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1. Introduksjon 

Kurset Energi 4010 gir en innføring i bærekraftige energisystemer. Det omfatter energi-
forsyning; produksjon og distribusjon, men også forbrukssiden. Energikurs har tradisjonelt 
vært fokusert på produksjon av energi og ikke stort mer enn det. De forskjellige delene av 
energisystemet er blitt behandlet hver for seg, og det gjøres i stor grad fortsatt. Det er 

imidlertid en voksende erkjennelse av at disse problemstillingene henger sammen og må ses 
i sammenheng. Det dreier seg altså om energi, men ikke bare det. Det krever en system-

tilnærming og tverrfaglig kompetanse.  

Kurset gir en innføring i bærekraftige energikilder; status, betydning og utsiktene for ny 

produksjon fremover. Det omfatter ressursgrunnlag, teknologi, økonomi og potensial for 
ulike energiformer, men også hva vi bruker energi til, og hvilke konsekvenser dette får for 
miljø og klima. Det drøfter de mulighetene økt fornybar produksjon gir for å redusere fossil 

energibruk eller for eksport av norsk vannkraft til Europa.  

Kurset er tverrfaglig og tverrfakultært. Det spenner vidt, fra ressurser og teknologi til energi-

markeder, energitilgang, samfunnsutvikling og myndighetenes rolle, lokalt og globalt. Det tar 
altså ikke bare opp teknologiske, men også økonomiske, miljømessige og politiske 
utfordringer ved energiproduksjon og bruk. Det drøfter tiltak for innføring av ny teknologi, 
energi-klima policy og juridiske problemstillinger. Hvordan når vi målene fra Paris; ved 
politiske stimuli, reguleringer eller begge deler – hva gir størst effekt og minst uønskede 

konsekvenser?  Kurset benytter samme angrepsmåte som David MacKay gjør i sin bok 
Sustainable Energy – without the hot air [1]: «Tall, ikke adjektiver».  

1.1. Bakgrunn 
 

Moderne samfunn har en umettelig appetitt på energi. Årsaken er enkel. Energi er den 
viktigste forutsetningen for utvikling og en bedre tilværelse for milliarder av mennesker i 
store deler av verden i dag. Effektiv bekjempelse av fattigdom, sult, helsefarlig drikkevann og 
uverdige arbeidsforhold hjemme og ute krever energi. Det stiller oss overfor et dilemma: 
Verdens energiforbruk kommer fortsatt til å øke, noe som med dagens teknologi uvegerlig 
gir økte CO2-utslipp, mens de ifølge FNs klimapanel (IPCC) må kuttes drastisk, nå.  

Dette er ikke bare et dilemma, det er en realitet. Verdens energiforbruk er tredoblet siden 
1970 og vil fortsatt øke fremover, spesielt utenfor OECD-området. Over 80 % dekkes i dag av 
fossile energikilder; olje, kull og naturgass, og denne «fossil-andelen» minker svært langsomt. 
Dette er ikke en bærekraftig utvikling. I følge FNs klimapanel må klimagass-utslippene nå 
toppen omkring 2020 og deretter avta kraftig, hvis CO2-konsentrasjonen i atmosfæren skal 
kunne stabiliseres på omkring 450 ppm1, slik at vi når «to-graders målet». Vi står derfor 

ovenfor en gigantisk utfordring; å dekke det voksende, legitime energibehovet utenfor 
OECD-området med «akseptable» utslipp, samtidig som energiforbruket innenfor OECD-
området kuttes kraftig – og etter hvert blir bærekraftig.  

1.2. Energibegrepet  
 

Men hva er egentlig energi? Kloke hoder har grublet over dette siden førhistorisk tid – og for 
alvor fra antikkens Hellas. Men de gamle grekerne tok dessverre grundig feil her. Og siden 
kirken baserte sin verdensanskuelse på Aristoteles, kom den og derved også resten av 

                                                             
1 Ppm = parts per million, ppb = parts per billion 
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verden skjevt ut, helt frem til renessansen. Galileo Galilei satte ved enkle forsøk tingene på 
plass og fikk svi for det, bokstavelig talt. Bannbullen over ham ble først formelt opphevet av 
Vatikanet i 1993. En mer presis matematisk forståelse av energibegrepet kom med Newton, 
men generelt først på 1800-tallet. Vi forstår alle hva bruk av energi er og hvilke fordeler det 
kan gi oss. Vi trenger energi som drivstoff, til produksjon av elektrisitet, lys, varme, osv. Når 
vi faller og treffer noe, kjenner vi det på kroppen. Vi har sett de enorme virkningene 

kjerneenergien kan ha i form av atombomber, og setter vår lit til den «snille» solenergien, 
som imidlertid også er atomenergi, fra fusjon av atomkjerner i solens indre. Men hva energi 
egentlig er, lar seg ikke enkelt forklare, selv i dag. 
 

Energi er presist formulert evne til å utføre arbeid, definert som effekt ganger tid. Effekt 

måles i SI-systemet i Watt (W) eller kilowatt (kW), i dagliglivet også i Hestekrefter (Hk). 
Energi måles i Wattsekunder (Ws) eller kilowattimer(kWh), men for nasjoner blir disse 
enhetene for små og upraktiske og da benyttes oftest Terawattimer (TWh)2. For fossil energi 
brukes enheten tonn oljeekvivalenter (toe)3, og det fins mange flere nasjonale betegnelser 
fortsatt i bruk, bl.a. i Storbritannia og USA. 
 

Hva skjer når vi «bruker» energi? Energien blir ikke brukt opp, den går over til en annen form. 
Det kan illustreres ved to eksempler. Elektrisitet «brukt» i en lyspære, en TV eller et 

kjøleskap blir ikke borte, den omdannes til lys, varme eller bevegelsesenergi (kinetisk energi). 
Kjemisk energi (i bensin, diesel) eller elektrisitet omdannes i en bilmotor til kinetisk energi 

ved å akselerere bilen til høyere hastighet og til varme (fra friksjon og luftmotstand). Det er 
Termodynamikkens 1. hovedsetning: Energien er alltid bevart i et isolert system. Det fins 
ingen observerte brudd på denne. Men noe av energien som brukes går over til en annen 
«lavere» form (varme), som vi med tanke på bilen regner som tapt. Dess mindre varmetap, 
dess mer effektiv er motoren, og jo lavere drivstofforbruk får vi. I mange industrielle 

prosesser kan vi øke virkningsgraden både ved å redusere energitapet men også i stigende 
grad ved å utnytte varmen til andre formål. Generelt er begge deler viktig for å kutte 
energiforbruket uten å redusere ytelse eller levestandard.  
 

1.3. Klimautfordringene  
 

All produksjon og bruk av energi påvirker miljøet. Det skal vi se nærmere på i kapittel 4-5. 
Det nye er at vi nå forbruker så mye energi at det også påvirker jordens klima. Den største 

trusselen skyldes forbrenning av fossilt brensel, som frigjør CO2 som slippes rett ut i 
atmosfæren i stadig større mengder og dermed påvirker Jordas varmebalanse. Det skyldes at 
CO2 og andre klimagasser reflekterer noe av jordens varmestråling og hindrer den fra å 
slippe ut av atmosfæren, noe som over tid fører til økt oppvarming. Hvis vi ser nærmere på 
utviklingen av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren (i parts per million; ppm) over tid, får vi 

som vist i Figur 1, et spesielt bilde; den såkalte «hockey kølla». Den viser at CO2-
konsentrasjonen var relativt konstant i nesten tusen år (til venstre), men så har økt 

eksponentielt de siste par hundre år (til høyre).  
 

                                                             
2 1 MW (MegaWatt) = 1000 kW (kiloWatt) = 1000,000 W (Watt); 1 GW (GigaWatt) = 1000 MW 
   1 MWe = 1 MegaWatt elektrisitet 
   1 TWh (TeraWatthour) = 1000,000 MWh (MegaWattimer) = 1000,000,000 kWh (kiloWattimer) 
3 1 toe (tonn oljeekvivalenter) = 11.750 kWh  
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Klima-skeptikerne hevder at denne økningen skyldes naturlige årsaker. Men hvis vi stoler på 
målingene, og det er det etter hvert all grunn til, så skjedde det noe nytt i utviklingen fra 
tidlig på 1800-tallet, som har forsterket seg siden. En mulig årsak til endringen (i tillegg til 
naturlige årsaker) var den industrielle revolusjon, som skjøt fart med James Watts damp-
maskin fra 1769. Det fikk verdens kullforbruk til å eksplodere; til stålproduksjon, industri, 
oppvarming, transport (skip, tog), vannpumper, osv. 
 

 
Figur 1 CO2-konsentrasjonen i atmosfæren de siste tusen år (til venstre) og fra år 1600 
(høyre); fra David MacKay [1] 
 

Det er derfor naturlig å anta at økt forbrenning av kull, og senere olje og naturgass, er én 
årsak til den akselererende økningen i CO2-utslipp. Det er i dag bred enighet om at 
temperaturen på jorda stiger som følge av menneskeskapte endringer i atmosfærens 
sammensetning. Spørsmålet er hvor stor andel dette utgjør av den totale økningen. Den 
naturvitenskapelige klimaforskningen har hatt en rivende utvikling de siste par tiår. FNs 

klimapanel (IPCC) utarbeider jevnlig rapporter om jordens klimatilstand og forventet 
utvikling fremover, basert på et omfattende vitenskapelig grunnlag. Hovedkonklusjonene 
kan sammenfattes som følger: 
 1.  Jordens klima er i endring 
 2.  Endringene er meget raske i et geologisk perspektiv 

 3. Endringene skyldes i hovedsak våre utslipp av (menneskeskapte) klimagasser,  
      i samspill med naturlige variasjoner 
Disse tre konklusjonene har vært under heftig debatt i snart tre tiår, siden Brundtland-
kommisjonens Bærekraftrapport i 1989. Det er imidlertid nå bred (unison) enighet faglig sett 
om alle disse tre. I norsk debatt går skillet i dag mellom den naturfaglige klimaforskningen og 

de såkalte Klimaskeptikerne, som ikke kan akseptere en eller flere av disse tre konklusjonene.   
 

1.4. Bærekraftige energisystemer 
 

Vi snakker ofte om energisystemet som om det er et entydig, vel definert begrep. Det er en 
overforenkling. Det fins mange slags energisystemer på flere nivåer, lokalt, nasjonalt, 
regionalt og globalt, for de viktigste energikildene, som illustrert i Figur 2. Et energisystem 
omfatter i denne sammenheng produksjon, distribusjon, lagring og forbruk av energi. Det 
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har også en «randsone»; av forbrukere, marked, myndigheter, etc., med en rekke tilknyttede 
aktiviteter som omsetning, miljøkrav, regulering, mm. Det er vanlig å skille mellom elkraft-
systemer (basert på ulike energikilder) og andre typer systemer basert på olje, kull eller 
naturgass. Alenestående energisystemer basert på fornybare energikilder, som dekker et 
begrenset område, er i dag en av de få typene som kan være helt bærekraftige.  

 

Figur 2 Illustrasjon av forskjellige energisystemer (fra MRS Bulletin 33, april 2008) 

Det fins mange ulike definisjoner og tolkninger av begrepet bærekraftig, også i energi-

sammenheng. To ytterligheter er fra Brundtland-kommisjonens rapport (1987) og FNs 
program Agenda 21 fra Rio-konferansen i 1992. Brundtland-rapporten definerer Bærekraftig 
utvikling som «en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige 

generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov». Rio-konferansen er noe mer «tåket»: 
«Rammene for våre anstrengelser for å oppnå en høyere livskvalitet for alle mennesker, der 

økonomisk og sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig». 

I denne rapporten defineres «Bærekraftig energisystem» med utgangspunkt i Brundtland-

rapporten som; et energisystem basert på ressurser som sikrer dagens behov uten å forringe 
klima, miljø og fremtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov. Hvis 
verdens energiforbruk skal bli bærekraftig, må det selvsagt i langt større grad baseres på mer 
bærekraftige energikilder, men også på at produksjon, distribusjon og bruk av energi blir 
vesentlig mer effektiv og «renere» enn i dag. Kort sagt hele energisystemet må bli 

bærekraftig. Det betyr at energiforbruket i OECD-området effektiviseres og reduseres, at 
fornybare energikilder og kjernekraft dekker størsteparten av energiforbruket, at kullkraft 
fases ut eller i det minste har CO2-håndtering, osv. Det medfører også at elektrisitet vil få en 
betydelig større andel av energiforsyningen enn i dag. Et bærekraftig globalt energisystem 
må være både effektivt og robust, og spesielt tåle økt forbruk utenfor OECD-området i flere 
tiår fremover. Det stiller de fleste land overfor gigantiske utfordringer, ikke bare økonomiske 
og teknologiske, men også politiske.  

MRS Bulletin 33, (April 2008) 

http://no.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://no.wikipedia.org/wiki/Riokonferansen
http://no.wikipedia.org/wiki/Riokonferansen
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2. De globale energi-klimautfordringene 

Verdens energiforbruk var frem til 1800-tallet meget beskjedent, fra lett tilgjengelige 
fornybare kilder som sol, vind, vann, ved, torv og annet biobrensel. Den industrielle 
revolusjon førte etter hvert til en enorm økonomisk vekst basert på masseproduksjon av 
varer og god tilgang på fossile energikilder; først kull, senere olje og naturgass. Dette skapte 
fra slutten av 1800-tallet et sterkt voksende energibehov i den vestlige verden, jf. Figur 5. 
Forbruket steg i takt med utviklingen av nye ”kraftmaskiner” som kunne utnytte de 
forskjellige energikildene til å gjøre praktisk arbeid. Dampmaskinen basert på kull la 
grunnlaget for den industrielle revolusjon, elektrisitetsgeneratoren basert på vannkraft for 
norsk industrireising, forbrennings- og jetmotorer basert på olje for det 20. århundrets 
transport-revolusjon og atomreaktoren skapte en ny tidsalder.  

Den industrielle revolusjon gikk stort sett forbi Norge, som forble et av Europas fattige land 
til langt inn i forrige århundre. Elektrifiseringen av Norge kom imidlertid tidlig i gang, også i 
europeisk sammenheng. Og rik tilgang på billig vannkraft fikk etter hvert avgjørende 

betydning for Norges utvikling mot en moderne velferdsstat. 

2.1. Energiforbruk globalt, nasjonalt og per person 

Store deler av verden står forhåpentligvis nå overfor en tilsvarende utvikling. Det gir økt 
behov for energi. Det er en klar empirisk sammenheng mellom levestandard og energi-
forbruk i et land eller en region. Som vist i Figur 3 har land med høyt Brutto nasjonalprodukt 
(BNP) pr. innbygger generelt også høyt energiforbruk pr. capita. Det er en gruppe rike land, 
som Norge og USA, øverst til høyre, og en annen gruppe land, som representerer over 
halvparten av verdens befolkning, med både lavt BNP og lavt energiforbruk (nederst til 
venstre). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Sammenhengen mellom BNP og energiforbruk pr. capita for en rekke land (ca. 2006)[1]  

David MacKay påpeker [1] at det er mer klargjørende og rettferdig å sammenligne energi-
forbruk og CO2-utslipp pr. innbygger i stedet for totale nasjonale eller regionale størrelser 
over en gitt periode. Som det fremgår av Figur 3-4 blir bildet da et helt annet, hvor nasjonale 
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ulikheter og behov kommer klarere frem. Selv om Kina i dag har høyere energiforbruk enn 
USA [2], er energiforbruket pr. innbygger bare vel 1/5 av USAs. 
 

Kort sagt; økt levestandard (BNP) medfører økt energiforbruk – og omvendt, håper vi. God 

tilgang på billig energi har vært avgjørende for utviklingen av dagens velferdssamfunn og 
levestandard i OECD-området. Det store flertall av jordens befolkning lever imidlertid 
fortsatt på eksistensminimum og må klare seg med en liten brøkdel av vårt energiforbruk, 
uten tilgang på elektrisitet [2-3]. Dette vil føre til betydelig press på de globale energi-
ressursene fremover. Kina og India har i dag 1/4 av verdens befolkning, men bare 1/7 av det 

globale energiforbruket. Mer enn 1,2 milliarder mennesker må klare seg uten elektrisitet. 
Det vil de utvilsomt gjøre noe med; dette bildet forventes å endre seg kraftig fremover. 

Energi er en handelsvare som produseres og omsettes globalt. Statistikk over energitilgang, 
forbruk og CO2-uslipp presenteres vanligvis for land, kontinenter eller verden som helhet. 
Det er nødvendig for å forstå hvordan energiproduksjon, forbruk, vekst og CO2-utslipp 
fordeler og endrer seg nasjonalt og globalt. Det kan imidlertid tilsløre at utfordringen er 
todelt; hvordan skaffe nok energi til alle, samtidig som utslippene kuttes til et forsvarlig nivå. 

          

Figur 4 Total primær brutto energitilførsel i utvalgte land; totalt per år til venstre, per 
innbygger per dag til høyre (Bendiksen [4]) 

Som vist i Figur 4 (til høyre) bruker hver nordmann fire ganger mer energi enn en verdens-
borger og ti ganger mer enn en inder. Det fremgår ikke umiddelbart ved å sammenligne 
landenes totalforbruk (til venstre). Dette bildet er imidlertid i rask endring. Kina har doblet 

energiforbruket på bare 10 år, og det er nå en tilsvarende utvikling i stadig flere land, slik at 
energiforbruket i verden utenfor OECD-området må forventes å øke kraftig fremover.  
 

2.2. Trippelutfordringen: Utvikling-energiforsyning-klimapåvirkning 
 

Som det fremgår av Figur 3 er det en klar sammenheng mellom høy levestandard (BNP) og 
energiforbruk.  Det gjelder særlig i den tidlige utviklingsfasen, hvor alle trenger alt, mens vi i 
landene øverst til høyre i figuren egentlig ikke mangler noe som helst. Og her flater også 

energiforbruket ut med økende BNP. Den globale energi-klima utviklingen preges derfor av 
tre ubønnhørlige fakta. For det første har verdens energiforbruk vokst eksponentielt over 

 

 

 

 

 

 



8 
 

det siste århundret, og er som det fremgår av Figur 5 (til venstre) nesten tredoblet bare fra 
1970. Og det bør fortsatt stige, som følge av en helt nødvendig forbedring av levekårene i 
utviklingsland, og av befolkningsvekst. De fleste prognoser gir derfor økt globalt energibehov 
mot 2030, selv to-graders scenariet, som vist i Figur 5 (til venstre). For det andre dekkes over 
80 % av energiforbruket av fossile energikilder, og andelen minker svært langsomt, selv med 
omfattende teknologiforbedring og effektivisering. Det forventes fortsatt å gi økte CO2-

utslipp, som vist i Figur 5 (til høyre). For det tredje, må denne utviklingen snus.  

 

Figur 5 Årlig globalt energiforbruk/behov 1990-2030 i følge IEAs data og 2D scenario (til 
venstre) og globale CO2-utslipp i følge IEAs data og INDC4, Bridge4 og 2D4 scenarier mot 2030 
(til høyre). Merk at disse inkluderer kun CO2-utslipp (ekskl. NH4 og N2O) 

Det er ikke lett å forbinde noe konkret med de enorme tallene i Figur 5. Men hvis vi tenker 
oss at dagens energiforbruk, på ca. 14 milliarder tonn oljeekvivalenter (toe1; som tilsvarer ca. 
165000 TWh) årlig, faktisk var olje, så ville den fylle ca. 70 000 supertankere på 200 000 tonn. 

Hvis vi la disse etter hverandre, med rimelig avstand, ville de rekke jorda rundt ved ekvator. 
Det positive er, som vi klart ser av Figur 5 (til venstre), at veksten nå er betydelig dempet, 

men fortsatt utgjør den ca. 700 supertankere hvert år.  

Fossilandelen minker fortsatt meget langsomt, til knapt 70% i 2030, i følge IEA5s to-graders 
(2D) scenario. Men hvis den globale oppvarmingen skal begrenses til 2-2,5 ᵒC, må CO2-
utslippene nå toppen før 2030 og reduseres til en tidel av dagens mot slutten av århundret, i 
følge IPCC. Som det fremgår av Figur 5 (til høyre), var det faktisk ikke vekst i de globale CO₂-

utslippene i 2014 og 2015, for første gang på 40 år i følge IEA [2]. Men som det også fremgår 
av samme figur, forventes de globale energirelaterte CO2-utslippene fortsatt å øke mot 2030 

i det scenariet som er basert på innmeldte nasjonale utkast til klimabidrag ("Intended 
Nationally Determined Contributions")4 i Paris-avtalen. Selv to-graders scenariet gir bare en 
begrenset nedgang på ca. 20 % i utslippene mot 2030. Det gir altså ikke en rask utvikling mot 

et mer bærekraftig globalt energisystem. Det forutsetter helt nye teknologier og løsninger 

                                                             
4 INDC: "Intended Nationally Determined Contributions", og IEAs Bridge og to-graders scenarier for Paris-
avtalen 
5 International Energy Agency (IEA) 
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som kan dekke de store legitime behovene for energi til flertallet av jordens befolkning 
samtidig som CO2-utslippene kuttes drastisk. Men to-graders scenariet representerer likevel 
den ønskede utviklingen på sikt, mens de to andre scenariene viser den sannsynlige 
utviklingen de nærmeste årene med dagens teknologi og politikk, i følge IEA.  

Mange er skeptiske til IEAs tall - utslippene hevdes å være for høye og bidragene fra fornybar 
energi alt for lave. Det får vi håpe. Men Kina har doblet energiforbruket på bare 10 år, og det 
er nå en tilsvarende utvikling i stadig flere store utviklingsland. Selv i de mest optimistiske 
scenariene, med en massiv utbygging av fornybare energikilder og kjernekraft, vil største-
delen av Kina, India og Brasils energibehov fremover måtte dekkes av kull og olje.  

 

Figur 6 Fornybarandel i EU (2014; blå eller grønne søyler) og legalt bindende mål for 2020 [6] 
(røde søyler) 

Verden er dessverre fortsatt fossil, med en fornybarandel på bare ca. 14 %, jf. Figur 5. Som 
det fremgår av den offisielle oversikten fra EUs statistikkbyrå i Figur 6, er fornybarandelen i 
EU på samme nivå, bare 16 % i gjennomsnitt i 2014, med store EU-land som Storbritannia, 
Tyskland og BeNeLux landene godt under dette igjen (grønne søyler angir land som allerede 
har nådd EUs 2020-mål). Den viser også de legalt bindende målene for EU-landene (røde 

stolper), som er på bare 20 % for EU totalt i 2020. Det gjør det fristende for enkelte land å 
fremheve høy tilført effekt eller prosentvis vekst i fornybar energi i stedet for fornybar andel 
av total energiproduksjon. Men når denne veksten skjer fra et meget lavt nivå, gir det høye 
prosenter men ikke så mye ny produsert fornybar energi i forhold til totalt forbruk. Satsingen 
er prisverdig men den kommer sent. Utfordringen er å opprettholde den på samme nivå 

over flere tiår. Det kommer ikke alltid frem offentlig. Norske medier har nokså ukritisk falt 
for en tabloid lovprisning av den tyske «Energiwende», uten å formidle at Tyskland fortsatt 
er et av Europas mest fossile land, med en fornybarandel på bare 14 % i 2014.  
 

Norge er faktisk flinkest i klassen her, vi har økt vår fornybare energiproduksjon jevnt og 

trutt over et århundre, og gjør det fortsatt. Norge har i dag en fornybarandel som er nesten 
fem ganger høyere enn Tysklands og EUs. Vår elektrisitetsforsyning er helt basert på vann-
kraft og godt over halvparten av innenlands forbruk dekkes av fornybar energi. Det gir oss en 
fornybarandel på 69 % i 2014. Norge og øvrige nordiske land har som det fremgår av Figur 6, 
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allerede oppfylt EUs 2020 mål. Baksiden av medaljen er som vist ovenfor at vi har et av 
verdens høyeste forbruk av energi per innbygger. Det skal vi drøfte nærmere i kapittel 3 og 6.  

Selv om verden fortsatt er fossil, er det er imidlertid grunn til en viss optimisme i dag, av to 
grunner. For det første var det faktisk, som tidligere nevnt, nullvekst i globale CO₂-utslipp i 
2014 og 2015 (som ikke skyldtes økonomiske kriser), for første gang på 40 år i følge IEA [2]. 
Det vil si at utslippene har holdt seg på samme nivå til tross for en betydelig økonomisk vekst 
globalt, på 3,4 % i 2014 og 3,1 % i 2015, i følge Det Internasjonale Pengefondet. Det skyldes 
to forhold; at energiintensiteten i økonomien går ned i OECD-området (at energieffektiv-
isering virker) og at netto ny fornybar energiproduksjon delvis kompenserer for veksten i det 
globale energiforbruket. Andel fornybar kapasitet av total ny elektrisitetskapasitet (GW) er 
tredoblet på ti år fra 15 % i 2004 til 47 % i 2014, i følge IEA [64], jf. Figur 18. 

       2.3 COP 21 Paris-avtalen 

En annen grunn til optimisme er at klimatoppmøtet COP6 21 i Paris ble en suksess, i hvert fall 
sammenlignet med tidligere toppmøter. Ledere fra 196 land ble der 12. desember 2015 

enige om en global klimaavtale med, sterkt forenklet uttrykt, tre hovedmål: 

1. Begrense økningen i global middel-temperatur til under 2 oC over førindustrielt nivå 

og fremme tiltak for å begrense temperaturstigningen til 1,5 oC.  
2. Styrke evnen til å tilpasse seg negative konsekvenser av klimaendringer og fremme 

utviklingen av robuste samfunn med lave utslipp på en måte som ikke truer 
matproduksjonen. 

3. Stille til rådighet finansielle midler for å sikre en slik utvikling mot lave klimagass-

utslipp og en akseptabel klimautvikling. 

 

I alt 174 land og EU har så langt undertegnet Paris-avtalen, ved en seremoni i New York 22. 
april 2016. Både USA og Kina har uttalt at de vil godkjenne avtalen i løpet av året. Den trer 
imidlertid først formelt i kraft når minst 55 land som til sammen står for minst 55 prosent av 

                                                             
6 Conference of the Parties to the 1997 Kyoto Protocol 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol
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de globale klimagassutslippene har ratifisert eller formelt godkjent den. Det kan ta tid, men i 
følge de mest optimistiske anslagene kan avtalen tre i kraft allerede i år eller neste år.  

Enkelte land, spesielt øystater og sårbare utviklingsland, har tidligere hevdet at 2-graders-
målet ikke er tilstrekkelig, og har ønsket å skjerpe det til 1,5 ᵅC. Både EU og USA ga sin 
tilslutning til dette i Paris-forhandlingene. Det vil imidlertid bli ekstremt krevende å begrense 
oppvarmingen til 2 oC, og langt mer til 1,5 ᵅC.  
 

Som nevnt ovenfor utarbeidet Det internasjonale energibyrået (IEA) i forkant av klima-
toppmøtet i Paris to nye scenarier for mulige utviklingsbaner de neste tiårene, i tillegg til To-
graders-scenariet. Det ene, INDC scenariet er basert på nasjonale utkast til klimabidrag 
("Intended Nationally Determined Contributions") fra 146 land. De oppsummerer hvordan, 

og hvor mye, landene vil redusere sine utslipp, og hvilke tiltak de vil forplikte seg til for å 
bekjempe klimaendringer. EU antydet eksempelvis en INDC på 40 % reduksjon i klimagass-
utslipp i 2030 i forhold til 1990. Bidragene er samlet anslått å kunne begrense den globale 
oppvarmingen til 2,7 ᵅC i 2100. Det vil altså langt fra være nok til å nå målene i Paris-avtalen.  
Det andre, såkalte Bro-scenariet, tar utgangspunkt i den kortsiktige utfordringen; hvordan nå 
toppen av utslippene så raskt som mulig og hvordan kan vi virkelig oppnå dette. Hensikten er 
å skape grunnlag for en pragmatisk kortsiktig strategi, basert på tilgjengelig, verifisert 
teknologi, med samme nivå for økonomisk utvikling, energipolitikk og klima-forpliktelser som 
i INDC scenariet. Dette scenariet er altså ikke en snarvei mot to-graders målet, det ville kreve 
ny teknologi og politiske tilleggs-forpliktelser. Ambisjonen er en strategi for umiddelbar 
handling som kan gi et høyere nivå på CO2-reduksjoner raskere, som i fremtiden vil være 
kompatibelt med to-graders målet.  

Det medfører at selv land med meget små utslipp i dag skal etterstrebe bruk av tilgjengelig, 
verifisert teknologi og, hvis den rike del av verden bidrar økonomisk, med best tilgjengelig 
teknologi. Utslippene vil i så fall, som anslått i figur 5 (til høyre), kunne avta fremover, selv 
med en betydelig forventet økonomisk vekst i store deler av verden utenfor OECD-landene.  

 

Figur 7 Konsentrasjon av globale utslipp av klimagasser (rødt markerer høye utslipp). Kilde: 
http://hpcg.purdue.edu/FFDAS/index.phpl 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intended_Nationally_Determined_Contribution
http://hpcg.purdue.edu/FFDAS/index.phpl
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Men klimagass-utslippene er som kjent ikke jevnt fordelt på kloden. Som vist i Figur 7 står 
OECD-landene, Kina, India og Russland for størsteparten, mens det praktisk talt ikke er 
utslipp i Afrika og deler av Sør-Amerika. Det er derfor ikke opplagt at fattige land i Afrika skal 
prioritere knappe ressurser for å løse et problem som andre land har skapt. Kanskje det mest 
positive og løfterike med Paris-avtalen derfor er at hele 174 land og EU har undertegnet den. 

De forpliktede nasjonale kutt som ligger inne i Paris-avtalen (INDC) vil fortsatt gi økte CO2-
utslipp mot 2020 og bare en svak nedgang mot 2030, som vist i Figur 5 (til høyre). To-graders 
scenariet anslår imidlertid mer enn en halvering av utslippene, ca. 55 % mot 2050. Det beste 
vi kan håpe på de nærmeste årene er sannsynligvis en utvikling i retning av IEAs Bridge 
scenario, som vil gi en svak reduksjon (ca. 2-3 Gt) mot 2030. Intensjonen er at deretter vil 
utstrakt innføring av ny teknologi, både til fornybare energiproduksjon, men også for mer 
effektiv energibruk, gi betydelige reduksjoner i klimagassutslippene. Men vi har i følge IEA 
veldig kort tid, under ti år til «the point of no return», når det er låst inne så mye fossil 
produksjon at vi lukker dørene for to-graders målet mot 2050. 
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3. Introduksjon til Bærekraftige energisystemer      
                

Som nevnt innledningsvis i Kapittel 1.4, defineres Bærekraftig energisystem som «et energi-
system basert på ressurser som sikrer dagens behov uten å forringe klima, miljø og 

fremtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov». Hvis verdens energi-
forbruk skal bli bærekraftig, må det derfor i langt større grad baseres på bærekraftige 
energikilder, men også på at produksjon, distribusjon og bruk av energi blir vesentlig mer 
effektiv og «ren» enn i dag. Kort sagt, hele energisystemet må bli bærekraftig. 

 
Figur 8 Globale utslipp av klimagasser; totalt og fordelt på utslippstyper og sektorer. Data for 
1990-2013 og INDC Scenariet mot 2030 fra IEA [2] 
 

Men hva består klimagassutslippene egentlig av? Som vist i Figur 8, utgjør CO2 brorparten, 
dernest metan og nitrogenoksider (N2O). Ca. ¾ av utslippene kommer fra produksjon og bruk 
av energi, hele 41 % fra kraftproduksjon, 21 % fra industri, 23 % fra transport, 9 % fra 
bygninger og vel 6 % fra landbruket. Brorparten av metanutslippene kommer fra landbruk, 

forbrenning av biomasse og avfall. Utslippene måles vanligvis i Gigatonn7 CO2-ekvivalenter 
per år, som omfatter både CO2, metan, nitrogenoksider, m.m. Utviklingen i totale CO2-utslipp 
mot 2030 for alle scenariene (ekskl. metan og nitrogenoksider) er sammenlignet i Figur 5. 
 

3.1. Energiproduksjon og bærekraft  
                  

Som nevnt i kapittel 2.1 må CO2-utslippene i følge IPCC nå toppen før 2020 og kuttes til 
under halvparten av dagens nivå mot slutten av århundret, hvis den globale oppvarmingen 

skal begrenses til ca. 2 ᵒC. Spørsmålet er hvordan, hvilke teknologier og løsninger kan gjøre 
det mulig å dekke energibehovet for 1.3 milliarder mennesker, som i dag ikke engang har 
tilgang på elektrisitet, samtidig som CO2-utslippene kuttes drastisk? Det er reelt sett bare 
redusert forbruk, fornybare energikilder og kjernekraft, etter hvert forhåpentligvis også kull- 
og gasskraft med CO2-håndtering. Men på kort sikt er det bare økt global energieffektivitet 

og lavere forbruk i OECD-landene som kan gi betydelige kutt i CO2-utslippene.  
 

Fornybare energikilder er egentlig alle en form for solenergi. De viktigste er solenergi, 

vannkraft, bioenergi, vindkraft og geotermisk energi, og noen mer eksotiske som bølge-, 
                                                             
7 1 Gigatonn (Gt): 1 Milliard tonn 
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tidevann- og saltgradient kraftverk. I henhold til vår definisjon av bærekraft i kapittel 1.4, er 
også kjernekraft en bærekraftig energikilde. Det er også den eneste som ikke kommer fra vår 
sol. Fossile energikilder er på en måte «størknet» solenergi. De er ikke bærekraftige og 
utgjør vårt hovedproblem i klimasammenheng.  
 

 

 

 

 
 

 
 

Figur 8 Bærekraftige energikilder; Solenergi, kjernekraft (Olkilouto, Finland) og Mongstad 
Testsenter for CO2-håndtering (TCM) 
 

Spørsmålet er om de kan bli det med CO2-håndtering (CCS8). Det avhenger av tidshorisonten; 
om vi definerer den til 1000 eller 10000 år. Det er uansett et rent akademisk spørsmål. Det 
avgjørende er om fossile energikilder med CCS kan bidra vesentlig til klimagassreduksjoner 
de neste 100+ årene. Som vi skal se, kan de utvilsomt det, både som en overgangsløsning for 
å begrense temperaturøkningen til et akseptabelt nivå raskt, men også fordi vi er avhengige 

av fossile kilder som råstoff i industriproduksjon i overskuelig fremtid. Det er for øvrig 
tilgjengelige fossile energiressurser for flere hundre, kanskje tusen år. Vår fossile tidsalder vil 
ikke ende på grunn av kull- eller oljemangel. Det gjorde som kjent heller ikke steinalderen, 
den tok ikke slutt fordi det var for lite stein, men fordi folk fant andre, bedre løsninger.  
 

 
  

Figur 9 Nødvendige kutt (Gigatonn4 CO2) for å nå 2-gradersmålet i 2050 (IEA ETP 2014 [7]) 
 

Spørsmålet er altså: Hva må konkret gjøres for at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren ikke 
skal overskride 450 ppm1, slik at temperaturøkningen begrenses til 2 oC i 2050? For å komme 

ned mot dette, må, som det fremgår av Figur 9, utslippene da kuttes til ca. halvparten av 

                                                             
8 CCS: Carbon Capture and Storage (CO2-håndtering) 

Photo: TVO 
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dagens, eller med hele 40 Gigatonn i forhold til hva de kan bli med «business as usual» (6D 
scenariet, øverst). For å anskueliggjøre dette, må vi årlig tilføre ny produksjonskapasitet av 
størrelsesorden 50 kull- og gasskraftverk med CCS, 30 store kjernekraftverk, 15000 store 5-
10 MW vindturbiner, 325 millioner m2 sol PV, osv. Men halvparten av kuttene må fortsatt i 
følge IEA komme fra økt energieffektivitet og energiomlegging.  

Det er en utfordring. Det globale energisystemet er enormt, verdien er anslått til 4-5 ganger 
verdens samlede BNP. Nødvendige investeringer bare de neste 25 år er anslått til 68 
trillioner dollar, bortimot dagens globale BNP på ca. 78 trillioner US$ (2015). Herav går ca. 
37 % til investeringer i olje og gass, 29 % til kraftforsyning, 32 % til energieffektivisering, i 
følge IEAs New Policies Scenario (tilsvarer to-graders scenariet). Elektrisitetsbehovet globalt 
kan i følge IEA øke med 70 % mot 2040, delvis som følge av utfasing av fossil energi. Over   
60% av investeringene i kraftforsyning vil gå til fornybar energi i dette scenariet. Levetiden 
for store kraftverk er 40-60 år, så en radikal omlegging av energisystemet vil både kreve helt 
ny teknologi, enorme investeringer, og den vil ta tid. Men timeglasset renner ut. IEA anslår 
verdens totale CO2-budsjett til ca. 2300 Gigatonn, og med dagens utslipps-scenarier vil det 
være brukt opp før 2040.  

Det er imidlertid betydelig forskjell i klimagassutslipp fra ulike energikilder som benyttes til 
elektrisitetsproduksjon, faktisk også mellom fornybare. Hvis vi gjør en livsløpsbetraktning, og 
tar hensyn til alle utslipp, ved utvinning og bearbeiding av råvarer, anleggsarbeider, 
vedlikehold, drift, dekommisjonering og avfallsbehandling, får vi et klarere sammenlignings-
grunnlag. Som vist i Figur 10, varierer utslippene fra kullkraft mellom 790 og 1370 gCO2/kWh, 
mens de for vindkraft ligger mellom 6 og 21 gCO2/kWh. Disse dataene er fra en ny, større 
analyse ved National Renewable Energy Lab i USA (NREL) av en rekke studier, hvor dataene 
er harmonisert ved hjelp av et konsistent sett metoder for ulike teknologier. Spredningen er 
ikke primært uttrykk for usikkerhet i data, men faktiske forskjeller i utslipp fra ulike 
teknologier for e.g. vindkraft, kjernekraft, naturgass eller kull. De angir middelverdier ±25 %, 
dvs. at de med høyest og lavest utslipp er utelatt.  
 

 
 

Figur 10 Klimagassutslipp for ulike energiteknologier over hele livsløpet. Data: NREL[65; 2016] 
 

Konklusjonen er klar; kullkraft har 75-100 ganger høyere CO2-utslipp pr. kWh enn fornybare 
energikilder og kjernekraft i gjennomsnitt, mens gasskraft ligger på godt under halvparten av 

kull. Fornybare energikilder er imidlertid heller ikke utslippsfrie, CO2-utslippene fra sol PV er i 
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gjennomsnitt på ca. 45 gCO2/kWh, vindkraft omkring 10 gCO2/kWh, mens norsk vannkraft er 
praktisk talt utslippsfri, med ca. 2,4 gCO2/kWh, en faktor 20 under sol PV, i snitt. Til 
sammenligning var CO2-utslippene fra norske personbiler ca. 1000 gCO2/mil i 2015, med et 
forbruk på 4-8 kWh/mil, som beskrevet i kapittel 6.2. 
 

3.2. Energiforbruk i Norge: totalt, sektorvis og per person  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 11 a) Norsk innenlands energiforbruk (venstre søyler); brutto energitilgang (til venstre), 
netto sluttforbruk inkl. energivarer brukt som råstoff (midten) og ekskl. energivarer til høyre.  
b) Inndekning fordelt på energikilder (til høyre; [4]; Data: SSB 2011[8]) 
 

Det er vanlig å skille mellom tre typer nasjonalt energiforbruk, som vist i Figur 11a (til 
venstre), fra Bendiksen [4]. Total brutto energitilgang for innenlands bruk (venstre søyle) 
inkluderer også ca. 60 TWh/år i energisektoren (til olje-, gass-utvinning, raffinerier og 
pumpekraft), og energi til råstoff, kraftoverføring, svinn, o.l. Netto energiforbruk defineres 
på to måter; som total innenlands sluttbruk (midtre søyle), eller uten energi brukt til råstoff 
(høyre søyle). Det totale netto-forbruket er altså ca. 80-100 TWh lavere enn det totale 

bruttoforbruket. Figur 11b (til høyre) viser hvordan nettoforbruket fordeler seg på de 
viktigste energikildene. Godt over halvparten dekkes som vist av fornybar energi9. Fornybar-
andelen kan imidlertid variere betydelig, fra 69 til 46 % avhengig av hvilken type energi-
forbruk som legges til grunn. Det er derfor avgjørende ved sammenligninger at fornybar-
andelene er basert på samme slags datagrunnlag. I dette kompendiet baseres den på SSB (og 
EUs) beregnings-måte, og var på hele 69,2 % i 2014, opp fra ca. 66,7 % i 2013 og 61,4 % i 
2010, i følge [63], jf. Figur 6.  
 

Som nevnt innledningsvis, kan det ofte være mer klargjørende (og rettferdig) å sammenligne 
energiforbruk og CO2-utslipp pr. innbygger i et land eller en region. Det gir som vist i Figur 12, 
et klarere bilde av hvor mye energi vi faktisk bruker til forskjellige nyttige og unyttige formål . 
Hver enkelt av oss bruker hver dag i gjennomsnitt ca. 26 kWh hjemme, 32 kWh til transport, 
1kW hjemme 38 kWh i industri og bergverk, og 24 kWh i andre næringer. Det tilsvarer en 
varmeovn på vel 1kW, som står på 24 timer i døgnet, hele året. Det virker ikke umiddelbart 
avskrekkende, men det adderer seg til 9500 kWh på et år og for en gjennomsnittsfamilie på 

fire, til hele 38 000 kWh. 

                                                             
9 Fossil energi merkes generelt med rødt og fornybar energi grønt i kompendiet 
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Figur 12 Netto energiforbruk per person (kWh/d); fordelt på kilder (til venstre) og sektorvis 

(til høyre)[4] 

I tillegg bruker vi nok en varmeovn på 1,3 kW til transport. Og endelig kommer det forbruket 
vi personlig ikke ser, som går til industri, varer, kontor, skole, sykehus, forsvar, m.m., på til 
sammen 62 kWh/d, eller nok en varmeovn på hele 2,5 kW. Dette gir et nettoforbruk på 132 
kWh pr. person/dag, inklusive energi til råstoff. Tar vi med energiproduksjon, -omvandling, 
svinn, o.l., alt det vi ikke direkte ser, får vi et totalforbruk på hele 180 kWh pr. person/dag, 
eller ca. 65 000 kWh/år. Det er i internasjonal sammenheng meget høyt. Det årlige netto-
forbruket for hver av oss blir da ca. 48 200 kWh, og for en familie på fire, hele 192 800 kWh.  
 

3.3. Energiregnskapet (The Balance sheet) 
 

Det norske nettoforbruket dekkes som vist i Figur 11-12, av ca. 58 % fornybar energi10; 50 % 
elektrisitet, 8 % bioenergi og fjernvarme (grønn) og ca. 42 % fossil energi (rød)11. Det betyr at 
gjennomsnittsnordmannen som vist i Figur 12, dekker sitt daglige energiforbruk med 70 kWh 
fornybar energi, hvorav vannkraften utgjør knapt 85 %. Ser vi nærmere på hvor energien 
som brukes i hver sektor kommer fra, finner vi to ytterligheter. Som det fremgår av Figur 13 
er fossilandelen størst, hele 96 % i Transportsektoren og minst, bare 4 % i Husholdninger.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13 Sektorvis netto innenlands energiforbruk fordelt på energikilder; Transport  57 
TWh/år (til venstre); Husholdninger 45TWh/år (til høyre; 2011[4]) 
                                                             
10 Basert på et enklere datagrunnlag, bl.a. eksklusive varmepumper, som gir en lavere fornybarandel enn den 
offisielle (69 %), benyttet tidligere 
 

Sektorvis 
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Den er for øvrig tilnærmet lik (og moderat) på ca. 30 % i Industri og bergverk og Andre 
næringer. Det viser klart hvor fremtidige energiomleggings- og effektiviseringstiltak for å 
kutte fossilt energiforbruk og CO2-utslipp må settes inn. Norge bør prioritere transport, 
industri, næringsbygg og energi til råstoff – og la husholdningene være.  

 
Figur 14 Sektorvis innenlands brutto (til venstre) og netto (til høyre) energiforbruk fordelt på 
energikilder («The Balance sheet») 
 

Forskjellen på brutto og netto energiforbruk er illustrert i Figur14, som illustrerer hva vårt 
energiforbruk går til og hvordan det dekkes inn, ved henholdsvis fornybar (grønn) og fossil 
(rød) energi. Sammenligner vi med tilsvarende «Balance sheet» for Storbritannias brutto 
energiforbruk, blir bildet helt annerledes, som vist i Figur15 (fra David MacKay [1] s. 204). 

 

Figur 15 Brutto energiforbruk pr. capita (kWh/p/d) i Storbritannia [1] og Norge 
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Det er spesielt tre markante ulikheter mellom britisk og norsk energiforbruk. For det første 
er det norske forbruket over 40 % høyere enn det britiske pr. person, vesentlig på grunn av 
større forbruk og tap i oljeproduksjon, kraftnett og energiomvandling. Dernest bruker vi 
vesentlig mer energi i industri, bergverk og til foredling av råvarer enn britene. På den annen 
side bruker hver brite overraskende 25 % mer energi til transport, i følge David MacKay [1]. 
For det tredje er, som det fremgår av Figur 6, britisk fornybarandel på ca. 5 %, mens den i 

Norge altså er over 65 %.  Den norske energisituasjonen er ikke bare spesiell, den er unik, 
selv i global målestokk. Det blir nærmere drøftet i kapittel 6.  
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4. Bærekraftige energikilder 

Begrepet «Bærekraftig energisystem» er definert innledningsvis med utgangspunkt i 
Brundtland-kommisjonens rapport som «et energisystem basert på bærekraftige ressurser 
som sikrer dagens behov uten å forringe klima, miljø og fremtidige generasjoners muligheter 
for å tilfredsstille sine behov», e.g. http://ec.europa.eu/environment/eussd/.  

Et bærekraftig energiforbruk må selvsagt baseres på bærekraftige energikilder, men også på 

at produksjon, distribusjon og bruk av energi blir vesentlig mer effektiv og «renere» enn i 
dag. Hele energisystemet må bli bærekraftig. Spørsmålet er i denne sammenheng hvilke 
kriterier som må tilfredsstilles for at en energikilde skal kunne betegnes bærekraftig. Er 

gasskraft med eller uten CO2-håndtering (CCS) eller kullkraft med CCS bærekraftige? Er 
kjernekraft bærekraftig? Og er alle fornybare energikilder bærekraftige?  

Det fins ikke ett enkelt kriterium for at en gitt energikilde er bærekraftig eller ikke. Det må 
baseres på et sett av praktiske kriterier, som omfatter: 

 - Ressursgrunnlag 
 - Teknologi og virkemåte 

- Klima- og miljøpåvirkning  
 - Økonomi og tidshorisont 

Listen ovenfor er ikke fullstendig, det fins andre relevante, som spesielt angår lokale forhold 
og begrensninger. Men disse fire er de klart viktigste. Er de ikke alle tilfredsstilt på en 

«akseptabel» måte, kan ikke den angjeldende energikilden betegnes som bærekraftig. Det er 
også andre kriterier, spesielt mht. teknologisk modenhet, effektivitet (virkningsgrad) og 
lønnsomhet, som ofte kan være mer avgjørende for om et utbyggingsprosjekt faktisk blir 
realisert enn bærekraft. Men poenget er at teknologi og lønnsomhet er tidsavhengige, 
bærekraftkriteriene er det ikke (eller kun i begrenset grad). Tidshorisonten er her avgjørende. 

Den er endelig, men er den en million år, tusen år eller noen hundre år? I første tilfelle er det 
bare fornybare energikilder som kan betegnes som bærekraftige, mens kjernekraft vil kunne 

være det i noen tusen år og fossile energikilder med CCS i minst tusen år. Legger vi klima-
utfordringen og IPCCs prognoser til grunn, vil det avgjørende kriteriet ikke være ressurs-
grunnlaget, men i hvor stor grad en gitt energikilde påvirker jordens klima og miljø på kort 

sikt. Vårt utgangspunkt er derfor at hvis en energikilde har tilstrekkelig ressursgrunnlag i et 
tidsperspektiv på 500-1000 år og tilfredsstiller de andre kriteriene, bør den kunne defineres 
som bærekraftig (i dag). 

Det fins selvsagt mer konkrete utfordringer ved bærekraftige energikilder. Når kan de bli 
konkurransedyktige; er tidshorisontene realistiske? Har de teknologiske begrensninger? Tar 

de for mye plass? Fins det tilgjengelig nettkapasitet? Er miljøkonsekvensene til å leve med – 
eller NIMBY (not in my back yard)? Disse spørsmålene er kritiske for satsing på bærekraftige 

energikilder fremover og vil bli nærmere drøftet i de neste kapitlene.  

Norge har som tidligere nevnt en usedvanlig høy og stigende andel fornybar energi av 

innenlands energiforbruk i internasjonal sammenheng. Regjeringens mål har vært å øke 
fornybarandelen til 67,5 % innen 2020, vesentlig som følge av «El-sertifikatavtalen» med 
Sverige. Men dette målet er altså allerede oppfylt. Avtalen skal etter planen gi vel 26 TWh/år 

fornybar kraft, som i henhold til denne fordeles likt mellom Norge og Sverige.  
 

 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/
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4.1. Fornybare energikilder 

Som nevnt i kapittel 1, er fornybare energikilder egentlig alle en form for solenergi. De 
viktigste omfatter vannkraft, bioenergi, solenergi, geotermisk energi, vindkraft, bølge- og 
tidevannsenergi. Fossile energikilder er opprinnelig lagret solenergi, fra millioner av år 
tilbake. De er absolutt ikke fornybare, men er de bærekraftige? I klima-sammenheng kan de 

etter vår definisjon bli det med CCS.  

Fornybare energikilder er i utgangspunktet bærekraftige, men de har som nevnt ovenfor en 

rekke utfordringer, spesielt med hensyn til kostnader, arealbehov, lokale forhold og miljø-
påvirkning. Fornybar energi er «diffus» og har lav energiproduksjon pr. arealenhet sammen-
lignet med kull, olje eller kjernekraft. Den varierer som vist nedenfor, fra 0,017 W/m2 for 

geotermisk energi til 5-20 W/m2 for sol PV, 11 W/m2 for regulerbar vannkraft12, i følge David 
MacKay [1]. 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figur 16 Gjennomsnittseffekt pr. arealenhet fra fornybare energikilder (UK; D. MacKay 2009) 

Det medfører at vindparker, geotermiske anlegg og bioenergiproduksjon krever store areal, 

og kan gå på bekostning av alternativ bruk, spesielt til matproduksjon. Det kan også gjelde 
alternativ bruk av vannressurser for vannkraftverk, spesielt i tett befolkede land eller 

regioner. Selv om disse tallene er fra UK, og vil avvike noe i Norge, er de representative også 
her. Det blir nærmere drøftet under beskrivelsen av hver energikilde senere i dette kapitlet. 

Globalt potensial 

Fornybare energikilder står, som tidligere nevnt, for ca. 14 % av det globale energiforbruket. 
Som det fremgår av Figur 17 har denne andelen vært relativt konstant siden 1990, selv om 

det har vært en betydelig vekst i det totale energiforbruket i denne perioden. Forbruket har 
nå flatet ut, og Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer nesten nullvekst mot 2030. 

Og viktigere, fornybar energiproduksjon øker kraftig, noe som i følge IEA for første gang vil gi 
i et (svakt) fall i det fossile forbruket fremover. Fornybarandelen forventes også å øke, i to-
graders scenariet til ca. 22 % i 2030. 

                                                             
12 Dette gjelder reservoar og selve anlegget (MacKay: hydroelectric facility), ikke hele nedbørsfeltet. For 
elvekraftverk, småkraftverk, o.l. typisk en faktor ti til hundre lavere 

 

Energikilde:           (W/m
2

) 

Vind (på land)            2 

Vind (offshore)       3 

Tidevann (strøm)       6 

Sol PV paneler 5-20 

Bio            0,5 

Geotermisk                  0,017 

Vannkraft12      11 
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Reef 
Horn’s rev 
Bilde: Ingeniøren DK , Mars 2009 
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Figur 17 Globalt energiforbruk/behov 1990-2030 (IEAs To graders-scenario 2014[2]) 

IEA forventer spesielt vekst i fornybar elektrisitetsproduksjon fremover. Som det fremgår av 
Figur 18, er andelen fornybar kapasitet av total årlig tilført kapasitet tredoblet på ti år, fra ca. 
15 % i 2004 til 47 % i 2014 og denne utviklingen ventes å fortsette, i følge IEA. Før årtusen-
skiftet var dette stort sett vannkraft, men fra 2005 i stadig større grad vindkraft og fra 2010 
også solkraft. Tilførselen av ny vannkraft har imidlertid holdt seg høy, på 30-40 GW årlig, selv 

om andelen har falt fra omkring 60 til 30 % over det siste tiåret.  

Figur 18 Global fornybar kapasitet (GW) og prosent av total el-kapasitet tilført årlig (IEA [64]) 

Den største veksten i fornybar energi har vært og forventes på kort sikt fortsatt å være i Kina 
og Europa, mens det er svært liten endring i Afrika, i følge IEA. 

4.1.1. Vannkraft  

Historikk 

Vannkraft har vært brukt i uminnelige tider og er i dag en moden teknologi. Verdens første 
kraftverk ble satt i drift i Berlin i 1884. Norge kom like etter, i Skien i 1885, Hammerfest i 
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1891 og Oslo i 1892 [12]. Bruksområdene ble raskt utvidet; fra belysning til sporveisdrift (for 
eksempel i Kristiania, som første by i Skandinavia i 1894), jernbanedrift og etter hvert, aller 
viktigst; elektroteknisk og -kjemisk industri. Dette skjedde i takt med utviklingen av større 
vannturbiner, fra ca. 1 MW ved århundreskiftet til 8 MW i 1912 og hele 50 MW bare fem år 
senere. 
 

En viktig, men lite påaktet grunn til at utviklingen gikk så raskt var at i motsetning til 
dampmaskinen hundre år tidligere, var det vitenskapelige grunnlag for elektromagnetismen 
allerede lagt og for alle praktiske formål endelig forstått på slutten av 1800-tallet. Det gjaldt 

både de elektrotekniske ”maskiner” som skulle produsere elektrisiteten og de som skulle 
utnytte den. Professor Kristian Birkelands oppdagelse av at sterke elektromagnetiske felt kan 

skape lysbuer som kan brukes til å frigjøre nitrogen fra luften, var i prinsippet allerede kjent, 
både i Europa og USA. Birkelands unike bidrag besto i å utvikle en stabil prosess ved høy 
effekt (men lav virkningsgrad) og derved gjøre det mulig å skalere opp forsøkene til 
industriell produksjon av kunstgjødsel.  
 

Det norske selskapet Kværner ble en av pionerene på dette området, som storleverandør av 
turbiner. Utviklingen gikk forbausende raskt, Kværners Francis-turbiner oppnådde allerede 
omkring 1910 virkningsgrader på bortimot 90 % [12]. Elektrifiseringen av Norge kom altså 

meget tidlig i gang, også i europeisk sammenheng.  

Det er hovedforklaringen på at utviklingen gikk så raskt og fikk så stor industriell og nasjonal 
betydning. Men det skyldtes også politisk fremsyn og vilje. Det var et betydelig politisk 
engasjement både lokalt og på Stortinget for å fremme utbygging av vannkraftressursene og 
skape industrireisning basert på disse. Ingeniør (og senere statsminister) Gunnar Knudsen 
bygget Norges første elektrisitetsverk i Skien. Han gikk meget tidlig inn for at staten måtte ha 

en sentral rolle i kraftutbyggingen, og foreslo allerede i 1892 for Stortinget at staten skulle 
kjøpe opp norske fossefall. Som statsminister var Gunnar Knudsen senere hovedansvarlig for 
konsesjonslovene og den såkalte hjemfallsretten til staten ved salg av fossefall til utlendinger. 
På 1920-tallet ble det åpnet for krafteksport til Sverige og Danmark etter betydelig politisk 
strid [12]. 

 
Figur 19: Norsk elektrisitetsforsyning. Produksjon og forbruk i 100 år. 
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Utviklingen av kraftproduksjon og forbruk i Norge (Figur 19), viser at det var to historiske 
epoker eller vekstperioder i vannkraftutbyggingen. Den første startet like etter århundre-
skiftet, før første verdenskrig, og varte frem til omkring 1930, den andre fra like etter andre 
verdenskrig og knapt 50 år fremover.  

Elektrifiseringen hadde i den første epoken avgjørende betydning for Norges utvikling mot 
en moderne velferdsstat, selv om produksjon og forbruk altså er mer enn tidoblet siden den 
gang. Rik tilgang på billig vannkraft var svært viktig for industrireisningen før 2. verdenskrig. 
Kraftutbyggingskostnadene i Norge ble på World Energy Councils første kongress i 1924 
rapportert å være bare ca. halvparten av andre lands [6]. Selv om det var betydelige 
variasjoner, både geografisk og over tid, så var kostnadene relativt sett lave og utgjorde en 
utvilsom norsk konkurransefordel. Dette tiltrakk utenlandsk kapital, fra Birkeland og Eides tid 
til tyske og senere franske interesser kom inn, på 1920-og 30-tallet, og var en hoved-
forutsetning for den raske oppbyggingen av norsk metallurgisk industri. 

Den andre vannkraftepoken startet umiddelbart etter krigen og varte til omkring 1990. Dette 
var den såkalte 7.2 % epoken, med en dobling av produksjonen hvert tiår frem til omkring 
1970 [7]. Etter hvert slakket veksten noe av, men den var bortimot eksponensiell i hele 
perioden frem mot 1990. Det har vært store årlige svingninger i produksjonen på grunn av 
nedbørsituasjonen, men som det fremgår av Figur 19, har den stort sett holdt tritt med 
forbruksveksten til ut på 1990-tallet.  

I tillegg til en storstilt industrialisering av de distriktene hvor vannkraftressursene kunne 
utnyttes, med ny etablering av elektrometallurgisk og -kjemisk industri, ble også perioden 
like etter krigen den store elektrifiseringsbølgen av utkant-Norge. I 1945 var fortsatt ca. ¼ av 
befolkningen uten tilgang på elektrisitet, først på midten av 1960-tallet var andelen uten 
tilgang nede i under 1 % på landsbasis. 

 

Figur 20: Vemork kraftstasjon på Rjukan (1911) 

Det mest karakteristiske ved denne utviklingen var utvilsomt fremveksten av de nye industri -
stedene; Rjukan, Herøya, Karmøy, Odda, Sauda, Årdal, Høyanger, Sunndalsøra, Mo i Rana, 
osv. De la hovedgrunnlaget for nasjonal velferd i tiårene før og etter siste krig, men betydde 
også svært mye for utvikling av distriktene. Mange kraftstasjoner ble arkitektonisk utformet 
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som datidens signaturbygg. Dette er hovedårsaken til at Norsk Hydros Vemork-anlegg (Figur 
20) på Rjukan og i Notodden nylig ble ført opp på UNESCOs eksklusive Verdensarvliste.  

Teknologi og virkemåte 

Egentlig er det feil å snakke om vannkraft eller vindkraft, det korrekte er vannenergi og 
vindenergi, men disse begrepene er svært godt innarbeidet i norsk språk og tradisjon og lar 
seg neppe endre på kort sikt.  

Et vannkraftverk produserer elektrisk energi ved å omdanne den potensielle energien i vann- 
magasiner til kinetisk energi (ved fall i tyngdefeltet) som driver turbiner og omdannes til 
elektrisk energi ved elektromagnetisk induksjon, som skissert i Figur 21 (til venstre).  Vannet 

strømmer så videre fra turbinen, gjennom en avløpstunnel ut i en elv eller ut i havet.  

Magasinets formål er å samle opp og lagre store vannmengder, ofte ved hjelp av demninger, 

som så senere kan brukes til kraftproduksjon etter behov. Turbineffekten er gitt av fallhøyde 
og vanngjennomstrømning. Magasinet bør derfor ligge så høyt som mulig (flere hundre 
meter) over kraftstasjonen. Dette gjør vannkraften regulerbar, dvs. vi kan skru den på og av 

etter behov. I motsetning til sol- og vindenergi, som må brukes umiddelbart, når solen 
skinner og vinden blåser, eller lagres.   

  

Figur 21: Vannkraftanlegg skisse (til venstre): (A)Vannmagasin (B)Kraftverkshall (C)Turbin 
(D)Generator (E)Luke og grind (F)Trykksjakt (G)Transformator (H)Avløp; Fra Wikimedia/Knut 

A Rosvold. Til høyre Sira-Kvina vassdraget.  

Sira-Kvina vassdragene ble bygget ut over en periode på 25 år fra 1963 til 1989 og omfatter i 

alt åtte vann. Svartevatn-magasinet, øverst i Sira-vassdraget, 900 meter over havet, er et av 
de største i Norge og Nord-Europa med en kapasitet på hele 1400 millioner kubikkmeter (m3) 

vann. Det er et såkalt flerårs-magasin, som det tar år med normalt tilsig å fylle opp hvis det 
skulle bli tomt. For å utnytte magasinet best mulig ble det nærmeste kraftverket (Duge) 
bygget med reversible pumpeturbiner. Det kan i perioder med god kapasitet, stort tilsig og 

lave kraft-priser pumpe vann tilbake i magasinet fra et annet nærliggende magasin. Vannet 
kan da lagres i Svartevatn til perioder med høyere pris eller større kraftbehov. Sira-Kvina 

vassdragene forsyner i dag sju kraftverk med en samlet effekt på 1,8 GW og en midlere 
årsproduksjon på ca. 6,3 TWh.  

Vannkraftverk har normalt meget høy virkningsgrad, dvs. at en stor del av energien blir 
utnyttet. De største kildene til tap er friksjon i trykksjakt eller tilløpsrør (fall-tap) og tap i 
turbinen. Falltapet kan reduseres ved å optimalisere vannhastigheten (så lavt som mulig). 

Sira-Kvina vassdraget (Nesjenoverløpet) 
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En helt annen type vannkraftverk er småkraft-anlegg, på under ca. 10 MWe13, ofte elvekraft-
verk uten (store) magasiner. Småkraft er relativt stabil, forutsigbar og vil i stor grad kunne 
benyttes lokalt eller regionalt og i mindre grad belaste stamnettet. Småkraft kan tilpasses 
landskapet på en skånsom måte (jf. Figur 22) og har sammenlignet med vind til havs, 
moderate ekstrakostnader til nettinvesteringer, reservekraft og vedlikehold. 
 

Det er også positive lokale eller regionale ringvirkninger ved små vannkraftutbygginger, mht. 
eierskap, lokale utbyggere og driftsselskap, infrastruktur, etc. Det samme gjelder solenergi , 
men i mindre grad vindkraft. Selv om nye planer om småkraft-verk i enkelte tilfelle møter 

motstand fra miljøbevegelsen og berørte lokalsamfunn, kan de gi betydelige økonomiske 
verdier lokalt i distriktene, både ved utbygging og drift (med normale kraftpriser). 

 

Figur 22: Folkestad Kraftverk (Foto: Nils Kåre Holte)  

Folkestad Kraftverk AS på Sunnmøre er et godt eksempel på dette. Det er organisert som et 

aksjeselskap med lokale eiere, inklusive de fleste berørte grunneierne. Kraftverket er godt 
integrert i landskapet og har få miljøulemper. Det ble satt i drift i mars 2006 og har en effekt 

på 1,85 MW. Midlere årsproduksjon har vært på 5-8,3 GWh.   

Norsk potensial  

Vannkraften er i dag Norges desidert største fornybare energikilde, og dekker mer enn hele 
vårt kraftforbruk i «normalår». Som det fremgår av Figur 23 (til venstre), har produksjonen 
stort sett fulgt behovet frem til omkring 1980. Det er imidlertid store årlige svingninger, for 
eksempel falt produksjonen med hele 35 TWh på bare tre år, fra en topp på 143 TWh i år 
2000 til et bunnivå i 2003. Utfordringen har vært å dekke inn slike ”tørrår” med alternativ 
kraft. Det har i hovedsak vært gjort ved import gjennom det nordiske kraftmarkedet. Men 
forbruket gikk da også betydelig ned, med ca. 10 TWh fra 2001 til 2003.   
 

Det har imidlertid vært kraftoverskudd de siste tre tiårene, med en betydelig netto eksport, 
på totalt ca. 144 TWh i perioden 1980-2012, som det fremgår av Figur 23 (til venstre). Og 
viktigere, det har vært overproduksjon eller tilnærmet balanse hvert år fra 2004, med en 
akkumulert netto eksport på over 57 TWh. Selv om denne eksporten utgjør bortimot et halvt 
års elforbruk i løpet av bare 8 år, har dette vært lite fremme i den energipolitiske debatten.  
Norge har i dag en meget robust kraftforsyning basert på vann- og litt gasskraft og eventuelt 
en mindre import i ekstreme tørrår. Det er ikke fare for noen kraftkrise, utfordringen er ikke 
lenger tørrår, men å sikre stabil kraftoverføring til enkelte regioner og tilstrekkelig 
eksportkabel-kapasitet.  
 

                                                             
13 1 MWe (Mega Watt elektrisk) =  1000,000 W (Watt elektrisk) 
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Figur 23 Innenlands elektrisitetsproduksjon 1980–2012; til venstre. Fordelt på energikilder i 
2012 til høyre [4]  

Vannkraft har tre fortrinn sammenlignet med alle andre former for kraftproduksjon. Den 
genererer praktisk talt ingen luftforurensning eller klimagassutslipp, jf. Figur 10, har høyest 
virkningsgrad og lengst levetid. Norsk vannkraft har spesielt lave utslipp, med ca. 2.4 
gCO2/kWh i snitt, en faktor 20 under sol PV og en faktor 5 under vindkraft. Vannkraft er 
derfor det klart mest miljøvennlige og lønnsomme alternativ for norsk kraftproduksjon, med 
betydelige ressurser. NVE har anslått vannkraftpotensialet i Norge til ca. 214 TWh/år. Bare 
vel 60 % av dette er bygget ut pr. 2015.  

Statsminister Jens Stoltenberg erklærte i sin nyttårstale i 2000 den norske vannkraftepoken 
for over. Det har vist seg å være en forhastet konklusjon. Som det fremgår av Figur 21 har 
vannkraft-produksjonen siden den gang økt med over 10 TWh totalt, mer enn 6 ganger all 
norsk årlig vindkraftproduksjon. NVEs statistikk viser at det aldri er blitt produsert mer 
vannkraft i Norge i løpet av ett år enn i 2012 og 2013, hele 143 TWh/år, mot ca. 1½ TWh/år 
vindkraft. Vannkraftutbyggingen fortsetter altså men med en annen profil enn tidligere, med 
fokus på småkraftverk, oppgradering av gamle anlegg og meget begrenset utbygging av nye 
store anlegg. Det ble satt i drift 46 småkraftverk og fullført opprusting og utvidelse av 5 store 
vannkraftverk i 2012 på til sammen 425 MW med anslått årsproduksjon på vel ½ TWh, i følge 
NVE [23]. Denne utbyggingstakten har vært relativt konstant de senere år, med en total økt 
produksjon på ½ TWh årlig, ca. fire ganger ny vindkraft i 2014. NVE har oppgradert midlere 
brutto vannkraftproduksjon til 132 TWh i normalår, en økning på ca. 50 % fra 1980 [20].  

Det er fortsatt et betydelig potensial for vannkraftutbygging som ikke er vernet, av OED [22] 
anslått til ca. 34 TWh/år pr. 1.1.2012, eksklusive klimaeffekter. Dette omfatter ca. 7 TWh/år 
ny kraft fra større anlegg over 10 MW, oppgradering av eksisterende på ca. 11 TWh/år og ca. 
16 TWh/år fra små- og minikraftverk, med ytelse på under 10 MW. Det er et vernet 
vannkraftpotensial på ca. 50 TWh/år, og en mulig fremtidig ”buffer” på over 30 TWh/år 
knyttet til kraftforedlende industri. Blir industrien lagt ned eller flytter ut, vil store deler av 
denne kraften frigjøres og kunne brukes til andre formål, eller slik kraftmarkedet er i dag, til 
eksport. Men det fordrer en kraftpris og et sertifikatmarked eller tilsvarende, som gjør 
vannkraftutbygging konkurransedyktig med kullkraft i Tyskland.  
 

Maksimal stasjonsytelse har i følge NVE økt med ca. 250 MW eller 1,3 % årlig i snitt de siste ti 
år. Produksjonen har imidlertid bare økt med ca. 0,5 % pa., ca. 5,4 % i tiårsperioden [20]. 
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Men hvis denne utviklingen fortsetter, slik det ser ut til de nærmeste årene, vil det gi en økt 
kapasitet på hele 25 % og en produksjonsvekst på ca. 9 % (12 TWh/år) mot 2030. Behovet 
for oppgradering-/utvidelser av eksisterende anlegg, alene, kan i følge NVE gi over 7 TWh/år. 
 

Det er altså, tross rekordlave kraftpriser, omfattende planer for ny vannkraftutbygging. Det 
bekreftes av en studie fra Høgskolen i Sogn og Fjordane og CICERO, som konkluderer med at 
i følge kraftbransjen selv planlegges bygget 20 TWh/år vannkraft innen utgangen av 2020, 
tidsnok for å få el-sertifikater [24]. Men med dagens kraftpriser blir dette neppe realisert før 
mot 2030. En studie fra UiO Energi (Bendiksen [12]) viser at det kan være mulig å øke 

vannkraft-produksjonen med 15-30 TWh i 2030. Det gir en midlere årlig vekst på 1 %, eller 
bare 0,7 % når det tas hensyn til forventet årlig effekt fra økt pumpekraft og klimaendringer. 

Det medfører altså ingen vesentlig økning av dagens utbyggingstakt og kan realiseres ved 
utbygging av 10 TWh småkraft, 5 TWh oppgradering av eksisterende anlegg, 5 TWh ny «stor» 
vannkraft, 5 TWh fra økt tilsig som følge av våtere klima, og litt pumpekraft.  

Globalt potensial  

Vannkraft er i dag verdens største fornybare energikilde, utenom ikke-kommersiell bioenergi. 
Den står for over 16 % av global kraftproduksjon. Det tekniske potensialet er anslått til 16 
400 TWh/år av IEA, og det er fortsatt en betydelig utbygging globalt. I følge en ny studie [14], 
anslår IEA en økt vannkraftproduksjon på vel 20 % mot 2020, til ca. 4700 TWh/år. Til 
sammenligning anslås en dobling av vindkraftproduksjonen mot 2020, til ca. 1400 TWh/år. 
Det er usikkert hvor mye som kan realiseres, men vannkraft vil fortsatt være verdens 
desidert største fornybare elkraftkilde i flere tiår, før solenergi eventuelt tar over, jf. Figur 18. 

4.1.2. Solenergi 
Ressursgrunnlag  

Solen er vår største fornybare energikilde. Den solstråling som treffer jorda i løpet av en time 
er mer enn nok til å dekke verdens energibehov i et år. Den er av naturlige årsaker ujevnt 
fordelt på kloden, men den fins som vist i Figur 24 i rikt monn over alt, selv på våre 
breddegrader.  

 
 

       Figur 24 Årlig akkumulert solstråling (kWh/m2; Bilde fra [48]) 
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Solenergi dekker en betydelig del av oppvarmingen av bygg, passivt og i stigende grad aktivt, 
også i Norge. Total installert PV-kapasitet var ved utgangen av 2014 på 176 GW globalt, i 
følge IEA [2], og er mer enn tidoblet på bare fem år. Europa står for ca. 70% av kapasiteten, 
fulgt av Kina, USA og Japan. Hovedutfordringene er ujevn (intermittent) time-, døgn- og 
væravhengig ytelse, lagringskapasitet eller back-up, total effektivitet og pris.  

Teknologi og virkemåte 

Vanlige solceller omdanner solenergien direkte til elektrisitet ved hjelp av den fotovoltaiske 
effekt, og benevnes derfor ofte PV (Photovoltaics). Den er ingen ny oppfinnelse, men går 
nesten to hundre år tilbake, til et eksperiment av Edmund Bequerel i 1839. Men det var først 
på 1950-tallet at utviklingen skjøt fart, i forbindelse med fremstilling av høykvalitets silisium 
til halvledere i elektronikk-industrien. 

               
Figur 25 Typisk solcelle sett ovenfra og i et tverrsnitt (til høyre) 

Den fotovoltaiske effekt er et kvantemekanisk fenomen. Overforenklet sagt, består sol-
strålingen av ørsmå «energi-pakker», såkalte fotoner som treffer elektronene og eksiterer 
dem, dvs. puffer dem opp i en høyere energitilstand. Disse «frie» elektronene skaper (ved 
hjelp av en såkalt asymmetrisk p/n-overgang i solcellen) en elektrisk spenning mellom p-type 
silisium på den ene siden og n-type silisium på den andre siden, som illustrert i Figur 25. Når 
front- og bak-kontaktene kobles til en ytre krets, går det en elektrisk strøm, som frigir den 
elektriske energien. En solcelle får typisk en spenning på bare knapt ½ volt. Det er derfor i 
praksis nødvendig å seriekoble cellene i et solpanel, slik at spenningen blir på 12 volt, totalt.  

PV-teknologien har utviklet seg usedvanlig raskt; vanlige kommersielle solcellepaneler har doblet 

virkningsgraden de siste ti årene, til bortimot 20 %. Sol PV-kraft har altså to unike fortrinn; 
ubegrensede ressurser og ingen bevegelige deler!   

Den andre hovedtypen solkraft, CSP (Concentrated Solar Power), er basert på et helt annet 
prinsipp. Planta Solar 20 anlegget ved Sevilla består av 1255 bueformede sammensetninger 
av speil (heliostater) som reflekterer og fokuserer sollyset til en mottaker på toppen av et 
165 m høyt tårn, som vist i Figur 26. Der benyttes solvarmen til å produsere damp som driver 
en turbingenerator, som så produserer elektrisitet. 
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 Figur 26 Typisk CSP solkraft anlegg Planta Solar ved Sevilla [25] 

Det første anlegget Planta Solar 10 (i bakgrunnen) er på 10 MWe, det andre, Planta Solar 20 
er på 20 MWe, og det bygges nå ut andre tilknyttede CSP- og PV anlegg, som etter planen 
skal gi en samlet totaleffekt på 300 MW. Anlegget skal produsere ca. 48 GWh/år, som hevdes 

å være nok til ca. 180000 husstander i området, og dekke Sevillas behov [25]. Det fins en 
rekke andre slike CSP-anlegg, for eksempel NOOR 1 anlegget i Marokko som ble satt i drift 

nylig. Det er foreløpig på 150 MW og skal etter planen levere 370 GWh årlig. Dette er relativt 
kompliserte anlegg sammenlignet med PV, men med stort potensial i «sol-beltet». 
 

I tillegg til elektrisitet, brukes solenergi til oppvarming. Det har som nevnt vært gjort 
århundrer, basert på passiv utnyttelse av solenergi i bygninger. I dag er det utviklet egne 
solvarmepaneler for boliger og fjernvarme. Bygningsintegrerte solceller og solfangere kan gi 
betydelige bidrag til oppvarming, og til passiv- og pluss-energihus fremover.  

Virkningsgraden for solvarmepaneler er typisk 50-80 %, to til fire ganger høyere enn for 
solcellepaneler. Disse danner også grunnlag for en helt annen teknologi; fjernvarmesystemer 
basert på solenergi. Solfangerne er her som vist i Figur 27, koblet sammen i rekker på 10-15 

paneler. De består av mørke metallplater med påmonterte kobberrør. Når sola varmer opp 
vannet i kobberrørene overføres varmen til fjernvarmesentralen og derfra ut til kundene. 

 

Figur 27: Norges første storskala solfangeranlegg i Akershus Energipark ved Lillestrøm [36] 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:PS20andPS10.jpg
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Solfangerne produserer altså ikke strøm men varmt vann, som basis for et større fjernvarme-
anlegg.  

Økonomi 

Prisutviklingen for solceller har, som illustrert i Figur 28, fulgt en logaritmisk fallende kurve, 
med ca. 20 % reduksjon i modulkostnadene for hver dobling av installert kapasitet, avhengig 
av land [39]. Det var en utflating i perioden 2003-8, men så igjen et kraftig prisfall på over 60 % 
fra 2008 til 2012. Denne utviklingen fortsetter, og følger faktisk Moores lov. Gordon Moore 
var en av Intels grunnleggere, og formulerte «loven» i 1965, basert på utviklingen av 
mikroprosessorer. Han fant empirisk at antall transistorer pr. arealenhet i prosessorene 
doblet seg hvert annet år.   

   

Figur 28 Fall i modulpris (€/kW) som funksjon av kumulativ installert effekt (GW)siden 1980 

Vår variant av Moores lov viser at hver gang den kumulative produserte PV-effekt dobles, 

går prisen ned med en gitt faktor; ca. 20 %, eller en faktor 10 på 25 år. Og dette prisfallet har, 
som vist i Figur 28, fortsatt (i gjennomsnitt) over en periode på 35 år - fra 1980 til 2015! Sol 
PV kostnadene pr. produsert kWh varierer i dag sterkt fra land til land, med en fast 
«nasjonal» komponent basert på solforhold og klima, og en variabel komponent som i 
enkelte land (Norge) kan være høy, blant annet på grunn av manglende konkurranse, 

kompetanse og overpris på installatørsiden.  

Solkraft har hatt sterk vekst de senere år, ikke minst i Tyskland, hvor den kan stå for 
bortimot halve kraftproduksjonen ved middagstid på klare dager, jf. Figur 39. Moores lov er 
også uttrykk for en læringskurve; helt nye teknologier koster mye i starten, men prisen faller 
raskt, i takt med økt erfaring, mer effektiv masseproduksjon, teknologiforbedring, osv. 

Norsk potensial  

Solen står allerede for en betydelig passiv husoppvarming i Norge, 3-4 TWh årlig, avhengig av 
bolig og sted, og det er mange uutnyttede muligheter for mer aktiv solvarme-produksjon. 
Akershus energipark satte i 2013 i drift et av Europas største solvarmelegg med 12 800 m2 

solfangere, og en årsproduksjon på 4,2 GWh.  

Source: Navigant Consulting; EUPD PV module 
prices (since 2006), Graph: ISE 2014 
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Total installert PV-kapasitet i Norge er anslått til 13 MWp ved utgangen av 2014 [26], men 
tallet er usikkert. Tilsvarende tall for Sverige var ca. 80 MWp. Det har utvilsomt sammenheng 
med konkurranseforhold og pris. Norske systempriser for PV-anlegg var i følge Enova [39] på 
ca. 12000 kr/kWp i 2013 for bakkemonterte kraftverk, 18000 kr/kWp for næringsbygg og 
26000 kr/kWp for eneboliger. Enova har videre gjennomført produksjonssimuleringer for 
disse anleggstypene på 5 steder spredt over hele landet (Oslo, Kristiansand, Bergen, 

Trondheim og Tromsø).  Gjennomsnittlig PV energipris for de 5 stedene ble anslått til 2,6 
kr/kWh for eneboliger, 2,2 kr/kWh for næringsbygg og 1½ kr/kWh for bakke-monterte 
anlegg [39]. Prisene var naturlig nok lavest i Kristiansand og Oslo og ca. 30-40 % høyere i 
Bergen og Tromsø. Til sammenligning var gjennomsnittlig kraftpris for husholdninger i 1. 
kvartal 2015 på 31 øre/kWh, men i tillegg kommer da nettleie (26 øre/kWh) og avgifter (29 

øre/kWh), slik at totalprisen ble 86 øre/kWh, i følge NVE [59]. Det må altså fortsatt 
betydelige kostnads-reduksjoner og avgiftsfritak til før solenergi er et konkurransedyktig 
alternativ i Norge, selv om vi ser bort fra nettleien. Prisen på sol-PV anlegg for eneboliger er 
typisk 50 % høyere enn i Tyskland og 40 % høyere enn i Danmark. 
 

Solvarmemarkedet er i sterk vekst. Norge ligger imidlertid langt etter andre europeiske land, 
med ca. 6 m2 solfangere pr. 1000 innbyggere. Tilsvarende tall for Sverige og Danmark er 
henholdsvis ca. 50 og 120 m2 i 2012. Danmark satser spesielt på Fjernvarmeanlegg basert på 
solfangere, og har mål om å nå ca. 4 mill. m², med ca. 1.4 TWh varmeproduksjon i 2020 og 
hele 8 mill. m², med ca. 2.7 TWh i 2030 [46]. I tillegg kommer lokale solfangeranlegg på bygg 

og boliger.  

Det fins ingen pålitelige prognoser for utviklingen i Norge fremover. Men bygningsintegrerte 
solceller og solfangere forventes å gi betydelige bidrag til oppvarming og spesielt til 
nullenergi-hus. Det er nylig foretatt komparative studier av varmeproduksjonen fra 
sammenlignbare solfanger- og varmepumpeanlegg på OBOS byggefelt på Mortensrud ved 
Oslo [45]. Energiforbruket i to nær identiske passiv-hus (på 116 m2) med henholdsvis 
solvarme- og varmepumpeanlegg, ble kartlagt i vel et år. Studien konkluderer med at total 

ytelse fra anleggene var tilnærmet lik over måleperioden, med enkelte månedlige avvik. Det 
kan med forventet teknologiforbedring gi en fremtidig konkurransefordel for solfangere.  

Globalt potensial  

Selv om total installert PV-kapasitet er mer enn tidoblet på bare fem år og var på hele 176 

GW globalt ved utgangen av 2014, er produksjonen relativt lav, som vist i Figur 29, under 1 % 
av total el-produksjon. Maksimal tysk solkraft-kapasitet er meget høy, på ca. 34 GW i 2014, 

men antall timer på full effekt er lavt og årstidsavhengig, slik at solkraftproduksjonen ble på 
«bare» 34.9 TWh, eller ca. 5.7 % av brutto tysk kraftproduksjon i 2014 [40]. Til 
sammenligning ga ca. 33 GW norsk vannkraft en produksjon på 144 TWh i 2012. Europa står 
for 70 % av sol PV kapasiteten, fulgt av Kina, USA og Japan.  

IEAs prognoser har vært kritisert for å under-prediktere utviklingen av solkraft. Det gjaldt 
spesielt «standard»-scenariene i forhold til andre prognoser, eksempelvis Greenpeace-
scenariet, som det fremgår av Figur 29 (til venstre). 
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Figur 29 Prognoser for global PV elektrisitetsproduksjon - ulike prognoser mot 2050 (IEA 2012 

til venstre). Regional og total årsproduksjon (TWh og %) mot 2050 (IEA 2014 til høyre) [7] 

Dette er nå delvis erkjent, og de siste IEA-prognosene viser en betydelig raskere vekst enn 
før 2012, som det fremgår av Figur 29 (til høyre). I følge denne prognosen forventer IEA en 
formidabel vekst i global sol-PV produksjon fra 2020 til 2050, fra under 1 % av global 
elproduksjon i dag til over 16 % (6300 TWh) i 2050, vesentlig i Kina, OECD-området og India. 

Det er nokså nøyaktig samme tall som for vindkraft, globalt, slik at sol-PV og vind kan stå for 
over 30 % av kraftforsyningen i 2050, i følge IEAs mest optimistiske scenario. 

4.1.3. Vindkraft 

Vindenergi har som vannkraft vært brukt i uminnelige tider, til seilskip og vindmøller som de 

viktigste anvendelsene. Det har hittil vært en meget begrenset utbygging av vindkraft på 
land i Norge, med en kapasitet på ca. 850 MW og en produksjon på ca. 2,2 TWh i 2014 (1½ % 

av total norsk kraftproduksjon), i følge NVE [20]. Det er gode vindforhold mange steder i 
Norge, men de økonomiske og miljømessige omkostningene ved vindkraft er høye. Den er 

med dagens teknologi ikke konkurransedyktig med norsk vannkraft, selv på land.  

Det skjer imidlertid en betydelig utbygging av vindkraft globalt, spesielt i Europa, USA og 
Kina. Dagens kapasitet er høy, på ca. 320 GW, men den sto bare for ca. 2.6 % av global 
kraftproduksjon, med en total produksjon på 633 TWh totalt (i 2013), i følge IEA [14].  

Teknologi og virkemåte 

Vindkraftverk produserer elektrisk energi ved å omdanne kinetisk energi i vinden til kinetisk 

energi i store rotorer som driver generatorer som omdanner den kinetiske energien til 
elektrisk energi, analogt med et vannkraftanlegg. En vindturbin produserer altså ikke energi, 
den omdanner bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi. Et sentralt begrep i denne 
sammenheng er kapasitetsfaktoren. Den defineres som den prosentvise andel av året 
kraftverket har vært i full produksjon. Gjennomsnittlig brukstid på full effekt er i dag normalt 

2500-3000 timer for moderne vindparker. Det gir en kapasitetsfaktor eller utnyttelsesgrad 
på bare ca. 30 % i gjennomsnitt. Det skyldes i hovedsak at vinden ikke alltid blåser, eller 
blåser for lite, noe vi ikke kan gjøre stort med.      
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Figur 30 Utvikling i kapasitetsfaktor i perioden 2002-13 for standard vindkraftverk vs. vind-
hastighet i samme høyde over bakken (50 m) og for stor tårnhøyde (80-100m); IEA [14] (til 
venstre). Illustrasjon av utviklingen i vindkraftanleggenes størrelse de siste 30 år (til høyre).  

Den andre kritiske faktoren som påvirker utnyttelsesgrad og lønnsomhet, er vindhastigheten. 
I tillegg til meteorologiske forhold, varierer den sterkt med høyde over bakken, fra null ti l 

maksimum, 50-100 m over bakken. Og viktigst, vindmøllenes effekt er proporsjonal med 
vindhastigheten i tredje potens (V3). Dessuten vil effekten reduseres ytterligere i en vindpark, 
ved at møllene «skygger» for de som er nedstrøms (i vindretningen), jf. McKay [1]. Anleggets 
kapasitetsfaktor avhenger derfor av en rekke forhold, spesielt vindhastighet, rotordiameter 
(«fanget» vindareal), rotorhøyde over bakken og vindparkens utforming. Det har, som 

illustrert i Figur 30 (til venstre), vært en viss forbedring de senere år, til 25-35 % for 
standardanlegg, og opp mot 40 % for anlegg med 80-100 meter rotorhøyde (2013). 

Dette har ført til rask vekst i vindmølle størrelsen, som illustrert i Figur 30 (til høyre). Det gir 
ikke bare høyere effekt, fra typisk 50 kW i 1985 til opp mot 10 MW i dag (en faktor 200), 
men også bedre virkningsgrad og derved i teorien lavere kostnader. Det bidrar også til 
jevnere produksjon ved raske svingninger i vindhastigheten.  

Norsk potensial 

Det har som nevnt vært en meget begrenset utbygging av vindkraft i Norge, med en 

produksjon på ca. 2,2 TWh i 2014. NVE har tildelt konsesjoner på 5,9 TWh/år (pr. 1.1.2013), 
men den faktiske utbyggingstakten de senere år har vært lav, med en produksjonsvekst på 
bare ca. 0,13 TWh i 2014. Det innebærer at store offshore vindkraftplaner skyves ut i tid, i 

påvente av betydelig mer effektiv og økonomisk konkurransedyktig teknologi, større 
nettkapasitet og storskala energilagring.  

Ressursgrunnlag og økonomi 

Potensialet for offshore vindkraft i norske farvann er nylig utredet av NVE [11], og hevdes å 
være på ca. 10 ganger vannkraft (med flytere). En rapport fra Multiconsult [11] gir en 
komparativ oversikt av 15 mulige vindparkområder langs norskekysten, fra Agder til 
Finnmark. Midlere kostnad for 500 MW offshore vindparker på 35 m vanndyp med 20 års 
levetid er estimert til i underkant av 1 ½ kr/kWh, avhengig av vindforhold. Basert på denne 

rapporten, anslår NVEs konsekvensutredning [11] at investeringskostnadene som følge av 
teknologi-forbedring og økt konkurranse vil falle med 30 % de nærmeste årene. NVE 
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forventer en kapasitetsfaktor på 37–50 % mot 2020, noe som tilsvarer en brukstid på 3250–
4350 timer per år. Total energikostnad er anslått til 90-120 øre/kWh.  
 

Investeringskostnadene for vindkraft på land ligger i dag på 7–11 mill.kr/MW i Norge, som 

med en brukstid på 2700 timer/år gir en energikostnad på 50-60 øre/kWh, i følge NVE [11]. 
Det vil altså, i følge NVE, i overskuelig fremtid være anslagsvis dobbelt så dyrt å bygge ut vind 
til havs som på land i Norge. Begge deler forventes å gi prisnivåer som vil kreve betydelige 
subsidier. NVE anbefaler likevel OED å åpne fem av de 15 områdene, herunder «Sørlige 
Nordsjø 1 og 2» for utbygging med bunnfaste turbiner, med en samlet effekt på inntil 3,5 

GW og en årsproduksjon på opp mot 12 TWh. Til sammenligning forventes Sheringham Shoal, 
på relativt grunt vann, 20 km utenfor kysten av sørøst England, å gi en årsproduksjon på 1,1 

TWh, med en samlet investering oppgitt til ca. 10 mrd.kr, eller ca. 31,5 mill.kr/MW. 

Summen av sertifikat- og kraftpris har de senere år ligget på omkring 50 øre/kWh, men var i 
2012-13 ned mot 45 øre/kWh i snitt og har falt ytterligere i 2014-15, jf. kapittel 5.1. Dette er 
ikke utløsende for vindparker i Norge, selv ikke på land. Offshore vind har betydelige 
utfordringer, både tekniske og økonomiske, i tillegg til dypt vann, nettilgang og nettkapasitet. 
Det siste årets lave produksjonspriser på 10-30 øre/kWh (og spotpriser ned mot 5 øre) i det 
nordiske markedet har ført til revurdering av mange vindkraftprosjekter i Skandinavia.  

Globalt potensial  

Det skjer en betydelig utbygging av vindkraft globalt, spesielt i Europa og etter hvert i Kina. 

Dagens kapasitet er på ca. 320 GW (ca. 10 ganger norsk vannkraft), men den sto som nevnt 
for en total produksjon på bare 633 TWh globalt (vel 4 ganger norsk vannkraft) i 2013. Det 

utgjør en andel på ca. 2.6 % av global kraftproduksjon, i følge IEA [14]. Vekstraten er 
imidlertid høy, på ca. 24 % årlig i perioden 2010-13.  

 
Figur 31 IEAs prognose over global vindkraftproduksjon mot 2050 i to-graders scenariet [14] 

Dagens kapasitet må imidlertid økes med en faktor 8-10 for å kunne nå IEAs visjon om å 
oppnå 15-18 % av global kraftproduksjon, som det fremgår av Figur 31, samme nivå som 
forventet sol- eller vannkraftproduksjon i 2050. Brorparten av denne veksten forventes 

fortsatt å være fra landbasert, ikke offshore vindkraftproduksjon, i følge IEA.  

4.1.4. Bioenergi og fjernvarme 

Bioenergi brukes til produksjon av varme, biodrivstoff, elektrisitet og biomaterialer, og er i 
dag verdens viktigste fornybare energikilde. Den er i prinsippet, men ikke alltid i praksis, 
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bærekraftig. EU-kommisjonen opprettet i 2010 derfor et system for bærekraft-rapportering 
av biodrivstoff som skal dokumentere at produksjon og forbruk fra en gitt bio-kilde faktisk er 
bærekraftig og har en klimagevinst. Norge har siden (2012) etablert egne bærekraftkriterier, 
og fra 1. januar 2014 er det krav om at alt biodrivstoff som omsettes i Norge skal oppfylle 
disse kriteriene. Det gjelder spesielt krav til reduserte klimagassutslipp og arealbruk. Utslipp 
av klimagasser fra biodrivstoff skal gi en reduksjon på minst 35 prosent sammenliknet med 

fossilt drivstoff, og gradvis økes til 50 prosent fra 2017 og 60 prosent fra 2018. Det stil les og 
krav om at råstoff som inngår i biodrivstoff eller biobrensel ikke skal komme fra områder 
som brukes til matproduksjon, eller er viktig for biodiversitet (regnskog eller våtmark).  

Teknologi og virkemåte 

Bioenergi omfatter ved, torv, briketter, pellets, biogass og flytende biobrensel. Bærekraft-
graden av bioenergi avhenger også av virkningsgraden til selve energianlegget. Moderne 
flisfyringsanlegg har høy virkningsgrad, opp mot 90 %, mens flisbasert el-produksjon, uten 
bruk av varmen til eksempelvis fjernvarme, kan gi en energiutnyttelse helt ned mot 15-20 %.  

Dagens første-generasjons biodrivstoff produseres fra oljeholdige vekster som raps og soya 
(biodiesel), sukkerrør og mais (etanol) eller fra avfallsprodukter fra landbruk og fiske. 

Produksjon av biodiesel dominerer i Europa (ca. 80 %), mens bioetanol har desidert størst 
andel av biodrivstoffmarkedet globalt, med over 90 % [15].  

Andre generasjon biodrivstoff skal utnytte hele biomassen til drivstoffproduksjon, samtidig 
som denne effektiviseres, slik at klimaregnskapet bedres. Bruk av cellulose er særlig aktuelt, 
og bioteknologi spiller en viktig rolle ved produksjon av annen generasjon biodrivstoff. 

Norsk ressursgrunnlag og potensial 

Nettoforbruket av bioenergi i Norge var i følge SSB [8] på vel 18 TWh i 2011, inklusive 

fjernvarme. Vedforbruket utgjorde rundt halvparten, mens industri, lokale varmesentraler, 
fjernvarme og transport sto for resten. Fjernvarme utgjør ca. 4 TWh/år netto, biodrivstoff 
bare ca. 1,3 TWh/år, eller vel 3 % av totalt drivstofforbruk i veitrafikken i 2011. Den rød-
grønne regjeringens ambisjon om minst 5 % biodrivstoff av total omsatt mengde drivstoff i 
veitrafikken fra og med 2009 og 7 % fra 2010 [15-18], er derfor langt fra oppfylt. 

Andre generasjon biodrivstoff kan gi bedre muligheter for norsk produksjon, basert på 
trevirke, avfall eller celluloseholdig materiale, som halm og kornavfall. Sistnevnte har i følge 

St.meld. 39 [16] et potensial på 4-5 TWh/år, mens det teoretiske potensialet fra skog ligger 
på 16-25TWh/år. Det anslås at mat- og slakteriavfall kan gi grunnlag for en produksjon på 30 
mill. liter biodiesel årlig i tillegg. Borregaard har produsert ca. 20 mill. liter etanol som 
biprodukt fra egen treforedlingsvirksomhet, bl.a. for busser i Oslo og Stockholm [16]. 

Regjeringen la i 2008 frem en bioenergistrategi med tre hovedmål; bidra til å kutte 
klimagassutslippene, få flere arbeidsplasser i distriktene og holde kulturlandskapet åpent 
[17]. Ambisjonen er å legge grunnlag for 14 TWh/år ny bioenergiproduksjon innen 2020. 
Regjeringen reduserte i 2012 kravet om økt bruk av biodrivstoff til 3,5 % av årlig omsatt 
volum drivstoff i veitrafikken, og har i Nasjonal Transportplan [18] fastslått at dette vil 
opprettholdes inntil biodrivstoff har tilfredsstillende bærekraft, hvoretter det kan økes til 
5 %. Den faktiske andelen biodrivstoff i veitrafikken var som nevnt bare 3 % 2011 [8]. Det 
forventes at Regjeringens mål om 14 TWh/år ny bioenergiproduksjon kan oppnås, ikke i 
2020 men før 2030. Det vil si at 10-15 % av forventet energiforbruk i veitrafikken da kan 
dekkes av biodrivstoff, avhengig av generell effektivisering og reduksjon i drivstofforbruket. 
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Globalt potensial 

Det fins store mengder biomasse i verden, og den årlige tilveksten er anslått til over 600 000 
TWh/år, globalt. Det er ikke mulig eller ønskelig å utnytte all tilvekst, men potensialet er 
betydelig. Det produseres ca. 15 000 TWh/år fra biomasse, som tilsvarer ca. 15 % av verdens 
totale energiforbruk [15]. Mesteparten av denne energien blir produsert lokalt, ikke-
kommersielt fra ubehandlet biomasse til oppvarming og matlaging. 

4.1.5.  Varmepumper 

Det er i dag over 600,000 varmepumper i drift i Norge, som står for en brutto varme-
produksjon på 8 TWh og en netto energisparing på ca. 5 TWh årlig [44]. Den minste og 
enkleste typen «luft til luft» anlegg med en varmeeffekt på 4-8 kW har utgjort ca. 90 % av 

nye installasjoner de siste årene. Det er imidlertid et betydelig potensial og marked for andre 
typer varmepumper som leverer varme og eventuelt kjøling til boliger, større bygninger, 

fjernvarmesystemer og industrielle anvendelser, fra vannkilder eller jordvarme.  

Selv om varmepumper vanligvis betraktes som et energisparetiltak, er de faktisk også Norges 

tredje største fornybare energikilde etter vannkraft og bioenergi. Men vannbåren varme 
anslås å koste typisk 2-3 ganger mer enn direkte elektrisk oppvarming for alle bygningstyper 
[44]. Offentlige støtteordninger blir derfor avgjørende for videre utbredelse av 

varmepumper i Norge. Siden varmepumper i praksis er et energieffektiviseringstiltak, er 
potensialet nærmere beskrevet i kapittel 6.1.  

4.1.6. Miljøutfordringer ved fornybar energi  

All energiproduksjon, også fornybar, påvirker miljøet i varierende grad. De viktigste omfatter 
som drøftet innledningsvis i kapittel 4.1, arealbruk - i enkelte tilfelle landskapsrasering, 
skadelige utslipp og naturinngrep ved kraftoverføring. Hver type fornybare energikilder har 
sine særegne miljøkonsekvenser. De viktigste følger av at energitettheten (pr. m2) er lav, noe 
som gir høyt arealbehov. Den varierer imidlertid betydelig mellom ulike energikilder, som 
drøftet innledningsvis i kapittel 4.1, jf. Figur 16. Mest problematisk i denne sammenheng er 
storskala vindkraft på land, med en energitetthet på bare 2 W/m2, noe som kan medføre 
båndlegging av store areal, landskapsrasering og konsekvenser for fuglelivet. Men også 1. 
generasjons biodrivstoff har betydelige skadevirkninger med hensyn til arealbruk, ved at den 
ofte skjer på matjord – og på bekostning av matproduksjon. 
 

Fornybare energikilder er heller ikke helt utslippsfrie. Som vist i Figur 10 gjelder det spesielt 
klimagassutslipp fra sol PV, fra som med dagens teknologi er på ca. 45 gCO2/kWh mens 
vindkraft er på omkring 10 gCO2/kWh og norsk vannkraft, i følge Østfoldsforskning på ca. 2.4 
gCO2/kWh i gjennomsnitt, en faktor 20 under sol PV, og en faktor 5 under vindkraft. 
 

Storskala vannkraft medfører også miljøpåvirkninger, i hovedsak som følge av oppdemming 
av vannmagasiner, redusert vannføring, fossefall i rør, redusert bio-mangfold, mv. En spesiell 
utfordring oppstår ved «tørrår», hvor fyllingsgraden i vannmagasinene kan ligge 30 % under 
normalt. NVE følger vannkraftpotensialet regionalt og nasjonalt nøye, bl.a. ved fortløpende 
statistikker over vannmagasinenes fyllingsgrad. Den varierer betydelig gjennom året, med 
minimum i april og maksimum på høsten, og fra år til år. I tørråret 2006 var den først god, 
men falt så drastisk utover sommeren, ned mot et minimum på 59 % om høsten. 
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Figur 32 Bygdin nedtappet i «tørrår» (Foto: K. Bendiksen 1. august 2006) 

Disse svingningene skaper en av de største miljøkonsekvensene ved regulerbar vannkraft, 
som illustrert i Figur 32, fra Bygdin i tørråret 2006. Norsk vannkraft har imidlertid tre fortrinn 
sammenlignet med alle andre former for kraftproduksjon. Den genererer praktisk talt ingen 

utslipp av CO2 eller miljøgifter til luft, vann eller jord, har høyest virkningsgrad og lengst 
levetid. Den vil derfor være vårt klart mest miljøvennlige og lønnsomme alternativ for 
kraftproduksjon, med betydelige uutnyttede ressurser.  

4.2. Kjernekraft 

Det er, som det fremgår av Tabell 4.1, ca. 438 kjernereaktorer i drift i 30 land (ved utgangen 
av 2014). De står for ca. 12 % av den globale elektrisitetsforsyningen, en tredjedel av EUs, 
nesten 80 % av Frankrikes og over 40 % av Sveriges. Det er 67 kraftreaktorer under bygging i 

15 land (juni 2015); en økning fra 41 i 2008, i følge IEA [51].  

Kjernekraft forurenser mindre og har mye lavere (praktisk talt ingen) klimagassutslipp enn 
fossile energikilder, for eksempel kull, ved normal drift, jf. Figur 10. Den forbruker heller ikke 
energiressurser som kan anvendes til andre formål. De største utfordringene gjelder 
sikkerhet, deponering av brukt brensel og annet radioaktivt avfall, og mulighetene for 
spredning av spaltbart materiale og kjernefysisk teknologi til atomvåpen. Og sist, men ikke 

minst, «public acceptance». Det er i dag null-toleranse for atomulykker. 
 

Teknologi og virkemåte 

Dagens kjernekraftverk er såkalte lettvannsreaktorer; kokvannsreaktorer (BWR 14 ) og 
trykkvannsreaktorer (PWR15). Virkemåten er analog med fossile kraftverk, ved at kjerne-

energi frigjøres og varmer opp vann til damp i en reaktor (BWR) eller i en dampgenerator 
(PWR). Dampen driver turbiner og generatorer som produserer elektrisitet, som skissert i 

                                                             
14 Boiling Water Reactor (BWR) 
15 Pressurised Water Reactor (PWR) 
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Figur 33. De fleste av dagens kjernekraftverk er av disse typene; relativt gamle design fra 
1960-70 tallet, bygget i 1970 og -80-årene.  

 

Figur 33: Funksjonsskisse av et PWR kjernekraftverk; US NRC [52] 

Et kjernekraftverk består av fire hovedanlegg; selve reaktortanken med tilhørende brensel, 
kontrollstaver, utstyr, etc. og en dampgenerator, innesluttet i en «containment» bygning 
(Figur 33, til venstre). Utenfor containment bygningen er det turbinhall, elektrisitets-
generatorer, transformatorer med overføring til kraftnettet (til høyre) og en integrert 

kjølekrets, som pumper vannet tilbake til reaktortanken (nederst). Selve energiproduksjonen 
skjer i reaktorkjernen inni tanken, ved at store menger kjerneenergi frigjøres ved spalting 
(fisjon) av urankjernene i brenselstavene. Reaktoren startes ved at kontroll -stavene trekkes 
ut til det oppstår en stabil kjedereaksjon i kjernen. Et BWR-anlegg trenger ikke en egen 
dampgenerator, ellers er det i prinsippet relativt likt et PWR-anlegg. 

   

De senere årene er det utviklet en forbedret, større og mer robust, såkalt ”3. Generasjons” 

trykkvannsreaktor, hvor det er bygget inn over 15000 reaktorårs driftserfaring. Det nye 
finske kjernekraftverket i Olkiluoto (Figur 34, til høyre), som skulle vært satt i drift i 2016, er 

Reaktorkjernen i en trykkvannsreaktor består av 200-250 

brenselselementer, som vist i bildet til høyre. Hvert element 
inneholder 200-250 brenselspinner som hver består av små 
uran-briketter (pellets). De er omgitt av en kapsling, typisk 
av en zirkonium-legering som tåler høy temperatur og trykk. 
Vannet sirkulerer mellom pinnene inni brenselselementet 
mellom elementene og har en dobbel funksjon. Det kjøler 
reaktoren, men det tjener også som «moderator» og 
bremser ned nøytronene slik at reaktoren «går kritisk» og vi 
får en stabil energiproduksjon.  

En typisk PWR-reaktor er på omkring 1000 MWe (1GWe), 

som gjør den til et meget kompakt anlegg, med høy 
energitetthet. Det er en stor fordel ved normal drift, men 

kan gi ekstra utfordringer ved ulykker. 
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en slik 3. Generasjons EPR16 fra AREVA i Frankrike. Den er større enn dagens kjernekraftverk; 
på hele 4300 MW termisk eller ca. 1600 MW elektrisk. Den skal være vesentlig sikrere enn 
dagens reaktorer og bl.a. tåle direkte treff av en fullastet jumbojet.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Figur 34: Det finske kjernekraftverket i Olkiluoto [53] 

På lengre sikt er det to typer kjernekraftverk som vil kunne bidra til verdens kraftforsyning; 
en ny 4. generasjons fisjonskraftverk, og en helt ny type fusjonsreaktorer. 4. generasjons-
reaktorene har helt nye design som gir betydelig økt sikkerhet, skal være mer sprednings-
robuste og økonomisk konkurransedyktige. Ti land samarbeider om utviklingen av disse.   

      

Figur 35: Et fjerdegenerasjons kjernekraftverk (til venstre) og en fusjonsreaktor (ITER; til 

høyre (Bilder: NEA og ITER) 

Det er et langsiktig prosjekt, med en kommersiell tids-horisont på 10-20 år. Foreløpig 

studeres seks ulike design, med så forskjellige kjølemedier som salt, bly, vann, gass, natrium 
og helium [54]. En interessant versjon er en ekstrem høytemperatur reaktor (850-1000oC), 
som i tillegg til effektiv el-produksjon, med virknings-grad på godt over 50 %, vil kunne 

utnytte varmen til å produsere store mengder hydrogen direkte, termokjemisk, som skissert 
i Figur 35 (til venstre). En kommersiell 600 MWe reaktor av denne typen anslås å kunne 

produsere 200 tonn hydrogen i døgnet. 

                                                             
16 European Pressurized Reactor 
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Fusjon er en helt annen type kjernekraft, som etterligner energiproduksjonen i vår sol - og 
alle andre stjerner. Fusjon er faktisk den vanligste energikilden i universet. Fusjonskraftverk 
kan gi oss bærekraftig energi i titusener av år. Men de har en lang tidshorisont, de har alltid 
vært 50 år frem i tid, helt siden 1950-tallet. Grunnen til at fusjon nå tas alvorlig, er at en 
rekke land, etter mange års tautrekking, er gått sammen om å bygge en demonstrasjons-
reaktor på 500 MW i Cadarache i Frankrike, det såkalte ITER-prosjektet.  

ITER er en uhyre komplisert maskin, hvor brenselet (en blanding av to hydrogenisotoper; 
deuterium og tritium) holdes elektromagnetisk «fanget» i en smultringformet tank, som vist 
i Figur 34 (til høyre). Når ITER kommer i drift, vil brenselet varmes opp til temperaturer på 
omkring 150 millioner grader og danne et såkalt plasma. Det produserer fusjonsenergien og 

må holdes på plass inni vakuumtanken i Figur 35, atskilt fra tankveggene, ved hjelp av 
kraftige elektromagnetiske felt. Utfordringen er å holde det ekstremt varme plasmaet vekk 

fra veggen. Det er ikke trivielt, ved temperaturer opptil ti ganger høyere enn i solas indre.  

For tiden deltar sju land direkte i ITER-prosjektet; USA, Kina, Japan, Russland, India, Korea, 
Sør-Afrika, og i tillegg EU.  ITER er nå under bygging og skal etter planen være ferdig om fem 
år og starte opp mot slutten av 2020. Deretter følger en tjue år lang test- og driftsfase. ITER 
er det første store steget mot utnyttelse av fusjonsenergi. Det neste er et demonstrasjons-
kraftverk (DEMO), som nå er under planlegging og skal være i drift mot midten av 2030-tallet.  

Sikkerhet 

Kjernekraftverkene er utvilsomt blitt sikrere siden Tsjernobyl. Men selv om det er svært lite 
sannsynlig, kan ulykker ikke utelukkes. Fukushima-ulykken viste at så «utenkelige», utenfor-
liggende hendelser som 10-20 m høye tsunamier langt inn i landet, kan være kritisk for 
sikkerheten ved kjernekraftverk.  

 

Det ble gjennomført såkalte “stress tester” i USA, EU og de aller fleste land med kjernekraft-

verk etter Fukushima. De viktigste lærdommene omfatter bedre beredskap mot hendelser som 
kan føre til «common cause» feil; spesielt jordskjelv og tsunamier, flom og strømbrudd, flom 

og dambrudd, eller alvorlige ulykker i flere anlegg samtidig. I ettertid er det imidlertid klart at 
Fukushima var en katastrofe som kunne og skulle vært unngått. 

Ulykken skapte massive reaksjoner i media og blant 
folk flest over hele verden, spesielt i Tyskland. Den fikk 

alvorlige følger for kjernekraft-programmene i flere 
land. Alle japanske reaktorer ble umiddelbart stengt. 

Fremtiden for disse er fortsatt uviss. Alle Fukushima-
reaktorene blir trolig permanent stengt, men myndig-
hetene vurderer nå enkelte andre gjenåpnet. Den tyske 
regjering beordret umiddelbart stengning av 7 gamle 
reaktorer og besluttet å fase ut alle tyske kjerne-

kraftverk innen 2022. Italia utsatte beslutningen om et 
kjernekraft program og har siden kansellert dette. Men 
de fleste kjernekraftland (som USA, Frankrike, Kina, UK, 
Russland, India) var mer tilbakeholdne, og stanset ikke 
eksisterende reaktorer eller programmer. 
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Lagring og deponering av radioaktivt avfall 

Det fins i dag deponier for lav- og mellomaktivt avfall i mange land, deriblant Norge (i 
Himdalen i Aurskog Høland). Det fins lager og testdeponier for høyaktivt avfall (brukt brensel) 
i flere land, deriblant i Sverige. Finland, USA og Frankrike, m.fl. har konkrete planer for slutt-
deponier for brukt brensel og høyaktivt avfall som skal komme i drift i løpet av et tiår. Det 
finske deponiet i Olkiluoto blir sannsynligvis det første som tas i bruk, omkring 2020 [53]. 

Den teknologiske utvikling forventes å føre til at sikkerhets- og avfallsproblemene blir 
håndterbare, teknisk sett. Blant annet vil bruk av nye materialer gi mer robuste brensels-
konstruksjoner med større tåleevne, reduserte utslipp og sikrere deponering av brukt 
brensel og høyaktivt avfall. 

Norsk potensial 
Stortinget vedtok allerede tidlig på 1980-tallet at kjernekraft er ikke en aktuell energikilde i 
Norge i overskuelig fremtid. Som det fremgår av kapittel 4.1, har Norge mer enn tilstrekkelig 
fornybare ressurser til å dekke våre behov.  
 

Globalt potensial 
 

I følge OECD NEA vil påviste konvensjonelle ressurser av «billig» uran være tilstrekkelige med 
dagens forbruk i over 100 år. Med breeder-reaktorer kan disse strekkes til over tusen år. Det 
er påviste thoriumressurser for tusenvis av år, hvor Norge har verdens tredje eller fjerde 
største forekomster. Det er derfor lite trolig at mangel på brensel vil begrense utviklingen i 
nevneverdig grad.  
 

Kjernekraft er kapitalintensiv men har relativt lave drifts- og brenselskostnader og lav 
følsomhet for økte brenselspriser. Konkurranseevnen er bedret de siste 10-15 år, vesentlig 
som følge av bedre driftspålitelighet og høyere tilgjengelighetsfaktor (85 %), ifølge IAEA.  

 
Figur 36 IEAs prognose over global og regional kjernekraft kapasitet og produksjon mot 2050 
i to-graders-scenariet [1] 

Kjernekraft er fortsatt verdens nest største elektrisitetskilde uten nevneverdige CO2-utslipp. 
Selv om produksjonen sank med 10 % fra 2010 til 2013 som følge av at 48 reaktorer i Japan 
ble stengt etter Fukushima-ulykken, er den nå over 2010-nivået. Som det fremgår av Tabell 1 
er det ca. 438 kjernereaktorer i drift i 30 land i juli 2015. De står i dag for ca. 12 % av den 
globale elektrisitetsforsyningen. Det er 67 kraftreaktorer under bygging (i juli 2015); en 
økning fra 41 i 2008, i følge IEA [51]. Som vist i Figur 36, må imidlertid produksjonen mer enn 
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fordobles, til en andel på ca. 17 % av global el-forsyning i 2050, i dag i følge IEAs to-graders 
scenario [1]. Den største veksten forventes i Kina, med en tredobling av kapasiteten, fra 17 
GW i 2014 til 58 GW i 2020, og med hele 30 GW under bygging. I følge IEAs to-graders 
scenario bør den imidlertid være nesten tidoblet, på hele 250 GW i 2050.  

Men har kjernekraft en fremtid etter Fukushima? Utfordringene er fortsatt der; sikkerhet, 

spesielt risikoen for en stor ulykke, deponering av høyaktivt avfall, mulighetene for 
spredning av spaltbart materiale til atomvåpen, og sist, men ikke minst «public acceptance». 
Det er fortsatt null-toleranse for ulykker; en ny alvorlig atomulykke ville sannsynligvis stanse 
utviklingen i lang tid fremover, i hvert fall innenfor OECD-området. Selv før Fukushima var 
prognosene for utviklingen på kort sikt meget usikre og det er de fortsatt. 
 

Så hvorfor satses det fortsatt på kjernekraft i mange land? Det er flere grunner til det, men 
en kritisk faktor er hvorvidt spesielt store land kan nå sine klimamål uten kjernekraft. En 
nedlegging av alle kjernekraftverk nå, ville føre til økte CO2-utslipp globalt, med opp mot 2 
mrd. tonn, eller ca. 7 %. Både Det internasjonale klimapanelet (IPCC)s siste klimarapport [5] 

og IEAs World Energy Outlook [1] har konkludert med at kjernekraft er helt nødvendig i for å 
nå to-graders målet. Endelig er forsyningssikkerheten en økende bekymring i mange land 
med stigende importandel. Det gjelder spesielt Japan, Kina, India, UK, og etter hvert store 
deler av EU-området. Det kan etter hvert vise seg å bli en vel så sterk drivkraft som klima i 
enkelte land. 
 

4.3 CO2-håndtering av utslipp fra gass-/kullkraft og industri   

Norge var tidlig ute og er en av pionerene på dette området. Innføring av en høy særavgift 
på CO2-utslipp fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel tidlig på 1990-tallet førte til at 
fullskala rensing og deponering av CO2 fra Sleipner og senere Snøhvit feltene ble økonomisk 

mulig. Prosjektet ble gjennomført av to hovedårsaker; CO2-innholdet i gassen var for høyt for 

det europeiske markedet og den norske CO2-avgiften på ca. 350 kr/tonn gjorde det lønnsomt.  
 

CO2-håndtering (CCS6) vil være meget viktig for å kutte globale CO2-utslipp [2] og den norske 

satsingen må ses i denne sammenheng. Norske myndigheter har gått inn for å bygge minst 
ett fullskala demoanlegg med CO2-håndtering før 2030, opprinnelig ved Kårstø, så Mongstad 

og nå er det utsatt på ubestemt tid. Dette har i hovedsak vært en politisk drevet satsing.  

Teknologi og virkemåte 

Hva er egentlig CO2-håndtering? Det består av en tre-trinns prosess: 

1. Skille ut CO2 fra kraftproduksjon eller andre (industrielle) prosesser 

2. Rense og transportere denne til egnet deponeringssted 
3. Injisere og lagre CO2 trygt i over tusen år 

Det er det tre prinsipielt forskjellige typer slike kraftverk; med CO2-utskillelse før, under eller 

etter forbrenning [27]. I tillegg kommer helt nye teknologier, for eksempel ZEG Powers17 
konsept [35]. Både Sintef, IFE og flere bedrifter har bygget pilot- og demoanlegg, og Test 
Center Mongstad (TCM) for utskillelse av CO2 fra forbrenning av naturgass er i drift. Men 

kull- eller gasskraftverk med CCS vil først kunne bidra når infrastrukturen for hele denne tre-
trinns prosessen er på plass. CO2-håndtering er mer enn bare rensing. 

                                                             
17 Zero Emission Gas Power  
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Utvikling og utplassering av konkurransedyktige full-skala kraftverk på 500-1000 MW, med 
separasjonsteknologi og regionale transport- og deponeringssystemer for milliarder av tonn 
CO2 årlig, er en usedvanlig utfordring. Sikker deponering eller langtidslagring av CO2 i store 
mengder er en nødvendig forutsetning for slike kraftverk, men fortsatt er det en rekke 
teknisk-geologiske, miljømessige og juridiske problemstillinger knyttet til dette.  

CO2-håndtering er komplisert og krever mange tilleggs-prosesser og mye ekstra utstyr i 

forhold til konvensjonelle fossile kraftverk. Det koster penger, men det krever også energi, 
slik at kraftverkenes virkningsgrad typisk reduseres med 10-20 %. CO2 må skilles ut, 

trykksettes, transporteres, injiseres og lagres eller bindes på en forsvarlig måte. Ifølge 
Gassteknologiutvalget [27] og en rekke internasjonale studier, vil tilleggskostnadene for 

dagens fullskala gasskraftkonsepter med CO2-håndtering være i området 50-80 %. Bygging av 
slike anlegg vil kreve betydelig offentlig medfinansiering, avhengig av størrelse og teknologi. 

Det forventes at den teknologiske utvikling om få år vil redusere disse ekstrakostnadene til 
30-50% og kutte dagens energitap på 15-20 % til det halve. Men det vil sannsynligvis kreves 
et teknologiskifte før gasskraftverk med CCS kan bli et konkurransedyktig alternativ. De vil 

heller ikke bli helt ”CO2-frie”, de vil alltid slippe ut en viss andel CO2. Konkurransedyktigheten 
kan bedres ved at CO2 får en bruksverdi, for eksempel til økt oljeutvinning. Men den 
kommersielle tidshorisonten er fortsatt av størrelsesorden 10-20 år i følge IEA, som det 
fremgår av Figur 9.  

  

 

Figur 37 Illustrasjon av full-skala CCS fra Sleipner-feltet med undersjøisk CO2-lagring. 

Utbredelse av lagret CO2: Horisontale snitt 1999-2008 nederst til venstre; Vertikale snitt til 
høyre (Illustrasjoner: Statoil) 

20
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Statoil er i dag verdensledende på CCS, spesielt på deponering av CO2, og har som kjent 
deponert 1 mill. tonn CO2 årlig i Utsira-formasjonen fra Sleipner siden 1996. Den globale 
utfordringen blir altså å øke denne kapasiteten 5-6,000 ganger, til 5-10 milliarder tonn årlig. 
Og særlig i land som Kina og India, som har størst kraftbehov fremover og nesten helt 
baserer produksjonen på kull. Det er utfordringen hvis CO2-håndtering skal bli en løsning, 
eller en del av løsningen.  

Driftserfaringen så langt er meget god. Bevegelsen av CO2 i Utsira-formasjonen er blitt 

detaljert overvåket siden deponeringen startet i 1996. Resultatene er lovende, både mht. 
migrasjon og ved at det ikke er antydning til lekkasje av CO2. Statoil har siden implementert 

en lignende CCS-løsning på Snøhvit-feltet. Her renses, transporteres og injiseres ca. 0,7 mill. 

tonn CO2 årlig i et geologisk lag under selve gassfeltet, 140 km til havs.  

Hva er de viktigste utfordringene - hvordan får vi raskest og mest effektivt på plass CO2-
håndtering fra gass-, kullkraftverk og industri? 

2. Redusere energitap og merkostnader – spesielt ved teknologisk innovasjon  

3. Satse på CCS for industrianlegg (Hjemmemarked) 
4. Satse på teknologier som kan masseproduseres  

5. Satse videre på storskala undersjøisk CO2-deponering 
6. Være åpne for helt nye spenstige teknologier 

Det fins i dag kun to fullskala kraftverk med CO2-håndtering i drift i verden, i USA og Canada. 
For å bety noe i klimasammenheng, må det imidlertid utvikles konkurransedyktige CCS-
teknologier som kan få en større markedsandel. Masseproduserte kraftverk med CCS må 

utplasseres i hundretall årlig fra omkring 2030, i følge IEA [2].  

Den største utfordringen er å utvikle og demonstrere konkurransedyktige teknologier, dvs. 

kraftverk med CO2-håndtering som kan konkurrere med konvensjonell kullkraft, med en gitt 
kvotepris på CO2. Dernest, og viktigst, må vi utplassere 3-4000 slike kraftverk i løpet av noen 
tiår, - og da være i stand til å ta vare på 5-10 mrd. tonn CO2 årlig, si om 50 år. Til 
sammenligning utgjør all verdens energiforbruk, omgjort til oljeekvivalenter, ca. 11 mrd. 
tonn årlig, og det er en ressurs, ikke et avfallsprodukt. Det er den virkelige utfordringen. 

Så, trenger vi virkelig CO2-håndtering? Vil ikke fornybare energikilder og kjernekraft kunne 

erstatte hele det fossile energiforbruket? Det enkle svaret er som vi ser fra Figur 9, nei. I 
følge IEA [2,7], må CO2-håndtering stå for ca. 14 % av de nødvendige reduksjonene i CO2-

utslipp mot 2050 for å nå to-graders målet. Det er det dobbelte av anslått bidrag fra 

kjernekraft. Men det viktigste er at halvparten av disse kuttene må komme fra industrielle 
utslipp av CO2. Det er få alternativ til bruk av kull eller gass i mange industrielle prosesser. 

Dette er spesielt relevant for Norge. Det produseres i dag meget lite gasskraft til innenlands 
bruk, typisk 1-3 TWh årlig, med relativt små CO2-utslipp. Kårstø-kraftverket er det største, på 

420 MW med en mulig årsproduksjon på ca. 3,5 TWh, men det er ikke lenger i drift. Statoils 
kraftvarmeverk på Melkøya har en effekt på ca. 215 MW elektrisitet og 160 MW varme, med 
en årlig kraftproduksjon på ca. 1,5 TWh. Mongstad energiverk har en kapasitet på 280 MW 
elektrisitet og 350 MW varme, men produserer bare vel 1 TWh årlig. Gasskraftverkene gir 
god sikring av kraftforsyningen i tørrår, men ingen av disse har CO2-håndtering. 

Det er imidlertid større CO2-utslipp fra norsk industri, spesielt sementproduksjon, Mongstad-
raffineriet og petrokjemisk industri. Utvikling av CCS teknologier for industrielle utslipp kan 

gi et betydelig hjemmemarked for CCS i Norge, noe som ikke vil være tilfelle for gasskraft. 
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Det bygges nå et testanlegg for CO2-fangst fra sementproduksjon ved Norcems anlegg i 
Brevik. Det skal danne grunnlag for nye teknologier for et mulig fullskala CCS-anlegg senere. 

 

Figur 37 Dagens CO2-utslipp fra industri (til venstre) og IEAs prognose mot 2050 (til høyre) [7] 

Fangst og lagring av CO2 fra industrielle kilder er derfor vel så viktig som fra kraftproduksjon, 
i følge IEA [7]. Industriens utslipp sto for ca. 25 % av de globale CO2-utslippene i 2008, og 

som det fremgår av Figur 37 forventes de å dobles mot 2050, til 16.4 mrd. tonn CO2 uten CCS.   

Men, trenger vi virkelig CO2-håndtering? Vil ikke fornybare energikilder og kjernekraft kunne 

erstatte hele det fossile energiforbruket? Det enkle svaret er som vi ser fra Figur 9, nei. I 
følge IEA [2,7], må CO2-håndtering stå for ca. 14 % av de nødvendige reduksjonene i CO2-

utslipp mot 2050 for å nå to-graders målet. Det er det dobbelte av anslått bidrag fra 
kjernekraft. Men det viktigste er at halvparten av disse kuttene må komme fra industrielle 
utslipp av CO2. Det er få alternativ til bruk av kull eller gass i mange industrielle prosesser. 

Norsk potensial 

Satsing på CO2-håndtering har en lang og trøblete politisk historie i Norge. Regjeringen 
Bondevik gikk høsten 2000 av på grunn av at dens krav om fullskala rensing av Kårstø-
kraftverket ble avvist av Stortinget. Regjeringen Stoltenberg nedsatte i 2001 et eget utvalg 
for å utrede mulighetene for CCS fra norske gasskraftverk (Gassteknologi-utvalget [27]). 
Utvalget fastslo at CCS-teknologien var umoden, ikke testet og svært kostbar, og frarådet 
derfor å starte bygging av fullskala anlegg (på Kårstø eller Mongstad) umiddelbart. Det 
foreslo først å etablere et nasjonalt forskningsprogram og et demo-anlegg for verifisering og 
reduksjon av kostnadene ved CCS-teknologien. Det foreslo også opprettelse av et eget stats-
foretak for realisering av CCS i Norge. Det førte til at Gassnova SF ble etablert i 2004, 
forskningsprogrammet CLIMIT i 2005 og demo-anlegget Test Center Mongstad (TCM) først i 
2012. Det er harselert mye med Statsminister Stoltenbergs “Månelanding” på Mongstad før 
2013 (Nyttårstalen 1.1.2007). Hensikten var utvilsomt god, men realitetene ble oversett.  
 
Norsk CCS policy er i dag basert på Klimaforliket i Stortinget og har fortsatt som mål å 
etablere full-skala CCS ved norske gasskraftverk og industrianlegg med store CO2-utslipp. Og 
det er i dag en rekke norske CCS prosjekter i drift, i en særstilling internasjonalt. På 
Sleipnerfeltet driver som nevnt Statoil et plattformbasert CCS-anlegg hvor det siden 1996 er 
deponert ca. 1 million tonn CO2 årlig i den nærliggende Utsira-formasjonen. 
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Figur 38 Offisiell åpning av Testsenter Mongstad (TCM; Statoil) 
 

Andre viktige CCS-prosjekter omfatter Snøhvit (storskala), Teknologisenter Mongstad (TCM), 

Norcems Testsenter for CCS fra industrielle CO2 -utslipp i Brevik, og flere demo-anlegg, bl.a. 
ZEG Power AS, SINTEFs CO2 Test Center på Tiller og Aker Kværners pilotanlegg. Regjeringens 

dreining av norsk satsing fra rensing av gasskraftverk mot industrianlegg, og 
Oljedirektoratets kartlegging av mulige storskala lagringssteder for CO2 i dype geologiske 

formasjoner under havbunnen kan vise seg å få avgjørende betydning for realisering av CCS i 

Nord-Europa.  

Globalt potensial 

Men har CCS en fremtid? I følge det Internasjonale energibyrået og IPCC, definitivt ja. Som 

det fremgår av Figur 9, må CCS i følge IEA stå for minst 14 % av nødvendige kutt i CO2-utslipp 
for å nå 1½ graders-ambisjonen i Paris-avtalen, eller ca. halvparten av kuttene fra fornybare 
energikilder. Det betyr i følge IEA ETP [7] at det må være ca. 500 fullskala CCS anlegg i drift 
globalt i 2030 og hele 1800 i 2050. Og det må bli en gradvis dreining fra OECD til ikke-OECD 
land. Hvis avtalens ambisjon om å begrense temperaturstigningen til 1.5 oC, må det faktisk 

fjernes CO2 fra atmosfæren, dvs. karbon negative budsjetter og tiltak ved aktiv bruk av CCS. 

CO2-håndtering kommer til å være kostbart lenge. Det er energikrevende, mindre 
driftssikkert, enkelte hevder endog farlig, og upopulært, så NIMBY, spesielt i Tyskland. Det er 
i dag utvilsomt en høy-risiko investering. Men CCS er en nødvendig overgangsteknologi, ikke 
bare for kraftverk men også for industriutslipp, spesielt i Norge. Det fins ikke noe alternativ 

på kort sikt, CO2-håndtering må være en del av løsningen. Det er også en av de meget få 
teknologier som basert på bioenergi kan gi «negative» CO2-utslipp; fjerne CO2 fra 
atmosfæren. 

4.4. Andre bærekraftige energikilder  

Den kanskje viktigste uutnyttede energikilden i dag er bølgekraft. Potensialet er meget stort, 
og det har vært drevet omfattende forskningsvirksomhet i mange land over flere tiår for å 
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utvikle kommersielle anlegg, uten at det så langt har ført frem. Potensialet er meget stort, 
anslagsvis 40-50 MW/km teoretisk (20-30 MW/km økonomisk) utnyttbar fra direkte bølge- 
eksponert kystlinje i Nord-Atlanteren. Utfordringen er den lave virkningsgraden, fra havets 
bølgeeffekt til levert elektrisk effekt. I følge McKay [1], side 73-75, var den for Limpet on 
Islay-anlegget på bare på 21 kW eller ca. 5 % av beregnet effekt (48 %).  

Det kommer fra tid til annen oppslag i media om mer eksotiske kraftverkstyper, som ved et 
trylleslag skal løse verdens energiproblemer. Den mest aktuelle «hype» for tiden er såkalte 
LENR (Low Energy Nuclear Reactions)-anlegg, eller kald fusjon, som det tidligere ble kalt. 
Men det fins en rekke andre kreative forslag basert på havbølger, tidevann, 
saltvannsgradienter, o.l. Felles for disse er at energiutbytte pr. arealenhet er magert, 

kostnadene meget høye, at termodynamikkens hovedsetninger ikke alltid er tilfredsstilt, og 
at de eventuelt ligger mange tiår frem i tid.  
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5. Distribusjon og omsetning av energi 

Det fins som nevnt innledningsvis i kapittel 1.4, mange slags energisystemer på flere nivåer, 
lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt. Hittil har vi stort sett befattet oss med nasjonale eller 
regionale elkraftsystemer (f. eks. det nordiske kraftmarkedet), ettersom de er viktigst for oss. 
Men det fins også lokale distribuerte kraftsystemer som henger sammen med større 

regionale distribusjonsnett og nasjonale transmisjonsnett, som illustrert i Figur 40.  Generelt 
består energisystemer av tre hovedkomponenter: (1) én eller flere energikilder med 

tilhørende maskiner for energikonvertering, (2) en eller flere former for energilagring og (3) 
selve systemet. 

5.1. Det nordiske kraftmarkedet  

Med Energiloven av 1990 ble det norske kraftmarkedet, som et av de første i verden, 
deregulert. Kort etter kom Sverige og Finland med, og kjøp og salg av elektrisitet ble mulig 
innenfor et felles nordisk marked på en egen kraftbørs, Nord Pool. En forutsetning for at et 
deregulert kraftmarked skal fungere, er at alle aktører sikres lik adgang til overføringsnettet. 

Det betyr bl.a. at nasjonale vertikalintegrerte kraftmonopoler som dekker både produksjon 
og distribusjon av elektrisk kraft, må splittes opp. I Norge medførte det at Statkraft ble delt 
og at det ble opprettet et uavhengig nasjonalt nettselskap, Statnett, atskilt fra produksjons-
selskapet.  

Det nordiske kraftmarkedet omfatter tre felles undermarkeder; Elspot, Eltermin og 
Elopsjoner. Elspot er et marked for omsetning av fysisk elektrisitet med levering døgnet etter. 

Prisen fastsettes på grunnlag av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger, på timebasis. 
Elspotmarkedet har en viktig funksjon i forhold til Statnetts systemansvar, dvs. for å sikre 
balanse mellom produksjon, forbruk og utveksling med utlandet [22]. Eltermin er et 
finansielt terminmarked for prissikring av handel med kraftkontrakter. Det består av såkalte 
future- og forwardkontrakter med inntil tre års tidshorisont. Elopsjoner er et finansielt 

instrument for risikostyring og budsjettering av fremtidige inntekter og kostnader knyttet til 
handel med elkontrakter, såkalte europeiske opsjoner. Elbas er et kontinuerlig fysisk marked 
for balanse-justering. Dette markedet er kun tilgjengelig for svenske og finske aktører, som 
et supplement til elspotmarkedet og reguler-kraftmarkedet [22].  
 

Det nordiske kraftmarkedet har så langt i hovedsak fungert forbausende godt. Det har i 
normalår gitt bedre, mer effektiv utnyttelse av vannmagasinene, spesielt i Norge, hvor 
fyllingsgraden over tid kan optimaliseres ved bruk av nordisk kjerne-, fornybar eller kullkraft. 
Det har gitt avsetning til akseptable priser for et stort kraftoverskudd, ved en betydelig netto 
eksport på totalt ca. 144 TWh de siste tre tiårene, hele 18 TWh bare i 2012. Det ville ellers 

gitt svært lave kraftpriser og høyere forbruk i Norge.    

5.2  Det svensk-norske Sertifikatmarkedet 

Avtalen med Sverige om et felles «grønt» sertifikatmarked18 forplikter landene å bygge ut ny 
fornybar kraft tilsvarende 26,4 TWh innen 2020, hvor mål og kostnader, men nødvendigvis 

ikke kapasiteten fordeles likt på begge land [13]. Prinsippet er at det fastsettes en sertifikat-
pris slik at den sammen med kraftprisen blir utløsende for utbygging av ny fornybar 

                                                             
18 Norge og Sverige etablerte ved en avtale i 2011 et felles Sertifikatmarked for stimulering av fornybar 
energiproduksjon, jf. kap.3.1.3. 
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produksjon. Sertifikat- og markedspris må altså i sum være minst like høy som utbyggings-
kostnadene per kWh. Sertifikatprisen er derved avhengig av kraftprisen; jo lavere 
markedspris, dess høyere sertifikatpris. Det skal være teknologinøytralitet i sertifikat-
markedet, med reell priskonkurranse, hvor alle relevante kostnader inkluderes.  

Summen av sertifikat- og kraftpris har de senere år ligget på omkring 50 øre/kWh, men var i 

2012-13 ned mot 45 øre/kWh i snitt. Det er ikke utløsende for vindkraft i Norge, selv ikke på 
land. Sertifikatprisen forventes å øke fram mot 2020, noe som kan føre til at også norsk 
vindkraft blir konkurransedyktig.  

5.3 Norsk vannkraft og det europeiske kraftmarkedet 

Elektrisitet er en ekstrem ferskvare som er vanskelig å lagre. Vannressursene kan imidlertid 
magasineres og vannkraften kan derved i teorien skrus av og på etter behov. Det er også 

mulig å importere overskuddskraft i perioder med lav pris i det nordiske markedet og derved 
spare regulerbar vannkraft, og eventuelt også benytte billig importert kraft til å pumpe vann 
opp i magasinene. Dette gjøres allerede i dag, og kan utnyttes senere for å dekke effekt-

svingninger, f.eks. ved produksjon av vind- eller solkraft.  

 
Figur 39 Tysk kraftproduksjon over to døgn, 25.-26. mai 2012 [19] 
 

Regulerbar vannkraft kan imidlertid utnyttes på flere måter som bør kunne gi den høy verdi i 
markedet. Dette kan illustreres ved tysk kraftproduksjon over to døgn, 25.-26. mai 2012, 
som vist i Figur 39. Solkraft produksjonen går fra null om morgenen til 23 GW midt på dagen, 
og så mot null igjen om kvelden, altså fra 0 til 23 til 0 GW på 12 timer, og forblir null i ca. 12 
timer, kveld og natt. Tysk kjerne- og kullkraft har så langt vært basiskraft med jevn 
produksjon på henholdsvis ca. 10 GW og 20 GW. Vindkraften var relativt jevn og beskjeden 
de to dagene, og bidro ikke merkbart til å utjevne time- og døgnvariasjonene, jf. Figur 39. 
Den kan imidlertid dekke inn noe av vær- og årstidsvariasjonene ved solkraft.  

Generelt kan det være flere slags produksjonssvingninger med svært ulik frekvens og 
perioder; fra sekunder/minutter (stabilitet), til timer/døgn/uker (vær), og måneder for 

årstidsvariasjoner i vind og solstråling. Det gir tre utfordringer: For det første kan raske 
svingninger i effekt eller spenning skape problemer med hensyn til stabilitet i nettet. For det 
andre, siden fornybar kraft har prioritet i (det tyske) nettet, må fossile anlegg stenges av 
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eller tidvis produsere til en meget lav (endog negativ) pris. For det tredje må det tilføres kraft 
for å kompensere bortfall av sol- og eventuelt vindkraft. Det skjer gjennom stamnettet, i 
hovedsak ved å fase inn gass- eller kullkraft fra andre steder i Tyskland eller fra det nordiske 
kraftmarkedet, jf. Figur 40. Det forutsetter nye kraftoverføringsnett, ikke bare i Tyskland 
men også i nabolandene, ikke minst i Norden. Innfasing og bortfall av store mengder, titalls 
GW, variabel fornybar effekt, skaper betydelige utfordringer i stamnettet. De må forventes å 

øke etter hvert som tysk kjernekraft fases helt ut i 2022 og solkraft-kapasiteten i følge Die 
Energiewende [19] skal tredobles.  

Det hevdes ofte at norsk vannkraft kan få en ny rolle i denne sammenheng, som Europas 
«batteri». Det ville være en besnærende løsning på de tyske utfordringene ved videre sterk 

vekst i variabel fornybar kraftproduksjon, men er dessverre helt urealistisk, av to årsaker. 

 

Figur 40 Kraftoverføringsnett Norge-Norden-Nord Europa (Pilene angir sum av eksisterende 
ledninger; Bilde: Statnett)  

For det første er kraftoverføringskapasiteten fra Norge til kontinentet på 1,7 GW i sjøkabel, 
og ytterligere 3-3,5 GW i luftledninger gjennom Sverige, som illustrert i Figur 40. Det utgjør 
maksimalt 4-5 GW, ved belastning av det danske og svenske overføringsnettet fullt ut, bare 
ca. 10 % av dagens tyske behov ved bortfall av solkraft alene ved middagstider. Det ville 

kreve atskillig flere «monstermaster» og sjøkabler fra Norge til kontinentet, uten at 
balansekraft utfordringene løses. Selv om overføringsnettet dobles eller tredobles, er norsk 

vannkraftkapasitet totalt på ca. 32 GW og selv en meget optimistisk andel av dette på 20-30% 
vil derfor ikke rekke langt i tysk sammenheng. Det er evnen til å levere meget høy kapasitet, 
titalls GW effekt over kort tid som er avgjørende, ikke store mengder energi over flere 
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måneder. En ny eksportkabel på eksempelvis 1,5 GW vil altså kun dekke omkring 2-5 % av 
dagens tyske behov for «ekstrem»-kapasitet, hvis det både regner og er vindstille over 
Tyskland og Østersjøen. Den kan imidlertid overføre og dekke et fornybart kraftbehov på 
hele 10 TWh i løpet av et år. Energioverføring er altså ikke et stort problem ved økt norsk 
kraftoverskudd; to-tre nye eksportkabler kan dekke behovet (15-30 TWh/år) i alle tenkbare 
scenarier. Men det vil selvsagt påvirke prisene i kraftmarkedet.  
 

Die Energiwende gir altså økende tysk behov for reguler- og back-up kraft i vinterhalvåret. 
Norsk vannkraft kan dekke en reduksjon i tysk kraftproduksjon fra sol over lengre tid, men 

ikke time- eller døgn-variasjoner på 30 GW, i dag maksimalt 4-5 GW. En studie fra SINTEF 
anslår at Norge maksimalt på sikt kan bidra med 20 GW hvis det legges 8-10 nye kabler, 

hovednettet forsterkes og det bygges ut større effekt og mer pumpekraft [50]. Noe av 
korttidsvariasjonene kan muligens dekkes av batterier, men generelt trenger et fornybart 
Europa derfor storskala energilagring eller omvandling, for eksempel til hydrogen. 

Hvis utviklingen mot et nordeuropeisk kraftmarked med økende andel variabel fornybar 

kraft fortsetter, skaper det nye utfordringer mht. overføringsnettet. Den tyske Energiewende 
må etter hvert forventes å få betydelige konsekvenser for det nordiske og nordeuropeiske 
kraftmarkedet. I dagens marked omsettes og prises kilowattimer, ikke effekt (kW), den har 
ingen omsettelig verdi, og dette fremmer ikke stabilitet i nettet. Det vurderes imidlertid nå å 
etablere et eget kapasitetsmarked i Storbritannia og et helt nytt Energiewendemarked i 

Tyskland, som også aktivt engasjerer forbrukssiden [19].  

5.4 Distribuerte energisystemer 

Distribuerte energisystemer kan være åpne eller lukkede, dvs. tilknyttet eksterne energi-
kilder, f. eks. gjennom et sentralt kraftnett, eller ikke. Det kan være mindre lokale, åpne eller 

lukkede systemer basert på elektrisitet fra sol, vind, bioenergi, eller en kombinasjon. 
Mellomstore kraftgeneratorer (f.eks. vindkraftgeneratorer i MW-klassen) kobles typisk inn i 
regionale distribuerte kraftnett (110 kV nett), mens mindre kraftgeneratorer (f.eks., solcelle-
anlegg i kW-klassen), kobles inn i lokale distribusjonsnettet (0.4-60 kV nett).     

 
Figur 41 Prinsippskisse av et integrert distribuert energisystem basert på fornybar energi med 
ulike energibærere (el, gass, varme; kilde: DNV GL) 
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Distribuerte kraftsystemer kan også inkludere ladestasjoner for elektriske kjøretøyer og 
generering av hydrogen (via vannelektrolyse) for transportformål. Lokale fjernvarme- og 
kjølesystemer (inkl. varmepumper) og lokale biogassnettverk kan også inngå som en del av 
større integrerte distribuerte energisystemer som benytter både el, gass og varme som 
energibærere, jf. Figur 41. 
 

For å kunne styre all energiflyt i distribuerte energisystemer på en effektiv måte kreves det 
informasjon om tilstanden til de ulike komponentene i systemet. I et distribuert kraftsystem 
er det mulig å koble opp sensorer, målesystemer og avanserte IKT-løsninger som gjør det 

mulig å optimalisere reguleringen av integrerte systemer med mange ulike energikilder, 
lagre og forbrukere, som vist i Figur 42.  Slike intelligente energisystemer omtales ofte som 

Smart Energy Systems, eller Smart Grids.  

  
 

Figur 42 Eksempel på et Smart Grid implementert i et nabolag i Nederland (Kilde: DNV GL) 
 

5.6. Energilagring 

Energisystemer basert på variable fornybare energikilder som sol og vind, må ha en eller 
annen form for back-up, når solen ikke skinner, eller vinden ikke blåser. Det kan være fra et 
sentralt kraftnett, fra andre lokale ikke-variable energikilder, eller fra et energilager inkludert 
i systemet. Dagens storskala løsninger er i hovedsak basert på back-up kraft fra sentralnettet, 

for eksempel i Tyskland eller Danmark, gjennom det nordiske kraftmarkedet, som beskrevet 
ovenfor i kapittel 4.5-6. Norsk vannkraft har hittil langt på vei dekket det danske behovet, 
men vil som vist ovenfor ikke være tilstrekkelig for å dekke det tyske, uten betydelig (30-50 
GW) utbygging av pumpekraft og nye overføringslinjer. Det er i dag i stor grad basert på tysk 
kullkraft, og er ikke bærekraftig. 

For at distribuerte energisystemer basert på sol eller vind skal være bærekraftige, uten 
ekstern nettilgang på fornybar elektrisitet, er det følgelig behov for energilagring. I praksis 
kan dette foregå ved lagring av elektrisitet i batterier eller i kjemiske stoffer som f.eks. 
hydrogen (H2) eller metan (CH4), som illustrert i Figur 42. Batterier er mest egnet for lagring 
av mindre mengder energi over kortere perioder, mens hydrogen og metan kan lagres i 
større mengder over lengre perioder.  Et eksempel på hva som kreves for å lagre strøm i et 
Li-ion batteri i et distribuert kraftsystem med en spenning 230 V – 52 kV AC er vist i Figur 43.  
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En 40 kubikk-fot container med batterier har kun kapasitet til å lagre ca. 500 kWh med 
elektrisitet. Slike batterisystemer benyttes derfor først og fremst til å regulere spenningen i 
det lokale nettet. 

En annen utfordring med batterier til energilagring er materialbruk og kostnader.  En Li -ion 
batteripakke på 10 kWh fra Tesla Motors koster for eksempel ca. 3500$, (ca. 29000kr), dvs. 
350$/kWh (ca. 2900 kr/kWh). Disse batteriene har en garantert levetid på 10 år og hevdes å 
tåle opptil 500 ladesykluser (ca. 200 000 km kjørelengde). Dagens batterier er derfor for 
kostbare til storskala energilagring (MWh-GWh nivå). Batteriteknologien er imidlertid inne i 
en rivende utvikling og de forventes snart å komme under 100 $/kWh. Dette er fortsatt 
kostbart; et 30 kWh-anlegg (daglig elforbruk i typisk norsk husstand) ville f.eks. koste ca. 
3000$ (ca. 25000kr). 

 

Figur 43 Illustrasjon av et industrielt Li-ion batterisystem for korttidslagring av strøm i 
distribuerte kraftsystemer (Kilde: SIEMENS). 

5.7. Hydrogen som energibærer og energilager 

En annen måte å lagre fornybar overskuddskraft på er å omdanne den til hydrogen via 
elektrolyse av vann, lagre hydrogenet og omdanne det tilbake til elektrisitet og varme i en 
brenselcelle ved behov, som skissert i Figur 44.  Fordelen med et slikt hydrogensystem er at 
det vil være mulig å lagre relativt store mengder energi i form av hydrogen; 1 kg hydrogen 

har et energiinnhold (brennverdi) på 33.3 kWh ved standard temperatur og trykk (0 °C og 1 
bar).  Hydrogen kan også benyttes som drivstoff i brenselcelledrevne nullutslippskjøretøyer.  

 
Figur 44 Prinsippskisse av et hydrogensystem basert på fornybar kraft (Kilde: IFE) 
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Hovedutfordringen med hydrogen er den relativt lave virkningsgraden for systemet. Det 
kreves ca. 55 kWh elektrisitet for å produsere 1 kg hydrogen via vannelektrolyse. I tillegg 
kreves det ytterligere 5-10 % for å komprimere hydrogenet til lagring ved høye trykk (200-
500 bar), som gjør det mer anvendelig. Den elektriske virkningsgraden i brenselceller er ca. 
50 %, noe som da gir en total virkningsgrad for hele systemet på bare 25-30 %.     
 

Det er altså en rekke barrierer av teknisk-økonomisk art som hindrer en rask utvikling mot 
større bruk av hydrogen. For det første er energieffektiviteten i hele hydrogensyklusen for 
lav. Hydrogen er en gass, som praktisk talt ikke er tilgjengelig i fri form i naturen, men må 

produseres fra en primær energikilde. Hvis det er naturgass, må den CO2 som frigjøres ved 
produksjonen (CH4 + 2H2O → 4H2 + CO2) deponeres for at Hydrogen-kjeden skal være 

utslippsfri. Hvis CO2 fra hydrogenproduksjon med biogass som energikilde deponeres, vil 
prosessen være «klima-positiv», dvs. den fjerner CO2 fra atmosfæren, hvis ikke er den 
«klima-nøytral». Dernest begrenses bruken av hydrogen av at den viktigste ”motoren” for 
dette; brenselcellen, fortsatt er kostbar og har relativt kort levetid.  
 

Hydrogenproduksjonen har imidlertid økt jevnt det siste hundreåret, til anslagsvis 45 mill. 
tonn årlig, globalt. Over 90 % av dagens hydrogen produseres fra fossile energikilder (metan), 
resten i hovedsak fra elektrolyse [12]. Det vil alltid være et energitap ved hydrogen-

produksjon fra elektrisitet i forhold til å bruke den direkte. Men hydrogen kan produseres fra 
fornybare energikilder overalt på kloden, i motsetning til olje eller naturgass som bare fins i 

større mengder i et fåtall land. Hydrogen benyttes allerede som energilager for variabel 
fornybar overskuddskraft fra vind eller sol, for eksempel i Tyskland hvor det også blandes 
med metan i naturgassnettet. 

Hydrogen har også en rekke positive egenskaper som energilager og energibærer. Hydrogen 
har høy energitetthet (33 kWh/kg)19 hvilket gjør at det anvendt som drivstoff for biler, kan gi 
kraftige ”motorer” og lang rekkevidde. Hydrogen er komplementært til elektrisitet, som 
forventes å få større betydning i fremtidens energiforsyning. Elektrisitet er velegnet for 
stasjonære anvendelser, mens hydrogen i teorien kan erstatte bensin som drivstoff i 
transportsektoren. Biler drevet av brenselceller basert på hydrogen har ingen skadelige 
utslipp, bare vann. 

Dette har ført til en stadig større politisk interesse for hydrogen. «Hydrogensamfunnet» har 

vært en flittig brukt politisk slogan i over et tiår. En rask utvikling mot et hydrogensamfunn 
forutsetter at de viktigste teknologiske og økonomiske problemene blir løst. Spesielt er det 

avgjørende å få til mer effektiv hydrogenproduksjon og konkurransedyktige brenselceller for 
transportsektoren. Det er gjennomført en rekke store FoU-programmer i USA, Japan og EU, 
og de første serieproduserte hydrogenbilene er nå på markedet. Men det er få land som har 

satset på utbygging av nødvendig hydrogen infrastruktur, spesielt fyllestasjoner i stor skala. 
Det vil kreve omfattende, målrettede tiltak over flere tiår.  

Japan har hatt et av verdens mest ambisiøse hydrogenprogram, og hadde allerede for ti års 
tid siden mål om å produsere 50 000 brenselcellebiler innen 2010 og 5 millioner innen 2020, 
med tilsvarende mål for hydrogenproduksjon, distribusjon og fyllestasjoner. Det er det som 
kjent ikke blitt noe av, de første serieproduserte hydrogenbilene er først nå i ferd med å 
komme på markedet, men ambisjonene er fortsatt høye i Japan. Den amerikanske satsingen 

                                                             
19 Energitetthet er mengden energi pr. volum- eller vekt enhet (kWh/m3; kWh/kg) 
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på hydrogen, som startet med president Bushs ”Frihetsbil og hydrogen-drivstoff” initiativ, 
har også vært meget omfattende. Og EU lanserte i 2003 et eget europeisk hydrogen- og 
brenselcelleprogram for å ta igjen USAs og Japans ledelse [14]. EUs hydrogenplattform har 
hatt stor betydning for den europeiske satsingen. Det er nå også store nasjonale initiativ i 
Tyskland, Frankrike, England, Italia, Sør Afrika og flere andre land. 

Fossilandelen i den norske Transportsektoren er på 96 % [12] og den er meget høy også i de 
fleste andre land. Hovedutfordringen er at bensin-/dieseldrevne biler gir millioner av små 
punktutslipp av CO2, som det ikke er mulig å fange inn og deponere. Selve drivstoffet må 

derfor være utslippsfritt, uten CO2. Da er elektrisitet- eller hydrogenbasert fremdrift eneste 
reelle alternativ. 

 

Figur 45 Hynor Lillestrøms hydrogenstasjon for brenselcelledrevne hydrogenbiler og nasjonalt 
testsenter for brenselcelle- og hydrogenteknologi (Bilde: Ø. Ulleberg, IFE) 

En rekke norske bedrifter og forskningsmiljøer har deltatt aktivt i det internasjonale FoU-

samarbeidet på hydrogen- og brenselcelleteknologi.  Norsk Hydro, Institutt for energiteknikk 
og SINTEF har vært tungt med i EUs satsing, hvor IFE bl.a. har ledet flere store FoU-
prosjekter på hydrogenlagring og SINTEF på brenselceller. Et nasjonalt testsenter for 
brenselcelle- og hydrogenteknologi er nå under etablering på Kjeller (Figur 45).  

Utskifting av dagens fossile drivstoff med hydrogen vil være en enorm, langsiktig utfordring. 
Mange forbinder fortsatt hydrogen med luftskipet Hindenburgs katastrofale havari ved New 
York for snart 80 år siden. Det er derfor avgjørende å sørge for at hydrogen kan produseres, 
distribueres, lagres og brukes trygt i store mengder. Storskala bruk av hydrogen som 
drivstoff forutsetter at det utvikles rimelige og driftssikre lagringsmedier for biler. Og det må 
bygges opp ny infrastruktur for distribusjon av hydrogen, fra grunnen av. Ifølge EU-
kommisjonen vil dette kreve investeringer på flere hundre milliarder euro, bare i Europa [57].  
 

Infrastrukturen må derfor forventes å utvikles gradvis over flere tiår, med en relativt lang 
overgangsperiode hvor midlertidige, ikke optimale løsninger må benyttes for å komme i 
gang og skape et hydrogenmarked. Hydrogen vil da sameksistere og konkurrere med 
metanol, bensin og andre fossile drivstoff. Det er imidlertid for tidlig å konkludere med 
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hensyn til hydrogenøkonomiens fremtid. Hydrogen og elektrisitet er imidlertid i teorien en 
perfekt match som energibærere. 

5.8. Brenselceller 

Brenselceller omdanner et egnet brensel, for eksempel hydrogen og oksygen til elektrisitet, 
varme og vann gjennom en elektrokjemisk prosess. Brenselcellene er meget energieffektive 
og har en høy elektrisk virkningsgrad. De er utslippsfrie, men kostbare. Selv om 
brenselcellene egentlig er en gammel oppfinnelse, av William Grove i 1830-årene, har den 
praktiske bruken derfor latt vente på seg. Bortsett fra en viss interesse fra den tyske marine 
for anvendelse i ubåter under første verdenskrig, skjøt utviklingen først fart på 1960-tallet da 
NASA tok i bruk alkaliske brenselceller som elektrisitetskilde for romfartøy. Selv om dagens 
brenselceller fortsatt ikke kan betraktes som kommersielle til bil-”motorer”, finner de et 
voksende marked innenfor nisjer hvor prisen ikke er avgjørende. Dette gjelder bl.a. som 
reserveaggregat for mindre kraftforsyningsanlegg, innenfor romfart, militære anvendelser og 
elektronisk utstyr. Brenselsceller er imidlertid en såkalt ”game change” teknologi, hvor et 
teknologisk gjennombrudd kan føre til helt nye anvendelsesområder.  

Teknologi og virkemåte 

En brenselcelle består av en anode, en katode og en elektrolytt. Det fins imidlertid mange 
typer, men de vanligste er såkalte Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC), Direct 

Methanol Fuel Cells (DMFC) og Solid Oxide Fuel Cells (SOFC).  

 
Figur 46 Prinsippskisse av en PEM-brenselcelles virkemåte (Bilde: Fuel Cell and Hydrogen 

Energy Association[55]) 

I en lav-temperatur (<80°) PEM brenselcelle tilføres hydrogen til anoden og oksygen eller luft 
til katoden. Hydrogenmolekylet splittes i elektroner og protoner ved anoden. Protonene 
passerer gjennom elektrolytten, mens elektronene «blokkeres» og tvinges gjennom en 
elektrisk krets og genererer elektrisk strøm og varme (prosessen har med andre ord null 
utslipp).  Elektrolytten i en PEM-brenselcelle er en polymerbasert membran, med en Platina-
basert katalysator. Ved katoden reagerer protonene med elektroner og oksygen og det 
dannes vannmolekyler, som skissert i Figur 46 [55]. Flere brenselceller kan settes sammen til 
såkalte stacks, som igjen kan sammenstilles og danne større systemer.  Brenselcellene har 
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ingen bevegelige deler og er tilnærmet stillegående. Den elektriske virkningsgraden for lav-
temperatur brenselceller er typisk 40-60 % [55].   

5.9. Eksempler på Distribuerte energisystemer 

Distribuerte energisystemer benyttes i stadig større utstrekning til en lang rekke formål. I det 
følgende gis to helt ulike eksempler som har hatt stor betydning for utviklingen i Norge. 

Utsira-prosjektet 

Norsk Hydro etablerte i 2003 et vind- og hydrogenbasert kraftforsyningsanlegg på Utsira. Det 
var ledd i Hydros satsing på Hydrogen og Hydrogen-samfunnet den gang, og var et pionér-
prosjekt, også internasjonalt. Utsiraanlegget var et alenestående fornybart energisystem 

med vindkraft (og litt solenergi) som energikilde og hydrogen som energilager. Det hadde 
kapasitet til å dekke forbruket for ti husstander, dvs. behovet på Utsira. Kraftforsyningen 

besto som illustrert i Figur 47 av to vindmøller på 600 kW hver. Driften av anlegget var 
utslippsfri, bare rent vann fra bruken av hydrogen i brenselcellene. 

Vindforholdene på Utsira er gode og anlegget produserte i gjennomsnitt 3,5 GWh årlig. Vind-
møllenes totalkapasitet på 1200 kW var overdimensjonert i perioder med normale vind-
forhold. Overskuddskraften ble da benyttet til å produsere hydrogen via vannelektrolyse.  

Hydrogenet ble så komprimert (til 200 bar) og lagret i trykktanker med en kapasitet på ca. 
200 kg. 

  

Figur 47 Utsira-anleggets to 600 kW vindmøller (Bilde: Ø. Ulleberg, IFE) 

I perioder med for lite vind til å dekke kraftbehovet, ble hydrogenet benyttet til å produsere 
elektrisitet ved hjelp av en brenselcelle, eller en hydrogenbasert generator. Nettilknytningen 

gikk langs veien og inn på stasjonen på Austrheim. Testprosjektet ble avsluttet i 2010. 
Hydrogenanlegget ble fjernet, men vindkraftanlegget ble drevet videre en tid av Statoil, til 
det ble solgt til Solvind Prosjekt AS i 2011. Studier har vist at Utsira var selvforsynt med kraft 

fra anlegget ca. halve tiden. I perioder med for lav produksjon, ble resten av behovet dekket 
fra en eksisterende sjøkabel til land.  

Zero Emission Gas Power (ZEG Power) 

Energistasjonen Zero Emission Gas Power (ZEG Power, Figur 47) produserer elektrisitet fra 
metan-gass (CH4) i en høytemperatur brenselcelle, samtidig som spillvarmen utnyttes ved å 
produsere hydrogen [35]. Målet er å oppnå meget høy total virkningsgrad (70-80 %), og 
derved også lav elpris og en betydelig mer effektiv og rimelig hydrogenproduksjon enn fra 

småskala SMR (Steam Methane Reforming) anlegg. Samtidig skilles ren CO2 ut, trykksatt, 

uten NOX-utslipp eller ekstrakostnader. Dette oppnås ved en tett termisk integrasjon av 
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høytemperatur SOFC brenselceller (Solid Oxide Fuel Cells) og et reaktorsystem for 
hydrogenproduksjon (SER; Sorption Enhanced Reforming). 

  

Figur 48 ZEG Powers konsept (til venstre) og SOFC-brenselcellemodul (til høyre). 

Brenselcellene produserer elektrisk kraft og varme med høy temperatur. Spillvarmen brukes 
til å produsere hydrogen i en modifisert reformeringsreaksjon hvor det tilsettes et fast stoff 
(kalsiumoksid) som fanger CO2 som en integrert del av prosessen. Hvis energikilden er 
biogass og fanget CO2 deponeres, vil altså prosessen være «klima-positiv», dvs. den fjerner 

CO2 fra atmosfæren, hvis ikke er den «klima-nøytral». ZEG-teknologien gjør det mulig å 
konvertere hydrokarboner til energi med svært høy virkningsgrad, 70-80 %, avhengig av 
anleggets størrelse og utforming. 

Teknologiutviklingen startet i 2001 som et samarbeid mellom Institutt for energiteknikk (IFE) 
og Christian Michelsen Research AS. Teknologien er langtidstestet i laboratorieskala i et lite 

(1+1 kW) anlegg med vellykket resultat. Et demonstrasjonsanlegg på 50 kW (20 kWel+30 
kWH2) ble satt i drift i 2014 og er under uttesting ved Hynor Lillestrøm (Figur 48). Det skal 

demonstrere at SER-anlegget (hydrogenproduksjonen), SOFC-brenselcellene, og termisk 
integrasjon av de to teknologiene fungerer, og at det kan oppnås meget høy virkningsgrad 

(70 %). Videre drift og prosessoptimalisering av anlegget forventes å danne grunnlag for 
utvikling av kommersielle stand-alone anlegg basert på biogass, i industriell skala (ca. 400 
kW). Hvis prosjektet lykkes kommersielt, vil det representere et teknologiskifte og ha et 

betydelig globalt marked. 

Potensial 

Kombinerte elektrisitet og varme (CHP) systemer basert på brenselceller drevet av hydrogen 
eller biogass fra lokal sol PV eller vindkraft virker å være den mest lovende type bærekraftige 
distribuerte energisystemer i dag. Det gjelder både teknologisk og markedsmessig. CHP-
systemer har meget høy total virkningsgrad, over 70 %, gir høy-kvalitet elektrisitet (med 
stabil effekt og frekvens), er meget pålitelige og driftssikre. Og CHP er en av de meget få 

teknologier som kan utnytte variable fornybare energikilder som sol og vind fullt ut. Det 
skjer ved å produsere hydrogen i perioder med kraftoverskudd, og bruke dette i perioder 

uten tilstrekkelig fornybar produksjon.  

Distribuerte CHP-systemer har et vidt markedsområde, fra små eneboliger eller rekkehus til 

store industrianlegg. De har et stort potensial i Tyskland, spesielt i sør. I følge en studie fra 
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FCHJU20 [59] er det et marked for små gassdrevne mCHP-systemer21 på 2.5 mill. enheter 
bare i Tyskland, UK, Italia og Polen. De anslår i tillegg et årlig potensial for gassdrevne CHP-
systemer i boligblokker og forretningsbygg på 10.8 GWel. Men disse vil altså i hovedsak være 
basert på naturgass-nettet på kort sikt. Slike markedsanslag (det fins tilsvarende fra USA) er 
imidlertid meget usikre og må tas med betydelig skepsis. Distribuerte CHP-systemer vil 
imidlertid ha en viktig funksjon ved å utnytte hydrogen fra fornybar overskuddsproduksjon. 

De kan derved legge grunnlag for innfasing og økt bruk av hydrogen etter hvert som 
produksjonskapasiteten øker. 

Distribuerte CHP-systemer har også et stort potensial i mange afrikanske land, for landsbyer 
uten nettilknytning, pålitelig krafttilførsel for telekommunikasjon (mobiltelefon sendere og 
ladestasjoner), skoler og sykehus. Sør Afrika har en betydelig satsing på slike systemer ved et 
eget «Flagship» program, Hydrogen South Africa (HySA), med regjeringen som pådriver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) med EU Kommisjonen, industri og forsknings-
institusjoner som medlemmer  
21 Brenselcelle-systemer med elektrisk effekt på 0.3 - 5 kWel (mCHP) 



61 
 

6. Det norske energisystemet  
 

Hvilke muligheter har vi for å skape et bærekraftig energisystem i Norge? Som nevnt 
innledningsvis er et energisystem bærekraftig bare hvis alle de viktigste bestanddelene er 
bærekraftige. I de foregående kapitler har vi sett nærmere på bærekraftig energiforsyning; 
produksjon, distribusjon og lagring. Men minst like viktig er det at vårt forbruk av energi er 
bærekraftig; ikke overskrider vår totale tilgang på bærekraftig energi eller baseres på fossile 
energikilder for enkelte områder, for eksempel i transportsektoren. Ved å betrakte energi-
systemet; energiproduksjon, forsyning og sluttbruk som en helhet kan effekten av økt 
fornybar produksjon analyseres, ikke bare fra et produsentperspektiv, mht. pris, nettilgang 
og miljøkonsekvenser for ulike kraftkilder, men også ut fra de muligheter det gir for å 
redusere fossil energibruk, elektrifisere Transportsektoren eller for eksport av vannkraft til 
Europa. Tilsvarende kan virkningen av energieffektivisering og -omlegging på energibehov, 
kraftproduksjon og eksportkapasitet anslås og vurderes.  
 

Vår største utfordring fremover er altså å redusere og etter hvert fase ut bruken av fossil 
energi. Det kan gjøres på to prinsipielt forskjellige måter; ved omlegging til fornybar energi 
og ved å kutte energiforbruket totalt sett [12]. Dette kapitlet drøfter mål og tiltak for å 
oppnå dette på de viktigste områdene i det norske samfunnet. Avslutningsvis stiller vi igjen 
David McKays kjernespørsmål; «Does it all add up»?  
 

6.1. Norges energiforsyning 
 

Norge har, som redegjort for i kapittel 4, en usedvanlig høy og økende andel fornybar energi 
av totalt innenlands forbruk i internasjonal sammenheng. Norske myndigheter har som mål 
å øke denne, som nevnt i kapittel 2, til 67,5 % innen 2020, og har forpliktet seg juridisk til 
dette overfor EU. Etablering av el-sertifikatmarkedet med Sverige var et viktig politisk 
initiativ for å oppnå dette. Det skal etter planen gi vel 26 TWh/år ny fornybar kraft, som i 
henhold til avtalen fordeles likt mellom Norge og Sverige. Men, som det fremgår av Figur 6, 
er dette usedvanlig presise målet på 67,5 % allerede nådd; fornybarandelen passerte faktisk 
69 % i 2014, opp fra vel 61 % i 2007. Ambisjonsnivået kan derfor heves betraktelig. Det er 
som påpekt i kapittel 4, et stort potensial for videre utbygging av fornybar energi i Norge, 
basert på vann- og vindkraft, sol, bioenergi og varmepumper. Norsk vannkraft er i stor grad 
regulerbar og vil derfor også forenkle innfasing av ny intermittent sol eller vindkraft i det 
nordiske kraftmarkedet. Vi har meget gode vindforhold mange steder i Norge, men de 
miljømessige og økonomiske omkostningene ved vindkraft er høye. Vindparker på land 
medfører betydelige inngrep i naturen og båndlegger store areal i forhold til produsert kraft , 
jf. Figur 16. Det er derfor en stadig større debatt om nye vindparkutbygginger i Norge. 
 

Som påpekt i kapittel 4.1, er den norske kraftbalansen allerede god, med kraftoverskudd og 
en betydelig fornybar netto eksport, på totalt ca. 144 TWh i perioden 1980-2012. Sammen 
med lav sjøkabel-kapasitet har dette ført til at det tidvis blir meget lave priser i det nordiske 
kraftmarkedet. Summen av sertifikat- og kraftpris er ikke høy nok til å stimulere nye norske 
vindparkutbygginger, selv på land. Det er hovedårsaken til den beskjedne utbyggingen av 
vindkraft i Norge. Selv om NVE har tildelt en rekke nye vindpark-konsesjoner de senere år, 
har den faktiske utbyggingstakten vært på bare ca. 0,13 TWh/år, og en total produksjon på 
ca. 2,2 TWh, bare 1½ % av norsk kraftproduksjon i 2014, jf. kapittel 4.1.3.  
 

Det er imidlertid et enormt teoretisk potensial for offshore vindkraft i norske farvann, 
anslagsvis 10 ganger dagens vannkraftproduksjon, i følge NVE [11]. Men, som påpekt i 
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kapittel 4.1.3, vil norske vindparkprosjekter offshore være for kostbare til at de kan 
realiseres i større omfang på kort sikt. Det vil kreve betydelig mer effektiv teknologi og 
nettkapasitet offshore, til langt lavere pris enn dagens. Kort sagt, offshore vindkraft i norske 
farvann er ikke konkurransedyktig i forhold til andre fornybare energikilder på kort sikt, 
spesielt ikke norsk vannkraft. Selv solenergi kan enkelte steder være et langt bedre alternativ, 
spesielt mht. naturinngrep, nettbehov, og etter hvert også i forhold til pris, jf. Figur 28. 
 

Vannkraft er lønnsom selv med dagens lave kraftpriser og forventes å være konkurranse-
dyktig i forhold til norsk vindkraft i lang tid fremover. Norsk vannkraftproduksjon kan med 

relativt små ekstra kostnader økes med 15-30 TWh/år mot 2030, i følge Bendiksen [12]. Det 
vil, sammen med anslagsvis 5 TWh gasskraft med CO2-håndtering og 5 TWh sol- og vindkraft 

kunne gi en årlig bærekraftig elektrisitetsproduksjon på 155-175 TWh brutto i 2030, en 
økning på 20-35 % fra i dag. Realisering av dette potensialet er i hovedsak et politisk 
anliggende. Men det vil medføre at Norge kan få et betydelig kraftoverskudd, på 30-50 TWh i 
normalår. Det reiser spørsmål om vi i Norge, på bakgrunn av våre rike energiressurser, har et 
særlig ansvar for utbygging av fornybar energi, ut over å dekke egne behov. 
 

6.2. Energiforbruk i Norge 
 

Den norske utfordringen er ikke mangel på fornybar energi, men vårt forbruk av fossil energi, 
spesielt i transportsektoren. I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvordan våre fornybare 
energiressurser kan utnytte best mulig; ved effektivisering og omlegging fra fossil til fornybar 
energi, til industri eller eksport. Norske initiativ og tiltak for økt energieffektivisering og 
omlegging er i hovedsak basert på politiske mål og ambisjoner nedfelt i Klimameldingen [9], 

Nasjonal transportplan [18], og en rekke forskrifter og EU-direktiver, godkjent av Stortinget.  
 

6.2.1. Status og fremtidsutsikter 
 

Satsing på energieffektivisering har gitt gode resultater i næringslivet, spesielt i industrien, 
hvor energiforbruk pr. produsert enhet har gått kraftig ned de siste tiårene. Det gjelder ikke 
minst metaller, her illustrert ved aluminiumsproduksjon fra Hydros anlegg i Figur 49. 
Ambisjonen er å komme ned mot 10 kWh/kg Al. 

  
        

Figur 49 Utviklingen i energiforbruk pr. produsert kg aluminium ved Hydros verk til høyre; 
Hydros Metallverk på Karmøy til venstre; bilde fra Hydro [66] 
 

Hydros aluminiumsverk på Karmøy er et av Europas største og mest moderne anlegg, som 

produserer 190.000 tonn primæraluminium årlig. Energibehovet dekkes av vannkraft-
verkene i Røldal og Suldal. Aluminiumsproduksjon er meget energiintensiv, men kan 
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faktisk, basert på vannkraft betraktes som en form for fornybar energilagring. Aluminium 
har et bredt anvendelsesområde og forringes lite med tiden. Hydro har for øvrig tre andre 
større anlegg på Karmøy som produserer 194.000 tonn støperiprodukter årlig. 

 
Figur 49b Utviklingen i sektorvis netto energiforbruk; totalt til venstre, pr. person til høyre [12] 
 

Det har vært en kraftig nedgang i energiforbruk pr. produsert enhet for de fleste produkter 
og industrier de siste tiårene. Det har, som vist i Figur 49b, medført at det totale energi-

forbruket i disse sektorene (Industri og bergverk, Andre næringer) ikke har økt, selv om 
virksomhetenes omfang har vokst betydelig. Den kraftige reduksjonen på 10 TWh/år i 

Industri og bergverk skyldes imidlertid også redusert aktivitet og nedleggelser. 
 

For å få en bedre forståelse av virkningen av effektiviseringstiltak, er det også i denne 

sammenheng klargjørende å analysere utviklingen i energiforbruk pr. person de senere år. 
Selv om det har vært en svak vekst i sektorvis energiforbruk, har forbruket per person ikke 

økt, men faktisk gått litt ned de siste årene. Det kommer klart frem i Figur 49, til høyre, og er 
spesielt markant for Industri og bergverk. Trenden er konstant eller svakt fallende i samtlige 
sektorer, selv for Transportsektoren. Det betyr at det har vært en netto energieffektivisering 

som har mer enn holdt tritt med forbruksveksten på grunn av økt folketall og kjøpekraft. 
 

Energieffektivisering i industri og næringsliv er markedsdrevet, og den største drivkraften er 
økt lønnsomhet. Motivasjonen for energieffektivisering i privat forbruk er langt mer 
komplisert, hvor innsparinger ett sted ofte går til økt forbruk på andre områder (større 

boliger, biler, reiser, forbruksvarer, osv.). Det totale private energiforbruket i Husholdninger 
og Transport har derfor tidligere vokst over flere tiår, men som vist i Figur 49, er denne 
trenden nå brutt. Det kan tyde på at politiske energieffektiviseringstiltak nå omsider gir en 
netto effekt også her, og at potensialet faktisk kan realiseres i alle sektorer.   

Boliger og yrkesbygg  

Omkring halvparten av stasjonær energibruk innenlands er i bygninger, ca. 45 TWh årlig i 
boliger og 35 TWh yrkesbygg [8, 12]. Myndighetene har derfor satt ambisiøse mål og innført 

en rekke reguleringer og insentiver på dette området, jf. Handlingsplanen for energi-
effektivisering i Klimameldingen. Disse omfatter bl.a. skjerpede krav i Byggeteknisk forskrift, 
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bedre støtteordninger fra Enova og Husbanken, og innføring av minstestandarder for 
produkter som omsettes i Norge [9,10]. Bruken av oljekjeler i husholdningene skal fases helt 
ut før 2020. Regjeringen har videre skjerpet kravene i Byggeteknisk forskrift til passivhus-
nivå22 i 2015 og nesten null-energinivå23 i 2020. Dette anslås å gi 15 TWh årlig energi-
effektivisering i bygg frem mot 2020. Ettersom bare en mindre del av bygningsmassen skiftes 
ut eller rehabiliteres årlig, virker imidlertid dette helt urealistisk. Men på lengre sikt 

forventes de nye kravene om passivhusnivå fra 2015 å redusere energibruken betydelig, ved 
at en stor andel av byggene vil være oppført eller rehabilitert etter passivhus eller tilnærmet 
nullenergi standard innen 2040.  
 

Regjeringens ambisjon er en halvering av energiforbruket i bygg, til 40 TWh/år i 2040. Det 

kan imidlertid stilles spørsmål om dette er realistisk og lar seg gjennomføre så raskt. Enova 
har i en studie fra 2012 [10] analysert energibehov og -effektivisering i norske bygg mot 2020, 
og konkludert med at det bare på dette området er et teoretisk potensial på hele 65 TWh/år, 
totalt. Men det er egentlig ønsketenkning. Det teknisk mulige potensialet ved å heve hele 
bygningsmassen til nær nullenergibygg er beregnet til 32 TWh/år i 2040, tilnærmet likt 

fordelt på passive og aktive tiltak. De viktigste passive tiltakene omfatter ventilasjon, 
varmegjenvinning, dører og vinduer og i mindre grad isolasjon [10]. Aktive tiltak er i 
hovedsak basert på varmepumper, men det forventes også en betydelig varmeproduksjon 
fra solfangere fra omkring 2030.  
 

Varmebehov 

Vi bruker naturlig nok mye energi til oppvarming i Norge sammenlignet med andre land.  Det 
totale varmebehovet var anslagsvis 45 TWh i bygg og 27 TWh til prosessvarme i industrien i 
2011 [28]. Dette dekkes i dag i stor grad av fornybar energi; vannkraft og bioenergi. Det er et 
betydelig potensial i å utnytte «spillvarme» fra Industriproduksjon o.l. (ca. 20 TWh/år), som i 
dag stort sett går tapt. Omkring halvparten er relativt høyverdig, med temperatur på over 60 
grader og kan i teorien utnyttes, spesielt til fjernvarme. Utfordringen er at de fleste større 
industrielle varmekildene ligger i grisgrendte strøk, med små behov og uten tilgjengelig 
infrastruktur for videre transport.  

En annen mulighet er varmepumper. Det fins over 600,000 slike i Norge, men de står bare 
for en netto energisparing på ca. 5 TWh årlig [42]. De fleste er små, enkle «luft til luft» 
anlegg med en varmeeffekt på 4-8 kW. Det er imidlertid et betydelig potensial for andre, 
mer effektive typer, basert på vannkilder eller jordvarme, som kan levere varme og 
eventuelt kjøling til boliger, større bygninger, fjernvarmesystemer og industri. Ved å etablere 
fjernvarmesystemer tilknyttet sjøvannsbaserte varmepumpeanlegg kan det totale teoretiske 
potensialet økes betydelig, til vel 20 TWh/år. Men vannbåren varme anslås å koste to-tre 
ganger mer enn direkte elektrisk oppvarming av bygninger [29]. Offentlige støtteordninger 
blir derfor avgjørende for større bruk av varmepumper i Norge. Det forventes likevel en 
dobling av varmeproduksjonen, til anslagsvis 10 TWh netto mot 2030 [12].   
 

                                                             
22 Passivhus skal ha et netto energibehov som er ca. 50 % lavere enn dagens forskrifter krever. Dette oppnås 
ved «passive» tiltak som bedre isolasjon, vinduer, dører, god varmegjenvinning og minimale luftlekkasjer. 

23 Nullenergibygg skal dekke byggets årlige energibehov ved fornybar energi generert i eller nær bygget. De er 
ofte passivhus hvor energibehovet dekkes av solfangere, solceller, varmepumper og bioenergi. 
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Det bør også nevnes at klimaendringene forventes å gi et redusert oppvarmingsbehov, på 
anslagsvis 4-5 TWh årlig, men også et økt behov for kjøling på anslagsvis ½ TWh i 2030 [26].  
 

6.2.2. Husholdninger og Andre næringer  

Potensialet for aktive energieffektiviseringstiltak er i følge Enova klart størst for småhus og 
boligblokker. Hvor mye som faktisk kan realiseres, avhenger som nevnt av en rekke faktorer, 
bl.a. kostnadsutvikling, virkemiddelbruk, forskrifter, innovasjonstakt og markedsutviklingen 
for passivhus. Enova konkluderer med at potensialet for energieffektivisering i boliger er på 
vel 13 TWh innen 2020 (fra 2011 nivå). Det forutsetter en oppgradering av alle eksisterende 
boenheter til TEK 10-nivå i 2020 og at alle nybygg i perioden 2010-20 holder lavenerginivå.  
 

Potensialet for energisparing i yrkesbygg utgjør knapt 20 TWh/år i 2020 [10], hovedsakelig i 
forretnings- og kontorbygg, lett industri, verksteder og skoler. Prognosene for videre 
effektivisering er meget usikre, men basert på tidligere rehabiliteringstakt har Enova anslått 
at ytterligere 4-8 TWh kan spares i boliger og yrkesbygg mot 2020. Og hvis bare halvparten 
av det tekniske potensialet i bygg kan realiseres, gir det en forventet total effektivisering på 
17 TWh årlig i boliger og yrkesbygg i 2030. Dette er pessimistisk i forhold til regjeringens mål 
om 15 TWh/år i bygg allerede i 2020, og hele 40 TWh i 2040, når kravet om at nye bygg skal 
være på tilnærmet nullenerginivå har vært gjeldende en tid. Det betyr at eksisterende og 
varslede tiltak, hvis de virker, kan gi større reduksjoner enn lagt til grunn her.  

6.2.3. Transportsektoren 

Transportsektoren har som det fremgår av Figur49, det nest høyeste energiforbruket i Norge, 
på samme nivå som industrien. Forbruket økte jevnt til 56 TWh i 2007, men har siden 
stabilisert seg på dette nivået. Det gjelder også veitransporten, som har stabilisert seg på ca. 
41 TWh/år siden 2007 [12, 8], selv om folketallet har økt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 50 Energiforbruk i Transportsektoren fordelt på hovedområder (Bendiksen [12]; Data 
SSB 2011 [8]) 
 

Energiforbruket i sektoren fordeler seg som vist i Figur 50 på fire hovedområder. 
Veitrafikken er klart størst, med et årlig forbruk på vel 41TWh og Banetransporten minst, 
med et forbruk på bare 0,7 TWh. Nesten hele (97 %) av energiforbruket i veitrafikken ble 
dekket av fossilt drivstoff i 2011, resten av bioenergi. Banetrafikken dekkes nesten fullt ut av 
elektrisitet. Kyst- og Luftfart dekkes helt av fossil energi, slik at 96 % av forbruket i sektoren 

dekkes av fossil energi [12]. Dette har ikke endret seg merkbart ved utgangen av 2015, selv 
om antall el-kjøretøyer da har økt til nesten 70000, ca. 2,6 % av kjøretøyparken. Deres 
energiforbruk er imidlertid svært lavt, kun 180 GWh, slik at el-forbruket bare utgjør ca. 0,3 % 
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av totalforbruket, i følge SSB 2015 [8]. Fornybarandelen i Transportsektoren har bare økt til 
4,8 % ved utgangen av 2014, vesentlig pga. økt bruk av bioenergi og lavere totalt forbruk. 
Her går utviklingen svært langsomt, sektoren er fortsatt praktisk talt helt (95 %) «fossil». 
 

Veitrafikken 
 

EUs direktiv til bilfabrikkene om å redusere CO2-utslippene for nye personbiler til 95 g/km i 
2020 er kanskje den mest effektive driveren for overgang fra fossile til fornybare drivstoff i 
trafikken. EUs ambisjon er å komme under 90 g/km i 2030, mens Norge har et mer ambisiøst 

mål om å ikke overstige 85 g/km i 2020 for nye biler [9,18]. Den norske satsingen på bl.a. 
elbiler har allerede ført til en kraftig reduksjon; fra ca. 140 g/km i 2010, til 111 g/km for nye 
biler solgt i 2014 og helt nede i 96 g/km i juni 2015, i følge Opplysningskontoret for 
veitrafikken [32] (ikke korrigert for WWs feilrapportering). Norge har innført en rekke tiltak 
for å stimulere overgang til kjøretøy basert på fornybar energi, bl.a. fritak for registrerings-

avgift, prissubsidier, moms, vei- og bomavgifter og fri parkering, m.m. [18,30]. 

Det fins fornybare alternativ på markedet, som el- og hybridbiler, og biodrivstoff for 
tungtrafikken, men de utgjør som nevnt en meget liten andel, på knapt 3 %, av bilparken i 
Norge [31]. De forventes imidlertid å øke markedsandelen betydelig fremover, etter hvert 
som batteriteknologien, spesielt kapasiteten, forbedres. Elbiler sto allerede for opp mot 25% 
av nybilsalget enkelte måneder i 2015. I tillegg selges stadig flere personbiler med hybriddrift, 
over halvparten av Toyotas nybilsalg i 2014, i følge Toyota [32].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elbilene oppgis å ha et forbruk på 1,2-1,8 kWh/mil24, minst tre ganger lavere enn bensin-
dieselbiler, og minimale direkte CO2-utslipp (hvis strømmen kommer fra fornybare kilder).                                                                        
Nye hybridbiler oppgis å ha et typisk diesel-forbruk på under 0,3 l/mil og CO2-utslipp på 90-
100 g/km, omtrent på EU-kravet i 2020 [33-34]. Disse forbrukstallene er omstridte og 
forutsetter spesielt for el-bilene et «snilt» kjøremønster. Men dagens batteriteknologi har et 
betydelig forbedringspotensial, noe som forventes å bringe ytelsene på minst ovennevnte 
nivå i 2030. Det betyr at overgang fra fossil til elektrisk fremdrift ikke bare reduserer det 
fossile energiforbruket, men også det totale energiforbruket betydelig. 

Det er også en sterk vekst i salget av hybridbiler, som både har elektrisk motor og i tillegg en 
normal forbrenningsmotor. Rekkevidden ved (kun) el-drift varierer sterkt, men ligger i dag på 

typisk 30-50 km ved «pen» kjøring. Min Golf 2016-modell skal i teorien kjøre 52 km på el, 
uten lading. Hybridbiler er i el-mode ideelle for by- og jobbkjøring, men kan også dekke 
behovet for lengre turer med meget lavt fossilt forbruk, ca. 0,2 l/mil i snitt. 

                                                             
24 1l bensin ≈ 9,1 kWh; 1l diesel ≈ 10,1 kWh 

Tesla Model S (Foto: Tesla)  

Tesla Model S har en motor på 285kW 
(387hk). Det er egentlig en sportsbil, som 
akselererer 0-100 km/t på 4,4-6s. Den tilbys 
med to typer Litium batteripakker med brutto 
kapasitet på 60 eller 85 kWh. Oppgitt 
rekkevidde er hhv. 390 og 502 km. Ladetid (0-
100 %) med 10A (vanlig i bolighus) opp til 40 
timer, med 16A 15-22 timer og med Teslas 
superladere under 1 time. Pris 470-615 000kr. 
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Potensialet for redusert energibruk i Transportsektoren bestemmes i hovedsak av tre 
faktorer; midlere kutt i drivstofforbruk pr. kjøretøytype og km, endring i km kjørt pr. 
kjøretøytype pr. år og netto endring i antall kjøretøyer. Det kan for personbiler med rimelig 
nøyaktighet forenkles til to faktorer; midlere kutt i drivstofforbruk pr. km pr. bil og endring i 
km kjørt for alle biler pr. år.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 51 Årlige kjørelengder ([12], Data SSB [8]) 
 

Som det fremgår av Figur 51, økte total kjørelengde betydelig før 2007, med ca. 13 % for alle 
slags kjøretøy; person-, gods- og lastebiler, på bare to år fra 2005 til 2007. Total kjørelengde 
flatet deretter ut og stabiliserte seg på 43, 33 og 9 mrd. km for henholdsvis alle kjøretøy, 
personbiler og gods- og lastebiler, før den steg svakt igjen fra 2010, til ca. 44 milliarder km, i 
følge SSB [8]. Men, med en vekst i folketallet på 0,4 mill. i samme periode, har total årlig 
kjørelengde pr. person gått ned med ca. 3,3 %, fra 9100 km/person/år i 2007 til 8 800 
km/person/år i 2011.  

Selv om vi forutsetter at total kjørelengde i veitrafikken som helhet øker med 15 % mot 2030, 
vil det likevel kunne gi en netto nedgang i det totale energiforbruket i Transportsektoren på 
over 25 % og en fossilandel på under 70 % i 2030 [12]. Det bygger imidlertid på to 
forutsetninger; økt fornybarandel og økt andel banetransport. Sistnevnte forventes 
imidlertid i følge IEA Nordic ETP [30] å forbli relativt uforandret i Norge, mens den øker i 
andre nordiske land.  
 

De nordiske land har satt meget høye mål for effektivisering og omlegging til fornybar energi 
i Transportsektoren. Sverige har ambisjon om å fase ut fossil energi i sektoren innen 2030, 
Norge og Danmark at den skal være karbonnøytral innen 2050. Norge har konkret mål om 
10 % fornybarandel i transportsektoren i 2020. Hvis dette faktisk oppnås og satsingen i 

Toyota FCV (Foto: Toyota) 
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Toyotas Hydrogenbil er drevet av en brensel-
celle, med oppgitt effekt på 100 kW og en 

rekkevidde på minst 500 km. Den leveres nå 
for salg i Japan og utvalgte land i EU, men 
kommer først til Norge neste år. Prisen er ca. 
450 000 kr. i Japan og forventes å bli ca. 
600 000 kr. i Europa. 
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Nasjonal transportplan [18] videreføres, vil da ca. 14 TWh (knapt 30 %) kunne dekkes av 
fornybar energi i 2030; relativt likt fordelt på elkraft og bærekraftig bioenergi [12].  

6.2.4. Industri og bergverk 

Industrien, spesielt den energiforedlende, har de siste tiårene gjennomført omfattende 
energisparingstiltak, jf. Figur 49. Enovas rapport [10] konkluderer likevel med at det fortsatt 
er et realistisk potensial for videre effektivisering i industrien på ca. 2,5 TWh/år mot 2020, 
men til en betydelig kostnad. Det er i tillegg et stort potensial for redusert energiforbruk til 
prosessvarme i industrien, som var på hele 27 TWh i 2011 [28], bl.a. ved bedre utnyttelse av 
spillvarme og mer effektive industrielle varmepumper.  

6.3. Reduksjon av fossil energibruk  
 

Hvordan kan vi oppnå et mer bærekraftig energiforbruk i Norge? Det er enkelt sagt, men 
meget krevende å gjennomføre; kutte det fossile energiforbruket innenlands (90 TWh) 
drastisk, til en liten brøkdel av dagens. Hovedproblemet er som tidligere påpekt Transport-
sektoren, som står for 2/3 av dette og har en fornybarandel på under 5 %. Utfasing av fossil 
energi er en meget komplisert oppgave, og det fins dessverre ikke, som vi ofte får inntrykk 
av i media, noen enkel resept på hvordan dette kan gjøres. Det er utvilsomt den største 
utfordringen vi står overfor, langt mer krevende for Norge enn å produsere nok fornybar 
energi. Men det er mulig, ved en kombinasjon av energi-effektivisering og -omlegging å kutte, 

kanskje halvere fossil energibruk i alle sektorer mot 2030 [12].  

Videre kutt ut over dette for å komme ned mot 25 % av dagens fossile energiforbruk i 2030 
vil imidlertid bli meget utfordrende og kreve omfattende tiltak ut over det som er lagt til 
grunn her. Det kan i teorien oppnås ved større bruk av varmepumper, spillvarme og 
biobasert fjernvarme som erstatning for fossilbasert varme, spesielt i industrien. Det 

forutsetter også en generell omlegging av energiforbruket i transportsektoren til elektrisitet, 
hydrogen og biodrivstoff, og en større andel av godstrafikken på jernbane og skip. Dette kan 
i sum kutte det totale fossile energiforbruket innenlands med 80 % og bringe det ned mot 20 
TWh i 2030, men det er neppe realistisk.  
 

Det vil kreve en langsiktig, målrettet satsing på nye teknologier, fornybar energi-
infrastruktur for el-, bioenergi- og hydrogenbiler og kjøretøyer. Det forutsetter at 
myndighetene prioriterer tiltak i fossil-intensive sektorer, spesielt transport på bekostning av 
f. eks. husholdninger, som allerede har en fornybarandel på 96 %. Og det forutsetter at 
myndighetenes iverksatte og varslede tiltak mot 2020 faktisk gjennomføres. De viktigste 

omfatter økonomiske incentiver, støtteordninger, reguleringer og forskrifter, spesielt med 
hensyn til bygg, fjernvarme, spillvarme, varme-pumper, elbiler, biodrivstoff og overføring av 
veitrafikk til bane.  
 

6.4 Det norske energiregnskapet 
 

Dagens norske energiregnskap er beskrevet og analysert i kapittel 3.3. Det norske netto-
forbruket dekkes som vist i Figur 10-11, av ca. 58 % fornybar energi; 50 % elektrisitet, 8 % 

bioenergi og fjernvarme, og ca. 42 % fossil energi. Det betyr at gjennomsnittsnordmannen 
som vist i Figur 54, dekker sitt daglige netto energiforbruk med 70 kWh fornybar energi 
(hvorav ca. 85 % vannkraft) og 62 kWh fossil energi. Fossilandelen varierer som nevnt sterkt 
fra sektor til sektor; fra 96 % i Transportsektoren til 4 % i husholdninger, mens den for 
Industri og bergverk og Andre næringer er på ca. 30 %. Det viser klart hvor fremtidige energi 
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effektiviserings- og omleggingstiltak bør settes inn for å kutte norske CO2-utslipp. Vi bør 
prioritere transport, industri og næringsbygg fremfor husholdninger.  
 

Forskjellen på brutto og netto energiforbruk er illustrert i Figur 13, som viser hva vårt 

energiforbruk går til og hvordan det dekkes inn, ved henholdsvis fornybar (grønn) og fossil 
(rød) energi. Sammenligner vi med tilsvarende energiregnskap («Balance sheet») for EU, blir 
bildet helt annerledes, som vist i Figur 54. 

 

Figur 54 Energiregnskapet: Brutto innenlands energiforbruk pr. capita (kWh/p/d) i EU (til 

venstre; Eurostat 2013 [60]) og Norge (til høyre; SSB 2011 [8]) 

Det er spesielt tre markante ulikheter mellom europeisk og norsk energiforbruk. For det 

første er det norske forbruket nesten 40 % høyere enn EUs per capita, nokså jevnt fordelt 
sektorvis. Vi bruker vesentlig mer energi i industri, bergverk og transport enn EUs borgere. 
På den annen side bruker EUs borgere (overraskende) 50 % mer energi til energiproduksjon 
og –omvandling, når energiforbruket på norsk sokkel holdes utenfor. For det tredje er, som 
tidligere påpekt EUs fornybarandel ca. bare 16 % ved utgangen av 2014, mens den i Norge 

altså er ca. 69 %.  Den norske energisituasjonen er ikke bare spesiell, den er unik, selv i global 
målestokk.  
 

Det norske energiregnskapet kan faktisk gå opp – før 2030, i motsetning til EUs. Norge kan få 
en tilnærmet bærekraftig innenlands energiforsyning, og en fornybarandel på 80-90 % i 2030, 

under forutsetning av at vedtatte politiske tiltak gjennomføres, et velfungerende 
kraftmarked og en signifikant karbonpris [12]. Norsk fornybar energiproduksjon vil da også 
overstige innenlands forbruk. Norske forbrukere vil faktisk kunne være blant de mest 
karbonnøytrale, globalt i 2030. 
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7.     Konklusjoner  
 

Kan vi utvikle et bærekraftig energisystem i Norge - er det realistisk? Det totale forbruket av 
fossil energi innenlands er på hele 90 TWh/år og 2/3 av dette er altså i Transportsektoren, 

med en fornybar-andel på under 5 %. Er det mulig å fase ut dette helt - og eventuelt når? Vil vi 

ha nok fornybar energi? Kort sagt, med David McKays ord; «does it all add up»?  
 

Det er som påpekt i kapittel 2, 6 et stort potensial for videre utbygging av fornybar energi i 
Norge, basert på vann-, vindkraft, sol-, bioenergi og varmepumper. Norsk vannkraft-

produksjon kan økes betydelig mot 2030, og vil sammen med litt vindkraft og eventuelt 
gasskraft med CO2-håndtering kunne gi en årlig elektrisitetsproduksjon på 155-175 TWh 
brutto i 2030, en økning på 20-35 % fra i dag [12]. Det er også realistisk, basert på 
myndighetenes mål og iverksatte tiltak, at produksjonen av sol-, bioenergi og varmepumper 
kan økes med anslagsvis 20 TWh/år mot 2030. Det betyr at Norge da høyst sannsynlig ikke 

bare vil produsere nok fornybar energi til innenlands bruk, men kunne få et betydelig 
kraftoverskudd, på hele 35-50 TWh i normalår. Norge vil altså både kunne dekke egne behov 

når utfasingen av fossil energi forhåpentligvis skyter fart og bidra med fornybar energi-
eksport til Europa. Med David McKays ord; vår bærekraftige energiforsyning «adds up» i 
2030. 
 

En betydelig norsk krafteksport vil påvirke miksen i det nordiske kraftmarkedet og være en 
driver for mindre bruk av kull, spesielt i Tyskland. Norsk vannkraft kan også bidra til å dekke 
behovet for regulerbar kraft i det nordeuropeiske markedet. Det vil i langt mindre grad være 
tilfelle for variabel og lite forutsigbar vindkraft, som det i perioder allerede er overskudd på i 

markedet. Ny vannkraft vil fortsatt være konkurransedyktig i forhold til vindkraft og annen 
fornybar kraft i det nordiske kraftmarkedet. 
 

Økt vannkraftproduksjon vil også gi store muligheter for å videreutvikle norsk kraft-
foredlende industri og styrke dens konkurranseevne i et fremtidig europeisk marked med 

stigende kvotepriser på CO2-utslipp. Det kan også under visse forutsetninger gi nok fornybar 
kraft til å «elektrifisere» olje- og gassproduksjonen på Kontinentalsokkelen.  
 

Bøygen er som påpekt, ikke mangel på fornybar energi, men vårt forbruk av fossil energi, 
spesielt i transportsektoren. Det vil imidlertid være mulig, ved en kombinasjon av energi-

effektivisering og omlegging, å kutte fossil energibruk betydelig i alle sektorer, bortimot en 
halvering mot 2030 [12]. Men det forutsetter at myndighetenes iverksatte og varslede tiltak 
mot 2020 faktisk gjennomføres. De viktigste omfatter økonomiske støtteordninger, 
reguleringer og forskrifter, spesielt med hensyn til bygg, fjernvarme, spillvarme, varme-
pumper, elbiler, biodrivstoff og bane.   

Ved en kombinasjon av energieffektivisering og omleggingstiltak vil totalforbruket av fossil 
energi innenlands kunne halveres, ned mot 40 TWh i 2030. Potensialet er størst i Transport-
sektoren, hvor det fossile energiforbruket kan kuttes med opp mot 60 % i 2030, eller med 
bortimot 2/3 per person per dag. Det totale norske energiforbruket ville da altså domineres 
av fornybar energi. Og Norge vil, i motsetning til de fleste andre land, ha mer enn nok 
vannkraft og bioenergi til å fase ut fossil energi i Transportsektoren helt.  

Dette betyr selvsagt ikke at det faktisk blir bygget ut 30 TWh fornybar kraft, eller at energi- 
effektiviseringstiltakene og energiomleggingen gir de ønskede resultater. Det avhenger av 

flere faktorer, spesielt prisutviklingen i det nordiske kraftmarkedet, myndighetenes ramme-



71 
 

betingelser (konsesjonsvilkår, CO2-kvotepriser, sertifikatpriser og andre stimuleringstiltak), 
kraftoverførings- og eksportkabelkapasitet, o.l. Men hvis dagens iverksatte og vedtatte tiltak 
faktisk gjennomføres og det nordiske kraftmarkedet ikke kollapser, vil vannkraft-
produksjonen kunne økes med 15-20 TWh/år i 2030 [12]. Det er videre overveiende 
sannsynlig at hvis bare myndighetenes iverksatte og vedtatte effektiviseringstiltak 
gjennomføres, vil det sammen med ny teknologi medføre en netto reduksjon i energi-

behovet på 15-25 % mot 2030. Regjeringens mål om 75 % kutt i CO2-utslippene fra 
innenlands energiforbruk og -produksjon kan imidlertid ikke nås, maksimalt vel 60 % under 
de gitte forutsetninger [12].  
 

Som vist i kapittel 6.4 er det tre markante ulikheter mellom europeisk og norsk energi-

forbruk. For det første er det norske forbruket nesten 40 % høyere enn EUs per capita, nokså 
jevnt fordelt sektorvis. Vi bruker vesentlig mer energi i industri, bergverk og transport enn 
EUs borgere. På den annen side bruker EUs borgere hele 50 % mer til energi-produksjon og  
–omvandling, når energiforbruket på norsk sokkel holdes utenfor. For det tredje er, som 
tidligere påpekt EUs fornybarandel ca. bare vel 13 % ved utgangen av 2014, mens den i 

Norge altså er ca. 69 %.  Den norske energisituasjonen er ikke bare spesiell, den er unik, selv 
i global målestokk.  
 

Det norske energiregnskapet kan faktisk gå opp – før 2030, i motsetning til EUs. Norge kan få 
en tilnærmet bærekraftig innenlands energiforsyning, og en fornybarandel på 80-90 % i 2030, 

under forutsetning av at vedtatte politiske tiltak gjennomføres, et velfungerende 
kraftmarked og en signifikant karbonpris [12]. Norsk fornybar energiproduksjon vil da også 
overstige innenlands forbruk. Norske forbrukere vil faktisk kunne være blant de mest 
karbonnøytrale, globalt i 2030. 
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9.    Tabeller  

Tabell 1 Oversikt over kjernekraftverk fordelt på land. Kilde: IAEA (Updated: 7/2015 [51])  

 

                July 2015                                            2014 

Country  Number of           

Nuclear Units 

Nuclear Capacity  

         (MW) 
Nuclear Generation   Nuclear Fuel 

Share (TWh)               (Percent)  

Argentina  3 1,627 5.3 4.0 

Armenia  1 375 2.3 30.7 

Belgium  7 5,921 32.1 47.5 

Brazil  2 1,884 14.5 2.9 

Bulgaria  2 1,926 15.0 31.8 

Canada  19 13,500 98.6 16.8 

China 27 23,025 123.8 2.4 

Czech RP  6 3,904 28.6 35.8 

Finland  4 2,752 22.6 34.6 

France  58 63,130 418.0 76.9 

Germany  9 12,074 91.8 15.8 

Hungary  4 1,889 14.8 53.6 

India  21 5,308 33.2 3.5 

Iran 1 915 3.7 1.5 

Japan  43 40,290 0.0 0.0 

Korea Rep. 24 21,667 149.2 30.4 

Mexico  2 1,330 9.3 5.6 

Netherlands  1 482 3.9 4.0 

Pakistan  3 690 4.6 4.3 

Romania  2 1,300 10.8 18.5 

Russia 34 24,654 169.1 18.6 

Slovakia 4 1,814 14.4 56.8 

Slovenia  1 688 6.1 37.2 

South Africa  2 1,860 14.8 6.2 

Spain  7 7,121 54.9 20.4 

Sweden              10 9,651 62.3 41.5 

Switzerland  5 3,333 26.5 37.9 

Taiwan, China 6 5,032 40.8 18.9 

U.K. 16 9,373 57.9 17.2 

U.S.* 99 98,639 798.6 19.5 

Ukraine             15 13,107 83.1 49.4 
 

Total 438 379,261 2,364.0  
 

  
 
 


