppvarming, oppvarming av tappevann eller 

ventilasjonsluft og til industrielle formål som tørking 

av fi sk eller prosessvarme i kjemiske prosesser. For at en 

varmepumpe skal fungere optimalt, må den skreddersys 

for formålet. Det er spesielt formen på varmevekslerne, 

arbeidsmediet og trykkforholdet som må tilpasses det 

enkelte formålet.

 Eff ektfaktoren (Coeffi  cient of Performance – COP), 

sier noe om hvor mye energi som utvinnes i forhold til 

energiforbruket. Eff ektfaktoren varierer med forskjel-

len mellom temperaturnivåene, og større tempera-

turforskjell gir dårligere eff ektfaktor. Eff ektfaktoren 

gjelder for bestemte betingelser, men i mange tilfeller 

henter varmepumpen varme fra en energikilde med 

varierende temperatur. For å ta høyde for dette brukes 

 årsvarmefaktoren (Seasonal Performance Factor, SPF). 

Årsvarmefaktoren er et mål på varmepumpens eff ektivi-

tet over et bredt driftsområde og representerer således en 

Figur 9-8 Varmepumpen er satt sammen av hovedkomponentene kondensator, strupeventil, fordamper og pumpe. 

Arbeidsmediet sirkulerer i kretsen og sørger for varmetransporten. Kilde: SINTEF. Illustrasjon: Endre Barstad.
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slags ”gjennomsnittlig  eff ektfaktor”, målt over et helt år. 

For en kjøper av en  varmepumpe er  årsvarmefaktoren 

viktigere enn eff ektfaktoren.

Ressurser
I 2000 ble Norges energibehov til oppvarming og 

kjøling til moderate temperaturer anslått til ca. 60 

TWh/år. Dette er det teoretiske potensialet for varme-

pumper i Norge, men det er viktig å merke seg at også 

andre termiske energikilder som for eksempel biovarme, 

solenergi og  fj ernvarme konkurrerer på dette markedet. 

Det praktiske potensialet er snarere 10 TWh/år, dersom 

man legger privatøkonomiske avkastningskrav (20–30 

prosent) til grunn for beregningen. I 2006 produserer 

150 000 varmepumper i Norge ca. 6 TWh/år varme, 

hvorav netto varmebidrag er ca. 4 TWh/år.

Luft/luft-varmepumpe
Luft/luft-varmepumper er den typen det selges mest 

av i Norge. De fl este varmepumpene av denne typen 

er på 4 til 7 kW og de koster mellom 10 000–25 000 

kroner, og de kan levere opp til 50 kW varmeeff ekt. 

Luft/luft-varmepumper er forholdsvis enkle å installere 

og representerer en rimelig investering for eksisterende 

bygninger. Avhengig av geografi sk plassering, kraftpriser 

og bygningsmessige forhold, vil innsparingstiden for en 

slik varmepumpe være tre til seks år. Luft/luft-varme-

pumper henter som regel energi fra uteluften og leverer 

energi i form av varm luft innendørs.

For å oppnå god oppvarmingseff ekt er det viktig å få 

god fordeling av varmluften. For de fl este bygninger vil 

det være vanskelig å oppnå god nok spredning, slik at 

varmepumpen kun vil dekke en del av oppvarmings-

behovet. Dessuten vil varmefaktoren for denne typen 

varmepumper være lavest når oppvarmingsbehovet er 

størst, det vil si når utetemperaturen er på sitt laveste. 

Derfor må denne typen varmepumper alltid kombi-

neres med andre oppvarmingskilder som for eksempel 

vedovn, pelletsovn eller panelovn. I Norge har de fl este 

luft/luft-varmepumper en årsvarmefaktor fra to til to og 

en halv. Luft/luft-varmepumper er som regel konstruert 

både til oppvarming og kjøling.

I ventilasjonsanlegg kan luft/luft-varmepumper bru-

kes til å hente ut ekstra energi fra ventilert luft. Disse 

pumpene kalles ventilasjonsluft/luft-varmpepumper og 

de blir nesten alltid kombinert med en varmegjenvinner 

for å få best mulig virkningsgrad. Ventilasjonsluft/luft-

varmepumper egner seg best for  lavenergiboliger eller 

 passivhus, hvor de kan brukes til oppvarming av tappe-

vann i tillegg til romoppvarming.

Salget av luft/luft-varmepumper i Norge økte sterkt 

i perioden 2000–2004.  Enova bidro til dette med en 

tilskuddsordning som ble gjennomført vinteren 2003. 

En utfordring for disse varmepumpene har vært støy fra 

viftene både på kald og varm side. Utviklingen av denne 

typen varmepumper har derfor gått mot mer støysvake 

modeller, i tillegg til forbedret årsvarmefaktor.

Luft/vann-varmepumpe
Luft/vann-varmepumper brukes til oppvarming av 

varmt vann ved å hente energi fra uteluften. Denne 

typen varmepumper kan brukes både til romoppvar-

ming i kombinasjon med vannbåren varme, eller bare til 

oppvarming av tappevann.

Årsvarmefaktoren for luft/vann-varmepumper er litt 

bedre enn tilsvarende luft/luft-varmepumper og litt dår-

ligere enn vann/vann-varmepumper. Tilsvarende gjelder 

for investeringskostnadene, ettersom en luft/vann-var-

mepumpe vil ha behov for mindre investeringer på den 

kalde siden enn en tilsvarende vann/vann-varmepumpe.

Vann/vann-varmepumpe
Vann/vann-varmepumper henter termisk energi fra 

vannbårne kilder som grunnvann, sjøvann eller fersk-

vann. Disse kildene har ofte en mer stabil temperatur 

gjennom året enn det uteluften har. Spesielt er den 
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høyere i fyringssesongen. Derfor har vann/vann-var-

mepumpene en mye bedre  årsvarmefaktor enn for 

eksempel tilsvarende luft/luft- varmepumper. Vann/

vann-varmepumper krever høyere investeringskostnader, 

men dette kan oppveies gjennom større innsparing av 

energiforbruk.

Årsaken til at vann/vann-varmepumper har høyere 

investeringskostnader skyldes delvis systemet på den 

kalde siden. En sjøvannsvarmepumpe må for eksempel ha 

rør for innhenting av sjøvannet og systemer som hindrer 

gjengroing og at vannet fryser i fordamperen. I tillegg må 

korrosjon og kavitasjon forhindres i rør og sjøvannspum-

pen. Tilsvarende vil boring av energibrønner og det dertil 

tilhørende rørsystemet koste ekstra for en varmepumpe 

som utnytter jordvarme.

Vann/vann-varmepumper egner seg godt til størrelser 

fra noen få kW og opp til fl ere MW. De minste varme-

pumpene er gjerne til romoppvarming av villaer i kom-

binasjon med vannbåren varme, mens de største typene 

benyttes i  fj ernvarmenett eller til industrielle prosesser.

Vann/vann-varmepumper er spesielt godt egnet til 

bygninger som både har kjøle-og oppvarmingsbehov. En 

sjøvannsvarmepumpe kan for eksempel ha langt lavere 

energibehov enn et tilsvarende luftbasert system, fordi 

sjøvannet holder lavere temperatur enn uteluften i tillegg 

til at vann har vesentlig høyere varmekapasitet enn luft.

For varmepumper som kombineres med jordvarme kan 

bakken fungere som et sesonglager for energi. På som-

meren kjøles huset ved at varme pumpes ned i bakken. På 

høsten når det blir behov for oppvarming brukes denne 

energien til oppvarming av bygget. På våren og som-

meren når det igjen blir behov for kjøling er bakken blitt 

kald igjen, slik at kjølingen skjer mer eff ektivt.

To gode eksempler på vann/vann-varmepumper fi n-

ner vi på Pirbadet i Trondheim og på Skøyen i Oslo. 

På Pirbadet i Trondheim sørger to varmepumper på til 

sammen en MW for oppvarming av badevannet ved 

hjelp av sjøvann fra Trondheimsfj orden, mens på Skøyen 

i Oslo benytter Viken  Fjernvarme seg av varm kloakk til 

produksjon av fj ernvarme. Varmepumpen på Skøyen har 

en eff ekt på 18,4 MW og den kan levere 85 GWh/år.

Tabell 9-5 Sammenligning av varmekilder til varmepumper: Driftssikkerhet – kostnader – vedlikehold. Kilde: COWI.

Varmekilde Driftssikker-

het

Installasjons-

kostnad

Drifts-

kostnad

Vedlikehold Livssyklus-

kostnad

Sjøvann God Moderat Lav Moderat Lav

Uteluftt Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat

Avtrekksluft God Moderat/ høy Lav Lav Lav

Grunnvarme Utmerket Høy Lav Lav Lav

Spillvarne God Lav Svært lav Lav Lav
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 Absorbsjonsvarmepumpe
Dersom man i tillegg til en varmekilde med lav tem-

peratur har tilgang til en varmekilde med høy tem-

peratur, kan det være attraktivt å benytte seg av en 

 absorbsjonsvarmepumpe. Den trenger vesentlig mindre 

elektrisk energi til kompresjon av arbeidsmediet enn en 

mekanisk varmepumpe, ettersom arbeidsmediet absor-

beres i en væske før det komprimeres. (Kompresjon av 

væsker krever mindre energi enn kompresjon av gasser.) 

Varmekilden med høy temperatur trengs for å skille 

arbeidsmediet fra væsken igjen.

Absorbsjonsvarmepumper brukes i dag i liten utstrekning 

ettersom de ofte er forbundet med høye investeringskost-

nader, men i tilfeller der man har tilgang på billig/gratis 

høytemperatur varme kan en slik varmepumpe være 

lønnsom.

Forskning og utvikling av varmepumper
Varmepumper har vært på markedet i mange år og kan 

betraktes som en moden teknologi. Dessverre har mange 

av de mest kjente arbeidsmediene egenskaper som bidrar 

til å bryte ned ozonlaget i atmosfæren, global oppvar-

ming eller begge deler. De mest brukte klorfrie arbeids-

mediene (HFK) er 1 300 til 2 200 ganger sterkere 

veksthusgasser enn CO
2
. Derfor dreier mye av dagens 

forskning seg om å fi nne alternative og miljøvennlige 

arbeidsmedier i tillegg til forbedret ytelse.

To viktig bidrag til denne forskningen har kommet fra 

norske miljøer. Det ene bidraget er en varmepumpe som 

baserer seg på CO
2
 som arbeidsmedium og som har blitt 

utviklet i miljøet på  SINTEF/NTNU. Denne varme-

pumpen er spesielt godt egnet til oppvarming av varmt 

tappevann (luft/vann-varmepumpe). En slik varme-

pumpe kan redusere strømforbruket til en fj erdedel av 

det en elektrisk bereder trenger ( årsvarmefaktor = fi re). 

Dessuten betyr bruken av CO
2
 nesten ingen klimabe-

lastning, dersom det skulle oppstå lekkasjer i anlegget. 

Denne teknologien er blitt kommersialisert gjennom 

fi rmaet Shecco Technology, Hydro Aluminium AS, som 

er eid av Hydro ASA.

Figur 9-9 Prinsippskisse for hvordan en varmepumpe kan fungere til kombinert oppvarming og kjøling av 

bygninger. Kilde: IEA Annex 44. Illustrasjon: Kim Brantenberg.
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Det andre bidraget kommer fra IFE-miljøet på 

Kjeller. Her har man utviklet en  varmepumpe som 

er en kombinasjon av en kompresjonsvarmepumpe 

og en  absorbsjonsvarmepumpe, en såkalt hybrid. 

Hybridvarmepumpen benytter et arbeidsmedium som 

består av naturlige stoff er som ammoniakk og vann, og 

den egner seg spesielt godt til utnyttelse av  spillvarme fra 

industrielle prosesser. Typisk arbeidsområde for denne 

varmepumpen er 20–60 °C (kald side) og 75–100 °C 

(varm side). Et godt eksempel på en slik prosess kan 

være varmtvannsproduksjon i meieriprosesser. TINE 

har installert et demonstrasjonsanlegg på 300 kW ved 

sitt meieri på Nærbø i Rogaland. Dette anlegget har en 

varmefaktor på to og en halv til tre og nedbetalingstiden 

var to år. Anlegget er levert av Hybrid Energy AS, som 

har sitt utspring fra IFE.

Varmemotorkonsepter
En varmemotor er en motor som kan omsette termisk 

energi til mekanisk energi. Varmemotorene deles ofte 

inn etter hva slags termodynamisk prinsipp som ligger til 

grunn. De mest kjente er:

• Otto (bensinmotoren)

• Diesel (dieselmotoren)

• Rankine (dampturbin)

• Brayton (gassturbin)

• Stirling 

• Elsbett

• Dampmotor

Otto-, diesel-, rankine- og braytonmotorene blir gjerne 

brukt til å produsere elektrisk energi. I noen tilfeller blir 

overskuddsvarme levert til  fj ernvarmenett. Alle moto-

rene kan utnytte fornybart brensel som for eksempel 

biobrensel eller  hydrogen, men ikke helt uten modifi -

kasjoner. Hydrogen er for eksempel et mye mer reaktivt 

brennstoff  enn bensin. Det har en mye lavere anten-

nelsesgrense og fl ammehastigheten er større. Derfor 

må forholdet mellom luft og brensel justeres, slik at en 

ottomotor som skal kjøres på hydrogen må ha et større 

luftoverskudd enn en tilsvarende motor som kjører på 

bensin. Høyt luftoverskudd, såkalt mager forbrenning, 

er en fordel med tanke på dannelse av termisk NOx, 

og derfor har hydrogenmotoren svært lave utslipp. 

Men det å kjøre på en mager blanding betyr også at det 

kan være en utfordring å få nok eff ekt ut av motoren 

og derfor kan det være hensiktsmessig å benytte seg av 

turbolading. Utviklingen av hydrogenmotorer har i 

dag kommet langt, spesielt om man sammenligner med 

 brenselceller.

Stirlingmotoren er, på samme måte som otto- og 

dieselmotoren, en stempelmotor som omdanner ter-

misk energi i form av temperaturforskjeller til å lage 

mekanisk energi. Stirlingmotoren kan i utgangspunktet 

utnytte enhver kilde til varme eller kulde. Grunnen er at 

den termiske energien tilføres eksternt, og ikke i sylin-

deren som for otto- og dieselmotoren. Stirlingmotoren 

kan dermed brukes til å lage elektrisitet fra for eksempel 

solvarme, spillvarme og geovarme i tillegg til konvensjo-

nelle brensler fra fossile eller biologiske kilder.

En annen vesentlig forskjell er at stemplene i stirlingmo-

toren drives av et arbeidsmedium i et lukket kretsløp. 

Arbeidsmediet kan være en hvilken som helst gass, men 

helium, hydrogen og luft er mest brukt. Videre har stir-

lingmotoren et potensial for vesentlig høyere virknings-

grad enn andre typer varmemotorer. Den kan teoretisk 

oppnå samme virkningsgrad som en carnotsyklus, en 

Stirlingmotor. Foto: MIT.



Fornybar energi 161

teoretisk betraktning av hvor mye mekanisk arbeid det 

er fysisk mulig å oppnå fra en varmemotor.

Stirlingmotoren egner seg best til stabil drift og bru-

kes mest til stasjonære anvendelser. Den elektriske 

virkningsgraden kan komme opp i rundt 20 prosent, 

det betyr at det blir en del avfallsvarme. Derfor er 

den godt egnet der man har bruk for både elektrisitet 

og varme. En stirlingmotor på noen få kilowatt kan 

plasseres i en vanlig bolig for både elektrisitet- og varme-

produksjon. Dermed passer den godt til distribuert 

 elektrisitetsproduksjon.

Selv om stirlingmotoren ble oppfunnet i 1816, har 

den ikke fått det store kommersielle gjennombruddet. 

Konstruksjonsprinsippet er enkelt, men det er teknisk 

komplisert å unngå at arbeidsmediet lekker og å få god 

holdbarhet for varmevekslerne, spesielt på varm side. De 

tekniske utfordringene er imidlertid ikke uoverkomme-

lige og det er mulig å få kjøpt stirlingmotorer. I Norge 

fi nnes det et sterkt stirlingmiljø rundt fi rmaet Adigo 

AS, som tar sikte på å utvikle en stirlingmotor bereg-

net på hjemmebruk. Man fi nner ellers en rekke andre 

leverandører fra USA og Europa.

Elsbettmotoren er en variasjon av dieselmotoren som 

også kan gå på uraffi  nerte planteoljer. Da tyskeren 

Ludwig Elsbett oppfant den på midten av 1900-tallet, 

var den vesentlig mer eff ektiv enn vanlige dieselmoto-

rer. Den trenger ikke vannkjøling, men nøyer seg med 

et lite kjølesystem basert på olje. Elsebettmotoren har 

god holdbarhet og høy virkningsgrad, men i forhold til 

dagens motorer med direkte innsprøytning og turbola-

ding er den ikke konkurransedyktig. Dessuten er den 

tyngre enn konkurrentene og trives best under kontinu-

erlig drift. Men fordi den egner seg så godt til uraffi  nerte 

planteoljer har denne motortypen fått en liten renessan-

se. Man kan få kjøpt ombygningssett for konvertering av 

dieselmotorer, og noen fi rmaer i Tyskland, Russland og 

Brasil er forhandlere av Elsbettmotorer.

Kontroll, styring og overvåkning
Energimarkedet er i sterk vekst. Kravene til kontroll, 

styring og overvåkning av energisystemet og -markedet 

øker i takt med at stadig fl ere, men mindre ressurser 

(målt i kilowatt) tas i bruk. Flere energiprodusenter betyr 

økt fl eksibilitet i henhold til produksjonskoordineringen, 

men det betyr også at kompleksiteten i systemet stiger. I 

tillegg øker økonomiske  rammebetingelser og virkemidler 

behovet for kundeoppfølging. At man i dag kan inngå 

en spotprisavtale med elektrisitetsleverandøren innebæ-

rer at energiforbruket må avleses i takt med varierende 

priser, dvs. helst for hver time. Det åpnes for avtaler hvor 

storkunder kan få betalt for å avstå fra planlagt forbruk, 

spesielt i situasjoner med stort eff ektbehov. For at man skal 

være i stand til å takle disse utfordringene, er det et behov 

for hyppigere og raskere kommunikasjon mellom energi-

produsent og energiforbruker. Tekniske løsninger for denne 

typen kommunikasjon betegnes ofte som toveiskommuni-

kasjon eller AMM (Automatic Meter Management).

For AMM eksisterer det tre nivåer med varierende grad 

av modenhet:

• Fjernavlesning av energimålere – Automatic  

 Meter Reading (AMR)

• Fjernutkobling av enkelte forbrukere eller deler  

 av forbrukerens komponenter – Remote Load  

 Control (RLC)

• Fjernstyring av lokal kraftproduksjon.

Fjernavlesning av energimålere er en velkjent teknologi. 

I Norge har de fl este konsumenter med et forbruk på 

over 100 000 kWh/år en slik måler. Hensikten er å 

forenkle faktureringen for energiselskapet, samtidig som 

kunden kan være sikker på at hun betaler riktig pris til 

en hver tid.

Fjernutkobling av enkelte konsumenter eller deler av 

kundenes forbruk krever en litt mer komplisert teknologi. 

Bransjeorganisasjonene og leverandørene har forsøkt 

å etablere et marked for såkalte utkoblingsopsjoner. 
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blant annet brenselceller.
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Energibruk i verden og Norge

IEA slår i fl ere rapporter fast at fossile brensler vil domi-

nere den internasjonale energiforsyningen minst frem til 

2030. Innen 2015 forventes etterspørselen å øke med 25 

prosent, og innen 2030 kan den ha økt med 50 prosent 

i forhold til 2006-nivået. Mer enn 70 prosent av denne 

økningen vil skje i utviklingsland, der økningen i Kina 

vil representere 30 prosent [IEA, 2006b]. IEA setter opp 

fl ere scenarier, men økningen i fossilbasert energipro-

duksjon er gjennomgående i alle fremskrivninger.

I denne sammenhengen er det interessant å merke seg at 

IEA tror at vannkraft  (storskala) øker sin andel av forsy-

ningen, og det samme gjør andre fornybare energikilder. 

På globalt nivå er mindre enn en tredel av de økonomisk 

tilgjengelige vannkraftressursene utnyttet. Vannkraft og 

biomasse vil være de viktigste fornybare energiressursene, 

men andre fornybare energikilder er den sektoren med 

den klart raskeste økningen.

Den totale  elektrisitetsproduksjonen i verden ventes å 

fordobles fra 2004-nivået (17 408 TWh/år) til 

33 750 TWh/år i 2030. Fornybare energikilder (andre 

enn storskala vannkraft) forventes å øke sin andel fra to 

prosent (2004) til syv prosent av den totale produksjo-

nen i 2030. I et alternativt, mer klimaoff ensivt, scenario 

anslår imidlertid IEA at verdens energibehov frem til 

2030 «bare» vil øke med 80 prosent. Det vil i så tilfelle 

redusere CO
2
-utslippene med seks milliarder tonn årlig 

relativt referansescenariet.

Byrået peker på at det ikke bare er miljø- og klima-

hensyn som gjør at oppmerksomheten mot fornybare 

energikilder bør økes ytterligere. Også forsyningssikker-

heten vil bedres av en økende andel fornybare energikil-

der i forsyningen.

10. FORNYBAR ENERGI I FREMTIDENS 
ENERGISYSTEM

1980

(TWh/år)

2004

(TWh/år)

2010

(TWh/år)

2015

(TWh/år)

2030

(TWh/år)

2004 - 2030*

(økning/år)

Kull 21 242 32 999 39 913 43 625 52 848 1,8 %

Olje 36 973 46 886 51 955 56 525 66 343 1,3 %

Gass 14 720 27 394 31 963 35 902 46 041 2,0 %

 Kjernekraft 2 213 8 497 9 223 9 639 10 246 0,7 %

Vannkraft 1 761 2 880 3 332 3 772 4 655 2,0 %

Biomasse og bioavfall 9 104 13 994 15 268 16 363 19 576 1,3 %

andre fornybare 393 678 1 178 1 618 3 522 6,6 %

Total 86 406 133 328 152 832 167 445 203 431 1,6 %

*Gjennomsnittlig årlig økning

Tabell 10-1 Prognose for verdens samlede energiforbruk i referansescenariet i IEAs World Energy Outlook 2006 [IEA, 2006b].
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Drivere
Det er all grunn til å være bekymret for utviklingen. 

Etter hva vi vet i dag (2006), kan utslippene av klima-

gasser føre til store problemer for befolkningen over 

hele kloden. IEA tror imidlertid det er mulig å unngå at 

vi kommer i en slik vanskelig situasjon ved hjelp av ny 

energiteknologi [ IEA, 2006a]. Fornybare energikilder 

spiller en vesentlig rolle i et slikt scenario, selv om byrået 

også baserer sine fremskrivinger på en betydelig mengde 

ny   kjernekraft og  innfanging og deponering av CO
2
 fra 

 fossilfyrte kraftverk.

Også Norge er påvirket av denne utviklingen, selv om 

vi i det alt vesentligste baserer vår produksjon av elekt-

risk kraft på fornybare energikilder (se kapittel 1.) Vårt 

underskudd på  kraftbalansen øker, og fører til en økende 

nettoimport av kraft fra våre naboland. En overveiende 

del av denne importen baserer seg på fossilt brensel.

Politiske beslutninger kan bidra til å bremse utviklingen 

mot en vanskeligere klimatisk situasjon. Den svenske 

regjeringen satte i 2005 seg som mål at Sverige skal bli 

uavhengig av fossil olje innen 2025. Også den danske 

regjeringen vil i 2007 presentere et strategidokument 

med ambisiøse mål for reduksjon av  klimagasser fra 

kraftproduksjonen.

Den norske regjeringen foreslo i 2006 å opprette et  fond 

for fornybar energi og  energieff ektivisering. Størrelsen 

på fondet skal bli 20 milliarder kroner, og  Enova skal 

forvalte avkastningen, som forventes å bli nærmere 900 

millioner kroner årlig. Det vil bli et innskudd på ti mil-

liarder kroner i fondet fra 1. januar 2007, og ytterligere 

ti milliarder kroner fra 1. januar 2009. I dag forvalter 

Enova om lag 700 millioner kroner. Med avkastningen 

på fondet vil de totalt forvalte nærmere 1,6 milliarder 

kroner.

Til tross for økt interesse for fornybar varmeproduk-

sjon, står utviklingen av varmemarkedet overfor fl ere 

utfordringer. Derfor ønsker myndighetene at om lag to 

tredeler av Enovas årlige midler skal gå til fj ernvarme og 

energisparing. Dette er en økonomisk ramme som kan 

åpne for en større utbygging av fj ernvarme enn tidligere. 

Det er også varslet et støtteprogram for infrastruktur 

til fj ernvarme som skal bidra til å bedre økonomien i 

fj ernvarmeprosjektene. En godt utbygd infrastruktur for 

varmedistribusjon er nødvendig for å kunne ta i bruk 

Figur 10-1 Fordeling  på ulike tiltak for reduksjonen i klimagassutslipp mellom referansescenariet og ”alternative policy scenario” i IEAs 

World Energy Outlook 2006.
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miljøvennlige energikilder som bioenergi, avfall,  spill-

varme og varmepumper i energiforsyningen.

 Rammebetingelser for fornybar energi 
I 2007 slutter Norge seg til EUs  RES-direktiv (Råds- 

og Parlamentsdirektiv 2001/77/EC om fremming 

av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder) 

som unionen vedtok i 2001. Direktivets formål er at 

konsumet av fornybar elektrisitet skal øke, og utgjøre 

22,1 prosent av EU-landenes totale elkonsum i 2010, 

mot 13,9 prosent i referanseåret 1997. Dette målet er 

utledet fra EUs overordnede mål om at tolv prosent av 

totalt energiforbruk i 2010 skal komme fra fornybare 

energikilder. Målet er også knyttet opp til EUs strategi 

for klimapolitikk siden en overgang til fornybar energi 

reduserer klimagassutslippene. Direktivet legger opp til 

at hvert land har spesifi sert sine nasjonale indikative mål 

og at det i hvert land er etablert virkemidler som bidrar 

til måloppnåelsen. Norge har lagt opp til et indikativt 

mål på 90 prosent fornybar elektrisitet i 2010.

15 av de 25 EU-landene bruker forskjellige innmat-

ningstariff er (feed-in) som det viktigste økonomiske 

hjelpemiddelet for å fremme ny produksjon fra fornybare 

energikilder. Et generelt trekk er at energiselskaper, 

vanligvis nettselskaper, må betale en gitt pris over fl ere 

år til nasjonale produsenter av fornybar elektrisitet. 

Prisen gis enten som en fast pris per kilowattime, eller 

et fast påslag per kilowattime i tillegg til vanlig pris for 

elektrisiteten. Kostnadene dekkes normalt av kraftleve-

randørene i forhold til deres elektrisitetssalg. Til syvende 

og sist veltes kostnaden over på konsumentene.

Det er betydelige forskjeller mellom støtteordnin-

gene basert på  innmatingstariff er i ulike land, blant 

annet knyttet til fi nansieringsopplegg og støttesatser. 

Nedre Bersåvatn kraftverk. Foto:  Statkraft.
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Støttesatsene varierer fra land til land, og settes ut fra 

nasjonale kostnadsnivåer og forhold. De fl este ordnin-

gene har diff erensierte satser for ulike teknologier.

Den norske ordningen skiller seg fra ordningene i de 

fl este andre land ved at den blir fi nansiert gjennom en 

kombinasjon av et påslag på nettariff en til hver forbru-

ker, og overføringer over statsbudsjettet gjennom avkast-

ningen fra et statlig fond. Nederland har hatt et lignende 

opplegg for fi nansieringen. Et annet viktig skille er at det 

ofte er nettselskapene som forvalter støtteordningene, 

mens det i Norge er  Enova som får forvaltningsansvaret. 

Den norske ordningen er i tillegg rammestyrt. 

Fornybare energikilder som vindkraft, solkraft og 

havenergi har tidligere ikke vært, og er ennå ikke, 

konkurransekraftige med konvensjonell kraftforsyning. 

Bioenergi og  geotermisk energi kan mange ganger være 

konkurransedyktige for varmeproduksjon, og i enkelte 

tilfeller for kraftproduksjon. Tyskland, Japan og USA 

har de siste ti årene brukt store summer på markedsin-

troduksjon av vindkraft og solceller. Denne satsingen 

har gjort det mulig for leverandørene å rasjonalisere 

produksjonen, og som nevnt i de respektive teknologi-

kapitlene så har investeringskostnadene for disse falt. 

Samtidig har prisene på olje og elektrisk energi steget 

kraftig siden 2000. Alle disse faktorene har bedret 

konkurransekraften til fornybar energi.

Med dagens kraftpriser er vindkraft ikke langt fra 

å bli et kommersielt alternativ for kraftproduksjon. 

Solcelleindustrien har satt seg svært ambisiøse mål 

for kostnadsreduksjoner som vil gjøre teknologien 

interessant for kraftproduksjon enkelte steder i verden 

(dog ikke i Norge, annet enn muligens på lang sikt). 

Høykonjunkturer i industrien bidrar til at det er dyrt 

Figur 10-2 Anslag for  kostnad for kraftproduksjon fra fornybar energi. Kostnaden angis som langtids grensekostnad for elproduksjon. Beregningene er gjort ut 

fra et 15 års tilbakebetalingstid. Flere av teknologiene vil ha langt lengre teknisk levetid enn 15 år.Til sammenligning er langtids grensekostnad for ny kullkraft 

ca. 29 øre/kWh (35 €/MWh), dersom man ser bort fra miljøkostnader. Solceller faller utenfor det indikerte intervallet i europeisk klima, men i de gunstigste 

regionene kan solceller produsere kraft fra ca. 130 øre/kWh (160 €/MWh). Kilde [IEA, 2006a].
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å bygge både vindkraft- og solcelleanlegg. Disse kost-

nadene kan reduseres hvis myndighetene aktivt bruker 

virkemidlene for å fremme fornybar energi. Når det 

gjelder bioenergi, foregår det en intens teknologi-

utvikling for å bedre konkurransekraften. De nærmeste 

fem årene kan vi få kommersielle gjennombrudd på 

området kraftproduksjon fra fornybar energi.

Regjeringen lanserte i Stortingsmelding 11 (2006/2007) 

en støtteordning for utbyggere av fornybare energikilder. 

Per 2007 er støttesatsene satt til 

• 8 øre/kWh til vindkraft

• 10 øre/kWh til umodne teknologier og elektri-

 sitetsproduksjon basert på bioenergi og 

• 4 øre/kWh til vannkraftproduksjon som 

 representerer de første 3 MW av den installerte

 eff ekten i anleggene. Ordningen omfatter også

 opprusting av eksisterende vannkraft.

Det vil bli utbetalt støtte til anleggene i 15 år. Kraft-

prisen kan svinge betydelig, og det er stor usikkerhet 

om hvilket nivå den vil ligge på om 15 år. Derfor er det 

innført en avkortingsregel i støtteutmålingen. Støtten 

avkortes med 0,6 øre/kWh for hvert øre den gjennom-

snittlige systemprisen på den nordiske kraftbørsen Nord 

Pool overstiger 45 øre/kWh i et år. Ordningen skal tre 

i kraft fra 1. januar 2008, og skal være i samsvar med 

statsstøttereglene i EØS-avtalen.

I Stortingsproposisjon 82 (2005–2006) lanserte regje-

ringen tiltak for å begrense energibruken i husholdnin-

gene. En egen  tilskuddsordning skal gi løft til modne 

teknologier uten stor utbredelse i markedet. De omfatter 

pelletskaminer, varmepumper i vannbårne systemer og 

styringssystemer, og har en ramme for 2007 på 46 mil-

lioner kroner. Ordningen forvaltes av  Enova.

Bølgekraftprosjekter og andre umodne teknologier overlever foreløpig ikke på det kommersielle markedet uten omfattende støtteordninger. Ill:  Fobox
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Hvor kan teknologien slå rot?

Myndighetene i USA, Japan, EU og en rekke europeiske 

land, deriblant Sverige, satser kraftig for å utvikle og 

markedsintrodusere teknologi for fornybar energi. 

Myndighetsdrevet markedsintroduksjon vil trolig lykkes 

kun dersom den er i fase med teknologiutviklingen og 

gryende kommersielle muligheter. Det er derfor avgjø-

rende at den off entlige virkemiddelbruken er basert på 

oppdatert informasjon og gode analyser av forhold som 

potensial for teknologiutvikling, barrierer og fl askehalser 

i markedene, kostnadsutvikling, miljøhensyn og eff ekter 

på samfunnsøkonomi.

For å komme i gang med en kommersiell utvikling for 

en ny teknologi, spiller nisjemarkeder en stor rolle. I 

disse markedene mer enn oppveier fordelene ved den nye 

teknologien for høye kostnader. For solceller har kraft-

forsyning i forbindelse med romfart, telekommunika-

sjon, fyr og fritidsmarkedet vært nisjer der produkter er 

blitt utviklet. I EU og Japan forsøker man å utvikle

massemarkedet, basert på erfaringene fra  nisjemarkedene.

Når det gjelder brenselceller, håper man at kraftforsy-

ning av produkter som mobiltelefoner, bærbare PC-er og 

militære applikasjoner skal bli nisjemarkeder der indus-

trien kan skaff e seg den erfaring som skal til for å utvikle 

produkter for generell kraftforsyning.

Massemarkeder vil være vanskelige å utvikle dersom de 

kun er basert på ett enkelt nasjonalt marked. Nasjonale 

virkemidler for markedsintroduksjon av ny teknologi må 

derfor i noen grad være samordnet med hva som skjer i 

andre land.

OED har satt i gang en prosess – Energi 21 – for å 

utarbeide en strategi som kan bidra til en mer helhetlig 

og styrket forsknings- og teknologiutviklingsinnsats 

innenfor energisektoren. Formålet med strategien 

skal være å sikre økt bærekraftig verdiskaping og for-

syningssikkerhet gjennom et mer samordnet og økt 

engasjement i energinæringen når det gjelder forskning, 

utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny 

energiteknologi.

En arbeidsgruppe bestående av Forskningsrådet,  Enova, 

NVE, EBL,   Statkraft og  SINTEF Energiforskning, med 

OED som aktiv observatør, kom 1. november 2006 med 

et forslag til en videre prosess når det gjelder å utarbeide 

en slik strategi. De anbefaler at det gjøres i en tostegs 

prosess:

• Fase 1, der OED oppnevner en strategigruppe

 som skal initiere og utarbeide selve strategien. 

• Fase 2, der OED oppnevner et permanent styre

 som skal implementere og følge opp strategien. 

Det er foreslått at fase 1 gjennomføres innen utløpet av 

2007. Dette skal være en inkluderende prosess der man 

søker å samle energibransjen (energiselskaper, leveran-

dører, forskningsaktører). Arbeidsgruppen skal fi nne en 

måte å få sentrale aktører til å komme med innspill til 

hvilke innsatsområder som bør prioriteres i strategien.

Styrken til Energi 21 vil være avhengig av den forank-

ring strategien har i bransjen. Departementet har derfor 

satt sammen strategigruppen på en måte som sikrer en 

bred forankring. Næringen er tyngst representert og vil 

ha ledelsen. Det er etablert et sekretariat som skal drive 

den praktiske prosessen.
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Trender og mulige 

paradigmeskifter

Det er sannsynlig at vi står overfor en radikal omlegging 

av energiforsyning og -bruk i løpet av de nærmeste 40–

50 årene. Det vil ikke være den første. Energiforsyningen 

har gått fra bioenergi til steinkull, og fra kull til olje. For 

tretti år siden regnet mange med at  kjernekraft ville ta 

over fra olje og kull for kraftproduksjon. Det har ikke 

skjedd, i stor grad på grunn av opinionens ønske om en 

annen utvikling.

Selv om det er mye som tyder på at en omlegging av 

energisystemet vil fi nne sted, er det usikkert eksakt hvor-

dan fremtiden vil se ut. Både politiske valg og teknolo-

giske gjennombrudd og trender kan få stor innvirkning.

Kommersielt konkurrerer ulike løsninger med hverandre. 

Varmepumper, bioenergi og solenergi leter etter nisjer i 

de samme markedene. Hvilke teknologier som blir vin-

nere, respektive tapere, kan man overlate til markedet å 

fi nne ut av, under forutsetning at de kan konkurrere på 

like vilkår.

Andre konkurransefl ater kan trenge mer oppmerksom-

het fra myndighetene. De nye tekniske forskriftene til 

 plan- og bygningsloven, som trådte i kraft i 2007, skjer-

per kravene til bygningers energiforbruk. Det er likevel 

dokumentert at det er fullt mulig å bygge hus som 

bruker vesentlig mindre energi enn de nye kravene (se 

referansen [Dokka et al., 2006] i kapittel 3). En satsing 

på ekstreme  lavenergihus ( passivhus) kan være i konfl ikt 

med satsing på fj ernvarme i samme område. Utbygging 

av fj ernvarme er kapitalintensivt og trenger lang tid for 

å betale seg. En utbygger av fj ernvarme trenger derfor å 

være sikker på at han får levere nok energi over lang tid 

for å få avkastning på kapitalen. Dette kan være vanske-

lig å få til i områder der det bygges ut systematisk med 

passivhus, med mindre man utvikler spesiell fj ernvarme-

teknologi for å dekke kun behov for varmtvann. Det er 

bare myndighetene som kan garantere utbyggere gode 

nok  rammebetingelser. Derfor må myndighetene ta stil-

ling til om det er best for samfunnet med lavenergi-/

passivhus eller fj ernvarmeutbygging i et gitt område.

En annen mulig trend som kan ha stor påvirkning på 

rammebetingelsene for fornybar energi er utviklingen av 

teknologi for distribuert produksjon av kraft og varme 

i små anlegg, og utviklingen av rammebetingelser for 

nettilknytting av slike anlegg. Dersom mindre anlegg 

skal stå for en vesentlig andel av kraftproduksjonen, 

vil det være behov for utvikling av ny teknologi også 

for kommunikasjon med anleggene og styring av dem. 

Minst like viktig vil regelverket for hva det koster å 

knytte anleggene til nettet og hvordan de kan omsette 

produksjonen være. Til slutt vil en utvikling i denne 

retningen trolig forutsette bevisste valg for utviklingen 

av infrastrukturen for overføring av kraft.

Andre faktorer som kan ha stor betydning for kraftpro-

duksjon fra fornybar energi, er fremtiden for 

CO
2
-fj erning og -lagring fra gass- og kullkraftverk, og 

for kjernekraft. En storstilet satsing på  CO
2
-håndtering 

vil kreve store ressurser både for utvikling og utbygging 

av infrastruktur. Hvis store summer stilles til rådighet 

for dette formålet, kan det tenkes at det skjer på bekost-

ning av midler til utvikling av fornybar energi. Finland, 

Kina og India bygger ut kjernekraft, og fl ere land er 

interessert. Nye kjernekraftteknologier som antas å være 

mindre problematiske med hensyn på ulykker, spred-

ning av spaltbart materiale og langtidslagring av avfall 

er under utvikling. En renessanse for kjernekraft vil 

medføre en videreutvikling av infrastrukturen for over-

føring av kraft basert på den teknologiens behov. Det er 

ikke sikkert at dette vil være gunstig for, for eksempel, 

utbygging av vindkraft.

 Transportsektoren er spesiell ved at den er sterkest 

avhengig av petroleumsprodukter. Dette er en av grun-

nene til at mange land interesserer seg for  hydrogen 
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og biobrensler. Uten å komme i konfl ikt med annen 

arealbruk, som matvareproduksjon, kan en imidlertid 

med dagens teknologi for  biobrensler (alkoholer og 

biodiesel) kun erstatte en marginal andel av det sam-

lede energiforbruket i  transportsektoren [IEA, 2006b]. 

Dersom bioenergi skal kunne avlaste en vesentlig del av 

transportsektorens oljeavhengighet, må nye teknologier 

utvikles. Produksjon av alkoholer og  DME fra skogrå-

vare er de mulighetene som virker mest interessante i 

dag. Begge krever både at man utvikler ny teknologi og 

delvis ny infrastruktur.

 Hydrogen kan fremstilles på mange måter. Teknologien 

har fordeler som brensel i kjøretøyer, spesielt med 

hensyn på lokal luftforurensing. En storskala satsing 

på hydrogen som  drivstoff  krever at man bygger ut en 

helt ny infrastruktur og investerer enorme beløp i denne 

og i hydrogenkjøretøyer. Ved stasjonær energibruk kan 

man leve med systemer som er tilpasset lokale forhold, 

men i transportsektoren er kravene til  standardisering 

svært sterke. Man må derfor ta stilling til hvor mange 

konkurrerende brensel- og motorteknologier man kan 

ha. I det praktiske liv er det trolig ikke rom for alle 

teknologialternativene.

Flere studier (for eksempel [IEA, 2006b]) peker på 

at  energieff ektivisering er det mest kostnadseff ektive 

tiltaket for å redusere avhengigheten av olje og utslippene 

av  klimagasser. Det fi nnes mange teknologier for dette 

i dag, men kanskje er det også her de største landevin-

ningene kan komme. I dag håper mange at utviklingen 

av nye produkter basert på nanoteknologi skal gi nye 

muligheter til kostnadseff ektiv produksjon av energi, 

og kanskje også mer energieff ektivt utstyr for å omsette 

energi til nyttige tjenester. Denne utviklingen har så vidt 

begynt, og ingen vet hvor den tar oss.

Norges forskningsråd presenterte i 2005 resultatene av et 

scenariearbeid, Energi 2020+. Arbeidsgruppen konklu-

derte med at en videre satsing på teknologi og løsninger 

for kraftproduksjon med fornybar energi vil være en 

robust strategi for fremtiden. Man pekte også på at økt 

fokus på energieff ektivisering og reduksjon av forbruk er 

viktig. Videre ble energirelatert materialteknologi iden-

tifi sert som et tredje viktig felt. Materialkunnskap har 

allerede dannet grunnlaget for mange av norsk industris 

suksesser på energiområdet, og det er all grunn til å tro 

at dette også vil være tilfelle i fremtiden. Andre områder 

som man mente at Norge bør gi oppmerksomhet, var 

gasskraft med  CO
2
-håndtering, virkemidler og insenti-

ver for eff ektiv og miljøriktig energiforvaltning, hydro-

gen og god systemforståelse av fremtidens energisystem.

Mange veier står åpne. Mange valg må tas i forbindelse 

med utviklingen av fremtidens norske energisystem. 

Situasjonen i dag gjør at vi må gripe fatt i utfordringene. 

Mangfoldet av mulige løsninger for fremtiden gjør at 

man ikke må satse for snevert. Fremtidens vinnere kan 

vise seg å være andre teknologier enn de vi tror mest på 

i dag.

Referanser:

[IEA, 2006a]

Anders Kofoed-Wiuff , Kaare Sandholt og Catarina Marcus-

Møller from IEA RETD Implementing Agreement, 2006, 

Renewable Energy Technology Deployment (RETD) – Barriers, 

Challenges and Opportunities, International Energy Agency.

[IEA, 2006b]

World Energy Outlook 2006, International Energy Agency.
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Alminnelig forsyning Netto innenlands 

forbruk unntatt tilfeldig kraft til elektro-

kjeler og forbruk i kraftkrevende industri.  

Ampere (A) Enhet for elektrisk strømstyrke.  

Biobrensel Brensel som har sitt utgangs-

punkt i biomasse. Kan foreligge i fast, 

flytende eller gassaktig form. Eks. ved, 

pellets, briketter, flis, bark, biodiesel etc.  

Bioenergi Energi som frigjøres ved 

omforming av biomasse. Bioenergi finnes 

i fast, flytende og gassform. Energi fra 

den biologiske (ikke-fossile) fraksjonen 

av avfall regnes også som bioenergi.  

Biomasse Organisk stoff som byg-

ges opp ved fotosyntese.  

Brennverdi Energiinnhold per enhet 

brensel. Angir den kjemisk bundne 

energimengde som frigjøres når et stoff 

forbrenner fullstendig. Ofte brukes 

nedre brennverdi, som ikke inkluderer 

kondensasjonsvarmen i vanndampen som 

dannes. Med kondenserende kjeler (der 

kondensasjonsvarmen gjenvinnes) kan 

man oppnå virkningsgrader større enn 

100 % i forhold til nedre brennverdi.  

Brenselcelle Elektrokjemisk apparat hvor 

hydrogen (eller annet brensel) og oksygen 

reagerer og danner vann, elektrisitet og var-

me. Det vil si at det skjer en omforming fra 

kjemisk bundet energi til elektrisk energi.  

Brukstid (i energisammenheng) Forholdet 

mellom energiproduksjon (eller -bruk) 

per år (kWh) og maksimal effekt (kW). 

Uttrykkes som ekvivalent antall timer 

per år ved full kapasitetsutnyttelse.  

Bunnaske Bunnasken fra et forbren-

ningsanlegg er den asken som blir 

igjen i bunnen av ovnen. Bunnaske fra 

søppelforbrenningsanlegg behandles 

som spesialavfall, mens bunnaske fra 

jomfruelig trevirke for eksempel kan 

tilbakeføres som næring til skog.  

Dam Byggverk som demmer opp vann 

i et magasin og gjør det mulig å regu-

lere vannføringen i et vassdrag, dem-

ning. Damfot - nederste del av en dam. 

Damkrone - toppen av en dam.   

Damluke Luke i dam for å regu-

lere vanntilførselen til en kraftstasjon 

eller for forbislipping av vann.  

Driftstid Den akkumulerte tiden et teknisk 

anlegg eller system har vært i drift.  

Drivhuseffekten Atmosfærens evne til å 

slippe gjennom kortbølget stråling (sol-

stråler), og å absorbere langbølget stråling 

(varmestråler) fra jorda. Det skilles mellom 

naturlig og menneskeskapt drivhuseffekt.  

Drivhusgasser Se klimagasser.  

Effekt Arbeid eller energi per tidsenhet. 

Målenheten er Joule/sekund = Watt. 

Effektfaktor Forholdet mellom avgitt 

kulde-/varmeeffekt og tilført elektrisk effekt 

i for eksempel en kjølemaskin. Betegnes 

ofte COP (Coefficient of performance).  

Eksergi Alle energiformer har to verdier som 

kan være forskjellige: Varmeverdi og arbeids-

verdi. Den første er den varmen vi kan få 

direkte ut av energimengden. Den andre er 

det mekaniske arbeidet som i teorien kan 

utføres. Arbeidsverdien er et mål på kvalite-

ten til energien og kalles for eksergi. Eksergi 

har samme dimensjon som energi og er 

definert som evne til å utføre arbeid. Merk at 

i praksis er det vanskelig å utnytte all eksergi-

en. For eksempel er eksergien i naturgass mer 

enn 100 % av energien (regnet mot nedre 

brennverdi), men i praksis klarer vi bare å 

utnytte 60 %. For elektrisiteten er forholdet 

100 % mot 95 % i praksis. På engelsk benyt-

tes også ordet ”availability” – tilgjengelighet.

Elektrisk spenning Et mål for den “kraft” 

som driver elektrisiteten gjennom en 

ledning. Spenning måles i volt (V).  

Elvekraftverk En type lavtrykkskraft-

verk. Elvekraftverk utnytter vannfallet 

i elver. Fallhøyden er også liten, men 

vannmengden stor. Vannføringen kan 

som regel i liten grad reguleres ved hjelp 

av magasin i tilslutning til stasjonen.  

Energi Definisjon: Evne til å utføre 

arbeid. Enhet: I SI-systemet måles 

energien i den avledede enhet joule (J). 

En vanlig enhet for energi er kilowat-

time (kWh) En eldre enhet er kalori. 

Energi er produkt av effekt og tid.  

Energibrønn En energibrønn er betegnel-

sen på tunnelen man borer ned i grunnen 

i forbindelse med jordvarme. Inne i ener-

gibrønnene går kollektoren som gjennom 

en lukket krets bringer arbeidsmediet 

henholdsvis opp og ned av energibrønnen.  

Energibærer Fysisk form som energi er 

bundet i. Energikilder som olje, kull 

og gass kan også være energibærere.   

Energiform Energi kan opptre i flere 

forskjellige former. Det kan for eksem-

pel være kjemisk energi, stillingsenergi, 

bevegelsesenergi eller elektrisk energi.  

Energikilde Kilde der energi kan 

utnyttes direkte eller ved hjelp 

av en energiomforming.  

Energiproduksjon Energi kan ikke 

produseres (i flg. termodynamikkens første 

setning), men i dagligtale menes foredling 

av energi til en form som kan nyttiggjøres. 

For eksempel produksjon av elektrisitet fra 

vannets potensielle energi i vannkraftverk.  

Energiressurs Forekomst av energi 

uten hensyn til tekniske eller økono-

miske muligheter til utvinning.  

Energivekster Energivekster er vekster som 

dyrkes for å benyttes som bioenergi, for 

eksempel som brensel. Eksempler på ener-

givekster er poppel, pil og ulike gressarter.  

Ester En ester er en organisk forbin-

delse mellom en alkohol og en organisk 

syre (karboksylsyre). Mange kjente 

fruktlukter kommer fra estere.  

VEDLEGG A. ORDLISTE
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Esterifisering Esterifisering er en kjemisk 

prosess hvor to kjemikalier (vanligvis en 

alkohol og en syre) reagerer til å bli en 

ester. Alkoholen gir fra seg et H-atom fra 

OH-gruppen, mens syren gir fra seg OH 

fra COOH-gruppen. Et biprodukt fra 

esterifisering blir dermed H
2
O, vann.  

EU25 De 25 landene som er medlem-

mer av den Europeiske Union: Belgia, 

Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 

Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, 

Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, 

Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, 

Tyskland, Ungarn og Østerrike.  

Fallhøyde Den loddrette avstan-

den mellom vannivået i inntak og 

avløp for et vannkraftverk.  

Flerårsmagasin Magasin der fylling og 

tapping skjer på flerårsbasis i den hensikt 

å jevne ut de årlige variasjoner i tilsig 

og avløp fra tilliggende nedbørsfelt.   

Flomtap Vann som i en flomsituasjon ikke 

kan nyttes til kraftproduksjon på grunn 

av for liten magasinkapasitet eller for liten 

maskininstallasjon i et vannkraftverk.  

Flyveaske Lett aske som går ut med 

røykgassene fra et forbrenningskammer. 

Denne asken består av små og/eller lette 

partikler. I store forbrenningsanlegg må 

røykgassen renses. Flyveaske innehol-

der ofte tungmetaller og alkalimetaller 

og er derfor definert som spesialavfall. 

Flyveasken som samles opp fra røykgassen 

representerer derfor et avfallsproblem.  

Fjernvarme Varme i form av varmt 

vann som fordeles til forbrukere via 

distribusjonsnett. Fjernvarme kan 

forsyne tettsteder, deler av byer eller en 

hel by fra en eller flere varmesentraler.  

Forbrenning Omforming av kjemisk 

bundet energi til varmeenergi ved kjemiske 

reaksjoner. Brenslets hydrogen og karbon 

reagerer med oksygen ved høy temperatur.  

Fornybar energiressurs Energiressurs 

som inngår i jordas naturlige kretsløp 

og dermed kontinuerlig “fornyes”. Dette 

er kretsløp med svært kort omløpstid 

i forhold til tiden det tar å danne olje, 

kull og gass. I Norge er vannkraft den 

viktigste fornybare energiressursen. 

Fossile brensler Fossile brensler er bio-

logisk materiale som gjennom millioner 

av år er blitt til kull, olje og gass. Ofte 

raffinerer vi fossile brensler (for eksem-

pel til bensin) før vi benytter dem. 

Frekvens Antall svingninger som 

vekselstrømmen gjennomfører per 

sekund. Frekvens måles i hertz (Hz). 

1 Hz = 1 svingning eller periode 

per sekund. Vanlig vekselstrøm i 

Norge har en frekvens på 50 Hz. 

Generator Roterende maskin som omdan-

ner mekanisk energi til elektrisk energi. 

HRV Høyeste regulerte vannstand (øvre 

reguleringsgrense) i magasin for vannkraft. 

Høyspenning Høyspenning er definert 

som elektrisk energi med spenning høyere 

enn 1 000 V (1 kV) for vekselstrøm og 

1 500 V (1,5 kV) likestrøm (i Norge). 

Joule (J) Enhet for energi. 1 J = 0,2388 

kalorier. 1 MJ = 0,278 kWh. 1 J er lik det 

arbeid som en kraft på 1 N utretter når 

den forårsaker en forflytning på 1 meter. 

Klimagass Gass som bidrar til å forsterke 

drivhuseffekten, og som dermed kan 

skape endringer i det globale klima. 

Kompressor Maskin som øker tryk-

ket eller hastigheten på gass. 

Kondensator (kjøle- og varmean-

legg) Varmeveksler i et anlegg hvor 

varme avgis, høytrykksiden. 

Konsesjon Konsesjon er en tillatelse 

fra offentlige myndigheter til å bygge 

og/eller drifte eksempelvis vannkraft-, 

vindkraft- eller fjernvarmeanlegg. 

Kraft En fysisk størrelse som endrer 

hastigheten til legemer. Måles i Newton 

(N). Innen energisektoren brukes 

ofte ordet kraft som felles betegnelse 

for elektrisk effekt og energi. 

Kraftvarmeverk Et kraftvarmeverk er et 

kraftverk som produserer både elektrisk 

energi og varme. Typiske kraftvarme-

verk er gjerne basert på kull eller gass. 

Last Summen av den effekt som 

alle forbrukere samtidig tar ut av 

et energiforsyningssystem. 

Leveringssikkerhet Et uttrykk for et 

produksjons- og overføringssystems 

evne til å dekke en kraftetterspørsel. 

LPG Forkortelse for Liquified Petroleum 

Gas. LPG er en blanding av hydrokarboner 

som opptrer i gassform ved normalt trykk 

og temperatur. LPG består av propan og 

butan og oppbevares og selges normalt i 

stål- eller komposittbeholdere. Her er de 

under så kraftig trykk at de blir flytende, 

herav navnet liquified. LPG brukes blant 

annet som drivstoff for kjøretøy.

LRV Laveste regulerte vann-

stand (nedre reguleringsgrense) i 

magasin for vannkraftverk. 

Magasin Naturlig eller kunstig innsjø, hvor 

en samler vann i perioder med høyt tilsig 

og lavt forbruk. Når forbruket er stort, 

nyttiggjør en seg dette vannet til kraftpro-

duksjon (i andre land også til vanning).

Magasinkapasitet Den totale mengde 

vann (m3) som det er plass til i et regule-

ringsmagasin mellom høyeste regulerte 

vannstand (HRV) og laveste regulerte 

vannstand (LRV). Magasinkapasiteten 

oppgis også ofte som den elektriske energi 

som kan produseres av det lagrede vannet 

i alle nedenforliggende kraftstasjoner.

Merkeytelse Se nominell effekt.
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Mottrykksturbin Dampturbin der dampen 

kondenseres ved en høyere temperatur 

enn den lavest tilgjengelige. Hensikten er 

å kunne benytte spillvarmen til oppvar-

mingsformål. Turbinens ytelse i forhold 

til tilgjengelig dampmengde reduseres. 

Nanoteknologi Nanoteknologi betegner 

anvendt naturvitenskap med strukturene 

av størrelsesorden 0,1 - 100 nm, hvor en 

nanometer er en milliondels millime-

ter. Karakteristisk for dette sjiktet er at 

strukturene er for store til å beskrives 

av enkle atommodeller, samtidig er 

de for små til å beskrives av klassiske 

teorier. De vanligste anvendelsesområ-

dene i dag er innen elektronikk, gentek-

nologi, kjemi og materialteknologi. 

Naturgass Fellesbetegnelse på hydrokarboner 

som vesentlig er i gassfase når den utvinnes. 

Nettkompensering Ved overføring av 

elektrisk energi belastes ledningen dels 

av aktiv effekt, som er den effekten som 

faktisk overføres til forbruker, og reaktiv 

effekt, som skyldes elektrisk energi som 

er lagret i selve overføringsnettet. Den 

reaktive effekten reduserer nettets evne til 

å overføre nyttig effekt (aktiv effekt). Det 

er mulig å redusere den reaktive effekten i 

et system ved hjelp av tekniske innretnin-

ger. Dette kalles for nettkompensering. 

Newton (N) Enheten for kraft. 1 Newton 

er den kraft som er nødvendig for å akse-

lerere en masse på 1 kg med 1 m/s2.

Nominell effekt Den effekt som er 

angitt i turbinens, generatorens eller 

transformatorens påstemplede data.  

Nærvarme Varme i form av varmt 

vann som fordeles til forbrukere via 

distribusjonsnett. Mindre anlegg enn 

fjernvarme - et nærvarmeanlegg leverer 

vanligvis til et begrenset område som 

et industriområde eller et byggefelt. 

OECD OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) er en 

internasjonal organisasjon av industri-

land. OECD-kretsen består i dag av 

30 land som kjennetegnes ved velutvi-

klet markedsøkonomi og demokrati, 

samt et relativt høyt inntektsnivå. 

Regulerbarhet Når man snakker om reguler-

barhet innen energiproduksjon er det proses-

sens evne til effektregulering man henviser 

til, det vil si evne til å tilpasse seg variasjoner 

i lasten. Vindturbiner og kullkraftverk er 

eksempler på produksjonsmetoder som har 

dårlig reguleringsevne, mens vannkraftverk 

med magasin har svært god regulerbarhet. 

Reguleringsreserve Reguleringsreserve er 

produksjonskapasitet som er satt på vent 

(stand-by) i tilfelle behovet for kraft øker 

mer enn forventet. I et kraftsystem består 

reguleringsreserven av flere anlegg som er 

spredt geografisk. Ved økt behov vil disse 

anleggene starte opp/øke sin produksjon. 

Det er også disse anleggene som først må 

redusere produksjonen ved redusert kraft-

behov. Reguleringsreserven er nødvendig 

for at strømnettet skal holde samme kvalitet 

(220V / 50 Hz), uansett etterspørsel. 

Regulerkraft Regulerkraft benyttes til å 

regulere kraftmarkedet slik at det alltid er 

samsvar mellom produksjon og forbruk. 

Det er systemansvarlig nettselskap (i 

Norge; Statnett SF) som skal sikre denne 

balansen. Regulerkraften produseres fra 

reguleringsreserven, og kraften i dette 

markedet handles i regulerkraftmarkedet. 

Slukeevne Den maksimale vannføringen 

som en vannkraftstasjon kan nyttiggjøre seg. 

Sluttbruker Sluttbrukeren er det siste 

leddet i energikjeden. Energikjeden består 

som regel av kilde, transport, eventuell 

lagring og sluttbruker. Sluttbrukeren er 

den som til sist benytter seg av energipro-

duktet og det er sluttbrukeren som betaler 

for all aktivitet som skjer oppstrøms. 

Sm3 Standard kubikkmeter (volumet 

til en gitt mengde gass ved temperatu-

ren 15 °C og 1 atmosfæres trykk). 

Spillvarme Varmeenergi som ikke er blitt 

utnyttet i en kraftgenereringsprosess og 

som avgis til omgivelsene f.eks. i indus-

trier, i varmekraftverk osv. Spillvarme kan 

utnyttes ved hjelp av ulike teknologier, 

for eksempel vha. mottrykksturbiner.

Svartlut Svartlut er et restprodukt i 

treforedlingsindustrien, og består av brukte 

kokekjemikalier og utløst vedmateriale. 

Luten går oftest til kjemikaliegjenvinning, 

hvor den blir inndampet og forbrent. Energi 

som frigjøres i denne forbrenningen benyttes 

til produksjon av varme og elektrisitet. 

Syngass/ syntesegass Syngass, eller syntesegass 

er en gassblanding bestående av karbon-

monoksid, karbondioksid og hydrogen. 

Syngass er et viktig utgangspunkt for 

mange prosesser i kjemisk industri. Syngass 

fremstilles som oftest ved reformering av 

et karbonholdig flytende eller gassformig 

brensel som for eksempel naturgass eller 

diesel. Syngass kan også fremstilles av faste 

brensler som kull og tre. Forholdet mellom 

karbonmonoksid og hydrogen som benyt-

tes i produksjonen. Syngass brukes både til 

brensel og som råvare i kjemisk industri. 

Systemintegrasjon Betegnelse på hvordan 

ulike systemer virker sammen. Ofte brukt i 

forbindelse med sammenkobling av energi 

fra ulike energikilder i et energisystem. 

Tapsledd En produsent av elektrisitet må 

betale netteieren for å mate inn kraften på 

overføringsnettet. Tariffen som benyttes 

for dette har flere ledd, og tapsleddet skal 

dekke økt energitap som følge av innmat-

ningen av kraften. Tapsleddet kan gi en 

inntekt for produsenten dersom kraften 

som mates inn fører til reduserte tap. 

Teknisk levetid Den tiden et pro-

dukt forventes å virke. 
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Termodynamikk Den delen av fysikken 

som tar for seg termisk energi. Konvertering 

av denne betegnes termodynamikk. 

Tilgjengelighet Betegnelse for hvor stor del 

av den totale tid aggregatet i et kraftverk 

er disponibelt for elektrisitetsproduksjon. 

Tilsig Den vannmengden som til-

føres en sjø, et magasin, en elv 

eller en bestemt del av en elv. 

Transformator Apparat som omgjør 

elektrisk vekselstrøm av en spenning til 

vekselstrøm av en annen spenning. 

Turbin Maskin der vannet i et vannkraft-

verk og dampen eller forbrenningsgasser i 

et varmekraftverk føres inn på en eller flere 

skovler festet til en aksel slik at en får en 

rotasjon som omsetter vannets, dampens 

eller gassens energi til mekanisk energi. 

Utnyttelsesgrad Forholdet mellom virkelig 

produksjon i vannkraftverkene og produk-

sjonsevnen ved den disponible vannføring 

og maskinkapasitet. Forholdet mellom 

virkelig produksjon i varmekraftverk og den 

teoretisk mulige. Ofte uttrykkes utnyt-

telsesgraden som brukstid (se Brukstid). 

U-verdi Varmegjennomgangskoeffisient; 

Tidligere også kalt K-verdi. En tallstørrelse 

som beskriver hvor mye varme som går 

gjennom en konstruksjon per m² ved 

en  temperaturforskjell på 1 K. Lav 

U-verdi betyr at materialet har god 

isoleringsevne. Enhet W/m2K.

Varmefaktor Forholdet mellom avgitt 

varme og tilført elektrisk energi i en 

varmepumpe. Betegnes ofte COP 

(Coefficient of Performance).

Varmegjenvinner (generelt) En innret-

ning hvis formål er å overføre varme-

energi til et egnet medium for å benytte 

den til verdiskapende formål. 

Varmegjenvinner (ventilasjon) Innretning i 

et ventilasjonsanlegg som overfører varme-

energi fra avtrekksluft med høy temperatur 

til tilført luft med lavere temperatur. 

Varmekraftverk Energiverk som pro-

duserer elektrisitet ved hjelp av termo-

dynamiske prosesser drevet av brensler 

som for eksempel olje, kull, gass og 

biomasse. Produserer kun elektrisk kraft 

i motsetning til et kraftvarmeverk. 

Varmeveksler Et apparat hvor det over-

føres varme fra en energibærer til en 

annen energibærer. Energibærerne vil 

normalt være væske, luft, damp eller 

en blanding av væske og damp.

Varmeverk Energiverk som produserer 

varme i varmesentraler. Varmen sendes ut 

(distribueres) til brukerne som fjernvarme. 

Virkningsgrad Forholdet mellom utnyttet 

energi og tilført energi. (Ord som energiut-

nyttingsgrad og energiutbytte brukes også.) 

Volt (V) Enhet for elektrisk spenning. 

Watt (W) Enhet for effekt. 

1 W = 1 Joule/sekund 

Økonomisk levetid Bestemmes av bruk, 

vedlikehold og teknisk utvikling. Ofte 

må man forutsette utskifting til mer 

effektive, driftssikre eller moderne kom-

ponenter etter betydelig kortere tid enn 

den tekniske levetiden for produktene. 

Begrepet avskrivningstid brukes også. 

Årsvirkningsgrad Til et energianlegg: 

Forholdet mellom energien i tilført 

brensel og avgitt energi i løpet av året.  
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Den internasjonale standardenheten for energi er joule (J). Ofte 
brukes også enheten wattime (Wh). 1 Wh = 3 600 J. For effekt, det 
vil si. energi per sekund, brukes enheten watt 
(W) (1 W = 1 J/s). En eldre enhet for effekt er hestekraft (hk) (1 hk 
= 736 W). 

Når større energimengder skal beskrives er J og Wh upraktisk små 
enheter. Derfor brukes større enheter som tusen eller millioner som 
forkortes som følger: 

kilo k =  103 =  1 000 
mega  M =  106 =  1 000 000 
giga  G =  109 =  1 000 000 000 
tera  T =  1012 =  1 000 000 000 000 
peta  P =  1015 =  1 000 000 000 000 000 
exa  E =  1018 = 1 000 000 000 000 000 000

I litteraturen kan man komme over andre enheter for energi. Disse 
er ofte knyttet til handelsformer for energivarer. Noen av disse, som 
samtidig kan ses på som typiske brennverdier (energiinnhold) for 
ulike brensler, er:

 MJ kWh
1 toe (tonn kullekvivalent 29 300 8 140
1 toe (tonn oljeekvivalent)) 42 700 11 900
1 Sm3 oe*1  40 520 11 350
1 Nm3 (normal m3) naturgass 37,3 10,4
1 fat råolje (159 liter) 5 770 1 600
1 favn ved (2,4 løs m3)*2 12 000 - 13 600  3 300 - 3 800
1 fast m3 ved *2 7 900 - 9 000  2 200 - 2 500
1 m3torv *2 2 550 - 8 500  710 -2 360

*1 oe = standard m3 olje ekvivalenter
*2 variasjonen skyldes fuktighet i brenslet 

Eksempler:
1 Wh =  3 600 J =  3,6 kJ
1 kWh =  3 600 000 J = 3,6 MJ
1 MJ =  278 Wh =  0,28 kWh
1 toe =  42,7 GJ =  11,9 MWh
1 MW =  1 000 kW = 1 000 000 W 

VEDLEGG B

OMREGNINGSFAKTORER

En lang rekke personer har kommet med innspill til innhold
og bidratt til å kvalitetssikre tekster. I den forbindelse ønsker 
redaksjonen spesielt å takke følgende personer: 

Kapittel 3
Termisk solenergi
Ingvild Skjelland ( Solarnor AS)
Heimo Zinko (IKP Linköpings universitet)

Solceller
Eric Sauar (Renewable Energy Corporation ASA)

Kapittel 4
Tomas Kåberger (Talloil AB)

Kapittel 5
Wilfried Pimenta de Miranda (SWECO Grøner)
Espen Hagstrøm (Statkraft)
Pål Otto Eide (Hydro Energy)
Torolf Pettersen (Scanwind)

Kapittel 6
Lasse Arnesen (SWECO Grøner)
Odd Øygarden (E-CO Vannkraft)

Kapittel 7
Johannes Falnes (NTNU)
Jørgen Hals (Centre for Ships and Ocean Structures, CeSOS)
Tore Gulli (Fred. Olsen & co.)
Bjørn Corneliussen (SWECO Grøner)
Rolf Jarle Aaberg (Statkraft)

Kapittel 8.
Kåre Kleven (SWECO Grøner)
Kirsti Midttømme (NGU)
Marit Sandbakk (Enova)
Hans Even Helgerud (NEPAS)
Roar Fjeld (Statoil)

Kapittel 9
Batterier
Håvard Karoliussen (HiST)

Hydrogen og brenselceller
Ragne Hildrum (Statkraft)
Bjørnar Kruse (Zero)
Knut Harg (Hydro)
Elisabeth Fjermestad Hagen (Hydro)
Sverre Gulbrandsen-Dahl (Raufoss Technology and Industrial 
Management, RTIM)
Ann Mari Svensson (SINTEF Materialer og Kjemi)
Thomas Førde (IFE)

Pumpekraftverk
Lars Johansen (SWECO Grøner)

Varmepumper
Kjell Stenstadvold (Shecco / Hydro Aluminium)

VEDLEGG C

RESSURSPERSONER
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Energibærer Teoretisk energi-

innhold

Tetthet  Virkningsgrader

Industri og berg-

verk

Transport Annet forbruk

Kull 28,1 GJ/tonn 0,80 0,10 0,60

Kullkoks 28,5 GJ/tonn 0,80 0,60

Petrolkoks 35,0 GJ/tonn 0,80

Råolje 42,3 GJ/tonn 

=36,0 GJ/m3

0,85 tonn/m3

Raffi  nerigass 48,6 GJ/tonn 0,95 0,95

Naturgass (2001) 40,2 GJ/1000 

Sm3

0,85 kg/Sm3 0,95 0,95

Flytende propan 

og butan (LPG)

46,1 GJ/tonn 

=24,4 GJ/m3

0,53 tonn/m3 0,95 0,95

Brenngass 50,0 GJ/tonn

Bensin 43,9 GJ/tonn 

=32,5 GJ/m3

0,74 tonn/m3 0,20 0,20 0,20

Parafi n 43,1 GJ/tonn 

=34,9 GJ/m3

0,81 tonn/m3 0,80 0,30 0,75

Diesel, gass og 

lett fyringsolje

43,1 GJ/tonn 

=36,2 GJ/m3

0,84 tonn/m3 0,80 0,30 0,70

Tungdestillat 43,1 GJ/tonn 

=37,9 GJ/m3

0,88 tonn/m3 0,80 0,30 0,70

Tungolje 40,6 GJ/tonn 

=39,8 GJ/m3

0,98 tonn/m3 0,90 0,30 0,75

Metan 50,2 GJ/tonn

Ved 16,8 GJ/tonn 

=8,4 GJ/fast m3

0,5 tonn/fm3 0,65

Treavfall

(tørrstoff )

16,8 GJ/tonn

Avlut (tørrstoff ) 14,0 GJ/tonn

Avfall 10,5 GJ/tonn

Elektrisitet 3,6 GJ/MWh 1,00 1,00 1,00

Uran 430-688 TJ/tonn

VEDLEGG D

TYPISKE EGENSKAPER TIL NOEN ENERGIVARER

Gjennomsnittlig energiinnhold, tetthet og virkningsgrader etter energivare

Kilder: Energistatistikk, Statistisk sentralbyrå, Norsk Petroleumsinstitutt, Kjelforeningen - Norsk Energi og Norges byggforskningsinstitutt. 

Sammenstilt av Vestnorsk Enøk AS.
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A
absorbsjon

kap. 3  34, 35
kap. 8  133
kap. 9  148, 149, 155, 159, 160

adsorpsjon
kap. 9  148

anode
kap. 9  152, 153, 154

Archimedes Wave Swing (AWS)
kap. 7  122

B
betongdam

kap. 6  106, 107

BFB
kap. 4  67

biobrensel
kap. 10  171
kap. 4  50, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 65, 
67, 68, 71, 78

biodiesel
kap. 4  51, 72, 73

biodrivstoff
kap. 4  48, 71, 72
kap. 9  150

Blue Energy
kap. 7  126

blybatteri
kap. 9  141

brenselcelle
kap. 4  70, 73, 74
kap. 5  86
kap. 9  138, 141, 145, 151, 152, 153, 
154, 155, 160, 162

briketter
kap. 4  53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 65

Buldra
kap. 7  124bølgekraft
kap. 1  7
kap. 2  13
kap. 7  114, 118, 119, 120, 121, 123, 
124

bølgepumpe
kap. 7  120, 124

C
CFB

kap. 4  67, 69

CO
2
-fangst og -deponering

kap. 1  8
kap. 10  165

CO
2
-håndtering

kap. 10  170, 171

D
deponigass

kap. 4  50, 75

Det Internasjonale Energibyrået (IEA)
kap. 1  6, 7, 8
kap. 10  165
kap. 4  51, 66
kap. 8  130, 132, 137

DME
kap. 10  171
kap. 4  72, 74

DMFC
kap. 9  152, 153

drivstoff
kap. 10  171
kap. 4  54, 55, 71, 72
kap. 6  104

E
effektfaktor

kap. 8  135
kap. 9  156, 157

elektrisitetsproduksjon
kap. 10  164
kap. 4  67
kap. 5  84, 86
kap. 6  98, 103, 109
kap. 9  139, 143, 152, 154, 161

elektrolyse
kap. 9  138, 144, 145, 153

elektrolysør
kap. 5  86
kap. 9  145, 153, 154

elektrolytt
kap. 3  38
kap. 9  141, 142, 152, 153

elvekraftverk
kap. 6  108, 110

energibærer
kap. 3  20, 44
kap. 4  48, 51, 53
kap. 9  143, 150, 162

energieffektivisering
kap. 10  165, 171
kap. 2  12

kap. 5  83

Energifondet
kap. 1  9

Enova
kap. 1  4
kap. 10  165, 167, 168, 169
kap. 4  53, 75
kap. 5  95
kap. 7  124
kap. 9  157

estere
kap. 4  73

European Pilot Plant
kap. 7  121

F
fallhøyde

kap. 6  98, 100, 102, 107, 108
kap. 7  126

Fischer-Tropsch (F-T)
kap. 4  74

fjernvarme
kap. 8  133
kap. 9  157, 158

fjernvarmenett
kap. 2  10, 16, 17
kap. 4  53, 60, 61, 68
kap. 8  134, 135
kap. 9  158, 160

FO3

kap. 7  124

Fobox
kap. 10  168
kap. 7  122, 124

fond for fornybar energi og 
energieffektivisering

kap. 10  165

fossilfyrte kraftverk
kap. 10  165

fotoelektrisk effekt
kap. 3  38, 44

Francisturbin
kap. 6  103, 108, 109, 112

Fred. Olsen
kap. 7  122, 124

fyllingsdam
kap. 6  106, 107

fysisorpsjon
kap. 9  148, 149

Indeks
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G
gassifisering  68, 69, 70, 73, 76, 78

kap. 9  138, 145

generator
kap. 3  42
kap. 5  80, 88, 89, 95, 96
kap. 6  99, 102, 104, 109, 113
kap. 7  120, 123, 125
kap. 8  133
kap. 9  140, 141, 142, 152

geotermisk energi
kap. 10  167
kap. 2  12–19, 13, 16
kap. 3  20
kap. 8  128–137

glasstilbygg
kap. 3  24

Golfstrømmen
kap. 7  115

grønne sertifikater
kap 1  8

H
Hammerfest Strøm

kap. 7  115, 116, 125

havtermisk energi
kap. 7  114, 116, 118, 127

Horns Rev
kap. 5  91

hydrogen
kap. 10  170, 171
kap. 2  18
kap. 3  44, 45
kap. 4  48, 68, 76
kap. 5  86, 95
kap. 6  112
kap. 9  138, 140, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 
160, 162

Hydro Tidal Energy Technology 
(HTET)

kap. 7  124

Hywind
kap. 5  90, 96

høydeenergi
kap. 6  98

høytrykkskraftverk
kap. 6  99, 110

I
innfanging og deponering av CO

2

kap. 10  165

innmatingstariff
kap. 10  166

K
Kaplanturbin

kap. 6  107, 108
kap. 7  122

katode
kap. 9  152, 153

kjemisorpsjon
kap. 9  148, 149

kjernekraft
kap. 1  8
kap. 10  164, 165, 170

kjernekraftverk
kap. 1  8
kap. 5  86
kap. 6  106

kjølemaskin
kap. 8  135
kap. 9  155

klimagasser
kap. 10  165, 171
kap. 4  71, 75, 76
kap. 6  106

konsesjon
kap. 2  14, 16
kap. 4  61, 69
kap. 5  94
kap. 6  101, 103, 110

kostnad for kraftproduksjon
kap. 10  167

kraftbalanse
kap. 10  165

kraftvarmeverk
kap. 4  53, 60, 66, 68

Kvalsundet, Finmark
kap. 7  123, 124

Kvalsundet, Troms
kap. 7  124, 125

Kværner
kap. 7  120

Kyotoprotokollen
Kap. 1  6

L
lavenergibolig

kap. 9  157

lavenergihus
kap. 10  170

lavtrykkskraftverk
kap. 6  99

Lavutslippsutvalget
kap. 1  7, 9

Limpet
kap. 7  121

lysåpning
kap. 3  23, 24

M
Marine Current Turbines Ltd. (MCT)

kap. 7  125

MCFC
kap. 9  152, 153

membran
kap. 7  116, 117, 126
kap. 9  144, 152, 153

metallhydrid
kap. 9  141, 146, 149

metanol
kap. 4  72, 73
kap. 9  152, 153

Multi-stage turbine (MST)
kap. 7  121

N
nacelle

kap. 5  80, 86, 89

naturgass
kap. 2  12
kap. 3  45
kap. 4  72, 74, 76
kap. 9  143, 144, 145, 154

nettilknytning
kap. 2  14, 15
kap. 5  84, 85, 88, 90, 91, 93
kap. 7  122, 125

nettleie
kap. 2  14, 15
kap. 4  76

nisjemarked
kap. 10  169

Norsk Hydro
kap. 3  25
kap. 5  86, 90, 96



kap. 6  113
kap. 7  123

O
Ocean Power Delivery (OPD)

kap. 7  123

offshore
kap. 5  83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94, 
95, 96
kap. 7  118, 119, 122

offshore vindkraft
kap. 1  9
kap. 5  95, 96

osmotisk trykk
kap. 7  126

overføringsnett
kap. 1  7
kap. 2  11, 12, 15
kap. 3  23
kap. 5  95
kap. 8  133

P
PAFC

kap. 9  152, 153

passivhus
kap. 10  170
kap. 9  157

passiv solvarme
kap. 3  23

Pelagic Power
kap. 7  124

Pelamis
kap. 7  123

pellets
kap. 4  53, 55, 56, 59, 61, 62, 63

pelletsovn
kap. 4  59, 63, 77

Peltonturbin
kap. 6  107, 108, 112

PEMFC
kap. 9  153, 154

Pico
kap. 7  121

pitch
kap. 5  87

plan- og bygningsloven
kap. 10  170

plateturbin
kap. 6  109

pyrolyse
kap. 4  54, 73

R
rammebetingelser

kap. 10  166, 170
kap. 2  14
kap. 4  59, 60
kap. 6  103
kap. 9  161

reguleringskraft
kap. 2  16

reguleringsmagasin
kap. 2  13
kap. 6  100, 102, 103, 106, 110

RES-direktiv
kap. 10  166

rotorblad  80, 92
kap. 1  9

S
saltgradienter

kap. 7  126

saltkraft
kap. 7  114, 118, 126

Samlet plan (for vassdrag)
kap. 6  101, 103

Sauda
kap. 6  101

SINTEF
kap. 1  4
kap. 10  169
kap. 4  61
kap. 5  80, 84, 85, 97
kap. 7  126
kap. 8  137
kap. 9  159

Sleipner (-feltet)
kap. 1  8
kap. 9  144

småkraft
kap. 6  101, 103, 104, 108, 109, 111, 
112

Smøla
kap. 1  8
kap. 5  92

SOFC
kap. 9  152, 153

solcelle
kap. 3  22, 23, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45

solcellepanel
kap. 3  39, 42, 43, 45

solkjøling
kap. 3  34

spillvarme
kap. 10  166
kap. 2  16, 17
kap. 4  53, 66, 67, 75
kap. 8  128, 130, 131, 133, 134, 135, 
136
kap. 9  160

stall
kap. 5  87

standardisering
kap. 10  171
kap. 4  53, 56
kap. 5  94
kap. 7  117
kap. 8  133

Statkraft
kap. 10  166, 169
kap. 6  101, 106, 112
kap. 7  116, 124, 126, 127

Statnett
kap. 2  14

strømningsbatteri
kap. 9  141, 142

svingende vannsøyle
kap. 7  120

Swanturbine
kap. 7  125

Sway
kap. 5  89, 90, 96

syntesegass
kap. 4  69

T
tidevannskraft

kap. 7  114, 115, 117, 118, 122, 125

tilskuddsordning
kap. 10  168

Toftestallen
kap. 7  120

tracker
kap. 3  36

transportsektoren
kap. 10  170, 171
kap. 4  52, 71, 74

turbin
kap. 3  36
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kap. 4  66, 67
kap. 5  80, 81, 83, 84, 86, 88, 90
kap. 6  98, 102, 107, 108, 109, 112, 
113
kap. 7  120, 122, 123, 125, 126
kap. 8  128, 133
kap. 9  140, 141

tverrstrømsturbin
kap. 6  108, 109

tynnfilmcelle
kap. 3  38, 39, 41, 44

U
Upwind

kap. 5  87

Utsira
kap. 5  86
kap. 9  140

Utsiraformasjonen
kap. 1  8
kap. 9  144

V
vannkraft

kap. 6  98–113

vannmagasin
kap. 6  104, 106
kap. 9  140

vannmengde
kap. 6  98, 107, 108, 109
kap. 7  126, 127

vannvei
kap. 6  102, 107

varmemedium
kap. 3  27

varmepumpe
kap. 9  138, 143, 155, 157, 158, 159, 
160, 162

vassdragsregulering
kap. 6  104, 111

Vefsna
kap. 6  101

Verdant Power
kap. 7  125

vindpark
kap. 1  9
kap. 2  10, 15
kap. 5  81, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97

vindturbin
kap. 5  80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 92, 93, 94, 95

W
Wave Dragon

kap. 7  122

Wave Energy AS
kap. 7  121, 122

Wavegen
kap. 7  121

Wellsturbin
kap. 7  120

Wp
kap. 3  41, 42, 43, 44

Ø
Øvre Otta

kap. 6  101

Å
årsvarmefaktor

kap. 9  156, 157, 158, 159
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