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Energi og klima på dagsorden
Energi og klima er et dagsaktuelt og relevant tema for dere som er unge. Det er global
enighet om at vi står overfor store energi- og klimautfordringer i framtiden. Som voksne vil
dere møte mange nye problemstillinger som verken deres foreldre eller besteforeldre måtte
forholde seg til. Den stadig økende etterspørselen etter energi fører til globale utfordringer
knyttet til miljø, fred, forsyningssikkerhet og økte energipriser. Et mer variert og miljøvennlig
energisystem med fornybare energikilder, energieffektivisering, introduksjon av miljøvennlig
teknologi, grønn transport og fleksibel energiforsyning er en forutsetning for en livskraftig
forandring.
Enova SF ønsker å gjøre ungdom mer bevisste og oppmerksomme på hvor mye energi vi
bruker til ulike formål. Energi er en ressurs vi må lære å utnytte mer effektivt for å sikre
miljøet på jorda og for å redusere menneskeskapte klimaendringer. Energi i fremtiden
handler blant annet om å finne nye energikilder. I tillegg må vi bruke energien smartere enn
før. Dette heftet skal inspirere og påvirke dere til selv å finne metoder for å redusere
energibruken, til å utvikle bedre metoder for å utnytte energi på og til å ta i bruk eller utvikle
fornybar energi.
Dette heftet er utviklet av statsforetaket Enova som faglig bidrag til elever i videregående
skole som skal delta i Energi for framtiden Gründercamp. Energi for framtiden Gründercamp
er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og Enova SF.
Enova SF håper at deltakelse på Energi for framtiden Gründercamp vil bidra til å gjøre dere
nysgjerrige på studier innen fornybar energi, energieffektivisering og klimateknologi hvor det
er mange muligheter for jobb og en fremtidig karriere. Tenk hvilken mulighet dere har til å
kunne være med og forme en fornybar fremtid!
Enova SF eies av Olje- og energidepartementet og har fått i oppdrag å drive fram en
miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge, samt bidra til utvikling av
energi- og klimateknologi.
God lesing!
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1. Innledning
En stor del av menneskenes liv og virke her på jorden betinger bruk av energi. Dette er en
vår tids største miljøutfordringer, fordi energibruk i mange tilfeller bidrar til menneskeskapte
klimaendringer. FN har satt et svært ambisiøst mål om å begrense den globale
temperaturøkningen til 2 grader. Oppskriften er klar; økt bruk av fornybar energi, mer
karbonfangst, mer energieffektiv produksjon og mer energieffektive produkter og tjenester.
Vi må ikke minst utvikle ny og mer effektiv energi- og klimateknologi, noe som i tillegg til å
redusere klimaproblemene kan styrke Norges kunnskap og kompetanse innen nye felt.
Dette er utfordrende, men gir også muligheter for innovative og spennende løsninger. For å
komme fram til disse løsningene kreves en bred og solid kunnskapsplattform om energibruk,
energikilder og klimateknologi.

2. Energieffektivisering
2.1. Energibruk før og nå
Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi
brukt til å tilberede mat og gi oss varme. Vi har senere lært oss å omforme energien i naturen
slik at vi kan bruke den til stadig flere formål, og alltid i den hensikt å gjøre livene våre lettere
og gi oss mer komfort. Vi har skapt ny teknologi for å dekke en rekke behov som vi tidligere
måtte arbeide fysisk hardt for å dekke.
Den aller største økningen i energibruken har skjedd etter den industrielle revolusjon som
startet på slutten av 1700 tallet. Tilgang på energikilder er en avgjørende forutsetning for
økonomisk vekst. Det er utenkelig at vi kan opprettholde dagens produksjon og levestandard
uten fortsatt høy energibruk. Vekst i land som i dag har lavere levestandard vil føre til økt
energibruk. Det er avgjørende for klimautslippene at dette skjer mest mulig effektivt og
klimavennlig.
I dag bruker norske husholdninger hovedsakelig elektrisitet. Hele 78 % av energibruken i
norske husholdninger er elektrisk energi. Ved står for 16 % av energibruken, mens olje,
naturgass og fjernvarme står for 6 %.
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I begynnelsen av forrige århundret brukte en gjennomsnittlig norsk husholdning i underkant
av 3.000 kilowattimer per år. Nå bruker vi mer enn 20.000 kilowattimer i gjennomsnitt.
På begynnelsen av 1900-tallet brukte vi aller mest elektrisitet til belysning, mens vi nå
bruker mest til oppvarming av bygninger og oppvarming av vann.
Bruken av elektriske apparater har også eskalert og aller mest de siste 40-50 årene. I 1974
hadde kun 6 % av alle norske husholdninger en oppvaskmaskin og 24 % hadde et TVapparat. I dag har 75 % oppvaskmaskin og nesten alle i Norge har TV hjemme. I 1990 hadde
10 % av husholdningene PC, mot 84 % i 2008. Den totale beholdningen av elektriske
apparater i et vanlig norsk hjem har faktisk firedoblet seg fra 1990 og frem til i dag.
2.2. Energibruk i verden og i Norge
Alle mennesker bruker energi i en eller annen form hver eneste dag. Om lag 80 % av verdens
befolkning bor i utviklingsland. Disse landene står for ca. 25 % av verdens energibruk, mens
de rike industrilandene står for hele 75 % av energibruken. USA har 4 % av verdens
befolkning, men står alene for rundt 25 % av den samlede energibruken i verden. Norge er
langt oppe på listen over land som bruker mest energi i verden per innbygger.
Kartet nedenfor viser utslipp av CO2 per innbygger i utvalgte land. Hvor mye energibruk den
enkelte innbygger bruker er ofte korrelert med størrelsen på CO2-utslippene.
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CO2-utslipp per innbygger i utvalgte land
Kilde: World Bank, online database, 2004

Energibruken per innbygger i Norge ligger over gjennomsnittet i OECD-landene. I Norge er
elektrisitetens andel av energibruken betydelig høyere enn i andre land. En hovedårsak til
den høye andelen elektrisitet er at Norge har en stor kraftintensiv industri. I tillegg benyttes
elektrisitet i større grad til oppvarming av bygninger og tappevann enn i andre land. I Norge
produseres det aller meste av elektrisitet (95 %) av vannkraft som er en fornybar energikilde.
Men i andre land, også i de som vi importerer elektrisitet fra, produseres elektrisitet ved bruk
av ikke-fornybare energikilder som kull, olje og gass, som gir store klimautslipp.
2.3. Energieffektive bygg
Nær 40 % av den totale energibruken i Norge brukes i boliger og bygninger Dersom vi bidrar
til energisparing i bygninger kan dette ha stor innvirkning på vår samlede energibruk. 30 %
av vår totale energibruk brukes i industrien, mens 26 % går til transport. Også her er det et
stort potensiale for besparelse.
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Kilde: OEDs rapport Fakta om Energi- og vannressurser, 2013

I Norge går 66 % av den totale energibruken i bygninger til oppvarming av rom. 12 % går til
oppvarming av tappevann og 22 % går til alt vi har av elektriske apparater og belysning1. Det
er dermed mest å spare ved å redusere behovet for oppvarming, men alle tiltak i bygninger
vil ha effekt. Andelen som går til oppvarming er lavere i nyere bygg, mens andelen energibruk
som går til elektrisk utstyr stadig øker.
Fra 1. juli 2010 ble det obligatorisk at alle boliger og yrkesbygg må ha en energiattest ved
salg eller utleie. Ved bygg over 1000 kvm er ordningen lovpålagt, og for yrkesbygg skal
energimerking utføres av en ekspert/energirådgiver. Attesten består av et energimerke som
viser bygningens energistandard og er oppdelt i to kategorier:
1) Energikarakter. Denne går fra A (som er best) til G (svakest). Karakteren angir boligens
samlede energibehov, det vil si antall KWh som bygningen trenger per kvadratmeter for
normal bruk. En god energikarakter betyr at boligen er energieffektiv, at det er enkelt å holde
en stabil innetemperatur og at det er mulig å få lavere energiregninger. Eksempler på tiltak
man kan gjøre for å forbedre energikarakteren er isolering av vegger, tak vinduer og gulv
samt innstallering av varmepumpe og/eller solvarme.

1

Tall fra Energibruksrapporten 2012, NVE
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2) Oppvarmingskarakter. Denne angis over en fargeskala som går fra rød til grønn, der grønn
er best. En god oppvarmingskarakter betyr at bygget varmes opp av andre energikilder enn
strøm (elektrisitet) og fossil energi (olje, gass). Man kan forbedre oppvarmingskarakteren ved
å bruke fjernvarme, ved, sol og varmepumpe som varmekilder.
Formålet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike typer oppvarmingsløsninger og løsninger
som kan gjøre bygget mer energieffektivt. Praktisk sett foregår energimerkingen på internett
der hver enkelt boligeier/energirådgiver kan legge inn opplysninger om boligen eller
yrkesbygget som i en selvangivelse. Rekkefølgen man skal gjøre energitiltak i er blant annet
spesifisert i en modell som kalles Kyotopyramiden.
Kyotopyramiden er utviklet av Husbanken og SINTEF og skal effektivisere tiltaksprosessen.
Man starter på bunnen med å redusere varmetapet og beveger seg oppover i pyramiden.
Kyotopyramiden kan brukes som veileder til både private boliger og store næringsbygg.

Kilde: www.bygge-passivhus.no
Et viktig element tiltak ved energieffektivisering er utviklingen av energieffektive hus.
Myndighetene har lenge hatt ambisiøse målsetninger for energieffektivisering av bygg, og
kravene i byggteknisk forskrift skjerpes stadig. Målsetningen er at norske bygg skal være
tilpasset et lavutslippssamfunn, og det er utviklet fire kategorier som angir hvor mye energi
bygget kan bruke og eventuelt produsere.
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Passivhus er hus eller bygninger som har et vesentlig lavere energibehov enn dagens
standard bygninger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak som ekstra
varmeisolasjon, ekstra god tetthet, superisolerte vinduer, utnytting av varmen fra sola og
balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Et passivhus trenger bare rundt halvparten av
energien sammenliknet med en bolig fra 2010.

For nullhus er det ikke utarbeidet noen formelt godkjent standard. Man kan imidlertid
beskrive et nullutslippsbygg på følgende måte: det produserer minst like mye utslippsfri
fornybar energi som den bruker av ikke-utslippsfri energi. Nullhus kan ha solcellepanel,
solfanger og/eller varmepumpe og skal produsere like mye energi som det totalt har behov
for per år. Det skal være karbonnøytralt når det gjelder utslipp fra materialer, rivning og
byggeprosess.
Plusshus skal skape mer energi gjennom sin levetid enn det som ble brukt til produksjon av
byggevarer, bygging, drift og rivning av bygget. Plusshuset produserer nok energi fra
solfangere, varmepumper, vindmøller og solcellepanel til å dekke byggets behov til
oppvarming, varmtvann, elektrisk utstyr og belysning over året.
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Kilde: www.sologvind.no
Det finnes mange passivhus i Norge allerede – blant annet flere skolebygg som for eksempel
passivhusskolen Marielyst i Drammen som ble bygd med støtte fra Enova2. Norges første
nullhus ble bygget i Arendal i 2012 og bygging av flere plusshus er under planlegging.
2.4. Energieffektiviseringstiltak
Noen sparetiltak kan man gjøre med en gang uten at det koster noe. Dette kan være vaner
som å skru lys og apparater helt av når de ikke er i bruk og å fylle vaskemaskiner og
oppvaskmaskiner helt fulle før vi setter dem i gang. Det er også viktig å passe på at vi kjøper
apparater som bruker minst mulig energi når vi allikevel skal kjøpe nye. Elektriske apparater
skal være energimerket. Det vil si en merking som viser hvor mye energi dette apparatet
bruker i forhold til de apparatene som bruker aller minst. De apparatene som bruker minst
energi er merket med A+++. Andre apparater kan vi kanskje til og med klare oss uten – sånn

2

Mer informasjon om forbildeprosjekt som Enova har støttet finnes her
http://www.enova.no/innsikt/historier/forbildebygg/372/0/.
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som for eksempel en tørketrommel eller et ekstra tv-apparat. Da sparer vi både energi og
penger.

Energibruk fordelt på elektriske apparater i en gjennomsnittlig norsk husholdning:

Kilde: Hovedundersøkelse for elektrisitetsbruk i husholdningene, rapport utarbeidet av Xrgia
for NVE (2011)

Siden oppvarming utgjør den største andelen av energibruk i en bygning er det viktig å ikke
sløse med energi til dette formålet og det er også her sparepotensialet er størst. Enkle tiltak
som å senke temperaturen en grad eller to, eventuelt skru ned når man ikke er hjemme eller
sover (dag-/nattsenking) og ha ulike soner i huset er vanligvis lønnsomme.
Noen sparetiltak vil medføre investeringer – for eksempel å tette luftlekkasjer, etterisolere og
skifte til bedre vinduer, men man vil spare desto mer over tid ved å gjennomføre disse
tiltakene, da de fører til at vi tar bedre vare på varmen i huset. Andre lønnsomme og viktige
tiltak for fremtiden kan være å bruke andre fornybare energikilder til oppvarming som for
eksempel fjernvarme, varmepumpe eller biobrensel som ved, flis eller pellets.
Solfangeranlegg til oppvarming av vann er også lurt noen steder.
Liste over aktuelle sparetiltak i boliger (fra lav til høy kostnad):


Skru av lys i rom som ikke er i bruk.



Vask med fulle oppvask- og vaskemaskiner, og bruk tørketrommel minst mulig.
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Bruk dusj istedenfor badekar, og dusj raskt.



Trekk ut kontakten på ladere og annet elektronisk utstyr, og skru helt av apparater i
stand-by.



Tett luftlekkasjer (tettelister osv.).



Bruk sparedusj.



Senk temperaturen, særlig i rom som brukes lite, og senk temperaturen når du ikke
er hjemme eller sover.



Bruk energieffektiv belysning (kompaktlys (sparerærer), LED).



Bruk ventilasjon med varmegjenvinner.



Bytt til vinduer med lav U-verdi3.



Etterisoler tak og/eller vegger.



Bruk en miljøvennlig energikilde, for eksempel varmepumpe.

2.5 Grønn transport
På verdensbasis står transport for 13 % av de totale utslippene av klimagasser. I Norge – per
2012 – sto transport for hele 26 % av utslippene. Trenden viser at verden reiser stadig mer,
og med dette øker utslippene. Den samme trenden gjelder i Norge hvorav personbilen står
for de største utslippene, se figur nedenfor.

3

U-verdi er definert som varmegjennomgangskoeffisienten og er et mål for å angi en bygningsdels
varmeisolerende evne. U-verdi måles i kWh/m²K. Lavere tall gir lavere varmetap.
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Utslipp av klimagasser fra transportsektoren
8%

1%

0%

9%
32 %

Personbiler
Innnenriks sjøfart
Tunge kjøretøy

12 %

Traktor, anleggsmaskiner, motorredskaper
Andre lette kjøretøy
Innenriks luftfart
Moped, motorsykkel, snøscooter
Jernbane

16 %

22 %

Så hvordan kan vi snu denne trenden? Det foreligger tre hovedstrategier, som ofte
kombineres med hverandre.
I. Redusere transportomfanget
Et viktig tiltak for å redusere utslippene fra transportsektoren er å redusere bruken av fossilt
drevne kjøretøy. Et eksempel på tiltak som gjennomføres er samordnet areal- og
transportplanlegging (SAM), der bolig-, areal- og transportplanleggingen samkjøres blant
annet for å oppnå klima- og miljøvennlige transportformer og ikke minst redusere
transportnivået/-behovet. Andre tiltak kan dreie seg om påvirkning av den enkelte
innbyggers atferd og vaner med målsetning om å kutte ned kortere og mindre nødvendige
bilturer eller benytte videomøter fremfor fysiske møter som krever bil-/flytransport og
liknende.
II. Bytte til mer klimaeffektive transportformer
Et annet tiltak er å bytte fra for eksempel personbil til kollektiv transport, gange eller sykling.
Dette er en utfordring på grunn av alle fordelene med å benytte personbil og alternativene
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som tilbys må være raske, billige og komfortable. Det er også mulig å få mer godstrafikk over
fra vei til sjø og togbane, men foreløpig er kostnadene en barriere.

III. Økt bruk av miljøvennlig energi
En utvikling som er godt i gang og som kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra
transportsektoren er en forbedring av dagens transportformer. Allerede i dag ligger Norge på
verdenstoppen i salg av elbiler, og sannsynligvis vil elektriske kjøretøy utgjøre en stor andel
av bilparken også i fremtiden. Men selv om markedet for personbiler for privatpersoner er
godt fungerende så er det andre marked som henger etter, for eksempel når det gjelder
tyngre kjøretøy. Det er også behov for investeringer for å holde markedet oppe samt for å få i
gang nye segmenter i markedet. Rent teknisk er den største begrensningen ved elbiler
batterikapasiteten, i tillegg til at rekkevidden til elbilene påvirkes av føreforhold, temperatur
og kjørestil. Flere tilgjengelige ladestasjoner – spesielt hurtigladere – vil være viktige tiltak i
denne sammenhengen.
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Andre alternativer er økt bruk av biodrivstoff og hydrogen. Biodrivstoff produseres ofte av
fornybart materiale, slik som planteoljer, sukker eller avfall. Eksempler på biodrivstoff er
bioetanol, biogass og biodiesel. Fordelene med biodrivstoff er at vanlige biler kan benytte
dette drivstoffet med kun mindre endringer i bilmotoren, til forskjell fra hydrogen- eller elbiler
som krever større tilpasninger. Biodrivstoff kan kalles klimanøytralt fordi den er en del av det
naturlige kretsløpet; mengden CO2 som frigjøres ved forbrenning bindes naturlig opp når en
ny plante vokser opp. Samtidig vil det i noen tilfeller ta lang tid før de nye plantene er ferdig
utvokste, og det kan på denne måten ta lang tid før utslippene er kompenserte av tilvekst.
Det stilles også spørsmål ved hvorvidt biodrivstoff er klimanøytralt da det hovedsakelig
benyttes planter dyrket frem i jordbruket, noe som kan være en energikrevende
produksjonsmetode. Å benytte for eksempel mais til biodrivstoff er også et diskutert tema i
forhold til at man da benytter matjord til transport og dermed bidrar til å presse prisene på
mat.
Hydrogen kan produseres fra en ren elektrolyse av vann, eller fra biogass eller naturgass,
sammen med karbonfangst og –lagring. Energien lagret i hydrogengassen frigjøres da i en
brenselscelle. Fordelen med å bruke hydrogen som energibærer er at det kun fører til utslipp
av vanndamp og at hydrogenbiler har samme rekkevidde og er like enkel å fylle med drivstoff
som bensinbilene. En av utfordringene med hydrogen er at det kreves mye energi når man
skal omforme elektrisitet til hydrogen før det brukes i bilen. En måte å løse dette på er å
produsere hydrogengassen på selve fyllestasjonene. Dette medfører en annen utfordring
som går på høye kostnader når det skal investeres i fyllestasjoner.

3. Energikilder
3.1. Energikilder før og nå
Menneskers bruk av energi har alltid vært styrt av samfunnets organisering, hvilke
teknologier og ressurser vi har rådet over og hva vi har levd av. Et stort vendepunkt i vår
historie skjedde da vi fikk kontroll over ilden. Den ga oss varme, stekt og kokt mat og holdt
farlige dyr på avstand. Vi fant etter hvert også ut at bevegelsen i vann, elver og vind kunne
brukes til transport – både av varer (tømmerfløting) og for egne fremkomstmidler (båter og
seilskuter).
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Et annet stort vendepunkt kom da vi forsto at bevegelsesenergien i vind og vann kunne
brukes til å få noe til å gå rundt. Denne kunnskapen ble utnyttet til å få utført arbeid som vi
tidligere hadde gjort selv. Med nye mekaniske energisystemer for å utnytte energien i vinden
og vannet kunne man spinne eller veve tøy, slipesteinen til smeden kunne dras rundt, melet
kunne males i møllene og tømmeret vi hadde fraktet nedover elvene kunne sages til i et
sagbruk. I Norge, hvor vi har mange fjell og elver ble vannet en svært viktig energikilde. I
andre land som Danmark og Nederland ble vind og vindmøller brukt til å pumpe vann, male
korn og drive møller.
Vannenergi var helt avgjørende for den første industrien i Norge på midten av 1800-tallet. Da
ble kraften fra vannhjul brukt til veverier, spinnerier, mekaniske verksteder og andre
fabrikker som ble etablert rundt de største elvene. I 1880 ble elektrisk energi introdusert i
Norge. Bevegelsesenergien i vann ble brukt til å få fart på turbiner, som ble koblet til
generatorer som igjen produserte elektrisk energi.
Elektrisiteten bruker vi i dag til alt fra lys og varme til hvite- og brunevarer og datamaskiner
samt til lading av batterier til mange formål. I Norge produseres 95 %4 av vår elektrisitet av
vannkraft. Ser man verden under ett produseres 80 % av verdens elektrisitet av fossile
brensler som olje, kull og gass.
Nedenfor gjengis kort de vanligste formene for energi; vannenergi, oljeenergi og kullenergi,
samt energikildene solenergi, vindenergi og bioenergi som brukes til flere formål. Andre
energikilder som bølgeenergi og saltenergi er energikilder som vil få større betydning i
fremtiden.

3.2 Fornybare energikilder
Fornybare energi er energiressurser eller kilder som inngår i jordas naturlige kretsløp og
dermed kontinuerlig fornyes. Dette er kretsløp med kort omløpstid i forhold til menneskers
bruk av ressursene, slik som sol, vind, vann og bioenergi. Det er sola som styrer kretsløpet og
så lenge sola består vil de øvrige energikildene også fornyes kontinuerlig. Bruk av fornybare
energikilder bidrar ikke til økt drivhuseffekt. Ulempen er at anlegg for produksjon av

4

Fakta om Energi, SSB, 2013
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fornybare energikilder ofte legger beslag på store landområder. De fleste fornybare
ressursene er dessuten væravhengig.
3.2.1. Vannenergi
Teknologien for å utnytte fallende vann mekanisk er gammel. For over 2000 år siden ble
vannhjul brukt av de gamle grekerne til å male korn. Det var likevel først i middelalderen at
teknologien ble spredt til større deler av Europa. Vannkraft var også viktig under den
industrielle revolusjon på begynnelsen av 1800-tallet i form av mekanisk kraft til tekstil- og
maskinindustri. I 1870 utnyttet man første gang vannkraft til produksjon av elektrisitet.
I løpet av første halvdel av 1900-tallet ble vannkraft verdens viktigste kilde til elektrisitet.
Vannkraft blir regnet som en moden teknologi og bidrar fortsatt med en betydelig andel av
verdens elektrisitetsproduksjon5 (ca. 16 %). I Norge dominerer vannkraft totalt
elektrisitetsproduksjonen med en andel på oppimot 95 %. I Norge i dag har vi 1443 små og
store vannkraftverk.
Siden Norge har så stor tilgang på vannkraft er det for oss en billig energikilde som ikke
forurenser eller bidrar til utslipp av klimagasser. En annen fordel med vannkraft er at
produksjonen kan skje når det er størst behov, fordi vannet kan lagres i magasiner og slippes
gjennom turbinene når man ønsker. Ulempen med vannkraft er at utbyggingen medfører
store naturinngrep (bygging av veier, demninger, rørgater, kraftlinjer osv.). Over 70 % av
Norges vassdrag brukes i dag til vannkraftverk, og mange elver og innsjøer er påvirket av
vannkraftproduksjonen. Det gjenstår per i dag et potensial på 33 TWh/år som ikke er vernet
mot kraftutbygging i Norge6.
3.2.2. Vindenergi
Vindenergi er luft som settes i bevegelse. Det er strålingsenergi fra sola som setter luften i
bevegelse og dermed lager vind. Omtrent 1 % av den innstrålte energien fra solen lager vind.
For hele jorda tilsvarer dette en energimengde på rundt 100 ganger verdens totale
energibruk. Om vi bare bruker en femtedel av vindenergien som eksisterer på jorden så vil
dette dekke hele jordens energibruk.

5
6

IHA/IEA, 2006
http://www.nve.no/no/Energi1/Fornybar-energi/Vannkraft/
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Vindenergi har blitt brukt til fremdrift av båter og skip, og til drift av vannpumper og møller i
mange tusen år. Det var imidlertid først mot slutten av 1900-tallet at man begynte å bruke
vindenergi til å produsere elektrisk energi ved hjelp av vindmøller.
I dag er vindmøller med turbiner den mest vanlige måten å bruke vindenergien på. Turbinen
driver en generator og omdanner bevegelsesenergien til elektrisk energi. Når man skal
produsere vindenergi er det en fordel med gode og stabile vindforhold. For mye vind kan føre
til at vindturbinene ofte må stenges og produksjonen stanses. Ising og vanskelig terreng kan
også påvirke vindkraftproduksjonen slik at de ikke leverer like mye energi.
Vindenergi har noen negative sider. Det kreves store naturområder, og ofte er vindturbinene
plassert på svært synlige steder. Vindkraftverk kan også være skadelig for dyrelivet, for
eksempel ved at fugler flyr inn i vindturbinenes rotorblad. Turbinene lager også noe støy som
kan virke sjenerende på de som bor i nærheten. Mange av disse problemene kan løses ved å
sette opp vindturbinene på havet - offshore vind. Der er vindforholdene bedre og mer stabile,
det er mer plass og turbinene er mindre synlige for mennesker. Utfordringen da er at det
koster mer, både å bygge og reparere og vedlikeholde dem til havs enn på land.
Norge har meget store vindressurser. Vi har faktisk bedre forhold for vind enn de fleste land i
Europa. Gjennomsnittlig vindhastighet kan være 7-9 m/s over året 50 meter over bakken på
et godt eksponert kystområde i Norge. Rundt Stadt kan vi enda høyere vindhastigheter, men
også stor hyppighet av stormer som kan føre til at anleggene ofte må stoppes. Havområdene
sørvest for Rogaland er godt egnet. Finnmark har et stort vindkraftpotensiale, men også
skogsområder flere steder i resten av innlands-Norge kan egne seg godt.
3.2.3. Solenergi
Solenergi er en tilnærmet utømmelig energikilde. Utfordringen har vært å finne effektive
måter/løsninger for å utnytte solenergien. I hovedsak kan energien fra solen utnyttes på to
måter:
1. Produksjon av varme:


Passiv solvarme – utnyttelse av solen direkte til for eksempel romoppvarming gjennom
lysåpninger (vinduer) eller indirekte hvor solen varmer opp en vegg bestående av
materialer som lagrer varmen godt.
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Solfangere – samler solinnstrålingen og konverterer energien til varme. I sin enkleste
form varmer solen opp en overflate eller plate som har kanaler der det sirkulerer væske
eller luft som ledes dit det er behov for varmen. Benyttes ofte til oppvarming av
tappevann.

Solfangere på taket av Løvåshagen flerbolighus utenfor Bergen (Kilde: Multiconsult)
2. Produksjon av elektrisk energi:


Solceller – den fotoelektriske effekten omdanner solenergi direkte til elektrisk energi. For
å få nok spenning og energi kobler man mange solceller i en serie i solcellepaneler, eller
man kombinerer serie- og parallellkobling av solcellepanelene for å øke spenningen og
strømstyrken (kun bruk av seriekopling gir høy spenning, men ikke høy strømstyrke).



Konsentrert solkraft (termisk solkraftverk) – konsentrerer sollys i paraboler eller "trau"
som er rettet mot solen. Varme produserer damp som igjen kan brukes til å produsere
elektrisitet.

Ulempen med solenergi er utfordringen med solinnstrålingens sesongvariasjoner som er i
motfase med energibehovet for viktige bruksområder, for eksempel romoppvarming.
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Benyttes solenergi som energikilde, må man enten tilpasse seg de variasjoner som naturen
gir, lagre energien, eller investere i et alternativt system for energioppdekking når solen ikke
skinner. Anlegg for produksjon av solvarme krever også store landområder, men medfører
mindre naturinngrep og visuell forurensning enn vann- og vindkraft. Teknologi for produksjon
av elektrisitet fra solvarme er fortsatt relativt kostbar.

3.2.4. Bioenergi
Bioenergi er et samlebegrep for energimessig utnyttelse av biomasse. Det vanligste
bruksområdet for bioenergi er produksjon av varme. Det er også mulig å produsere elektrisk
kraft, flytende biodrivstoff, biogass og hydrogen fra biomasse. Bioenergi er den viktigste
energikilden for minst halvparten av verdens befolkning.
Biomasse forekommer i mange ulike former med ulike egenskaper. All biomasse har sitt
opphav i fotosyntesen, som utnytter energien i sollyset til å frigjøre elektroner fra
vannmolekyler. De energirike frie elektronene benyttes i cellenes stoffskifte til å bygge opp
organiske molekyler i planten gjennom å binde karbon fra luften. Forbrenning av biomasse er
det motsatte av fotosyntesen. Således er bruk av biomasse til energiformål CO2-nøytralt i den
forstand at CO2 som frigjøres ved forbrenning av et tre tilsvarer den CO2-mengden treet har
hentet fra omgivelsene og bundet opp i vekstfasen. Bioenergiens miljøfordel forutsetter at
uttaket av biomasse ikke overskrider tilveksten.
Kommersielle bioenergiressurser kommer i hovedsak fra skogbruk, jordbruk og avfall. Det er
mulig å høste biomasse også fra havbruk, for eksempel kan biodrivstoff produseres fra
fiskeavfall og alger.
Biomassen foredles vanligvis til et brensel før man utnytter energien. Den enkleste formen
for foredling er kapping, kløyving og tørking av vanlig ved. For mer raffinerte biobrensler kan
foredlingen være svært avansert. Biogass har tilsvarende bruksområder som naturgass, og
vil gi reduksjon av de samlede utslippene av klimagasser.
Ulempen med bioenergi er i hovedsak spørsmål rundt ressursbruk. Det må være igjen nok
organisk materiale på jorda til at CO2 som blir tilført atmosfæren i forbrenning av biomasse,
blir tatt opp av andre planter igjen. Man kan også se for seg at uvettig bruk av bioenergi kan
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forårsake avskoging, mat- og vannmangel, og dermed andre sosiale og miljømessige
konsekvenser.
3.2.5. Energi fra havet
Havet får energi fra sola, fra jordas indre, fra jordas rotasjon rundt sola og fra jordas
gravitasjon. På den måten kan man se på havet som et enormt energilager. Bølgeenergi,
tidevannsenergi, havtermisk energi, havstrømmer og saltenergi er alle eksempler på
metoder for å omforme energien i havet til energi vi kan bruke.
Saltenergi
Saltenergi eller saltkraft får man når man bruker forskjellen på vann med mye salt og vann
med lite salt til å lage en bevegelse vi kan omforme til elektrisitet. Vi kan se disse
bevegelsene og strømmene i vannet helt naturlig når ferskvann fra elver møter saltvannet i
havet.
Man lager saltkraft ved å samle saltvann og ferskvann i hvert sitt vannmagasin ved et
elveutløp. Man skiller de to magasinene med en tynn membran som slipper ferskvannet
igjennom til saltvannsmagasinet. Da vil saltinnholdet synke og trykket øke i
saltvannsmagasinet. Dette trykket kan man bruke til å drive en turbin når vannet slippes ut –
akkurat slik man gjør i et vanlig vannkraftverk.

Prinsippskisse for saltkraft. Illustrasjon: Endre Barstad
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Kilde: www.fornybart.no
Selv om dette er et fenomen man har visst om i hundrevis av år, har det så langt vært lite
brukt til strømproduksjon. Så langt trenger man både bedre utstyr og mer lønnsomme
anlegg, slik at det er mulig å selge strømmen man produserer. Vi har hatt et saltkraftverk i
Norge og de som drev dette lærte mye om hvordan et slikt anlegg kan drives i fremtiden.
Bølgeenergi (bølgekraft)
Bølgeenergi eller bølgekraft er en ren og fornybar energikilde. Den lages ved at vinden blåser
langs havoverflaten og får vannet til å bevege seg i bølger. Bølgene får større energitetthet
enn det vinden over havet har og derfor kan bølgeenergi gi et betydelig bidrag til
energiproduksjonen i mange land som disponerer mye kyst og hav.
Det finnes ulike tekniske løsninger for bølgeenergi. Noen løsninger utnytter bølgene ved å
lage bøyer eller beholdere under vann. Andre utnytter bølgene ved at utstyr flyter oppå
vannet eller fyller beholdere med vann over havoverflaten. Bølgekraftverkene kan legges
langt til havs, nær kysten eller på land.
Bølgeenergi er en energikilde som stadig prøves ut flere steder og det er vanskelig å si hvilke
metoder som blir mest vanlige og mest lønnsomme i fremtiden. De anleggene som ligger
langt til havs har det største energipotensialet. Det vil si at de har de beste mulighetene for å
produsere mye elektrisitet.
Tidevannsenergi (tidevannskraft)
Tidevann – det vil si forskjellen mellom høyvann (flo) og lavvann (fjære) som dannes på
grunn av gravitasjonskreftene i sola og månen, kan omdannes til anvendbar energi.
Tidevannet er veldig forutsigbart. Vannet øker og avtar helt jevnt og i kjente sykluser.
Kreftene i vannmassene og strømmene har mye større kraft enn for eksempel luft og
vindstrømmer, slik at de turbinene man bruker under vann må være veldig solid og tåle mye.
Noen tidevannskraftverk bygges i grunt vann langs kysten og andre på dypt vann der
tidevannet beveger seg med stor fart. Disse anleggene kan sammenliknes med
vindkraftturbiner som står fast og gjemmes bort på havbunnen. Det er de anleggene som
ligger på dypt vann som har vært mest lønnsomme til nå.
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Så langt har ikke tidevann vært en mye brukt energikilde, men det er bygget noen gode
anlegg og dette er absolutt en energikilde som kan skyte fart i fremtiden.
Havtermisk energi – varmeenergi fra havet
Havtermisk energi går ut på å utnytte temperaturforskjellen mellom det kalde bunnvannet og
det varmere overflatevannet i havet til å produsere elektrisitet ved hjelp av turbiner. Denne
metoden er mest effektiv når temperaturforskjellen fra overflaten til bunnen er stor, og den
er derfor mest aktuell i tropiske farvann der overflatetemperaturen kan være 25 grader,
mens temperaturen på bunnen kan være 5 grader det meste av året.
Denne måten å produsere energi på har ikke vært mye prøvd ut og man tror ikke det vil bli
lønnsomt på ganske lang tid.
Havstrømmer
Energi fra havstrømmer likner en del på tidevannskraft. Havstrømmene bestemmes av
hvordan jorda roterer sammen med sola og månens gravitasjon og varmen i havet i noen
havområder. Golfstrømmen er en av disse havstrømmene. Den holder en fart på 5 knop som
tilsvarer 9 km/t enkelte steder og denne farten kan utnyttes til å produsere energi.
Det å få lønnsomme anlegg for havstrømmer ligger nok ganske langt frem i tid.
Oppsummering – Energi fra havet
Det finnes en mengde ideer for å hente ut noe av energien fra havet, men kun noen få av
disse ideene er bygget og testet. Det er fortsatt mye som gjenstår av forskning og utvikling
før bølgekraft og tidevannskraft kan bli like lønnsomt som de mer vanlige energikildene vi
bruker i dag. Også havstrømmer, varmeenergi fra havet og saltenergi ligger noe lenger frem i
tid før de blir lønnsomme, selv om vi vet at det finnes store energiressurser i disse
metodene.
Bølgekraft er væravhengig, mens de andre formene for havenergi er mer stabile, noe som er
en fordel for energiutnyttelse. Utstyr til produksjon av havenergi må tåle svært store
påkjenninger fra vær og vind, og blir dermed kostbart. Flere av test-prosjektene har blitt
avsluttet på grunn av skader som følge av værforhold. Det er ellers få andre ulemper ved
havenergi sammenlignet med andre energikilder.
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3.3. Ikke fornybare energikilder
Ikke fornybare energiressurser er biologisk materiale som gjennom millioner av år er blitt til
kull, olje og gass - også kalt fossile brensler. Ofte raffinerer vi fossile brensler (for eksempel
til bensin) før vi benytter dem. Disse energikildene har et kretsløp med svært lang omløpstid
– mange millioner år - i forhold til menneskers bruk av ressursene. Vi vil derfor gå tom for
alle disse ressursene i fremtiden.
Det er flere fordeler med ikke fornybare energikilder. De er lett å lagre. Videre så er
produksjonsutviklingen kjent, hvilket gjør at produksjon av alle fossile brensler som olje, kull
og gass blir mer lønnsom. Det er også positivt at ingen av disse energikildene påvirkes av
vekslende værforhold.
Ulempene ved bruk av de ikke fornybare energikildene er som navnet antyder at jordens
lager av olje, kull og gass er begrenset og vil ta slutt. En annen alvorlig ulempe er at de
slipper ut klimagasser som CO2 og andre drivhusgasser som nitrogenoksider og
svoveldioksider (NOx og SO2) som forårsaker sur nedbør og lokal forurensning av luft og
vann. For store mengder CO2 i atmosfæren fører til økt drivhuseffekt.

3.3.1. Olje
Olje, som sammen med gass også kalles petroleum, kommer fra nedbryting og omforming av
organisk materiale, hovedsakelig planter og dyr som levde i havet for lenge siden. Prosessen
med å omdanne planter og dyr til olje har tatt flere millioner år. Olje kan brennes og
omformes til mange typer energi og produkter.
Vi bruker oljeenergi først og fremst til drivstoff til alle typer kjøretøy og til produksjon av
elektrisk energi i olje- og gassfyrte kraftverk. Når olje forbrennes blir det frigjort energi som
fører til utslipp av klimagasser, spesielt karbondioksid (CO2) som er en av de viktigste kildene
til global oppvarming. Oljevirksomheten står for en stor del av klimagassutslippene og
mange ønsker at det heller skal brukes mer fornybare energikilder i stedet for fossile
energikilder som kull, olje og gass, slik at utslippene av klimagasser reduseres.
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Olje (og gass) dekker i dag 57 % av verdens energibehov. I 2013 hadde Norge 78 felt der vi
produserte olje og gass. I tillegg var 13 felt under utbygging. Den første store forekomsten av
olje i Norge var på oljefeltet Ekofisk i 1969, og Norge har siden den gang tjent svært mange
penger på norsk oljevirksomhet. Norges oljeinntekter har hatt stor betydning for utviklingen
av samfunnet vårt de siste 40 årene. Denne inntekten har blant annet blitt brukt til å betale
gjeld, vi har fått stadig flere felles goder, bedre økonomi og lavere arbeidsledighet. I tillegg til
dette sparer staten en god del av pengene til pensjonspenger for folk i fremtiden.
I Norge leter vi fortsatt etter nye oljefelt og oljeforekomster både på land og til vanns, og man
antar at vi kan hente opp olje i mange år framover, både fra gamle og nye oljefelt. Det pågår
imidlertid en stor diskusjon både i Norge og i resten av verden hvorvidt olje skal fortsette å
brukes som energikilde, og hvor mye vi kan bruke.

3.3.2. Kull
Kull er en type bergart som er dannet i områder hvor det for mange millioner år siden var
skoger og myrer. Når trær og planter døde ble det stadig et tykkere lag med dødt
plantemateriale som ble utsatt for trykk og varme og materialet ble til kull.
Kull brukes i dag som brensel og i kullkraftverk hvor det brennes for å skape varmeenergi
som får vann til å fordampe. Denne vanndampen driver en generator som lager elektrisk
energi. Dette er derfor en energikilde som er enkel å bruke til mange formål.
Når kull brennes, slippes energien fra sollyset som ble absorbert av plantene før kullet ble
dannet, ut igjen i form av karbondioksid (CO2). Dette er en klimagass som ikke er bra for
naturen når det blir for mye av den. Faktisk er kull en av de største kildene til
menneskeskapte klimagassutslipp.
Kull dekker i dag 23 % av verdens energibehov. De største forekomstene av kull finnes i USA
og Russland. Andre land som har mye kull er Kina, Australia, Tyskland og Sør-Afrika.
Fordelen med kull er at verden har så mye av det. Med dagens bruk har verden sannsynligvis
kull i flere hundre år framover. Kull er også mye billigere enn flere fornybare energikilder, noe
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som gjør det vanskelig, spesielt for fattige land, å øke bruken av fornybare energikilder
framfor kull. For Norges del har vi forekomster av kull på Svalbard.

3.3.3. Gass
Naturgass er petroleum i gassform. Gassen består primært av klimagassen metan, men
inneholder også varierende mengder av andre drivhusgasser/klimagasser som CO2. Energien
i gassen kan utnyttes direkte til oppvarming og matlagning, til industriformål, drivstoff og til å
produsere elektrisitet i gasskraftverk.
Norge er verdens sjuende største produsent av naturgass selv om vår produksjon kun utgjør
3 prosent av verdens totale produksjon. Vi bruker kun en prosent av gassen vi produserer
selv – resten eksporteres via rørledning til Skottland, England, Frankrike, Belgia og Tyskland.
Naturgass har noen miljøfordeler i forhold til andre fossile brensler, da det ved forbrenning
kun slippes ut CO2, mens andre fossile drivstoff som bensin og diesel også slipper ut
nitrogenoksider og svoveldioksider (NOx og SO2).

3.4. Kjernekraft (atomkraft)
Kjernekraft er produksjon av elektrisitet og varme ved spalting av atomkjerner (fisjon;
motsatt av fusjon). Prosessen foregår i en kontrollert kjedereaksjon inn i en kjernereaktor, og
man bruker det radioaktive metallet uran for å skape denne kjernereaksjon og produsere
energi. Dette regnes som en ikke-fornybar energikilde akkurat som olje, kull og gass, men
den varer mye lenger enn disse fordi uranet kan brukes om igjen.
Ulempen med kjernekraft er at selve produksjonen kan være veldig farlig dersom det oppstår
uhell, både med selve stoffet uran som er farlig for mennesker å komme i kontakt med, og i
selve reaktoren som kan bli for varm og smelte. Det siste har skjedd kun en gang, men førte
til at veldig mange mennesker døde av radioaktiv stråling7. Kjernekraft produserer også
radioaktivt avfall som er farlig i minst 100.000 år og må derfor lagres forsvarlig.

7

Tjernobylulykken 1986, i daværende Sovjetunionen.
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Kjernekraft og thorium
Stoffet thorium, som ble oppdaget i Norge i 18288, er også radioaktivt og kan brukes som en
kilde til brennstoff i et kjernekraftverk. Man bruker da thorium i stedet for uran. Denne
prosessen er ikke like farlig og den er mer effektiv ved at det trengs mindre thorium for å
oppnå det samme. Denne metoden produserer også mye mindre farlig avfall og dette avfallet
er ikke farlig like lenge som avfallet etter vanlige kjernekraft produsert på uran.
Man har testet bruk av thorium i reaktorer og det fungerer. Det er fortsatt problemer som må
løses før man kan sette i gang store thoriumkraftverk, men det finnes tre ganger mer thorium
enn uran i verden, så det forskes i dag på flere metoder for å ta i bruk dette metallet i
fremtiden.
I Norge har vi store mengder thorium i bakken flere steder.
Fusjonsenergi
Fusjon er den typen kjernekraft som foregår inne i sola, og som gjør at sola produserer
varme. Dersom vi kan kopiere denne prosessen på jorda vil det gi oss en ubegrenset og billig
kilde til energi. Det er nå satt i gang et prosjekt hvor man skal produsere fusjonsenergi
gjennom en fusjonsreaktor. Inne i denne reaktoren skjer de samme kjernereaksjonene som i
sola.
Metoden går ut på å skyte på en pellet sammensatt av flere stoffer (hydrogenisotopene
deuterium og tritium) inne i reaktoren ved hjelp av mange superkraftige lasere. Dette lyset er
så kraftig at når det treffer kula vil denne implodere. Det betyr at den trykkes sammen veldig
fort. Da blir det både varmt og tett – akkurat som i midten av sola, og fusjon kan skje. Et
fusjonskraftverk vil kunne gi tre ganger så mye energi per kjernereaksjon som et vanlig
kjernekraftverk og mye mindre radioaktivt avfall.
Selv om man i dag vet mye om hvordan dette kan gjøres og tester det ut noen steder, er det
nok en god stund til dette blir en vanlig og lønnsom energikilde.

8

Funnet i Brevik av nordmannen Morten Thrane Esmark.
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3.5. Energikilder og klimautfordringene
Det har alltid vært store variasjoner i den globale gjennomsnittstemperaturen gjennom
jordas historie, også i tiden etter siste istid. Klimaet var for eksempel varmere på store deler
av den nordlige halvkule i middelalderen enn det er i dag, mens det etter middelalderen og
frem til rundt år 1800 var klart kaldere. Disse temperaturendringene var knyttet til
variasjoner i solaktivitet og andre naturlige fenomener som vulkanutbrudd og jordskjelv.
Siden starten på den industrielle revolusjon på midten av 1700-tallet har temperaturen økt
uten at man finner forklaringen i naturlige variasjoner. Man snakker om menneskeskapte
klimaendringer fordi også menneskelig aktivitet påvirket gjennomsnittstemperaturen på
jorda. I perioden etter den industrielle revolusjon har konsentrasjonen av CO2 og andre
klimagasser i atmosfæren økt med hele 60 prosent9.
Samtidig som konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har økt har den globale
gjennomsnittstemperaturen steget med ca. 0,8 0C. Det er ifølge FNs klimapanel svært
sannsynlig at det meste av denne temperaturøkningen skyldes menneskeskapte utslipp av
klimagasser. Det er derfor nødvendig med tiltak for å redusere og begrense utslipp av
klimagasser og følgelig også bruk av ikke-fornybare energikilder som olje, kull og gass.

4. Klimateknologi
I 2008 la IEA (International Energi Agency) fram det de kaller sitt "Blue Map" scenario med
forankring i FNs togradersmål (Energy Technology Perspectives 2008). Utgangspunktet for
scenarioet er økende energibruk, dyrere fossil energi, mer konkurransedyktig fornybar energi
og fokus på klimagasser. I scenarioet gjennomgår IEA de ulike tiltakene som de mener vil bli
tatt i bruk for å redusere energibruken og øke produksjonen av fornybar energi, blant annet
økt bruk av biomasse, energieffektivisering, overgang til CO2-fri kraftproduksjon (kjernekraft)
og karbonfangst og -lagring. Et viktig tiltak er utvikling av klimateknologi.
Det er i dag et stort fokus på at forsknings- og utviklingsarbeid innen ny teknologi kan bidra
til reduksjon av klimagasser. Utfordringen er at mange av disse nye teknologiene ikke er
økonomiske lønnsomme ennå. Dette innebærer at myndighetene må bruke virkemidler som

9
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miljøavgifter, økonomisk støtte og kvotesystem for å gjøre det lønnsomt å investere.
Gasskraft uten CO2- utslipp er et eksempel på en ny teknologi, der man forsøker å skille ut og
lagre CO2 fra gasskraftverk.
Forbedring i klimautslippsteknologien kan deles inn i de fire grupper (se under), selv om
klimateknologiene i realiteten ofte kombineres eller går over i hverandre.
1) Rensing, dvs. utskillelse av klimagasser fra de enkelte prosessene. Dette innebærer
metodene for karbonfangst og –lagring, også kalt Carbon Capture and Storage (CCS).
2) Effektivisering, dvs. mindre faktorinnsats per produsert enhet. Her justeres
produksjonsteknikken slik at faktorene som inngår brukes mer effektivt.
3) Sustitusjon, dvs. erstatning av utslippsintensive produksjonsfaktorer med andre. Her
endres komposisjonen av faktorer mot lavere andeler av dem som er komplementære med
utslipp, slik som fossilt brensel.
4) Teknologiomlegging, dvs. investering i helt andre teknologier som framskaffer samme
produkt til lavere enhetsutslipp. Denne tilpasningen er mer omfattende, hvorpå det
investeres i helt nye teknologier og løsninger for å fremstille de samme varene og tjenestene.
Ved CCS renses CO2-gassen før, under eller etter forbrenningsprosesser, noe som kan være
aktuelt ved utslipp fra større kraftverk basert på gass, olje eller kull. CCS kan også være
aktuelt ved store CO2-utslipp fra industrilanlegg som produserer for eksempel sement, stål
eller aluminium eller ved mellomstore industrianlegg.
CCS-anlegg kan ettermonteres på eksisterende anlegg og er derfor blant annet aktuell
renseteknologi som kan brukes ved anleggene på Kårstø og Mongstad. I alternative CCSteknologier er CO2 utskillelsen enten integrert i selve forbrenningsprosessen eller den skjer
før forbrenningen.
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Illustrasjon av et CCS-anlegg
Kilde: http://www.eu-norway.org/Climate_change/dynamis/#.VBWUk2dO5dg

Effektivisering kan skje over tid ved at reinvesteringer skjer i kapitalvarer10 som er litt bedre
enn de gamle (embodied technology change). Et eksempel er transportteknologien der man
har økt motoreffekten per drivstoffenhet. Effektiviseringen har muliggjort redusert CO2utslipp per kjørte kilometer. Et annet eksempel er energibruken i husholdninger, industri og
næringsbygg der man effektiviserer med eksisterende tekniske løsninger, hvilket innebærer
reduserte utslipp direkte eller indirekte. Bygging av null- og plusshus er eksempler på bruk av
eksisterende teknologi for å effektivisere byggingsnæringen.
Elektrifisering er innstallering av/investering i nye teknologier som er basert på elektrisitet
heller enn fossile brensler. Dette kan være teknikkjusteringer i form av substitusjon eller mer
omfattende teknologiomlegginger. Eksempel på dette er overgang fra veitransport med
bensin- eller diesel til elektriske biler eller hybridbiler.
Elektrifisering kan også være aktuelt i offshorebransjen, der mange prosesser drives av
naturgass. Det vil imidlertid kreve store endringer for å elektrifisere sokkelen, i form av

10

Varer og produkter minst verdt kr. 50 000,- eller mer, eks. maskiner, inventar, driftsmidler, fast
eiendom.
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sjøkabler, omformerstasjoner, nye plattformer og ombygging av allerede eksisterende
innredninger.
Økt bruk av bioenergi innebærer en teknologiomlegging som kan bli gjeldende i stadig større
grad. IEAs BLUE-scenario peker på biomasse som den viktigste fornybare energikilden i
2050. Utfordringen er at det ofte vil kreve investeringer i helt nye teknologier/kapitalutstyr11
og kanskje også nye produkter/ytelser for de som skal bruke dem. For eksempel i biler kan
biodrivstoff blandes med fossil bensin og diesel med inntil 2-5 % uten at det trengs
justeringer av motoren. Blir prosentandelen av biodrivstoff høyere enn dette vil det kreve
endringer av motoren. 100 % tilpassede kjøretøy kan imidlertid gå på 100 % biodrivstoff.
Tilsvarende kan biodrivstoff som flis, pellets og ved erstatte stasjonær forbrenning av olje og
parafin. Mye kan foregå uten store investeringer, mens overgang fra for eksempel oljefyring
kan kreve investeringer i nye kjeler for bioenergi eller pellets. I prosessindustrien er det i
hovedsak treforedlingsindustrien som brenner større mengder olje og gass, og der
potensialet for innføring av bioenergi er stort.
Hydrogen kan brukes som brennstoff til blant annet biler og båter. Ved konvertering av
hydrogen til energi ved hjelp av for eksempel brenselsceller, dannes kun vanndamp som
reststoff. På denne måten kan man få en transportsektor uten utslipp. Hydrogen kan også
brukes til energilagring ved overskuddsproduksjon fra energikilder. For eksempel kan man
lagre energi fra vindmøller i tider med lav energietterspørsel.

Kilde: www.fornybart.no
11

Bygninger, veianlegg, og likende.
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Foto: Ruter
Det er imidlertid fortsatt store utfordringer som krever stor teknologiutvikling før hydrogen
kan tas i bruk på kommersiell basis. Dette gjelder energieffektivisering av både produksjon
og lagring av hydrogen, samt virkningsgrad og driftssikkerhet av brenselsceller.
Fornybar kraft som vindkraft, bioenergi, solvarme, bølgekraft, tidevannskraft og saltkraft er
alle klimateknologier det forskes mye på. Vindkraft er den fornybare kraftteknologien som
har vokst hurtigst på verdensbasis, men en økning på mer enn 25 % i året. Nå forskes det på
bedre komponenter som skal gjøre komponentene i vindturbinene lettere, mer effektive og
billigere.

5. Drivhuseffekten
Drivhuseffekten er en naturlig prosess. Rundt jorda har vi en atmosfære som inneholder
drivhusgasser (CO2, metan, vanndamp, ozon, etc.) – også kalt klimagasser. Atmosfæren
ligger som et beskyttende lag rundt jorda. Solen gir fra seg kortbølgede varmestråler som
treffer jordoverflaten. Jorden varmes opp og sender langbølgede stråler tilbake i
verdensrommet. Disse varme lange strålene slipper ikke så lett ut gjennom atmosfæren og
en del av strålene sendes tilbake til jorden. Dette er drivhuseffekten. Drivhuseffekten er
veldig viktig for livet på jorda. Uten disse klimagassene i atmosfæren ville det ha vært ca.
minus 18 grader i gjennomsnittstemperatur på jorda og det ville vært umulig å bo veldig
mange plasser. Det er nå ca. 15 grader i gjennomsnittstemperatur på jorda.
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Illustrasjon av drivhuseffekten
Kilde: www.ciciero.uio.no
Når vi mennesker slipper ut mer klimagasser enn det som er naturlig får vi det vi kaller økt
drivhuseffekt. Det vil si konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren rundt jorda blir høyere
og hindrer mer av varmen fra sola å reflekteres ut i verdensrommet igjen. Dette resulterer i
at mer av varmen bevares i jordatmosfæren og temperaturen på jorda øker.
Konsentrasjonen av CO2 har økt med omtrent 35 % siden den industrielle revolusjon på
1800-tallet. Perioden fra 1983 til 2012 var trolig den varmeste 30-års periode de siste 1400
årene, og forskerne mener dette er en trend som vil tilta om utslippene av klimagasser ikke
reduseres.
Resultatene av et varmere klima er flere:


Økende issmelting, spesielt på Grønland og Arktis.



Stigende havnivå. I perioden 1901-2010 steg havnivået med omtrent 19 centimeter,
og det er påvist at havnivået har steget raskere siden midten av det nittende
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århundre enn de foregående to siste tusenårene. Dette vil spesielt påvirke
kystområder og lavtliggende områder.


Havene forsures. Havene tar opp absorberer store mengder CO2, og med stadig
økende utslipp fører dette til en forsuring av havene.



Økende innslag av ekstremvær som hetebølger, tørke, flom, sykloner og skogbranner.
Tørke påvirker også matvaresikkerheten og tilgang til rent vann, spesielt i fattige
land.



Flere arter dør ut, både på landjorden og i vann.

Gjennom internasjonale klimaforhandlinger har FNs medlemsland blitt enige om det såkalte
togradersmålet. Dette innebærer at man har forpliktet seg til å jobbe mot en
temperaturøkning på maksimum to grader sammenliknet med førindustriell tid. For å nå
dette målet må det skje kraftige kutt i verdens utslipp av klimagasser.

6. Energibegreper - ordliste

FOR-2010-03-26-489 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
Forskriften – ofte kalt TEK – er en forskrift til den norske plan- og bygningsloven av 2008 og
er en veiledning om tekniske krav til byggverk som trekker grensen for det minimum av
egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Formålet er å sikre at
tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell
utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.
Energitiltak er spesifisert i forskriften i form av hvilke energikvaliteter bygget skal ha med
spesifisering av blant annet varmetap (U-verdi på vindu, vegger, etc.), ventilasjonsanlegg
samt spesifiserte energirammer som angir øvre invå for samlet netto energibehov for ulike
typer bygg. TEK revideres jevnlig og forskrift av 2010 er nå gjeldende, kalt TEK10. Våren
2013 startet arbeidet med nye energiregler i den planlagte TEK 15. Energikravene i nye TEK
tilsvarer i stor grad kravene som foreligger for passivhus.
Energi
Energi er det som får ting til å skje. Ordet energi kommer fra det greske ”” (ergon) som
betyr arbeid, livskraft, styrke. Det er overalt og finnes i ulike former. Energi kan ikke
forsvinne, bare overføres og endre form..
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Energiform
Energi opptrer egentlig bare i to former; bevegelsesenergi og stillingsenergi, eller i en
kombinasjon av disse. Ethvert legeme som er i bevegelse har bevegelsesenergi/kinetisk
energi/mekanisk energi, mens et legeme som er i ro (for eksempel en spent fjær, strikk eller
streng) har et potensial for bevegelse og derved stillingsenergi/potensiell energi.
Energikilder
Vi henter energi fra energikilder. Eksempel på energikilder er vann, vind, bioenergi(ved, flis,
planterester, avfall), sol, olje, kull og gass.
Energikvalitet
Begrepet energikvalitet sier noe om nyttiggjøringsgraden av energien når den går over fra en
form til en annen. Ofte er mulighetene for omvandling begrenset. I Norge bruker svært
mange av oss elektrisitet til oppvarming. Elektrisitet lar seg lett omforme til varme i en
panelovn, men det lar seg ikke gjøre å snu denne prosessen slik at vi lager elektrisitet fra
varme med omgivelsestemperatur. Dette skyldes at elektrisitet er en høyverdig form for
energi som er svært anvendelig. Varme er en lavverdig form for energi med begrenset
anvendelighet.
Energibruk – se energiforbruk
Energiforbruk
Egentlig et misvisende ord, ettersom energi ikke kan forbrukes, kun brukes. Men bestemte
energiformer kan forbrukes og derigjennom gå over i en annen form. Man kan for eksempel
forbruke elektrisk energi (som da oftest går over til varmeenergi).
Energieffektivisering
Å bruke energi riktig. Dette betyr å ikke bruke mer energi enn nødvendig til ulike formål. Det
betyr også å bruke riktig energi på riktig sted.
Energibærer
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En energibærer er det stoffet eller mekanismen energitjenesten leveres ved hjelp av. Alt vi
kan få lagret energi i og senere å ta ut av, kaller vi energibærere. Energibæreren holder på
energien for at den senere kan benyttes på et annet sted til senere tid. For eksempel vil
energitjenesten varme kunne leveres i form av oppvarmet vann i radiatorer, forbrenning av
ved eller olje i kamin eller i form av strøm i panelovner.
Klima-/karbonnøytral
Netto karbonutslipp reduseres til null, gjennom en åpen prosess for beregning av utslipp,
reduksjon av utslipp og tiltak som veier opp for utslipp som gjenstår.
Klimateknologi
Teknologisk forbedring betegner alle typer endringer som reduserer faktorinnsatsen uten å
redusere produksjonen verken i kvantitet eller kvalitet. Klimateknologiske endringer
reduserer klimautslippene, som kan ses på som en innsatsfaktor. Dette skjer ved at renere
prosesser eller teknologier utvikles og tas i bruk i produksjonen, eller ved at det kommer nye
produkter på markedet som gir mindre utslipp når de anvendes.
Moden teknologi
Teknologien er godt kjent og det er ikke behov for store teknologiske gjennombrudd for
ytterligere utbygging
Netto energibehov
kWh/m2 oppvarmet BRA per år i et bygg
Varme – mer enn elektrisitet
I Norge bruker vi elektrisk energi til oppvarming i langt større grad enn ellers i verden. Dette
skyldes at Norge har hatt rikelig og rimelig tilgang på vannenergi (vannkraft). Begrepet
varme og oppvarming har derfor tradisjonelt vært forbundet med bruk av elektrisitet og ved
(bioenergi). I 2011 var elektrisitet den mest brukte energivaren i Norge og dekte 70 % av
energibruken til stasjonære formål i fastlands-Norge, dvs. energibruk i husholdninger,
yrkesbygg, industri og i energisektoren. Hovedandelen gikk til oppvarming.
Det har altså ikke vært vanlig å benytte vannbåren varme til oppvarming i Norge. Vannbåren
varme er varme som overføres gjennom oppvarmet vann. Vannet varmes opp i en
varmesentral og distribueres ut til brukerne.
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Togradersmålet
I regi av FN forhandles det om en internasjonal klimaavtale som har som mål å begrense
økningen i den globale middeltemperaturen til under to grader sammenliknet med
førindustrielt nivå. For å nå dette målet må verdens samlede utslipp av klimagasser, ifølge
FNs klimapanel, reduseres med 50-85 pst. fram mot 2050, sammenliknet med nivået i
2000.
7. Lese mer – kilder
Dersom du ønsker å lese mer om temaene som er berørt i dette heftet, kan følgende
websider være interessante:
www.enova.no
www.kraftskolen.no
www.ungenergi.no
www.fornybar.no
www.klimafilm.no
www.ssb.no
www.energimerking.no
www.transportmiljo.no
www.vegvesen.no
www.miljolare.no
www.regjeringen.no
www.oed.dep.no
www.kld.dep.no
www.sd.dep.no
www.kmd.dep.no
www.miljodirektoratet.no
www.cicero.uio.no/no
www.energiogklima.no/
www.klimastiftelsen.no/
www.naturfag.no
www.ipcc.ch
www.fn.no

Dersom du ønsker å lære hvordan man lager elektrisitet, så se på vedlegg 1.
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